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บทคัดยอ 
 

การจัดการความรู หรือ Knowledge Management  (KM) เปนเร่ืองคอนขางใหมซ่ึงเกิดข้ึน
จากการคนพบวา องคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปล่ียนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเร่ือง องคกรแหงการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารความรู
ภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง  อันเกิดประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคกร สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดการความรูจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเกื้อหนุน 
ค้ําจุนซ่ึงกันและกัน ดังท่ี วิจารณ  พานิช  (2547)  ใหความหมายของคําวา การจัดการความรู เปน 
เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก  

1) บรรลุเปาหมายของงาน  
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  
3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ 
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 
ดังนั้น การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขาใจผิด 

เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การ
จัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดช่ือวามีการจัดการความรูเทานั้น
เอง  แตสาระสําคัญของการจัดการความรู มีลักษณะเปนกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการสรางบรรยากาศและบริบทท่ีเอ้ือและสงเสริมการสรางสรรค แบงปน  
ตอยอด เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม สูการพัฒนาตามวิสัยทัศนขององคกร 

วิทยาลัยแสงธรรม  เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเปาหมายเฉพาะทาง คือ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ดังวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของสถาบัน กลาวคือ  
 

วิสัยทัศน  
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูท่ีใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนษุย และจรรโลงคุณ

งามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
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พันธกิจ 
1) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน  
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ  

เปาหมาย 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา 

หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 
2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศ

ไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 
ดังนั้น การบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรม  ใหมีคุณภาพ สูการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม 

อัตลักษณของสถาบัน จึงจําเปนตองพัฒนาสถาบันดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปน
เอกภาพ บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยคร้ังนี้วา ทําอยางไรเพื่อให
วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน ตามวิสัยทัศนการจัดความรู
ของสถาบันท่ีวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน”   
 
คําสําคัญ:  1) วิทยาลัยแสงธรรม  
   2) องคกรแหงการเรียนรู    
   3) การพัฒนา 
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ABSTRACT 
 

Knowledge Management (KM) is rather new matter which occurred by finding that the 
organization losing the knowledge simultaneously since the staff had resigned or retried. This 
extremely effected to the organization’s operation. Hence, the concepts enhancing the personnel 
development with only high education was changed. The next question is “how to make the   
organization’s staffs also learn” Therefore, knowledge management related to the learning 
organization so much. If the organization required to be the learning organization, this needed to 
systematically manage the internal organization’s knowledge for supporting the realistic and 
continuous learning of staffs.   In consequence, these brought about the benefit for organization’s 
operation conducing towards the sustainable development.  

Knowledge Management is an important tool for supporting the working culture of 
organization according to Wichan Panich (2004) defined the words “Knowledge Management” as 
the tool for achievement of 4 things at least in the meantime as follows  

1) To achieve the goals of work 
2) To achieve the goals of human development  
3) To achieve the goals of organization development to be the learning organization  
4) To achieve the being of community and generosity in work. 
Thereby, Knowledge Management is not the goal by its meaning. Whenever, 

misunderstanding happened due to taking KM as the goal, at the time that the mistake occurred. 
The coming dangers are unrealistic KM, only being in the name of KM. Actually, subject 

matters of KM are attributes of human administration and management processes for building the 
atmosphere/context contributing the creativity, apportionment and expand giving upon the 
innovation/new knowledge for development along the organization’s vision 

Saengtham College is a higher educational institute which has specialized goal as the 
college for training reverend  of Catholic Church in Thailand according to the vision, mission and 
goal of the College as follows,  
 

VISION 
Saengtham College is knowledge resource which delivers the light for life path of human 

and sustains with social virtue along Christianity’s doctrines.   
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MISSION 
1) To administrate the higher education in philosophy and religion  
2) To train with regard to the spiritualities of moral, ethic and virtue during 

learning/teaching  
3) To work the academic researches particularly in philosophy, religion and culture   
4) To give the academic services and preserve national art and culture    

GOAL 
1) To produce the graduates which be the priests and leaders of Catholic organizations 

or others with knowledge, skills, virtue and other characteristics concerning to the position.  
2) To be the research operation centre of Catholic organization in Thailand on religion, 

culture and society. 
As the quality administration of Saengtham College for sustainable development along 

institute’s identity, needs to develop the institute with strengthening the integrity of work culture 
and conscious of team work.  Thus, this research questioned that how to make Saengtham College 
to be the learning organization along institute’s identity / KM vision as  

“Saengtham College is learning organization in Catholic atmosphere”  
 
KEYWORDS:  1) Saengtham College  
    2) Learning Organization    
    3) The Development 
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การจัดการความรู หรือ Knowledge Management (KM) เปนเร่ืองคอนขางใหมซ่ึงเกิดข้ึนใน
การบริหารจัดการ และถือเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเกื้อหนุน  
คํ้าจุนซ่ึงกันและกัน 

การบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรม  ใหมีคุณภาพ สูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามอัตลักษณของ
สถาบัน จึงจําเปนตองพัฒนาสถาบันดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนเอกภาพ 
บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยคร้ังนี้วา ทําอยางไรเพื่อใหวิทยาลัย
แสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน 

ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัย 
แสงธรรม ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2552 

หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ภายใตวิสัยทัศนของการ
จัดการความรูท่ีวา  “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน”   
 
 

คณะผูวจิัย 
พฤษภาคม  2553 
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4.19 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานอิทธิพลของการจัดการความรู 39 

 



 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management  (KM) เปนเร่ืองคอนขางใหมซ่ึงเกิดข้ึน

จากการคนพบวา องคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปล่ียนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเร่ือง องคกรแหงการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารความรู
ภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง  อันเกิดประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคกร สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดการความรูจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเกื้อหนุน  
คํ้าจุนซ่ึงกันและกัน ดังท่ี วิจารณ  พานิช (2547) ใหความหมายของคําวา การจัดการความรู เปน 
เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก  

1) บรรลุเปาหมายของงาน  
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  
3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ 
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

 

ดังนั้นการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขาใจผิด 

เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมา คือ การ
จัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการความรูเทานั้น
เอง  แตสาระสําคัญของการจัดการความรู มีลักษณะเปนกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการสรางบรรยากาศและบริบทท่ีเอ้ือและสงเสริมการสรางสรรค แบงปน  
ตอยอด เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม สูการพัฒนาตามวิสัยทัศนขององคกร 
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วิทยาลัยแสงธรรม  เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเปาหมายเฉพาะทาง คือ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ดัง วิสัยทัศน  
พันธกิจ และเปาหมายของสถาบัน กลาวคือ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) 

 

วิสัยทัศน  
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูท่ีใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ

จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียน 

การสอน  
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ  

เปาหมาย 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสต

ศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงหนาท่ี 

2)  เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 

ดังนั้น การบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรมใหมีคุณภาพ สูการพัฒนาท่ียั่งยืนตามอัตลักษณ
ของสถาบัน จึงจําเปนตองพัฒนาสถาบันดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนเอกภาพ 
บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยคร้ังนี้วา ทําอยางไรเพื่อใหวิทยาลัย
แสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน ตามวิสัยทัศนการจัดความรูของ
สถาบันท่ีวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน” (คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู, 2552) 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม  
4. เพื่อศึกษาทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม 
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัยน้ี 
1. วิทยาลัยแสงธรรมไดรูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมตอการใชประโยชนตาม 

อัตลักษณขององคกร 
2. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมไดทักษะและวิธีดําเนินการจัดการความรูท่ีจําเปนสําหรับ

ตนเองและองคกร 
3. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมไดปลุกจิตสํานึกและเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานใน

บรรยากาศแบบคริสตชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ใชรูปแบบการวิจัยแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชวงจรการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบ PDCA ดังนี้ 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน- Plan 2) การปฏิบัติ-Do 3) การ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน-Check 4) การปรับปรุงแกไข-Actโดยประยุกตใชกับ
วิธีดําเนินการของรูปแบบของการจัดการความรู 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน 
หรือกิจกรรมของกลุมองคกร 

การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 
 

การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน 
ใหเหมาะตอการใชงาน 

การประยกุตใชความรูในกจิการงานของตน 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรูและสกัด “ขุมความรู” 
มาบันทึกไว 

การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน 
 

การวางแผน(P) 

การปฏิบัติ(D) 

การตรวจสอบ(C) 

การปรับปรุง(A) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552  
ประกอบดวย ท่ีปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี/รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
สํานักงาน/ศูนย  หัวหนาแผนกท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสู
องคการเรียนรู   

ขอบเขตดานเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย คือ รูปแบบของการจัดการความรู 6 ข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย

เนื้อหาดังนี้ 
1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมองคกร 
2) การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน 
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
5) การแลกเปล่ียนเรียนรูและสกัด “ขุมความรู” มาบันทึกไว 
6) การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน  



 
  

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 การจดัการความรู 
1) ความหมาย 
2) องคประกอบหลัก 
3) กระบวนการจดัการความรู 
4) นิยามผลสัมฤทธ์ิ  
5) เคร่ืองมือในการจัดการความรู 

ตอนท่ี 2 วิทยาลัยแสงธรรม: องคกรแหงการเรียนรู 
1) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 
2) ชุมชนนักปฏิบัติ 
3) แนวทางการจดัการความรู 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ตอนท่ี 1 การจัดการความรู 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปล่ียน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  
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การพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร  หมายถึงการนําความรูมาใชพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกรใหไดมากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู เพื่อถายทอดและ
แบงปนไปยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีเปาหมายเพื่อ  

1. พัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน  
2. พัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน  
3. พัฒนาฐานความรูขององคกรหรือหนวยงาน   
 

โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ   

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

2. ความรูท่ัวไป (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ไดแก การระบุ คัดเลือก การรวบรวม      
การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปล่ียนความรู 
ท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน 

 

1. ความหมาย 
มีหนวยงานและนักวิชาการใหนยิามความหมายการจัดการความรูท่ีหลากหลาย ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548)  อธิบายวา การจัดการความรู 
คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด   

พรธิดา  วิเชียรปญญา (2548) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการความรู ประกอบดวย การสรางความรู การประมวล การแลกเปล่ียนและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึนในหนวยงาน  

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  (2550) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการ
ในการนําความรูท่ีมีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยผานกระบวนการตาง 
ๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปล่ียน และใชความรู เปนตน  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550)  กลาววา การจัดการความรู 
หมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา 
ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของ
แหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ท่ีองคกรจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูท่ี
มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู  และในท่ีสุด
ความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนท่ัวท้ังองคกรอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพ่ิมความสามารถใน
การพัฒนาองคกร 

วิจารณ พาณิช (2548) ใหความหมายไววา  การจัดการความรู คือ เคร่ืองมือท่ีใชใน
การบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการ ไดแกการบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

น้ําทิพย  วิภาวิน (2547)  กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการในการหา
ความรูหลัก หรือความรูเชิงกลยุทธ (Core Knowledge or Strategic Knowledge) ท่ีองคกรตองการ 
มาทําใหเปนสินทรัพยความรู (Knowledge Assets) ในการขับเคล่ือนประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกร (Drive Performance) 

วีรวุธ  มาฆะศิรานนทร (2545) กลาววา การบริหารความรูเปนเคร่ืองมือพัฒนางาน 
คน องคกรและสังคม โดยการนําความรูท่ีมีอยูในองคกรมาใชประโยชนใหมากท่ีสุดทามกลางการ
เปล่ียนแปลงและความไมแนนอนในยุคการสรางความรู 

Carla O’Dell และ Jackson Grayson (1998) กลาววา “การจัดการความรูเปนกล
ยุทธในการที่จะทําใหคนไดรับความรูท่ีตองการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังชวยใหเกิดการ
แลกเปล่ียน และนําความรูไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

Davenport and Prusak (1998) กลาวถึงการจัดการความรูในเร่ืองความรูไววา 
"ความรูเปนสวนผสมท่ีเล่ือนไหลของกรอบประสบการณ คุณคา ขอมูลเชิงบริบท และความเขาใจ
ชํานิชํานาญท่ีไดนําเสนอโครงรางหรือเคาโครงอันหนึ่งข้ึนมา สําหรับการประเมินผลและการ
รวบรวมประสบการณและขอมูลใหม  

จากนิยามที่นําเสนอขางตน จึงสรุปไดวา  การจัดการความรู เปนกระบวนการหน่ึง
ท่ีชวยองคการระบุ คัดเลือก รวบรวม เผยแพรและโอนยายสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ รวมท้ัง 
ความรู ประสบการณ และความชํานาญงานของบุคลากรท่ีไดจากการปฏิบัติงาน โดยจัดเก็บไวใน
ฐานความรูขององคการ ซ่ึงความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิดจากการทํางานทีมักจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยกระบวนการจะเร่ิมตั้งแต การระบุถึงความรูท่ีตองการสรางรูปแบบของ
การจัดเก็บความรูอยางเปนทางการ ในการเพิ่มมูลคาของความรู ทําไดดวยการนําความรูไปใชอีก
บอยคร้ังเทาท่ีตองการ ดังนั้นในองคการที่ประสบผลสําเร็จจะตองสามารถปรับเปล่ียนความรูใหอยู
ในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปล่ียนความรูระหวางบุคคล และ
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การเผยแพรกระจายความรูอยางกวางขวาง จนกอใหเกิดฐานความรูขนาดใหญท่ีสามารถเรียกใชเพื่อ
การแกไขปญหาภายในองคการแหงการเรียนรู   และยังนําไปสูการสรางความรูท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และ
มีการปรับเปล่ียนความรูใหทันสมัยอยางไมมีวันจบสิ้น 

2. องคประกอบหลัก 
องคประกอบของการจัดการความรู เปนเร่ืองของกระบวนการจัดการความรู (KM 

Process) ซ่ึง เปนทัศนะของการปรับเปล่ียนมุมมองในประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน เพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดของการจัดการความรู ประกอบดวยสองประเด็นสําคัญ ไดแก 

(1) ประการแรก คือ ผูปฏิบัติงานจําเปนท่ีจะตองขยายขอบเขตไปยังบุคคลที่เปน
ผูเช่ียวชาญหรือผูรูในดานตางๆในฐานะท่ีเปน "ผูสรางความรู" ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
ของตน โดยอาจจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือการถายทอด แลกเปล่ียน และแบงปนความรูใหเกิดข้ึน  

