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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

ปจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญตอการบริหารจัดการความรูภายใน
องคกรกันมากขึ้น   การใหความสําคัญตอองคความรูที่เปน “สินทรัพย” มีความจําเปนมาก 
เพราะโลกขององคกรยุคใหมที่ตองเผชิญกับการแขงขันรุนแรงและความตองการใหมๆ ของ
ผูรับบริการ  การมองวาความรูเปนสินทรัพย ก็เพราะวา ในองคกรตางๆ มีแหลงความรูที่ไม
สามารถหาไดจากที่อ่ืน  แตเกิดจากประสบการณของบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานการณจริงมา
นานนับหลายสิบป  ทั้งประสบการณที่ประสบความสําเร็จและประสบการณที่เกิดจากปญหา
อุปสรรคตางๆ ที่สามารถกาวขามผานมาได  ดังนั้น องคกรคงตองคิดวาจะทําอยางไรที่จะนํา
องคความรูเหลานั้นมาเผยแพรใหกับบุคลากรภายในองคกรไดอยางตอเน่ืองและทั่วถึง  ซ่ึง คํา
วา “การจัดการความรู (Knowledge Management-KM)” ไดเขามามีบทบาทกับสังคมเปนอยาง
มาก  นักคิดสําคัญชาวญี่ปุน คือ Nonaka กับ Takeuchi แหงสํานัก Hitosubashi ไดทําการวิจัย
และนําเสนอแนวคิดที่สําคัญในหนังสือ ชื่อ “The Knowledge-Creating Company (1995)” วา 
สาเหตุที่ทําใหบรรษัทของญี่ปุนสามารถสรางขีดความสามารถในการแขงขันของตนเองไดอยาง
ตอเน่ือง เกิดจากการแปลงเอา Tacit Knowledge ที่อยูในตัวบุคลากรในองคกรญี่ปุนออกมาเปน 
Explicit  Knowledge  ทําใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรูกันได ทําใหเกิดมีลักษณะ
ของ “วงจรของการสรางความรู” อยางตอเน่ืองและไมมีที่สิ้นสุด (ดังรูป)  

 
 

(Model SECI by Prof.Ikujiro  Nonaka) 
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แบบจําลอง SECI (SECI Model)ซ่ึงแบงกระบวนการในการสรางความรูออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
S = Socializationเปนการสรางความรูดวยการแบงปนประสบการณดวยการพบปะสมาคม 
หรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน การพูดคุย ใชเวลาอยูดวยการ การสอนงาน ฝกงาน เปนตน 
ซ่ึงจะเปนการถายทอด แบงปน ความรูที่อยูในตัวบุคคลไปใหผูอ่ืน 
E = Externalization เปนการถายทอดความรู โดยการอธิบายหรือแสดงความรูที่อยูในตัว
บุคคลออกมาใหเปนที่ประจักษ เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับการแบงปน โดยการแปลงความรูที่อยูในตัว
บุคคลออกมาเปนแนวคิด ภาษาสัญลักษณ ลายลักษณอักษร เชน คูมือ ตํารา ภาพ การ
บันทึกเสียง เปนตน  
C = Combination เปนการผสมผสาน โดยนําความรูที่ชัดแจงมาสรางสรรค หรือเปลี่ยนแปลง
ใหเปนความรูที่ชัดแจงในเรื่องใหม ๆ มีความซับซอนมากขึ้น หรือเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น 
เพ่ือใหสามารถนําความรูน้ันไปใชในทางปฏิบัติไดงายขึ้น 
I = Internalization เปนการนําความรูที่ไดมาใหมไปใชปฏิบัติหรือลงมือทําจริง ๆ จนกลายเปน
ความรูของตนเอง ซ่ึงจะเปนการเปลี่ยนความรูที่ชัดแจงใหกลายเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล 
ดังน้ัน กระบวนการในการสรางความรูที่จะเกิดประโยชนจริง ๆ น้ัน จะตองมีการนําความรูไปลง
มือปฏิบัติ และมีการหมุนเวียนกระบวนการ SECI ไปเร่ือย ๆ อยางไมมีวันยุติ นําไปสูการ
ปรับปรุงตนเองของบุคคลากรและองคกรอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

 นอกจากนี้  Nonaka & Takeuchi  ไดเสนอกิจกรรมสําคัญ 7 ประการในการดําเนินการ
จัดการความรูในองคกร ไดแก 1. สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู  2. สรางทีมจัดการความรู  3.
สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง 4.จัดการ
ความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา / วิธีการใหม หรือพัฒนารูปแบบการทํางาน  5. เนนการ
จัดการองคกรแบบ "ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน" (middle-up-down 
management)  6.เปลี่ยนองคกรไปเปนแบบ "พหุบาท" (hypertext)  7.สรางเครือขายความรูกับ
โลกภายนอก 

กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่จะชวยให
เกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร โดยมีองคประกอบ
อยู 7 ประการ คือ การคนหา/บงชี้ความรู (Knowledge Identification)  การสรางและการ
แสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  การจัดการความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู(Knowledge Codification 
and Refinement)  ก า ร เ ข า ถึ ง ค ว า ม รู (Knowledge Access) ก า ร แบ ง ป น แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความรู  (Knowledge  Sharing)   และการเรียนรู  (Learning) กระบวนการที่กลาวถึงน้ี สามารถ
ปรับเปลี่ยนความรูใหอยูในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) โดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรูอยางกวางขวาง จนกอใหเกิด
ฐานความรูขนาดใหญ  เปนแหลงความรูของคนทั้งประเทศได 
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เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปนองคกรที่มีขนาดใหญ  มีการกอตั้งมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน   มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญในดานตางๆ  เปนจํานวน
มากที่ไดสรางองคความรูตางๆ ที่ใหเห็นเปนรูปธรรมแกมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนอยูในทุก
วันน้ี  อีกทั้งองคความรูที่มีอยูในตัวของบุคลากรที่ไดรับการถายทอดกันมาเปนทอดๆ ใน
ระยะเวลายาวนานที่ผานมา ดังนั้น จากขอมูลดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดวา หากจะมุง
ใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปน  1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก  น้ัน  ปจจัยที่จําเปนที่สุดคือการ
สรางใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization-LO)  และดวยเหตุผล
น้ี เครื่องมือที่จะนํามาใชควรเปนเครื่องมือที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริงและเนียนอยูในเน้ืองานได  โดยตั้งแตป 2548 มหาวิทยาลัยจึงไดเร่ิมนําการ
จัดการความรู ((Knowledge Management)  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการจัดการ
ความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  และจัดทําแผนการจัดการความรูรองรับการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้ ในป 2551 มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมี
การสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรู(Knowledge  Management-KM) อยางเปนระบบ  
ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)  ไดกําหนดประเด็นเรื่องการจัดการความรู
ไวเปนตัวชี้วัดหนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยระบุไวในมิติที่ 4  มิติดานการพัฒนา
องคกร ตัวชี้วัดที่  2 0ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
ดังนั้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงสมควรมีการติดตามและประเมินผลความรู ความเขาใจของบุคลากรใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัย เร่ือง “การสํารวจ
สถานภาพการจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัย” เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการ
ดําเนินการจดัการความรูในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบถึงการดําเนินการและแนว
ทางการจัดการความรู (KM) ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจะนําขอมูลที่ไดรับจาก
แบบสํารวจดังกลาวมาประมวลเปนภาพรวม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสอดคลอง
กับสถานภาพดานการจัดการความรูของหนวยงานและมุงสูวิสัยทัศนและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย  

1. เพ่ือศึกษาประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู 
2. เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู 
3. เพ่ือวัดระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
4. เพ่ือศึกษาสถานภาพและการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู 
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3. ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวิจัยครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรู ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 40 หนวยงาน  เริ่มดําเนินการเก็บ
ขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2551   
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
 

การจัดการความรู (Knowledge Management-KM) หมายถึง การจัดการที่มี
กระบวนการและเปนระบบตั้งแตการประมวลผลขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 
ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางความรู (Knowledge) และ
จะตองมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวก เพ่ือนําความรู
ไปประยุกตใชงาน ทําใหเกิดการโอนถายความรู และมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร 
 

 กระบวนการจัดการความรู (Process of Knowledge Manaagements) หมายถึง 
กระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู  หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้น
ภายในองคกร มี 7 ขั้นตอน คือ  1. การคนหา/บงชี้ความรู (Knowledge Identification)  
2. การสรางและการแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  3. การจัดการ
ความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู    
(Knowledge  Codification and Refinement) 5. การเขาถึงความรู  (Knowledge Access)    6.
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge  Sharing)   และ 7.การเรียนรู  (Learning)        

 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practices-CoPs) หมายถึง การรวมของคนหรือ
กลุมคนที่มีความชอบ มีความสนใจในสาระ ความเชี่ยวชาญที่คลายๆกัน หรือมีปญหารวมกัน 
ทํางานดานเดียวกัน สมาชืกในกลุมพรอมและเต็มใจที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึง
กันและกัน    

 

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) หมายถึง องคกรที่มีการสรางชองทาง
ใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจาก
ภายนอก เปาประสงคสําคัญ คือ เอ้ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบั้ติที่ ดีที่สุด (Best  
Practices) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็ง (Core Competence) ของ
องคกร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

 
คลังขอมูล (Knowledge Assets-KA) หมายถึง  การรวบรวมความรูที่เกิดขึ้นในองคกร 

นํามาจัดหมวดหมูใหอยูในรูปแบบฐานขอมูล  ซ่ึงบุคลากรในหนวยงานสามารถเขามาศึกษาและ
นําไปใชประโยชนได 

 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  คณะผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมในเนื้อหาสาระที่สําคัญ 4 ประเด็นหลัก  ไดแก  แนวคิดเกี่ยวกับความรู (Knowledge) 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management-KM)  แนวคิดเกี่ยวกับการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization-LO)  และการจัดการความรูกับการเปนองคกร
แหงการเรียนรู  ซ่ึงไดนําเสนอในหัวขอดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคําวาความรู (Knowledge) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management-KM) 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization-LO) 
4. การจัดการความรูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคาํวาความรู (Knowledge) 
 

1.1  นิยามของความรู   
 คําวา ความรู (Knowledge) น้ัน ในทัศนะของฮอสเปอร (อางถึงในมาโนช เวชพันธ 
2532, 15-16) นับเปนขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซ่ึงอาจจะ
โดยการนึกได มองเห็น ไดยิน หรือ ไดฟง ความรูน้ี เปนหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู โดย
ประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไข
ปญหา และมาตรฐานเปนตน ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได 
โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุน้ี การจํา
ไดจึงถือวาเปน กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่
กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่ไดใชความคิดและความสามารถทางสมองมากขึ้นเปนลําดับ สวนความเขาใจ 
(Comprehension) น้ัน ฮอสเปอร ชี้ใหเห็นวา เปนขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนขั้นตอนที่
จะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซ่ึง
อาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดยมักเกิดขึ้นหลังจาก
ที่บุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือเขียน แลวแสดง
ออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตาง ๆ เชน การบรรยายขาวสารที่ไดยิน
มาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคง
ความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการคาดคะเนก็ได  
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อางถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปน
พฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการ
มองเห็น ไดยิน จําได ความรูในชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย 
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของ
ทักษะดาน “การแปล” ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ 
โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การใหความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและ
ขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น   
 เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อางถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) ไดให
ความหมายของ ความรู วาหมายถึง เรื่องที่ เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและ
กระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนใน
เรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือ
พุทธิพิสัย (cognitive domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ 
ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและ
คณะ ไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังน้ี   

1.  ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด 
วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซ่ึงเปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไป
จนถึงความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน   

2.  ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญา
ในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง
พฤติกรรมเม่ือเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การ
สรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหน่ึง   

3.  การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge) ความ
เขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหา
ที่แปลกใหมของเรื่องนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิด
รวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยาย
ความสิ่งน้ัน  

4.  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการ
นําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มี
ความสัมพันธกัน รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบ
ปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยาง
แทจริง  

5.  การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือ
สวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเปนเรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมี
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ลักษณะของการเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกัน 
เพ่ือสรางรูปแบบหรือโครงสรางที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตอง
อาศัยความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให  

6.  การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม 
ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนด
เกณฑ (criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่
สูงสุดของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความ
เขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือ
ทําการประเมินผลสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
นอกจากนี้ ยังมีการกลาวไวใน Wikipedia วา ความรูคือ สิ่งที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด 

ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดยใช ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา 
เครื่องหมาย และสื่อตาง ๆ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปตามผูสราง ผูผลิตจะให
ความหมาย   ความรูมีโครงสรางอยู 2 ระดับ คือ โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea 
ปรัชญา หลักการ อุดมการณ โครงสรางสวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู 
ไดแกองคความรูที่แสดงในรูปของ ขอเขียน สัญญะ การแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ 
การเดินขบวนทางการเมือง โครงสรางสวนลางของความรู มีโครงสรางระดับลึกคือ ความหมาย 
(significant)  ความรูและอํานาจ เปนสิ่งเดียวกัน เพราะถูกผลิต และ เคลือบไวภายใตรูปแบบ 2 
รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่แสดงออกถึงความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานการปราบปราม 
การทหาร การควบคุมนักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร 2. รูปแบบที่แสดงออก
ถึงความไมรุนแรง แตแฝงไวดวยความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานสื่อสารมวลชน การโฆษณา 
การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรูทางการศึกษา การพัฒนาและทุกสิ่ง 
ที่ใชการครอบงําความคิด ผานปฏิบัติการทางการสรางความรูเพ่ือ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม 
มนุษย 

 

1.2  ชนิดของความรู 
 ความรูอาจแบงเปน 3 ชนิด ตามลักษณะที่ปรากฏ ดังน้ี 

1. ความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) รูกันทั่วไป พบเห็นโดยทั่วไปในหนังสือ 
ตํารา สื่อตางๆ เขาถึง และแลกเปลี่ยนไดไมยาก 

2. ความรูที่แฝงอยูในองคกร (Embedded Knowledge) แฝงอยูในรูปกระบวนการ
ทํางาน คูมือ กฏเกณฑ กติกา  ขอตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางาน 

3. ความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge) ฝงอยูในความคิด ความเชื่อ คานิยม ที่
คนไดมาจากประสบการณ ขอสังเกต ที่สั่งสมมานาน จากการเรียนรูที่หลากหลาย 
และเชื่อมโยงจนเปนความรูที่มีคุณคาสูง แตแลกเปลี่ยนยาก ความรูที่ฝงลึกไม
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สามารถแปรเปลี่ยนมาเปนความรูที่เปดเผยไดทั้งหมด  แตจะตองเกิดจากการ
เรียนรู ผานความเปนชุมชน เชน การสังเกต แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางาน 

 

1.3  ระดับของความรู 
 ความรูแบงเปน 4 ระดับ ดังน้ี คือ 

1. ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง รูอะไร เปนอะไร จะ
พบในผูที่สําเร็จการศึกษามาใหมๆ ที่มีความรูโดยเฉพาะความรูที่จํามาไดจาก
ความรูชัดแจงซ่ึงไดจากการไดเรียนมาก แตเวลาทํางาน ก็จะไมม่ันใจ มักจะปรึกษา
รุนพ่ีกอน  

2. ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เปนความรูเชื่อมโยงกับโลกของ
ความเปนจริง ภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอนสามารถนําเอาความรูชัดแจงที่
ไดมาประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆป จนเกิด
ความรูฝงลึกที่เปนทักษะหรือประสบการณมากขึ้น  

3. ความรูในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เปนความรูเชิงเหตุผลระหวาง
เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอน และนํา
ประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน เปนผูทํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรู
ฝงลึก สามารถอดความรูฝงลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนหรือถายทอดให
ผูอ่ืนไดพรอมทั้งรับเอาความรูจากผูอ่ืนไปปรับใชในบริบทของตนเองได  

4. ความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ (Care-Why) เปนความรูในลักษณะของ
ความคิดริเริ่ม สรางสรรคที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเปนผูที่สามารถสกัด 
ประมวล วิเคราะหความรูที่ตนเองมีอยู กับความรูที่ตนเองไดรับมาสรางเปนองค
ความรูใหมขึ้นมาได เชน สรางตัวแบบหรือทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรม ขึ้นมาใชใน
การทํางานได 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management-KM) 
 

2.1 นิยามของการจัดการความรู 
 Newman, Brian - เปนกลุมของกระบวนการตาง ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง การ
กระจาย และการใชประโยชนของความรู 
 Trapp (1999) - เปนกระบวนการที่ประกอบดวยงานตาง ๆ จํานวนมากซึ่งมีการบริหาร
จัดการในลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) เพ่ือกอใหเกิดประโยชนที่คาดหวังไว การ
จัดการความรูจึงเปนแนวคิดองครวมที่จะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนความรูในองคกร 
 Sveiby - เปนศิลปะของการสรางคุณคาจากทรัพยสินที่แตะตองไมได (Intangible 
assets) ขององคกร 
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 การจัดการความรูเปนการรวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การสรางการนําไปใช และการเผยแพรความรูและบริบทตางๆทีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ 
(World Bank อางถึงใน สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ,2548)  
 การจั ดกา รความรู เ ป นกา รนํ า ความรู ใ ห กั บผู ที่ ต อ งกา ใน เ วลา เหมาะสม 
(USAID,http://knowledge.usaid.gov/JoeRabenstine_Seminar1.pdf)  
 สรุป การจัดการความรู หมายถึง การจัดการที่มีกระบวนการและเปนระบบตั้งแตการ
ประมวลผลขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางความรู (Knowledge) และจะตองมีการจัดเก็บในลักษณะที่
ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวก เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชงาน ทําใหเกิดการ
โอนถายความรู และมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร 

 

2.2 กระบวนการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิด

พัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
1. การคนหา/บงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

สืบคน/คนหา ภายในองคกร/หนวยงาน วามีความรูอะไร อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร 
และความรูอะไรที่องคกรจําเปนตองมี เพ่ือใหองคกรวางขอบเขตการจัดการความรู
และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  การสรางและการแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)   
เปนขั้นตอนในการดึงความรูจากแหลงตางๆ ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายมารวม
ไว  เพ่ือจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช  

3.   การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)           
เปนขั้นตอนในการจัดทําสารบัญ และจัดแบงความรูประเภทตาง ๆ เพ่ือใหรวบรวม
การคนหา  การนําไปใชทําไดงายและรวดเร็ว  สามารถเขาถึงแหลงความรูได
โดยงาย  

4.   การประมวลและกลัน่กรองความรู    (Knowledge  Codification  and  Refinement) 
เปนขั้นตอนการปรับปรุงและประมวลผลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจ
และใชไดงาย  กําจัดความรูที่ไมเกิดประโยชนตามเปาหมายวิสัยทัศนหรือเปนขยะ
ความรู  

5.   การเขาถึงความรู  (Knowledge  Access)                               
ในการเขาถึงความรู องคกรตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูเพ่ือให
ผูอ่ืนใชประโยชนได โดยทั่วไปการกระจายความรูใหผูใชมี 2 ลักษณะ 
คือ                               
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“Push”  การปอนความรู  เปนการสงขอมูล/ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ  เชน
การสงหนังสือเวียนแจง                              
“Pull”  การใหโอกาสเลือกใชความรู  โดยผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแต
เฉพาะ  ขอมูล/ความรูที่ตองการเทานั้น                          

 6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge  Sharing)   
การแบงปนความรูประเภทความรูที่ชัดเจน( Explicit Knowledge)                  
การแบงปนความรูที่อยูในคน( Tacit Knowledge)   

7.  การเรียนรู  (Learning)                                               
การเรียนรูของบุคลากรจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ  ขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มพูนองคความรู
ขององคกรที่มีอยูแลวใหมากขึ้นเรื่อย ๆ  ความรูน้ีก็จะถูกนําไปใชเพ่ือสรางความรู
ใหมอีกเปนวงจรที่ไมมีที่สิ้นสุด ที่เรียกวา  “วงจรการเรียนรู”  

 โดยสรุปการจัดการความรู เปนกระบวนการหนึ่ง ซ่ึงชวยองคการในการระบุ คัดเลือก 
รวบรวม เผยแพรและโอนยายสารสนเทศที่มีความสําคัญ อีกทั้งยังประกอบดวยความรูและความ
ชํานาญงานโดยจัดเก็บไวในฐานความรูขององคการ ซ่ึงความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิด
จากการทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยกระบวนการจะเริ่มตนตั้งแต การะบุถึง
ความรูที่ตองการสรางรูปแบบของกาจัดเก็บความรูอยางเปนทางการ ในการเพิ่มมูลคาของ
ความรูน้ันทําไดดวยการนําความรูไปใชอีกบอยครั้งเทาที่ตองการ ดังน้ันในองคการที่ประสบ
ผลสําเร็จจะตองสามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยูในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual 
Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรูอยาง
กวางขวาง จนกอใหเกิดฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพ่ือการแกไขปญหาภายใน
องคการแหงการเรียนรูและยังนําไปสูการสรางความรูที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและมีการปบเปลี่ยนความรู
ใหทันสมัยขึ้นอยางไมมีวันจบสิ้น โดยที่วัฏจักรดานการจัดการความรูมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1   การสรางความรู ซ่ึงกําหนดไดจากการกระทําของบุคคล 
ขั้นตอนที่  2   การจับความรู โดยการคัดเลือกความรูที่มีมูลคาและสมเหตุสมผล 
ขั้นตอนที่  3   การปรับความรู โดยมีการจัดบริบทความรูใหมที่นําไปปฏิบัติได 
ขั้นตอนที่ 4  การเก็บความรู โดยทําการจัดเก็บความรูที่ มีประโยชนไวภายใน

ฐานความรู ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกเม่ือที่ตองการ 
ขั้นตอนที่  5   การจัดการความรู โดยทําการปรับความรูใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ซ่ึง

มักจะมีการตรวจสอบและทบทวนถึงความตรงประเด็นและความถูกตอง
ของความรูอยูสมอ 

ขั้นตอนที่  6   การเผยแพรความรู โดยนําเสนอความรู ซ่ึงถูกจัดใหอยูในรูปแบบที่  
บุ ค ค ล ต อ ง ก า ร  ไ ม ว า จ ะ เ ป น ที่ ใ ด ห รื อ เ ว ล า ใ ด ก็ ต า ม  
http://www.vcharkarn.com/vblog/35774/2) 
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2.3 กรอบแนวคิดการจัดการความรู 
 

 
 

ตัวอยางแผนผงัอิชิคะวะ 

แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) หรือแผงผังกางปลา (หรือในชื่ออ่ืนของไทยเชน 
ตัวแบบทูนา หรือตัวแบบปลาตะเพียน) เปนกรอบแนวคิดอยางงายในการจัดการความรู โดยให
การจัดการความรูเปรียบเสมือนปลา ซ่ึงประดวยสวนหัว ลําตัว และหาง แตละสวนมีหนาที่ที่
ตางกันดังน้ี 

1. สวนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองวากําลังจะไปทางไหน ซ่ึงตองตอบใหได
วา "ทํา KM ไปเพ่ืออะไร"  

2. สวนกลางลําตัว (Knowledge Sharing - KS) สวนที่เปนหัวใจใหความสําคัญกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน  

3. สวนหาง (Knowledge Assets - KA) คือ สรางคลังความรู เชื่อโยงเครือขาย ประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ "สะบัดหาง" สรางพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ  

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ไดพัฒนาตัวแบบทูนา
เปน "ตัวแบบปลาตะเพียน" โดยมองวาองคการมีหนวยงานยอย ซ่ึงมีความแตกตางกัน รูปแบบ
ความรูแตละหนวยจึงตองปรับใหเหมาะสมกับบริษัทของตน แตทั้งฝูงปลาจะหันหนาไปทิศทาง
เดียวกัน 

กรอบความคิดของ Holsapple Holsapple ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการของ
แนวคิดของการจัดการความรู 10 แบบมาประมวลซึ่งแสดงถึงสวนประกอบของการจัดการ
ความรู (KM elements) เพ่ือนําไปจัดระบบเปนองคประกอบหลัก 3 ดานของการจัดการความรู 
(Three-fold framework) ไดแก ทรัพยากรดานการจัดการความรู กิจกรรมการจัดการความรู 
และอิทธิพลของการจัดการความรู และใหผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูประกอบการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการความรูใหขอคิดเห็น วิจารณและขอเสนอแนะ ไดผลออกมาเปนกรอบความรวมมือ 
(Collaborative Framework) 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปนองคกรแหงการเรยีนรู (Learning Organization-LO) 
 

3.1 คํานิยามขององคการแหงการเรียนรู 
องคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเร่ืองการ

เรียนรู องคการและการจัดการ การฝกอบรม และพัฒนา (Pedler et al., 1991) กลาวคือ หาก
เปนกระแสดานการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนจากศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูสอน และการเรียนรู
อยางเปนทางการ มาเปนศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูเรียน (learner center) และการเรียนรูจาก
การปฏิบัติดวยตนเอง (action learning) โดยการเรียนรูจะถูกรอยเรียงเปนกระบวนการตอเน่ือง
ตลอดชีวิต และผสมผสานเขากับสภาพแวดลอมในชีวิตและการทํางาน โดยมีผูใหคํานิยามของ
คําวาองคกรแหงการเรียนรูหลายทาน คือ 

Peter Senge ( 1990 ) แหง Massachusetts Institute of Technology กลาววา     องคกร
แหงการเรียนรู คือ สถานที่ซ่ึงทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง 
สามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไว  เปนที่ซ่ึงเกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ  หลากหลาย
มากมาย  ที่ซ่ึงแตละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ  และเปนที่ซ่ึงทุกคนตางเรียนรูวิธีการ
เรียนรูรวมกัน 
 David A. Gavin (1993) แหง Harvard University กลาววา คือ องคกรที่มีลักษณะใน
การสราง แสวงหา และถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก
ความรูใหม และการเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถองแท 
 Michaek Marquardt  (1994) แหง George Washington University กลาววา  องคกร
ที่ซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม  มีการสอนคนของตนเองใหมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห  เพ่ือชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง  ขณะเดียวกันทุกคนก็ชวยองคการ จากความ
ผิดพลาดและความสําเร็จ  ซ่ึงเปนผลใหทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ศ.นพ. วิจารณ พานิช แหงสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาววา องคการเอื้อ
การเรียนรู มีลักษณะเปนพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดาน 
ๆ คลายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม 
(Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององคการในลักษณะที่เรียกวาวัฒนธรรมองคการ (Corporate 
Culture) ที่ผูเกี่ยว ของสัมพันธสามารถรูสึกได 
      องคการแหงการเรียนรู ในความหมายของปเตอร เชงกี้ (Senge, 1994) คือ องคการที่
ซ่ึงสมาชิกไดมีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอยางตอเน่ืองทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุม และระดับองคกร เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง ซ่ึง
ประกอบไปดวยวินัย 5 ประการ ไดแก ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษของบุคคล (personal 
mastery) แบบแผนทางจิตใจที่มองโลกตามความเปนจริง (mental model)  การมีวิสัยทัศน
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รวมกัน (shared vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ 
(systems thinking) 
          มารควอตส (Marquardt, 1996) นิยามวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการซึ่ง
มีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต มีการสอนคนของ
ตนเองใหมีกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู จัดการ และใช
ความรูเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองคประกอบ
ของการเปนองคการแหงการเรียนรู มี 5 องคประกอบไดแก 

1. พลวัตการเรียนรู (learning dynamics)  
2. การปรับเปลี่ยนองคการ (organization transformation)  
3. การเพิ่มอํานาจแกบุคคล (people empowerment)  
4. การจัดการความรู (knowledge management) 
5. การใชเทคโนโลยี (technology  application) 

          องคการแหงการเรียนรู เปนองคการที่มีความปรารถนาในการที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ือ
การพัฒนาการทํางานมีการแบงปนความคิดในการทํางาน มีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม มี
การทุมเททรัพยากรเพื่อลงทุนใหบุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรูตลอดจนสรางคานิยมเกี่ยวกับ
การสรางนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหมๆจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคการ (Yulk, 2002) 
 

3.2 องคประกอบขององคการแหงการเรียนรู  
องคประกอบที่สําคัญ ซ่ึงนับวาเปนหัวใจของการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” คือ “วินัย 

5 ประการ” ซ่ึง Peter M.Senge กลาวไว ไดแก 
1. บุคคลท่ีรอบรู (Personal  mastery) หมายถึง  การเรียนรูของบุคลากรจะเปน

จุดเริ่มตน คนในองคกรจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และ
เรียนรูอยางตอเน่ืองไปตลอดชีวิต (Lifelong  Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ตนเองอยูเสมอ 

2. รูปแบบความคิด (Mental  Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ  จากการสั่งสมประสบการณกลายเปนกรอบความคิดที่ทําใหบุคคลนั้น ๆ มี
ความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม สิ่งเหลานี้ถือเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient,EQ)  

3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนใน
องคกร ใหสามารถมองเห็นภาพและมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน 
เปนการมองในระดับความมุงหวัง เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่ขับเคลื่อนใหเรือ
น้ันมุงสูเปาหมายในทิศทางที่รวดเร็ว ประหัดและปลอดภัย 

4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของสมาชิกใน
ลักษณะกลุม หรือทีมงาน เปนเปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเพ่ือใหมีการ
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แลกเปลี่ยนถายทอดความรูและประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การเรียนรูชนิดนี้ เนนการทํางานเพื่อกอใหเกิดความ
รวมแรงรวมใจ มีความสามัคคีในการรวมมือกันแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น 

5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองคกรมี
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งตางๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธกันเปนระบบได
อยางเขาใจและมีเหตุมีผล  เปนลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ (Total 
System)กอนวาจะมีเปาหมายในการทํางานอยางไร แลวจึงสามารถมองเห็นระบบ
ยอย (Subsystem) ทําใหสามารถนําไปวางแผนและดําเนินการทําสวนยอยๆนั้นให
เสร็จทีละสวน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรยีนรู  
 

การจัดการความรู หรือ Knowledge Management เปนเรื่องคอนขางใหม ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
การคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุง
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปล่ียนไป และมีคําถามตอไปวาจะทํา
อยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหง
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การเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมให
บุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเน่ือง หากองคกรใดมีการจัดการความรูโดยไมมีการสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปนการลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน 
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความ
ชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับ
ผูอ่ืน และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับองคกรอยาง
มีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแขงขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรูที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหอยูในโลกของการ
แขงขันไดสําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึง
ความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงการ
ถายทอดความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอ
ของการบริหารจัดการความรูคือพฤติกรรม "การหวงความรู" และวัฒนธรรม "การไมยอมรับใน
ตัวบุคคล" หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการบริหารจัดการความรูก็มิใชเร่ือง
ยากจนเกินไป สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 
ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซ่ึงรวมถึงการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เปนเรื่อง
ของการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดกําหนดเปนหลักการวา
สวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ พรอมทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กัน (www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html) 

 
4.1 การกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

ข้ันตอนที่ 1 สํารวจสภาพปจจุบัน วิเคราะห ศึกษาวาองคกรของเรามีอะไรดี  
ประเมินศักยภาพขององคกร/บุคลากร คานิยม ปญหาขอบกพรอง
ตางๆ รวมทั้งประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน 

ข้ันตอนที่ 2  นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปาหมาย กลยุทธ หรือแนวทางที่จะใชเปน
รูปแบบ และกิจกรรมที่จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Manual 
Learning) เชน บางหนวยงานจัดใหมี Knowledge Center ของตนเอง
รวบรวมทรัพยากรแหงการเรียนรูที่เขาถึงไดงายและสะดวกตอการใช
เปนสถานที่แลกเปลี่ยนถายทอดความรูระหวางกัน 

ข้ันตอนที่ 3  ดําเนินงานตามแผน มีการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการดําเนินงาน 
ติดตาม และประเมินตามระยะเวลา หรืออาจมีการตั้งหนวยวิจัยและ
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พัฒนาองคความรูในองคกร ซ่ึงมีตัวแทนจากบุคลากรทุกฝาย รวมทั้ง
ผูบริหาร 

ข้ันตอนที่ 4 จัดเกณฑการพิจารณาประเมินผลในขั้นทายสุดหลังจากที่ดําเนินการไป
แลวระยะหนึ่ง เพ่ือใหทราบวาองคกรของเรามีลักษณะเปนองคกรแหง
การเรียนรูมากนอยเพียงใด 

 
4.2 ตัวอยางการนําการจัดการความรูมาใชในองคกร 

กรณศีึกษาจากตางประเทศ 
 

 Minnesota Mining and Manufacturing Company (บริษัท 3M) : 
 มี Forum และ conference ภายในสําหรับพนักงานไดมาแลกเปลี่ยนความรู และการ

คนพบสิ่งใหมๆ จนทําใหเปนบริษัทชั้นนํา ที่ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรที่มีการสราง
นวัตกรรมยอดเยี่ยมของโลก 

 

 The Dow chemical Company :  
ไดเก็บขอมูลสิทธิบัตร 25,000 รายการ ไวในฐานขอมูล เพ่ือใหพนักงานไดนําความรู
ใหมๆ มาตอยอด จากความคิดในสิทธิบัตรเดิม 
 

 The  Xerox Corporation : 
จัดสรางหองกาแฟสวนกลาง เพ่ือใหพนักงานจากทุกฝายที่ตองการแลกเปลี่ยนความรู
มาพบปะพูดคุยกันไดตลอดเวลา 
 

The Hanover Insurance Company :  
เปนบริษัทประกันภัย ไดเปลี่ยนสภาพจากเกือบลมละลาย กลายเปนผูนําธุรกิจทางการ
ประกันชีวิต  โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวผูนํากอน  ซ่ึง William J. O’Brien อดีต CEO 
บริษัท Hanover Insurance กลาววา “The success of an intervention depends on 
the interior condition of the intervener” ความสําเร็จของการเขาไปเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู
กับสภาพภายในของผูเขาไปทําการเปลี่ยนแปลง ถาผูนําผูบริหารมีภูมิคุมกันทางจิตใจ
สูง ความสําเร็จในการนําการเปลี่ยนแปลงก็มีสูง 
 