(2) ประการท่ี 2 เปนขอเสนอแนะหรือแนวทางของการปรับเปล่ียนท่ียั่งยืน สําหรับ
การฝงรากของการจัดการความรูลงในกระบวนการของการดําเนินงาน ท้ังนี้ความสําเร็จดังกลาว
ตั้งอยูภายใตเง่ือนไขท่ีสําคัญคือ สมองประสานใจ นั่นคือ ผูท่ีอยูในวิชาชีพจะตองมีทัศนะ ความ
คิดเห็น และความรูสึกเชิงบวก รวมท้ังมีความม่ันใจและเช่ือม่ันวาจะสามารถนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

ในการจัดการความรูใหบรรลุวัตถุประสงคควรดําเนินการตามองคประกอบซ่ึงมีผูให
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลักของการจัดการความรูไวมากมาย  ดังเชน   

มารควอรท  (Marquardt. 1996, อางถึงใน  พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547: 43 – 48)  ได
นําเสนอองคประกอบการจัดการความรูไว 4 ประการ  ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู (Knowledge  Acquisition) องคกรควรแสวงหาความรูท่ีมี
ประโยชน  และมีผลตอการดําเนินงานจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ                 

2. การสรางความรู(Knowledge Creation) เปนส่ิงท่ีสรางสรรคข้ึนใหม (Generative) 
การสรางความรูใหมเกี่ยวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแต
ละบุคคล รวมท้ังการสรางความรูใหมภายใตหนวยงานหรือคนในองคกร ซ่ึงหมายความวา ทุกๆ คน
สามารถเปนผูสรางความรูในรูปแบบตาง ๆได 

3. การจัดเก็บความรูและคนคืนความรู (Knowledge Storage and Retrieval ) องคการ
ตองกําหนดส่ิงสําคัญท่ีจะเก็บไวเปนองคความรู  และตองพิจารณาวิธีการในการเก็บรักษา และการ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอนกลับ  
การวิจัยและทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวกับดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล (Database) หรือ
การบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมท้ังท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางมนุษยดวย เชน การ
สรางและการจดจําของปจเจกบุคคล  เปนตน 
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4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน(Knowledge  Transfer and Utilization)
การถายทอดความรู และการใชประโยชนจากความรู  มีความจําเปนสําหรับองคการเพราะองคการ
จะเรียนรูไดดียิ่งข้ึน เม่ือมีการกระจายและถายทอดความรูไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมท่ัวถึง
องคกร   

5. ในขณะท่ี น้ําทิพย  วิภาวิน ( 2547)  ไดอธิบายองคประกอบของการจัดการความรู
ไววา  ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน  กระบวนทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีดังตอไปนี้ 

ดานคน  กลยุทธหลักท่ีธุรกิจใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ทศวรรษนี้มุงท่ีความสามารถของคนในองคกร ท่ีจะสรางนวัตกรรมและมีความคลองตัวท่ี
ปรับเปล่ียนกลยุทธตามสภาวการณ  การพัฒนาคนในองคกรจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก  

ดานกระบวนการ  กระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวยแนวทางและข้ันตอน
ของการจัดการความรูโดยตองระบุสารสนเทศที่ตองการ ท้ังจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก
เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคกร แลวนําความรูนั้นมากําหนดโครงสราง
รูปแบบและตรวจสอบ  ความถูกตอง กอนท่ีจะนํามาผลิตและเผยแพร โดยการบริหารกระบวนการ
นั้นจะตองเขาใจวิสัยทัศนท่ีชัดเจนขององคกรวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เคร่ืองมือเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคกรเปนความรูท่ีเกิดประโยชนตอบุคคลนั้น
ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้นตองการ  เรียกวาระบบบริหารความรู   

ในขณะท่ี บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ (2547)  ไดอธิบายองคประกอบของการ
จัดการความรูวามีองคประกอบหลัก ๆ 6 องคประกอบดังตอไปนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน 
2. การส่ือสารใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู 
3. กระบวนการและเคร่ืองมือในการจัดการความรู 
4. การฝกอบรมและการเรียนรูในเร่ือง “ การจัดการความรู ”  
5. การวัดผล  “ การจัดการความรู ” 
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล  เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู 
ซ่ึง วิจารณ  พานิช  (2548)  ไดนําเสนอองคประกอบของการจัดการความรูวาการ

ดําเนินการจัดการความรูมีองคประกอบสําคัญๆ 11 องคประกอบดังตอไปนี้ 
1. สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู 
2. สรางทีมจัดการความรูขององคกร 
3. เร่ิมจาก  “ทุนปญญา”  ทีมีอยูแลว  หรือหาจากภายนอกองคกรไดโดยงาย 
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4. สรางบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงาน 
5. จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา  หรือรูปแบบการทํางานใหม ๆ 
6. เนนการจัดการองคกรแบบ “ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน” 

(Middle down  Management) 
7. เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรไปเปนแบบ “พหุบท”  (Hypertext) 
8. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก 
9. สรางวัฒนธรรมแนวราบ  การส่ือสารอยางอิสระทุกทิศทาง 
10. สรางวัฒนธรรมการจดบันทึก 
11. ประเมินผลการจัดการความรู 

 ซ่ึง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547) ไดกลาวถึงปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการจัดการความรู
ประสบความสําเร็จ (Key Enablers) ประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy)   ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสารและผลักดัน
ใหมีการจัดการความรูในองคกร  กํานดทิศทางและกลยุทธท่ีชัดเจน  องคกรจะตองตอบคําถามให
ไดวาเปาหมายของการจัดการความรูภายในองคกรคืออะไร   

2. วัฒนธรรมองคกร (Culture)  ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการ
ความรูไดคือวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคกร  บุคคลใน
องคกรเต็มใจท่ีจะแบงปนมีการเปล่ียนแปลงปจจัยทางวัฒนธรรม  รวมท้ังผูบริหารใหการสนับสนุน
ในกระบวนการแบงปนความรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแรงผลักดัน
สําคัญท่ีชวยใหการเปล่ียนความรูสามารถทําไดงายข้ึน  นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลและ Knowledge 
Portal ท่ีทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมาก 

4. การวัดผล (Measurement) การวัดผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถ
ทบทวน ประเมิน และทําการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการ
จัดการความรูได 

5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) องคกรมีโครงสรางหรือระบบรองรับสําหรับ
บุคลากรในองคกร ใหมีการแลกเปล่ียนความรูกันอยางสะดวก เชน สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ ซ่ึงชวยใหบุคลากรไดแลกเปล่ียนเรียนรูกัน หรือโครงสรางหรือระบบงานท่ีทําใหเกิดการ
สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรูตางๆในชีวิตประจําวันจากองคประกอบ 

จากการนําเสนอดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวาองคประกอบของการจัดการความรู คือ
ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน กระบวนการและ
เทคโนโลยี โดยอาศัยปจจัยตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน การส่ือสาร
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ใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู  กระบวนการและเคร่ืองมือในการจัดการความรูการ
ฝกอบรมและการเรียนรูในเร่ือง  “การจัดการความรู” การวัดผล “การจัดการความรู” การยกยอง
ชมเชยและใหรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู 

 

3. กระบวนการจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการท่ีจะ

ชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร ซ่ึง ไสว  
โลจนะศุภฤกษ (2547) ไดกําหนดกระบวนการจัดการความรูไว 7 ข้ันตอน ดังนี้   

1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง อยู
ในรูปแบบใด อยูท่ีใคร  

2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจาก
ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว  

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน 
ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ      

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit 
Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit 
Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการ
เรียนรู ระบบพ่ีเล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู เปนตน  

7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก
การสรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียน
ตอไปอยางตอเน่ือง  

ในขณะท่ีเชิดเกียรติ แกวกสิกิจ (2552) กลาวถึงกระบวนการการจัดการความรูเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธ์ิประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 กําหนดและสรางทีมงานจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge 
Management Team) ซ่ึงเปนผูท่ีรับผิดชอบในการสรางการจัดการความรูในองคกรใหเช่ือมโยงกับ
เปาหมายของผูนําองคกร ผูบริหารโครงการมีทีมงานท่ีหลากหลายตามลักษณะการดําเนินของ
องคกรซ่ึงประกอบดวยผูท่ีจัดการองคความรูเฉพาะดาน (Subject Manager) ผูเช่ือมโยงองคความรู
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จากหลายกลุมผูเช่ียวชาญไปยังผูใชท่ีตองการ (Knowledge Broker), ผูเช่ียวชาญกระบวนการ KM 
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนโคชในองคกร (KM Coordinator), และท่ีปรึกษา (KM Project Consultant) 

ขั้นท่ี 2 กําหนดกลยุทธการจัดการความรูขององคกร โดยการศึกษากลยุทธขององคกร
วามีสาระสําคัญดานใดบาง ดําเนินการวิเคราะหโอกาสและองคความรูท่ีจําเปนตอความสําเร็จของ
องคกรท้ังทางดานธุรกิจและงานปฏิบัติการ เลือกองคความรูท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จของ
องคกรสูงสุด เพื่อคัดเลือกมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง 

ขั้นท่ี 3 ดําเนินการสํารวจระบบการจัดการองคความรูท่ีมีอยูแลวในองคกร เชน ระบบ
ฐานขอมูล ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําการตอยอดโดยไมตองเสียเวลาสรางข้ึนมาใหม 