กรณศีึกษาจากในประเทศ 
 

 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) :  
มีการผสมผสานระหวางการจัดการความรูกับ Call Center ที่ตองการความรวดเร็วและ
ความเชี่ยวชาญในการคนหาขอมูลจากพนักงาน ซ่ึงจะทําใหความนาเชื่อถือและความ
พึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการใชซอฟแวรจาก eGain เขามาชวยบริหารงานดาน 
Call Center ในองคกร 
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 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) : 
เร่ิมจากเปาหมายของธุรกิจหรือหนวยงาน มาใชเปนตัวกําหนดความรูที่ตองการใช  
โดยรวบรวมความรูจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร การเผยแพรความรู
ไดใชวิธีการผสมผสาน เชน การจัดอบรมในหองเรียน การใชระบบที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
(Coaching  และ Mental) การเรียนรูจาก E-Learning ภายในบริษัท เปนตน นอกจากนี้
ยังมีเครื่องมือที่ชวยทําใหการจัดการความรูของเครือปูนซิเมนตไทย ประสบความสําเร็จ
น่ันคือ การใช Webboard เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การจดบันทึกที่มี
ประสิทธิภาพ การใชกรณีศึกษา (Case Study) มาวิเคราะหทั้งความลมเหลวและ
ประสบความสําเร็จของกิจการที่เรียนรูจากกรณีศึกษา การมีเปาหมายเพื่อสราง
พฤติกรรมโดยอิงหลักการ “วินัย 5 ประการของ Peter Senge”  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนผู รับผิดชอบงานดานการจัดการความรูของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนทั้งสิ้น 40 หนวยงาน  และบุคลากรทั่วไป ไดแก 
ขาราชการ/พนักงาน สาย ก. (อาจารย)  ขาราชการ/พนักงาน สาย ข. (งานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เชน นักเทคนิคการแพทย)  ขาราชการ/พนักงาน สาย ค. (งานที่เปนความชํานาญทั่วไป
งานธุรการ)  
 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย 
 1. ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรู  เปนผูรับผิดชอบในระดับคณะ/สถาบัน 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 80 คน  
 2. บุคลากรทั่วไป ไดแก ขาราชการ/พนักงาน สาย ก. (อาจารย) ขาราชการ/พนักงาน 
สาย ข. (งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน นักเทคนิคการแพทย)  ขาราชการ/พนักงาน     
สาย ค. (งานที่ใชความชํานาญทั่วไป) จําแนกเปน  

2.1 ขาราชการ/พนักงาน สาย ก. (อาจารย)  รวมจํานวน  1,617 คน 
2.2 ขาราชการ/พนักงาน สาย ข.  รวมจํานวน  2,023 คน 

(งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ) 
2.3 ขาราชการ/พนักงาน สาย ค.  รวมจํานวน 1,878 คน 

(งานที่ใชความชาํนาญทั่วไป) 
 

3.2 เครื่องมอืทีใ่ชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจครั้งน้ี เปนแบบสํารวจ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับที่  1  แบบสํ า รวจสถานภาพการจัดการความรู ของหน วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู  ใชสํารวจประเด็นหลักๆ ไดแก  
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ  ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู  
ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ฉบับที่  2  แบบสํ า รวจสถานภาพการจัดการความรู ของหน วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับบุคลากรทั่วไป ไดแก ขาราชการ/พนักงาน สาย ก. (อาจารย) 
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ขาราชการ/พนักงาน สาย ข. (งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน นักเทคนิคการแพทย)  
ขาราชการ/พนักงาน สาย ค. (งานที่ใชความชํานาญทั่วไป)  ใชสํารวจประเด็นหลักๆ ไดแก 
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ   ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู 
(KM) กระบวนการจัดการความรู 
   

3.3 วิธีดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย  ไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือ  เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับ
สํารวจสถานภาพการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู และการ
ประเมินโครงการ 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มากําหนด
เปนกรอบแนวคิด (Framework) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสํารวจสถานภาพการจัดการความรู
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว 
 5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) 
 6. นําคําแนะนําจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิมาทําการปรับปรุง แกไข แลวนําไปทดลองใช 
และนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  คณะผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจ 
ประกอบกับการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหารคณะ/สถาบัน  ใหบุคลากรผูรับผิดชอบดาน
การจัดการความรูตอบแบบสํารวจสถานภาพการจัดการความรูของหนวยงาน  
 2. จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหถึงหัวหนาภาควิชา ใหบุคลากรทั่วไป ซ่ึงแบงไดเปน 
ขาราชการ/พนักงาน สาย ก. (อาจารย)  ขาราชการ/พนักงาน สาย ข. (งานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ)  ขาราชการ/พนักงาน สาย ค. (งานที่ใชความชํานาญทั่วไป) ตอบแบบสํารวจสถานภาพ
การจัดการความรูของหนวยงาน 
 3. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ  คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการจัดการความรูควบคูไปกับการรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจ  โดยบางสวนไดรวบรวม
จากเอกสารและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเชิงปริมาณ  ทําการประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for 
windows และ Microsoft Excel โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ ฐานนิยม 
คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ดวยการจัดรายการ จัดลําดับ
ความสําคัญ จัดกลุมหรือเร่ืองที่สอดคลองกัน จัดกลุมหรือเรื่องที่ตางกัน หาคาความถี่ คา
อัตราสวน 
 3. แสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง กราฟ และความเรียงใชเกณฑแบบ  Likert  
Scale   แบงออกเปน  5  ระดับ  ดังน้ี 
 4.50 - 5.00 ถือวา มากที่สุด 
 3.50 – 4.49 ถือวา มาก  
 2.50 – 3.49  ถอืวา ปานกลาง 
 1.50 – 2.49 ถือวา นอย 
 0.01 – 1.49 ถือวา นอยที่สุด 
 0.00  ถือวา ประเมินไมได 
 

  



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการความรูของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล”  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบถึงการดําเนินการและแนว
ทางการจัดการความรู (KM)  ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจะนําขอมูลที่ไดรับจาก
แบบสํารวจดังกลาวมาประมวลเปนภาพรวม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสอดคลอง
กับการนําการจัดการความรูเขาไปสูหนวยงานและมุงสูวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจขอมูล  2 กลุม คือ กลุมผูรับผิดชอบงานดานการจัดการ
ความรู  และกลุมบุคลากรทั่วไป(สาย ก  สาย ข  และสาย ค) ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียด
ในแตละกลุม ประกอบดวย 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรู (KM) แบงเปน  
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
สวนที่ 2  ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
สวนที่ 3  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
สวนที่ 4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู (KM) 
สวนที่ 5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมบุคลากรทั่วไป แบงเปน 
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
สวนที่ 2 ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
สวนที่ 3 กระบวนการจัดการความรู (KM) 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูรบัผิดชอบงานดานการจัดการความรู (KM) 
  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสํารวจ สถานภาพการจัดการความรูในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล : ผูรับผิดชอบหลัก  ไปยังหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 185 ฉบับ   ไดรับขอมูลกลับคืนจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด  81 ฉบับ   คิดเปนรอยละ 43.78 (ตามตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนแบบสอบถามที่สงและไดรับกลับคืน 

หนวยงาน 
จํานวน 
จัดสง 

จํานวน 
ไดรับ
กลับคืน 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 10  6 
คณะสาธารณสุขศาสตร 5  3 
คณะเทคนคิการแพทย 5  - 
คณะเวชศาสตรเขตรอน 5  2 
คณะวิทยาศาสตร 5  5 
บัณฑิตวิทยาลัย 5  - 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 10  6 
คณะทันตแพทยศาสตร 5  4 
คณะเภสัชศาสตร 5  - 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 5  - 
คณะพยาบาลศาสตร 5  4 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 5  2 
คณะวศิวกรรมศาสตร 5  4 
คณะสัตวแพทยศาสตร 5  2 
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 5  1 
คณะศิลปศาสตร 5  3 
สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 5  - 
สถาบันวิจัยโภชนาการ 5  3 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 5  2 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5  - 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 5  - 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5  3 
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 5  3 
สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 5  2 
สํานักหอสมุด 5  4 
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 5  4 
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 5  - 
วิทยาลัยราชสดุา 5  4 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 5  3 
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หนวยงาน 
จํานวน 
จัดสง 

จํานวน 
ไดรับ
กลับคืน 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 5  4 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 5  1 
วิทยาลัยการจัดการ 5  2 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 5 - 
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัมหิดล จ.กาญจนบุรี 5  2 
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัมหิดล จ.นครสวรรค 5  2 

รวม 185  81 
 
สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน 
 จากการศึกษา พบวา หนวยงานสวนใหญมีจํานวนผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู
ไมมากนัก  ไมวาจะเปนหนวยงานระดับใหญ ระดับกลาง  และระดับเล็ก  อีกทั้ง ยังไมมีการ
จัดตั้งหนวยงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู  เปนเพียงการนํางานดานการจัดการ
ความรูไปรวมอยูกับงานอ่ืนๆ เชน หนวยพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายและแผน 
สภาอาจารย  และงานวิจัยและพัฒนา  คิดเปนถึงรอยละ  79.01 นอกจากนี้ ผูรับผิดชอบงาน
ดานการจัดการความรูสวนใหญ เปนบุคลากรที่มีอายุอยูสูงกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 44.41  และ
มีประสบการณทํางานดานการจัดการความรูมาเพียง 1-3 ป คิดเปนรอยละ 51.85  ซ่ึงตําแหนงใน
ปจจุบันเปนผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 39.51 และเปนผูบริหารระดับกลาง คิดเปนรอยละ 34.57 
ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกัน (ตามตารางที่ 2) 
 

ตาราที่  2  แสดงขอมูลพื้นฐาน  

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

เพศ 81  100.00 
  ชาย 22  27.16 
 หญิง 59  72.84 
อายุ 81  100.00 

 ต่ํากวา 35 ป 17  20.99 
 ระหวาง 35-45 ป 25  30.86 
 สูงกวา 45 ป 36  44.41 
 ไมระบ ุ 3  3.70 
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รายละเอียด จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา 81  100.00 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 1  1.23 
 ปริญญาตรี 17  20.99 
 ปริญญาโท 42  51.85 
 ปริญญาเอก 21  25.93 
ประสบการณการทํางาน 81  100.00 
 ต่ํากวา 2 ป 20  24.69 
 2-3 ป 22  27.16 
 มากกวา 3 ป 7  8.64 
 ไมระบ ุ 32  39.51 
ตําแหนงงานในปจจุบัน 81  100.00 
 ผูบริหารระดับสูง 18  22.22 
 ผูบริหารระดับกลาง 28  34.57 
 ผูปฏิบัต ิ 32  39.51 
 ไมระบ ุ 3  3.70 

 
สวนที่ 2  ประสบการณ และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 
 จากการศึกษา พบวา หนวยงานสวนใหญถึงแมยังไมมีการดําเนินการจัดตั้งหนวยงาน
เพ่ือรองรับงานดานการจัดการความรูโดยตรง แตก็ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน  พรอมระบุหนาที 
ความรับผิดชอบ และดําเนินการแลวอยางตอเน่ือง  คิดเปนรอยละ 35.80  แตในกรณีที่
หนวยงานยังไมไดดําเนินการใด ๆ  น้ัน  สาเหตุที่พบ คือ หนวยงานไมมีผูประสานงานที่
รับผิดชอบดานการจัดการความรู (KM)  ไมเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการความรู (KM)  ไม
มีงบประมาณสนับสนุน   บุคลากรไมพรอมที่จะจัดการความรู (KM)   และเหตุผลอ่ืนๆ ที่ไมได
ระบุ   ซ่ึงอยูระหวางรอยละ 95-99 ขึ้นไป   สําหรับการรูจักหรือมีประสบการณในการดําเนินการ
จัดการความรู (KM)  บุคลากรสวนใหญไดจากการเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาจาก
หนวยงานทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน  นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเขารวมเปน
คณะทํางานดานการจัดการความรูของหนวยงาน รวมถึงการเขารวมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานอีกดวย ซ่ึงบุคลากรถึงรอยละ 96.30  เห็นวา
หนวยงานจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู (KM)  โดยสิ่งสําคัญที่จะทําใหการจัดการความรู
ในหนวยงานเกิดขึ้นไดน้ัน เห็นวา ตองเกิดจากนโยบายทั้งของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานเอง   
นอกนั้นหนวยงานเห็นประโยชน   หรือกลุมบุคคลมีความสนใจและรวมมือกัน (ตามตารางที่ 3-5) 
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ตาราง  3 แสดงการทําหนาที่ๆเก่ียวของกับการจัดการความรู (KM) 

การดําเนินการ จํานวน รอยละ 

1. การแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที ความรับผิดชอบ และ
ดําเนินการแลวอยางตอเน่ือง 

29  35.80 

2. การแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที ความรับผิดชอบ และ
ดําเนินการแลว แตไมตอเน่ือง 

7  8.64 

3. การแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที ความรับผิดชอบ แตยังไมไดเร่ิม
ดําเนินการ  

-  - 

4. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู(KM) แลว แตยังไมไดแตงตั้ง
คณะทํางาน 

21  25.93 

5. ยังไมไดดําเนินการใดๆ   21  25.93 
รวม 81  100.00 

 

ตาราง  4  แสดงการดําเนินการที่เก่ียวของกับการจัดการความรู (KM) 

ขอความ ความถี ่

กรณี ยังไมไดดําเนินการใด ๆ เน่ืองจาก  

• หนวยงานไมมีผูประสานงานที่รับผิดชอบดานการจัดการความรู (KM) 17 

• ไมเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการความรู (KM) 4 

• ไมมีงบประมาณสนับสนุน 5 

• บุคลากรไมพรอมที่จะจัดการความรู 5 

• อ่ืนๆ ไมระบุ 3 

กิจกรรมที่เขารวม  

• เคยเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน 36 

• เคยเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาจากมหาวิทยาลัย 34 

• เคยเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงานภายนอก 33 

• เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 27 

• เปนสมาชิกกลุม CoPs ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 15 

• เปนสมาชิกกลุม CoPs ของหนวยงานภายนอก 4 

• อ่ืนๆ ไมระบุ 10 
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ตาราง  5  แสดงความคิดเห็นตอสาเหตุของการเกิดการจัดการความรู (KM) ในหนวยงาน 

ขอความ ความถี ่

สาเหตุของการเกิดการจัดการความรู(KM)ในหนวยงาน  

• นโยบายของมหาวิทยาลัย 48 

• นโยบายของหนวยงาน 42 

• หนวยงานเห็นประโยชน 54 

• กลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน 42 

• อ่ืนๆ ระบุ 7 

 
สวนที่ 3  ระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 
  จากการศึกษา พบวา บุคลากรในหนวยงานสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู (KM) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44   โดยผูตอบแบบ
สํารวจเห็นวาหนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  อยูใน
ระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ  4.04   ที่เหลือมีความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คือ หนวยงาน
สงเสริมใหบุคลากรรวมคิดและเรียนรูอยางสรางสรรค  หนวยงานสงเสริมและใหการสนับสนุน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู    หนวยงานเห็นคุณคาของความรูและทักษะของแตละคน รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้นทั่วทั้งหนวยงาน   หนวยงานมีการวางแผนเพื่อสราง
โอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูใหม   มีพันธกิจ วิสัยทัศน หรือยุทธศาสตร เกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการความรู และบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการแสวงหาความรู/ความคิดใหมๆ ทั้ง
ในและนอกระบบการทํางานปกติ  โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.49 – 3.16  (ตามตารางที่ 6) 
 

ตารางที่  6  แสดงระดับความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 

ความรู ความเขาใจ คาเฉลีย่ ระดับ 

1.  มีพันธกิจ วิสยัทัศน หรือยทุธศาสตร เกีย่วกับเรื่องการจัดการความรู 3.20 ปานกลาง 
2.  บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการแสวงหาความรู/ความคิด

ใหมๆ ทั้งในและนอกระบบการทํางานปกต ิ
3.16 ปานกลาง 

3.  หนวยงานของทานเห็นคุณคาของความรูและทักษะของแตละคน 
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้นทั่วทั้งหนวยงาน 

3.36 ปานกลาง 

4.  หนวยงานมีการวางแผนเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูใหม 3.35 ปานกลาง 
5. หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู 4.04 มาก 

6.  หนวยงานสงเสริมและใหการสนับสนนุกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู 3.49 ปานกลาง 
7.  หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรรวมคิดและเรียนรูอยางสรางสรรค 3.49 ปานกลาง 

รวม 3.44 ปานกลาง 
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สวนที่ 4  ระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู (KM) 
 จากการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความรู (KM)  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06   โดยผูตอบแบบ
สํารวจเห็นวา  หนวยงานมีการจัดตั้งหนวยงาน/คณะกรรมการ/ผูรวมรับผิดชอบที่กํากับดูแลงาน
ดานการจัดการความรู (KM) อยางชัดเจน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ที่เหลือ
เห็นวา  หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานดานการจัดการความรู (KM)   หนวยงานมีการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนปฎิบัติการดานการจัดการความรู (KM) อยางเปนรูปธรรมและ
เผยแพรใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง  หนวยงานนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM)   หนวยงานมีการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ที่เกิดขึ้นในองคกรใหอยูในรูปแบบที่งายตอการนําไปใชเพ่ือการเรียนรูของบุคลากรในองคกร  
และหนวยงานมีการประเมินผลการจัดการความรู (KM) โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประเมินผล   โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.09-2.93 (ตามตารางที่ 7) 
  

ตารางที่   7 แสดงระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู (KM) 

ความรู ความเขาใจ คาเฉลีย่ ระดับ 

1.  หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานดานการจัดการความรู (KM) 3.09 ปานกลาง 
2. หนวยงานมีการจัดตั้งหนวยงาน/คณะกรรมการ/ผูรวมรับผิดชอบที่

กํากับดูแลงานดานการจัดการความรู (KM) อยางชัดเจน 
3.28 ปานกลาง 

3. หนวยงานมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนปฎิบัติการดานการ
จัดการความรู (KM) อยางเปนรูปธรรมและเผยแพรใหบุคลากรใน
องคกรรับทราบอยางทั่วถึง 

3.05 ปานกลาง 

4. หนวยงานมีการประเมินผลการจัดการความรู (KM) โดยใหบุคลากรมี
สวนรวมในการประเมินผล 

2.93 ปานกลาง 

5. หนวยงานนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานดาน
การจัดการความรู (KM)  

3.02 ปานกลาง 

6.  หนวยงานมีการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิดขึ้นในองคกรใหอยู
ในรูปแบบที่งายตอการนําไปใชเพ่ือการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 

3.01 ปานกลาง 

รวม  3.06 ปานกลาง  

 
สวนที่ 5  ระดับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยน

 เรียนรู   (KM) 
 จากการศึกษา พบวา บุคลากรสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17   โดย
ผูตอบแบบสํารวจเห็นวาหนวยงานมีชองทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเขาถึงได   อยูในระดับ
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มาก  คาเฉลี่ยเทากับ  3.67  รองลงมาหนวยงานสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานในทุกระดับ   อยูในระดับมากเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.56   ที่เหลือเห็นวา หนวยงานมีแหลงรวบรวมความรูที่บุคลากรสามารถเขาถึงได เชน 
website  มุมหนังสือ เปนตน  หนวยงานสนับสนุนใหมีกิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูหลาย
รูปแบบ เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ  หนวยงานสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ 
(CoP)   หนวยงานสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร  บุคลากรของหนวยงานมีการ
เรียนรูและสรางองคความรูใหม  มีการถายทอดความรูระหวางกลุมงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ภายในหนวยงาน    มีการถายทอดความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง   
รวบรวมความรู  และจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนางานประจําสูงายวิจัย (R2R)  และ
บุคลากรของหนวยงานมีการทบทวนและตอยอดความรูสูนวัตกรรมใหม โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง  3.44-2.71  (ตามตารางที่ 8) 
 

ตารางที่   8 แสดงระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู   (KM) 

ความรู ความเขาใจ คาเฉลีย่ ระดับ 

1. หนวยงานมีแหลงรวบรวมความรูที่บุคลากรสามารถเขาถึงได เชน 
website  มุมหนังสือ เปนตน 

3.44 ปานกลาง 

2.  หนวยงานมีชองทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเขาถึงได 3.67 มาก 
3.  หนวยงานสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ

ประโยชนตอการปฏิบัติงานในทุกระดับ 
3.56 มาก 

4.  หนวยงานฝกอบรมพนักงานในเรื่องการจัดเก็บและการเรียกขอมูลกลับมาใช 3.04 ปานกลาง 
5.  หนวยงานสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) 3.29 ปานกลาง 
6.  หนวยงานสนับสนุนใหมีกิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูหลาย

รูปแบบ เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 
3.32 ปานกลาง 

7.  มีการถายทอดความรูระหวางกลุมงานที่มีลักษณะคลายคลงึกนัภายในหนวยงาน 3.04 ปานกลาง 
8. มีการถายทอดความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง 3.01 ปานกลาง 
9. หนวยงานสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 3.14 ปานกลาง 
10. บุคลากรของหนวยงานมีการเรียนรูและสรางองคความรูใหม 3.05 ปานกลาง 
11. บุคลากรของหนวยงานมีการทบทวนและตอยอดความรูสูนวัตกรรม

ใหม 
2.71 ปานกลาง 

12. รวบรวมความรู  และจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนางานประจําสู
 งายวิจัย (R2R) 

2.75 ปานกลาง 

รวม  3.17  ปานกลาง 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทั่วไป 
  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสํารวจ สถานภาพการจัดการความรูในหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล : บุคลากรทั่วไป  ไปยังหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5,503 ฉบับ   ไดรับขอมูลกลับคืนจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 2,072 ฉบับ   คิดเปนรอยละ 37.65  (ตามตารางที่ 9) 
 

ตารางที่  9  แสดงจํานวนแบบสอบถามที่สงและไดรับกลับคืน 

หนวยงาน 
จํานวน
จัดสง 

จํานวนที่ไดรับกลับคืน 

สาย ก สาย ข สาย ค 
รวม 

จํานวน คาเฉลี่ย 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   1,070 68 247 228 543 50.75 

คณะเทคนิคการแพทย  133 11 5 7 23 17.29 

คณะเวชศาสตรเขตรอน  300 24 49 38 111 37.00 

คณะกายภาพบําบัด  50 10 7 4 21 42.00 

คณะทันตแพทยศาสตร  259 36 13 17 66 25.49 

คณะพยาบาลศาสตร  199 32 12 10 54 27.14 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  990 94 178 179 451 45.55 

คณะเภสัชศาสตร  200 17 5 9 31 15.50 

คณะวิทยาศาสตร  265 31 14 26 71 26.79 

คณะวิศวกรรมศาสตร  133 3 3 6 12 9.02 

คณะศิลปศาสตร  40 5 5 4 14 35.00 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  120 11 5 10 26 21.67 

คณะสัตวแพทยศาสตร  95 5 17 33 55 57.89 

คณะสาธารณสุขศาสตร  210 26 3 16 45 21.43 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  50 1 12 10 23 46.00 

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี  15 - 7 4 11 73.33 

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล  นครสวรรค  15 - 1 5 6 40.00 

บัณฑิตวิทยาลัย  165 1 8 13 22 13.33 

วิทยาลัยการจัดการ  30 4 - 16 20 66.67 
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หนวยงาน 
จํานวน
จัดสง 

จํานวนที่ไดรับกลับคืน 

สาย ก สาย ข สาย ค 
รวม 

จํานวน คาเฉลี่ย 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  105 4 9 10 23 21.91 

วิทยาลัยนานาชาติ  90 8 - 15 23 25.56 

วิทยาลัยราชสุดา  35 8 3 4 15 42.86 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  30 3 4 5 12 40.00 

วิทยาลัยศาสนศึกษา  25 - - - - - 

ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  30 1 - - 1 3.33 

ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  15 - 3 4 7 46.67 

ศูนยศาลายา  60 - - 2 2 03.33 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 8 2 3 2 7 87.50 

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  33 2 5 15 22 66.67 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  45 - 1 - 1 2.22 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  45 6 3 7 16 35.56 

สถาบันโภชนาการ  75 12 11 15 38 50.67 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  195 4 18 7 29 14.87 

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 30 4 4 5 13 43.33 

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร  15 1 2 2 5 33.33 

สํานักคอมพิวเตอร  30 - - - - - 

สํานักงานอธิการบดี  175 - 37 22 59 33.71 

สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  30 - 8 4 12 40.00 

สํานักหอสมุด  93 - 21 15 36 38.71 

ไมระบุหนวยงาน  17 45 84 146  

รวม 5,503 451 768 853 2,072 37.65 
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สวนที่  1  ขอมูลพื้นฐาน 

• บุคลากร สาย ก 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ก ที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 
67.28  มีอายุอยูระหวาง 43-52 ป คิดเปนรอยละ 36.58  มีระดับการศึกษาปริญญาเอก รอยละ 
60.76 โดยมีประสบการณการทํางาน อยูระหวาง 9-26 ป  รอยละ  45.22   สําหรับความเกี่ยวของ
กับการจัดการความรู น้ัน สวนใหญไมไดทํางานเกี่ยวของกับการจัดการความรู แตไดเขารวม
กิจกรรม หากหนวยงานมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู   ในสวนของสาเหตุของการเกิด
จัดการความรูในหนวยงาน เรียงลําดับตามความสําคัญ คือ เกิดจากนโยบายของหนวยงาน  
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และกลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน (ตามตารางที่  10-11) 

• บุคลากร สาย ข 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ข ที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิงรอย
ละ 84.34  มีอายุอยูระหวาง 24-32  ป คิดเปนรอยละ 30.08  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอย
ละ 57.55 โดยมีประสบการณการทํางานไมเกิน  17 ป  รอยละ  60.16  สวนใหญไมไดทํางาน
เกี่ยวของ แตเคยเขารวมกิจกรรมดานการจัดการความรู และเห็นวานโยบายของหนวยงานมี
ความสําคัญมากที่สุดตอการเกิดการจัดการความรูในหนวยงาน  นอกจากนี้ สาเหตุของการเกิด
การจัดการความรูในหนวยงาน เรียงลําดับตามความสําคัญ คือ เกิดจากนโยบายของหนวยงาน  
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และกลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน  (ตามตารางที่  10-11) 

• บุคลากร สาย  ค 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ค ที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิงรอย
ละ 86.99  มีอายุอยูระหวาง 24-32 คิดเปนรอยละ 29.78 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 
60.37  โดยมีประสบการณการทํางานไมเกิน 17 ป  คิดเปนรอยละ  63.43 สําหรับความ
เกี่ยวของกับการจัดการความรู น้ัน สวนใหญไมไดทํางานเกี่ยวของ แตเคยเขารวมกิจกรรมดาน
การจัดการความรู และเห็นวานโยบายของหนวยงานมีความสําคัญมากที่สุดตอการเกิดการ
จัดการความรูในหนวยงาน  นอกจากนี้ สาเหตุของการเกิดการจัดการความรูในหนวยงาน 
เรียงลําดับตามความสําคัญ คือ เกิดจากนโยบายของหนวยงาน  นโยบายของมหาวิทยาลัย  
และกลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน (ตามตารางที่  10-11) 
 

ตารางที่  10  แสดงขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสายงาน 

รายละเอียด 
สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ        
ชาย 148 32.82 120 15.63 110 12.90 
หญิง 303 67.28 647 84.34 742 86.99 
ไมระบุ - - 1 0.13 1 0.11 
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รายละเอียด 
สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อายุ       
 ต่ํากวา 24 ป 0 - 20 2.60 45 5.28 
 24 – 32 ป 64 14.19 231 30.08 254 29.78 
 33 – 42 ป 111 24.61 195 25.39 237 27.78 
 43 – 52 ป 165 36.58 210 27.34 233 27.31 
 53 – 62 ป 102 22.62 100 13.03 66 7.74 
 มากกวาหรือเทากับ 63 ป 3 0.66 -  1 0.12 
 ไมระบุ 6 1.34 12 1.56 17 1.99 
ระดับการศึกษา       
 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 - 18 2.34 255 29.89 
 ปริญญาตรี 19 4.21 442 57.55 515 60.37 
 ปริญญาโท 157 34.81 526 38.02 77 9.03 
 ปริญญาเอก 274 60.76 14 1.83 2 0.23 
 ไมระบุ 1 0.22 2 0.26 4 0.48 
ประสบการณการทํางาน       

1 – 8 ป 143 31.71 247 32.16 290 34.00 
9 – 17 ป 102 22.62 215 28.00 251 29.43 
28 – 26 ป 102 22.62 154 20.05 167 19.58 
27 – 35 ป 85 18.85 117 15.23 115 13.48 
36 – 44 ป 8 1.77 20 2.61 8 0.94 
มากกวา 45 ป 2 0.44 15 1.95 0  
ไมระบุ 9 1.99 0 - 22 2.57 

รวม 451 100.00 768 100.0 853 100.0 
 

ตารางที่  11   แสดงขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการความรู (KM) 

รายละเอียด 
ความถี ่

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

หนวยงานมีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการความรู    
มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 320 585 578 
ไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 68 80 110 
ไมทราบ 60 100 161 
ไมระบุ 3 3 4 
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รายละเอียด 
ความถี ่

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

สาเหตุของการเกิดการจัดการความรูในหนวยงาน    

นโยบายของมหาวิทยาลัย 192 324 317 
นโยบายของหนวยงาน 221 408 420 
กลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน 162 314 323 
อ่ืนๆ  16 37 19 

การเก่ียวของกับการจัดการความรูของทาน    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 72 99 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPs) 49 190 120 
รับผิดชอบการจัดเก็บความรู 58 130 119 
ไมมีสวนเกี่ยวของ 166 190 218 
อ่ืนๆ 56 83 83 

 

สวนที่ 2  ประสบการณ และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 
 จากการศึกษา พบวา บุคลากรทั้ง สาย ก สาย ข และสาย ค เคยเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย น้ัน บุคลากรสวนใหญจะเปนสาย ข 
และสาย ค  แตถากิจกรรมที่หนวยงานอื่นๆ จัด สาย ข จะไดเขารวมมากที่สุด   สําหรับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจําเปนตองมีการจัดการความรูในหนวยงาน ทุกสายงานเห็นวา  หนวยงานมี
ความจําเปนตองมีการจัดการความรู แตเม่ือเปรียบเทียบกับการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งที่
หนวยงานจัดเอง และหนวยงานอ่ืนจัดนั้น  กลุมบุคลากรตางๆ ยังเขารวมนอยมาก โดยเฉพาะ
บุคลากรสาย ก (ตามตารางที่ 12-14) โดยในแตละสายงานสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี คือ 

• บุคลากร สาย ก 
 จากการศึกษา  พบวา  บุคลากรสาย ก สวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ ดวย  
สําหรับบุคลากรที่เคยเขารวมกิจกรรมฯ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเปนการอบรม/ประชุม/
สัมมนาจากหนวยงานภายในคณะ/สถาบันเอง  และที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ  จะเปนการอบรม/
ประชุม/สัมมนา จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเห็นวา การจัดการความรูมี
ความจําเปนในหนวยงานตนเอง 

• บคุลากร สาย ข 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ข สวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  แตไมเคยเขารวมกิจกรรมที่จัดโดย
หนวยงานอื่นๆ  สําหรับบุคลากรที่เคยเขารวมกิจกรรมฯ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเปนการ
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อบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงานภายในคณะ/สถาบันเอง  และเห็นวา การจัดการความรูมี
ความจําเปนในหนวยงานตนเอง 

• บุคลากร สาย  ค 
 จากการศึกษา  พบวา  บุคลากรสาย ค ผูที่เคยเขารวมและไมเคยเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีสัดสวนใกลเคียงกัน  สําหรับ
กิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ สวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมฯเลย   สําหรับบุคลากรที่เคย
เขารวมกิจกรรมฯ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเปนการอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงาน
ภายในคณะ/สถาบันเอง  นอกจากนี้ เห็นวา การจัดการความรูมีความจําเปนในหนวยงานตนเอง 
 

 ตารางที่  12   แสดงการเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัด 
โดยมหาวิทยาลัย 

รายละเอียด 
ความถี ่

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการ
ความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

451 
 

768 
 

853 
 

เคยเขารวม 190 444 414 

ไมเคยเขารวม 250 308 426 

ไมระบ ุ 11 16 13 

กิจกรรมที่เขารวม    

• การอบรม/ประชุม/สัมมนาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 86 138 149 

• การอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงานภายใน
คณะ/สถาบัน 

138 332 334 

• เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 26 63 39 

• เปนสมาชิกกลุม CoP ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 21 95 49 

• อ่ืนๆ (ระบุ) 7 13 12 
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ตารางที่   13  แสดงการเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัด
โดยหนวยงานอื่นๆ 

รายละเอียด 
ความถี ่

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการ
ความรู (KM) ที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ 

451 
 

768 
 

853 
 

เคยเขารวม 144 246 192 

ไมเคยเขารวม 307 510 654 

ไมระบ ุ - 12 7 

กิจกรรมที่เขารวม    

• การอบรม/ประชุม/สัมมนา จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

61 112  86 

• การอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานภาครัฐและ
วิสาหกิจ 

52 99 69 

• การอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานเอกชน 36 64 44 

• เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานอื่น 23 19 17 

• เปนสมาชิกกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ของหนวยงาน
อ่ืน 

16 38 26 

• อ่ืนๆ(ระบุ) 17 14 12 
 

ตารางที่   14  แสดงความคิดเห็นตอความจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู (KM) ใน
หนวยงาน 

รายละเอียด 
ความถี ่

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

ความจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู(KM) 
ในหนวยงาน 

451 
 

768 
 

853 
 

จําเปน 423 732 818 

ไมจําเปน 18 21 19 

ไมระบ ุ 10 15 16 
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สวนที่ 3 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู (KM) 
  จากการศึกษา พบวา บุคลากรทั้งสาย ก สาย ข และสาย ค  เห็นวา  ผูบริหารใน
หนวยงานสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) อยางตอเน่ือง   มีการ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู รวมถึงการสนับสนุนกจิกรรม/
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู   แตก็ยังขาดการรวบรวมความรูในในสถานที่ๆ บุคลากรทุกคน
สามารถเขาไปคนหาไดสะดวก และจัดเก็บอยางเปนระบบ เชน การจัดทําคูมือปฏิบัติงานในงาน
ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการสงเสริมกระบวนการจัดการความรู 
เชน สถานที่  คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ยังนอยอยู  แมวาทุกหนวยงานมีเว็บไซต       
แตไมไดมีหนา webpage ของการจัดการความรูโดยเฉพาะ  ซ่ึงทําใหขาดชองทางที่สําคัญใน
การสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู (KM)  อยางยั่งยืน   
แมวา ทุกคนในหนวยงานสวนใหญเห็นวา  การเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 
หนวยงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  มี Web board  มีบอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ     
แตก็ยังไมเพียงพอ (ตามตารางที่ 15)  โดยในแตละสายงานสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี คือ 

• บุคลากร สาย ก 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ก สวนใหญเห็นวา หนวยงานสนับสนุนให
บุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.34  รองลงมาที่อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 3.17-3.03 คือ การที่มีหนวยงานใหการ
สนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ผูบริหารของคณะใหความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการความรู (KM) อยางตอเน่ือง  และทุกคนในองคกรเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย
และสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board  บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ  ที่
เหลืออยูในระดับนอย  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.28-2.80   

• บุคลากร สาย ข 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ข สวนใหญมีประสบการณและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง  โดยเห็นวา ผูบริหารของคณะใหความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู (KM) อยางตอเน่ือง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 รองลงมาเห็นวา
หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.46 ที่เหลือมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.36-2.61   

• บุคลากร สาย  ค 
 จากการศึกษา พบวา  บุคลากรสาย ค สวนใหญมีประสบการณและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนการรับรูวาหนวยงานมีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) ซ่ึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําอยูในระดับนอย  สําหรับการรับรูที่มีอยูใน
ระดับปานกลางนั้น หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
สัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และผูบริหารของคณะฯ ทาน ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง
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การจัดการความรู (KM) อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.34 ตามลําดับ  ที่เหลือมี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.19-2.40   
 

ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความรู  ความเขาใจตอกระบวนการจัดการความรู
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 

รายการ 

ความรู ความเขาใจ 
(คาเฉลี่ย) 

สาย ก. สาย ข. สาย ค. 

1. ผูบริหารของคณะฯ ทาน ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
ความรู (KM) อยางตอเนื่อง 

3.09 
ปานกลาง 

3.48 
ปานกลาง 

3.34 
ปานกลาง 

2. หนวยงานมีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการ
ความรู (KM) 

2.70 
ปานกลาง 

3.02 
ปานกลาง 

2.97 
ปานกลาง 

3. หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู (KM) 

3.34 
ปานกลาง 

3.46 
ปานกลาง 

3.37 
ปานกลาง 

4. หนวยงานใหการสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.17 
ปานกลาง 

3.36 
ปานกลาง 

3.19 
ปานกลาง 

5. หนวยงานของทานมีการรวบรวมความรูไวในสถานที่ๆ บุคลากรทุกคน
สามารถเขาไปคนหาไดสะดวก 

2.73 
ปานกลาง 

3.12 
ปานกลาง 

2.85 
ปานกลาง 

6. หนวยงานของทานสงเสริมใหบุคลากรสะสมความรูอยางเปนระบบ 
เชน จัดทําคูมือปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ (flow chart) ฯลฯ 

2.79 
ปานกลาง 

3.13 
ปานกลาง 

3.08 
ปานกลาง 

7. หนวยงานของทานมีกิจกรรมจัดการความรูที่เปนระบบ เชน กิจกรรม
กลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเล้ียง การ
สับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู ฯลฯ 

2.67 
ปานกลาง 

2.78 
ปานกลาง 

2.83 
ปานกลาง 

8. หนวยงานของทานมีชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนประจํา  

2.34 
นอย 

2.61 
ปานกลาง 

2.40 
นอย 

9. หนวยงานของทานใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการสงเสริม
กระบวนการจัดการความรู เชน สถานที่  คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

2.80 
ปานกลาง 

2.84 
ปานกลาง 

2.84 
ปานกลาง 

10. หนวยงานของทานทําการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็น
ประโยชนของการจัดการความรู (KM) 

2.49 
นอย 

2.75 
ปานกลาง 

2.83 
ปานกลาง 

11. หนวยงานมีเว็บไซตเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 2.28 
นอย 

2.80 
ปานกลาง 

2.53 
ปานกลาง 

12. ทุกคนในองคกรเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board  บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

3.03 
ปานกลาง 

3.00 
ปานกลาง 

2.93 
ปานกลาง 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษาวิจัย  เรื่อง “การจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัย” สามารถ
สรุป  อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
 

5.1 สรุป และอภิปรายผล 
 ตอนที่ 1 กลุมผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรู (KM)  

  จากผลการศึกษาวิจัย พบวา สวนใหญผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูที่
ตอบแบบสํารวจเปนหญิง คิดเปนรอยละ 72.84  มีอายุสูงกวา  45 ป คิดเปนรอยละ 44.41 มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85  ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 
ป คิดเปนรอยละ 51.85  โดยผูตอบสวนใหญเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51  
  ประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู  ผูตอบแบบสํารวจ
สวนใหญเปนผูที่ถูกแตงตั้งใหเปนคณะทํางานดานการจัดการความรูในหนวยงานของตนเอง ที่มี
การระบุหนาที่ ความรับผิดชอบและดําเนินการดานการจัดการความรูมาอยางตอเน่ือง  และเคย
เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน  จัดโดยมหาวิทยาลัย  
และจัดโดยหนวยงานภายนอก  สําหรับเหตุผลของการเกิดการจัดการความรู(KM) ในหนวยงาน
ควรเกิดจากหลายเหตุผล โดยเรียงจากความสําคัญที่สุด คือ หนวยงานเห็นประโยชน  นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย นโยบายของหนวยงาน  และกลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน สําหรับ
หนวยงานที่ยังไมไดมีการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม บุคลากรสวนใหญ
เห็นวา หนวยงานยังขาดผูประสานงานที่รับผิดชอบดานการจัดการความรู (KM) โดยตรง 
  ระดับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) พบวา  หนวยงาน
สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทําใหบุคลากรมีระดับความรู 
ความเขาใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04  ที่เหลือมีระดับความรู ความเขาใจอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.16-3.49  
  ระดับความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู (KM) พบวา 
บุคลากรสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู (KM) อยูในระดับ
ปานกลางทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.93-3.28   ซ่ึงในหัวขอหนวยงานมีการประเมินผล
การจัดการความรู (KM) โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผลน้ันมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
2.93 
  ระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(KM) พบวา มีเพียง 2 หัวขอเทานั้น ที่บุคลากรสวนใหญมีความรู ความเขาใจในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และ 3.56 คือ หนวยงานมีชองทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเขาถึงได 



 
42 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล” 

และหนวยงานสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ  สําหรับที่เหลือมีความรู ความเขาใจในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.71-3.44 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรของหนวยงานมีการทบทวน
และตอยอดความรูสูนวัตกรรมใหม 
 

 ตอนที่  2  กลุมบุคลากรทั่วไป   
  จากผลการศึกษาวิจัย พบวา  บุคลากรทั่วไปที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปน
หญิง คิดเปนรอยละ 81.66  มีอายุอยูระหวาง 24-52 ป  คิดเปนรอยละ  82.05  มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  47.10  ประสบการณการทํางานไมเกิน 17 ป 
คิดเปนรอยละ 60.23    
  บุคลากรทั่วไปสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมดานการจัดการความรู ไมวาจะเปน
การอบรม/ประชุม/สัมมนาจากหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน  จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดโดย
หนวยงานภายนอก  แตไมไดมีหนาที่ เกี่ยวของกับการจัดการความรูภายในหนวยงาน   
นอกจากนี้  เห็นวาสาเหตุของการเกิดการจัดการความรูในหนวยงานควรจะเกิดจากนโยบาย
ของหนวยงาน  รองลงมาก็เปนนโยบายของมหาวิทยาลัย  และกลุมบุคลากรมีความสนใจและ
รวมมือกัน  แตไมวาอยางไรก็ตาม ก็ยังมีความเห็นดวยวา หนวยงานมีความจําเปนที่จะตองมี
การจัดการความรู(KM) 
  ประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) พบวา การเขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  บุคลากรสาย ข เคย
เขารวมมากที่สุด  โดยเขารวมในการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหนวยงานตนเอง  สําหรับ
การเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ น้ัน บุคลากรทุกสายงานแทบจะไมเคยเขารวมเลย 
ไมวาจะเปนการจัดจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  แตก็ยังเห็นวาหนวยงานจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรูในหนวยงาน  

 
5.2 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหการจัดการความรู(KM)เปนหน่ึงในนโยบายของแตละ

หนวยงาน  โดยตองกําหนดเปาหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรมและจริงจัง     

2. มหาวิ ทยาลั ยควรกํ าหนด ให  KM เ ป น  KPI หลั กของทุ กหน วย ง าน ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการกระเมินทุกป และมีรางวัลใหหนวยงานที่ดําเนินการไดดี 
เปนแบบอยางได 
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การศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล” 

3. มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหทุกหนวยงานจัดทํา KM จากงานประจําอยางเปน
รูปธรรม โดยผนวกกับงาน KM เขากับยุทธศาสตรดานงานวิจัยใหชัดเจน และมีการ
สื่อสารเพื่อการรับรูและเขาใจตรงกันทั้งแนวดิ่งและระนาบ  

4. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรตางคณะ/สถาบัน 
เพ่ือการเพิ่มพูนความรูและสงเสริมใหมีกิจกรรมอยางตอเน่ือง จะทําใหผูไมเขาใจ
การดําเนินการจัดการความรูสามารถเรียนรู/เขาใจวิธีการไดอยางทั่วถึง  และ
สงเสริมใหเกิดเปนเครือขาย    

 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนาและเสริมสรางการจัดการความรู(KM)ในหนวยงาน 
1. ผูบริหารของหนวยงานเห็นความสําคัญและนํามากําหนดเปนนโยบายของ

หนวยงานที่ชัดเจน  รวมถึงการสนับสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรูอยางตอเน่ือง 

2. จัดฝกอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) แกผูบริหาร 
เพ่ือใหเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติในหนวยงานอยางจริงจัง 

3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะที่ดําเนินการจัดการความรู(KM) จนประสบ
ความสําเร็จ กับคณะที่ยังไมไดดําเนินการ เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ 

4. มหาวิทยาลัยควรสรางทีมพ่ีเลี้ยงลงไปใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) กับหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูไมเขมแข็ง 

5. สรางความเขาใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธ เรื่องการจัดการความรูอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง และการสรางระบบสารสนเทศ IT ที่เ อ้ือตอการจัดการความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

6. หาชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปดกวางและบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงได 
สนับสนุนงบประมาณในการกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการจัดการความรู และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

 
5.3 ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการดําเนินการวิจัยในเรื่องนี้เปนระยะๆ เพ่ือทําการประเมินและ
ติดตามวาแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรมีการรับรูเพ่ิมมากขึ้นหรือไม อยางไร  รวมถึงการเห็นความสําคัญและนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน    



ภาคผนวก 
 

 ชุดที่ 1   แบบสํารวจ “สถานภาพการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย” : 
 ผูรับผิดชอบดานการจัดการความรู 
 ชุดที่ 2 แบบสํารวจ “สถานภาพการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย” : 
 บุคลากรทั่วไป 



แบบสํารวจ  
“สถานภาพการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล” 

 ดวยสํานักพัฒนาคุณภาพ จะดําเนินการสํารวจสถานภาพการจัดการความรู (Knowledge Management : 
KM) ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบสถานภาพ ขอบเขต และการดําเนินการดานการจัดการความรู (KM)            
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดจะนําขอมูลจากผลการสํารวจสถานภาพจากหนวยงานระดับคณะนี้    
มาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัยตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ปงบประมาณ 2551 สํานักพัฒนาคุณภาพจึงใครขออนุเคราะหและขอขอบพระคุณเปนการลวงหนาที่หนวยงาน     
จะไดกรุณาใหขอมูล/ตอบคําถามตามความเปนจริง และเสียสละเวลาใหความคิดเห็นตางๆ เพ่ือประโยชน           
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 แบบสํารวจนี้ แบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสํารวจ 
 สวนที่ 2  ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
 สวนที่ 3  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
 สวนที่ 4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู (KM) 
 สวนที่ 5  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ทีต่รงตามความเปนจริงและตรงกบัความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 

สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสาํรวจ 
1. เพศ         ชาย       หญิง 
2. ปจจุบันอายุ....................ป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด   ต่ํากวาปรญิญาตรี     ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
4. สถานที่ทํางานปจจุบัน    
• คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วทิยาลัย..................................................................................  

5. ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการจดัการความรู (KM) ........................ป …………………..เดือน   
6. ปจจุบันทานทํางานในตําแหนง..............................................................................................  
7. หนวยงานของทานมีการจัดตั้งหนวยงาน/ฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM)     

 มี 
• หนวยที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู (KM) คือ..................................................... 
• หนวยนี้มีบุคลากรจํานวน.....................คน 
• ระยะเวลาการจัดตั้ง จํานวน..................ป ..........................เดือน 

 ไมมี 

สวนที่ 2 ประสบการณ และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 
1. หนวยงานของทานไดมีการดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดการความรู (KM) อยางไร (เลือกเพียง 1 ขอ) 

  มีการแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที่ ความรบัผิดชอบ และดําเนินการแลว อยางตอเน่ือง 
  มีการแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที่ ความรบัผิดชอบ และมีการดําเนินการ แตไมตอเน่ือง 
  มีการแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุหนาที่ ความรบัผิดชอบ แตยังไมไดเริ่มดําเนินการ 
  มีการดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดการความรู (KM) แลว แตยังไมไดแตงตั้งคณะทํางาน 
  ยังไมไดดําเนินการใดๆ เน่ืองจาก (เลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 หนวยงานไมมีผูประสานงานที่รับผิดชอบดานการจัดการความรู (KM) 
 ไมเขาใจวตัถปุระสงคของการจัดการความรู (KM) 
 ไมมีงบประมาณสนับสนุน 
 บุคลากรไมพรอมที่จะจัดการความรู 
 อ่ืนๆ ....................................................... 

สําหรับผูรับผดิชอบหลัก 
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2. ทานเคยรูจักหรือมีประสบการณในการดําเนินการจัดการความรู (KM) หรือไม 
2.1    เคย  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากมหาวิทยาลยั 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานภายนอก 
เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 
เปนสมาชิกกลุม CoPs ของมหาวิทยาลยั/หนวยงาน 
เปนสมาชกิกลุม CoPs ของหนวยงานภายนอก 
อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................ 

2.2     ไมเคย   
3. ทานคิดวาหนวยงานของทานมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู (KM) หรือไม  
   จําเปน  เพราะ.................................................................. 
   ไมจําเปน 
4. ทานคิดวาการจัดการความรู (KM) ภายในหนวยงานทานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  นโยบายของมหาวิทยาลัย 

นโยบายของหนวยงาน 
หนวยงานเห็นประโยชน 
กลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกนั 
อ่ืนๆ ระบุ............................................. 

สวนที่  3  ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจดัการความรู (KM)   
โปรดระบวุาหนวยงานของทานมีประเด็นทีเ่กี่ยวของกับระดับคะแนนทีร่ะบตุอไปน้ีอยางไร 

เร่ือง 

คาคะแนน 

5 4 3 2 1 0 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยมาก 

ไมมี 

1. มีพันธกิจ วิสัยทัศน หรือยุทธศาสตร เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู (KM)       
2. บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการแสวงหาความรู/ความคิดใหมๆ ทั้งใน

และนอกระบบการทํางานปกติ 
      

3. หนวยงานของทานเห็นคุณคาของความรูและทักษะของแตละคน รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้นทั่วทั้งหนวยงาน 

      

4. หนวยงานมีการวางแผนเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูใหม       
5. หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู       
6. หนวยงานสงเสริมและใหการสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู       
7. หนวยงานสงเสริมใหบุคลากรรวมคิดและเรียนรูอยางสรางสรรค        
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สวนที่  4  ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู (KM)   
โปรดระบวุาหนวยงานของทานมีประเด็นทีเ่กี่ยวของกับระดับคะแนนทีร่ะบตุอไปน้ีอยางไร 

เร่ือง 

คาคะแนน 

5 4 3 2 1 0 
มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยมาก 

ไมมี 

1. หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานดานการจัดการความรู (KM)        
2. หนวยงานมีการจัดตั้งหนวยงาน/คณะกรรมการ/ผูรวมรับผิดชอบที่กํากับดูแล  

งานดานการจัดการความรู (KM) อยางชัดเจน 
      

3. หนวยงานมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการดานการจัดการความรู (KM)  
อยางเปนรูปธรรมและเผยแพรใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง 

      

4. หนวยงานมีการประเมินผลการจัดการความรู (KM) โดยใหบุคลากรมีสวนรวมใน  
การประเมินผล 

      

5. หนวยงานนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
(KM) 

      

6. หนวยงานมีการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิดขึ้นในองคกรใหอยูในรูปแบบ  
ที่งายตอการนําไปใชเพ่ือการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 

      

 

สวนที่  5  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
โปรดระบวุาหนวยงานของทานมีประเด็นทีเ่กี่ยวของกับระดับคะแนนทีร่ะบตุอไปน้ีอยางไร 

เร่ือง 

คาคะแนน 

5 4 3 2 1 0 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยมาก 

ไมมี 

1. หนวยงานมีแหลงรวบรวมความรูที่บุคลากรสามารถเขาถึงได เชน website   
มุมหนังสือ เปนตน 

      

2. หนวยงานมีชองทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเขาถึงได       
3. หนวยงานสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชนตอ   

การปฏิบัติงานในทุกระดับ 
      

4. หนวยงานฝกอบรมพนักงานในเรื่องการจัดเก็บและการเรียกขอมูลกลับมาใช        
5. หนวยงานสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)       
6. หนวยงานสนับสนุนใหมีกิจกรรมแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายรูปแบบ เชน   

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ 
      

7. มีการถายทอดความรูระหวางกลุมงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันภายในหนวยงาน       
8. มีการถายทอดความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการปฏิบัติงานจริง       
9. หนวยงานสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร       
10.บุคลากรของหนวยงานมีการเรียนรูและสรางองคความรูใหม       
11.บุคลากรของหนวยงานมีการทบทวนและตอยอดความรูสูนวัตกรรมใหม       
12.รวบรวมความรู และจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)       
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ขอเสนอแนะ 

1. ทานเห็นวาในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) อยางไร 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2. มหาวิทยาลัยจะสนับสนนุการจัดการความรู (KM) ของหนวยงานอยางไร 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมอื 
สํานักพัฒนาคุณภาพ 

 
……………………………………..…………… กรุณาพับ ……………..………………………………………… 

 
 

 
ไปรษณียมหาวิทยาลัย 

 
 
กรุณาสง สํานักพัฒนาคุณภาพ    

 ชั้น 2  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

    โทร. i+49-6063  ,  0-2849-6063 
 

 



แบบสํารวจ  
“สถานภาพการจัดการความรูของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล” 

 

    ดวยสํานักพัฒนาคุณภาพ จะดําเนินการสํารวจสถานภาพการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบสถานภาพ ขอบเขต และการดําเนินการดานการจัดการความรู (KM)              
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดจะนําขอมูลจากผลการสํารวจสถานภาพจากหนวยงานระดับคณะนี้ 
มาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัย ตามแผนการจัดการความรู          
(KM Action Plan) ปงบประมาณ 2551 สํานักพัฒนาคุณภาพจึงใครขออนุเคราะหและขอขอบพระคุณ        
เปนการลวงหนาที่หนวยงานจะไดกรุณาใหขอมูล/ตอบคําถาม ตามความเปนจริงและเสียสละเวลา            
ใหความคิดเห็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 แบบสํารวจนี้ แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสํารวจ 
 สวนที่ 2   ประสบการณ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
 สวนที่ 3   กระบวนการจัดการความรู 
 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงตามความเปนจริงและตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากที่สุด 

สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสาํรวจ 
1. เพศ          ชาย             หญิง 
2. ปจจุบันอายุ.........................................ป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด   ต่ํากวาปรญิญาตรี     ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
4. สถานที่ทํางานปจจุบัน    
• คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วทิยาลัย..........................................................................................  

5. ประสบการณการทํางาน..........................ป ..........................เดือน 
6. ตําแหนงในการปฏิบัติงานปจจุบัน................................................................................................. 
7. หนวยงานของทานมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) หรือไม  
   (ถาไมมี/ไมทราบ ใหขามไปตอบสวนที ่2) 
     มี       ไมมี    ไมทราบ 
8. ทานคิดวาการจัดการความรู (KM) ภายในหนวยงานทานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด  
     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 นโยบายของมหาวิทยาลัย    นโยบายของหนวยงาน 
 กลุมบุคลากรมีความสนใจและรวมมือกัน  อ่ืนๆ ระบุ............................................. 

9. ทานมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ของหนวยงานในสวนใด 
     ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      สมาชิกชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of  Practice : CoP) 
      รับผิดชอบการจัดเก็บความรู    ไมมีสวนเกี่ยวของ 
      อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... 
 

สําหรับบุคลากรทั่วไป 



 -2-

สวนที่ 2 ประสบการณ และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) 
1. ประสบการณการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจดัการความรู (KM)  

1.1 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม 
   เคย  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน 
เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 
เปนสมาชิกกลุม CoP ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................ 

   ไมเคย   
1.2 ทานเคยเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (KM) ที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ หรือไม 

   เคย  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
เคยเขารบัการอบรม/ประชุม/สัมมนา จากหนวยงานเอกชน 
เปนคณะกรรมการจัดการความรูของหนวยงานอื่น 
เปนสมาชิกกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของหนวยงานอื่น 
อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................ 

   ไมเคย   
2. ทานคิดวาหนวยงานของทานมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดการความรู (KM) หรือไม  
   จําเปน       ไมจําเปน   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -3-

สวนที่  3  กระบวนการจัดการความรู  โปรดใหคะแนนในขอทีต่รงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

เร่ือง 

คาคะแนน 
5 4 3 2 1 0 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยมาก 

ไมมี 

1.  ผูบริหารของคณะฯ ทาน ใหความสําคัญ/เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู (KM) อยางตอเนื่อง       
2.  หนวยงานมีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการความรู (KM)       
3.  หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมสัมมนา/ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู       
4.  หนวยงานใหการสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู       
5.  หนวยงานของทานมีการรวบรวมความรูไวในสถานที่ๆ บุคลากรทุกคนสามารถเขาไปคนหาได

สะดวก 
      

6.  หนวยงานของทานสงเสริมใหบุคลากรสะสมความรูอยางเปนระบบ เชน จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ (flow chart) ฯลฯ 

      

7.  หนวยงานของทานมีกิจกรรมจัดการความรูที่เปนระบบ เชน กิจกรรมกลุมคุณภาพและ
นวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียน
ความรู ฯลฯ 

      

8.  หนวยงานของทานมีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเปนประจํา        
9.  หนวยงานของทานใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการสงเสริมกระบวนการจัดการ

ความรู เชน สถานที่  คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
      

10. หนวยงานของทานทําการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการ
ความรู (KM) 

      

11. หนวยงานมีเว็บไซตเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM)       
12. ทุกคนในองคกรเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT)  Web board  บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 
      

ขอเสนอแนะ 
O1. ทานเห็นวาในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
O2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจัดการความรู (KM) ของหนวยงานอยางไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
O3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมอื 
สํานักพัฒนาคุณภาพ 
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