ขั้นท่ี 4 คัดเลือกโครงการนํารอง (Quick Win-KM Projects) ใหเลือกโครงการนํารอง 
2-3 โครงการ ตามความเหมาะสมของระดับความยากงายของโครงการและความพรอมของทีมงาน 
และความเช่ียวชาญที่มีอยู การท่ีมุงเนนเพียงโครงการนํารองจะมีโอกาสสําเร็จสูง และสามารถสราง
ความเช่ือม่ัน และเห็นผลประโยชนของการจัดการความรูชัดเจนข้ึน จับตองไดมากข้ึน 

ขั้นท่ี 5 สรางโครงสรางการจัดการความรูในองคกร การจัดการองคความรูในองคกร
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคกร และผูเช่ียวชาญในแตละดาน เพื่อสรางองคความรู
แลกเปล่ียน และใชองคความรูใหเกิดประโยชน 

ขั้นท่ี 6 กําหนดเทคโนโลยีสนับสนุนขบวนการจัดการความรู ตั้งแตการจัดเก็บ การ
จัดระบบ การสืบคน และการคนหาองคความรูท่ีตองการใชประโยชน ดังน้ัน ระบบสารสนเทศ และ
เครือขายจึงมีสาระสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู ท้ังอยูในรูปแบบ พอรทอล 
(Portal) ขององคกร และของบุคคล (Personal Portal) และระบบส่ือสาร เชน โทรศัพท, เทเลคอน-
เฟอเร็นซ, อีเมลและระบบรองรับการทํางานรวมกัน (Collaboration) 

ขั้นท่ี 7 กําหนดแผนปฏิบัติการหลัก เพื่อเปนศูนยกลางและเปนวาระขององคกรในการ
จัดการสรางกระบวนการจัดการความรูใหเกิดข้ึนจริงในองคกร สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ
หลักๆ คือ การบริหารโครงการการจัดการความรู และการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
องคกร 

ขั้นท่ี 8 การติดตาม ควบคุม และเปดโครงการ โดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง การ
จัดการองคความรูในองคกรไมมีวันจบส้ิน อยางไรก็ตามการดําเนินการตองมีการติดตามผลควบคุม 
จากตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเฉพาะโครงการนํารอง วากระบวนการจัดการความรูสามารถกอใหเกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตผล (Productivity) ท่ีสูงข้ึนใน
องคกรไดหรือไม   เม่ือโครงการนํารองบรรลุเปาหมายจะมีการทบทวน กระบวนการทํางานท้ังหมด 
ท้ังในสวนท่ีสําเร็จ และบทเรียนท่ีเกิดข้ึน เพื่อนํามาเปนขอมูลปอนกลับ ปรับปรุงกระบวนการใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
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จึงสรุปไดวา กระบวนการการจัดการความรูท่ีสมบูรณจึงตองประกอบดวยข้ันตอน
ดังท่ีไดกลาวมาแลว โดยข้ันตอนเหลานี้จะตองมีความเปนพลวัต (Dynamics) คือมีการเคล่ือนท่ีอยู
ตลอดเวลา ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการจัดการความรูนอกจากจะเปนผลลัพธ(Outcome) เชิงปฏิบัติ 
(Performance) ตามท่ีตองการแลว  ผลพลอยได (By-product) อ่ืนๆ ท่ีสามารถเห็นไดเปนรูปธรรม
ไดแก แหลงความรู และเครือขายท่ีแพรขยายกวางขวางยิ่งข้ึน ปริมาณองคความรูท่ีเพิ่มพูนข้ึนซ่ึงท้ัง
สองสวนนี้ถือวาเปนผลผลิต (Output) ท่ีคอนขางจะเห็นไดชัดและสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ  
สําหรับสวนท่ีเปนกระบวนการ (Process) ของนักปฏิบัติจัดการความรูท่ีทําใหวงจรตามข้ันตอน
เหลานี้หมุนไปไดอยางตอเน่ืองก็จะถูกถายทอดไวจัดทําเปนคูมือนักปฏิบัติจัดการความรูในรูปแบบ
ตางๆ  ท่ีสามารถนํามาใชเผยแพรเปนประโยชนในวงกวางตอไป 

 

4. นิยามผลสัมฤทธ์ิ  
วิจารณ พาณิช (2548) กลาววา การจัดการความรูท่ีถูกตองจะตองเร่ิมท่ีงานหรือ

เปาหมายของงาน เปาหมายของงานท่ีสําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว ท่ีเรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเปน 4 สวน คือ 

1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมท้ังการสนองตอบความตองการของ
ลูกคา สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของ
พนักงาน และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม 

2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ท้ังท่ีเปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑหรือบริการ 

3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึง
สะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร และ  

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนท่ีลงไป 
การทํางานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
ซ่ึงเปาหมายสุดทายของการจัดการ 

ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิ (Effectiveness) จึงหมายถึง ผลกระทบท่ีติดตามมาอยางตอเนื่อง
ภายหลังจากการนําผลลัพธ (Outcome) ไปใช กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลสัมฤทธ์ิ คือ ผลสําเร็จท้ังของ
วัตถุประสงคในระดับโครงการ และ/หรือผลสําเร็จของวัตถุประสงคในระดับแผนงาน (Program) 
สําหรับในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิจึงเปนความสําเร็จในระดับปฏิบัติการ
ตามแผนงาน 
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5. เคร่ืองมือในการจัดการความรู 
การจัดการความรูประกอบดวย กระบวนการหลักๆ ไดแก  การคนหาความรู การสราง

และแสวงหาความรูใหม การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกล่ันกรองความรู การ
แบงปนแลกเปล่ียนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร เคร่ืองมือหลากหลายประเภทถูกสรางข้ึนมาเพื่อนําไปใชในการถายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู  ซ่ึงอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

1. เคร่ืองมือท่ีชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit   
2. เคร่ืองมือท่ีชวยในการ “ถายทอด” ความรู ซ่ึงเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit 

ซ่ึงตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก 
ซ่ึง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547) ไดกลาวถึงปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการจัดการความรู

ประสบความสําเร็จ (Key Enablers) ประกอบดวย 
1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy) การจัดการความรูจะไมประสบ

ความสําเร็จอยางราบร่ืนหากปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร  ผูบริหารจะตองเขาใจ
แนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสาร
และผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร นอกจากนั้นปจจัยอีกอยางหน่ึงท่ีชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จไดแกทิศทางและกลยุทธท่ีชัดเจน  องคกรจะตองตอบคําถามใหไดวาจะจัดการ
ความรูภายในองคกรเพื่ออะไร  เพื่อท่ีจะนําเอาเปาหมายของการจัดการความรูนั้นมากําหนดเปน
แผนงานและกิจกรรมตางๆ เพื่อท่ีจะใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

2. วัฒนธรรมองคกร (Culture)  ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการ
จัดการความรูไดคือ วัฒนธรรมการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคกร  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยใหการเปล่ียนความรูสามารถทําไดงายขึ้น
นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลและ Knowledge Portal ท่ีทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการความรูมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. การวัดผล (Measurement)   องคกรจะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงไดเลยถาไมทราบ
ถึงสถานะปจจุบัน และองคกรจะไมมีทางทราบถึงสถานะปจจุบันหากไมมีการวัดผล ดังนั้น การ
วัดผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถทบทวน ประเมิน และทําการปรับปรุงกลยุทธ
และกิจกรรมตางๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูได 

5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) การท่ีจะใหกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู
เปนไปอยางราบรื่นควรท่ีจะมีโครงสรางหรือระบบรองรับสําหรับบุคลากรในองคกร ใหมีการ
แลกเปล่ียนความรูกันอยางสะดวกโครงสรางท่ีกลาวนี้อาจจะสามารถเปนส่ิงท่ีจับตองได
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เชน  สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ซ่ึงชวยใหบุคลากรไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันหรือส่ิงท่ีจับ
ตองไมไดเชนโครงสรางหรือระบบงานท่ีทําใหเกิดการสนันสนุนการแลกเปล่ียนความรูตางๆใน
ชีวิตประจําวันจากองคประกอบ  

 ในบรรดาเคร่ืองมือดังกลาวท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ  ชุมชนแหงการ
เรียนรู  หรือชุมชน นักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP)  หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพ่ือสงเสริม
ใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง เคร่ืองมือท่ีชวยให “เขาถึง” และ “ถายทอด” การจัดการ
ความรู โดย 

1. การเลาเร่ือง (Story Telling) 
2. เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) 
3. เวทีถามตอบ (Forum) 
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice -CoP) 
5. การใชท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring System) 
6. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) 
7. การเสวนา (Dialogue) 
8. ฐานความรู บทเรียนและความสําเร็จ (Lesson Learned) 
9. แหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence-CoE) 

เปนตน 
 

ตอนท่ี 2.  วิทยาลัยแสงธรรม: องคกรแหงการเรียนรู 
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management ในวิทยาลัยแสงธรรมมีพื้นฐานจากการ

คนพบวาวิทยาลัยตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการท่ีบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ อันสงผล
กระทบตอการดําเนินการของวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยจึงมีแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและในขณะเดียวกันใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับ
เร่ืององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง  หากวิทยาลัยจะพัฒนาตนเองให
เปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในวิทยาลัยใหเปนระบบเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่องดวยการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึน
ภายในวิทยาลัย อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากร
ดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการตอภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรูความ
ชํานาญแลว วิทยาลัยจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานของวิทยาลัย  และในข้ันตอนสุดทาย วิทยาลัยจะตองหาเทคนิค
การจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับวิทยาลัยอยางมีระบบเพ่ือท่ีจะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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การบริหารความรูในวิทยาลัยจึงเปนเร่ืองทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู
ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงการถายทอด
ความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุด  
 

1. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู (2552) เสนอแนวทางการ

บริหารความรู (KM: Knowledge Management) สรุปความได ดังนี้   
1) กําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศนของการทําการบริหารจัดการความรู โดยการตั้ง

คําถาม และหาคําตอบรวมกันวาวิทยาลัยทําเร่ืองการจัดการความรูเพื่ออะไร ดวยการกําหนด
วิสัยทัศนของการบริหารความรูใหชัดเจน ทําอยางไรใหบุคลากรของวิทยาลัยไดมีสวนรวมและรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งท่ีจะเปนผูทําใหเปาหมายหรือวิสัยทัศนนั้นบรรลุผลดวยกระบวนการ 3 ชวง 
ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 ตั้งเปาหมาย เนนท่ี “คนและบรรยากาศของวิทยาลัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู” 
ชวงท่ี 2 ตั้งเปาหมาย  เนนที่ “งานของวิทยาลัย” 
ชวงท่ี 3 ตั้งเปาหมาย เนนท่ี “ฐานความรูของวิทยาลัย” 
โดยเปาหมายรวม คือ การนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  อยางไรก็ตามควรลง

มือทําทุกกระบวนการท่ีจะเอื้อตอการจัดการความรูของวิทยาลัย ตามโอกาสและความเหมาะสม 
และแทรกใหเขาไปอยูในงานประจําใหได 

2) สรางบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับคนภายในวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
โดย เร่ิมจากการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนท่ัวทั้งองคกร วิทยาลัยควรกําหนดวัฒนธรรม
องคกรใหชัดเจน โดยใชกระบวนการใหทุกคนไดมีสวนรวม และท่ีสําคัญคือ  ผูบริหารวิทยาลัยทุก
ระดับ ตองเปนแบบอยางนําบุคลากรของวิทยาลัย  และสนับสนุน สงเสริม ผลักดัน บุคลากรภายใน
สังกัดใหเขาสูการเรียนรู เพื่อตนเอง เพื่องาน การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเปดเผยขอมูลตอกัน 
สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Peer Process) ระบบเพื่อนชวยเพื่อน หัวหนาหนวยงาน
สอนงานผูรวมงาน การรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การทํางานเปนทีม รวมท้ัง สนับสนุนและ
กระตุนใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู และใหทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ซ่ึงตามโครงการไดมีชองทางหลากหลายชองทาง ไดแก 
การจัดเวทีเสวนา สภากาแฟ บอรดประชาสัมพันธ กระดานขาว มุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการ
เรียนการสอน มุมหนังสือ การฝกอบรม ประชุม ทัศนศึกษาดูงาน และหนังสืออิเล็คทรอนิกส 

3) การบงช้ีถึงความรูท่ีสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จของวิทยาลัย วิเคราะหวา
ความรูอะไรบางท่ีสําคัญและจําเปนตอวิทยาลัยแสงธรรม  และความรูมีอยูมากนอยแคไหน เก็บหรือ
มีอยูท่ีไหน อยูกับใครบาง ความรูมีอยูมากมายหลากหลายดาน แตความรูเร่ืองใดจําเปนและสําคัญ
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ตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของวิทยาลัย  เราตองระบุออกมาใหได เชน เร่ืองบทบาทของ
นักบวช ฆราวาส ท้ังชายและหญิง ความเขมแข็งของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถานฝกอบรมผู
เตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 

4) จัดหา/แสวงหาและสรางความรู โดยสงเสริมการใชเคร่ืองมือตางๆ ท่ีสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู และเผยแพรเคร่ืองมือตางๆ และใหแตละกลุมงาน/ฝายเลือกใชเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะกับสภาพการเรียนรูของกลุม และนําไปทดลองปฏิบัติ รวมท้ังประเมินผล และบันทึกเปน
ความรูแบบชัดแจง เพ่ือเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานตอไป ทุกคนสามารถเปนผูสรางความรูได 
โดยมีรูปแบบตางๆ ในการสรางความรูดังนี้ 

4.1) ใหความรู  (เนนความรูระดับปฏิบัติ) ท่ีตนมีกับผูอ่ืน เชน การถายทอด
ความรูจากการทํางานรวมกันอยางใกลชิด 

4.2) การผนวกความรูขององคกรเขากับความรูของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดเปน
ความรูใหมและแบงปนท่ัวท้ังองคกร 

5) การเก็บรักษา/จดจําความรู โดยจัดระบบการจัดเก็บและรักษาความรู  อาจอยูในรูป
หนังสือ ตํารา คูมือ เอกสาร  วีดีโอ ซีดีรอม อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล และรายงานตางๆ   

6) การถายทอด/การเคลื่อนยาย/กระจายความรู/การแบงปนความรู สามารถถายทอด
ความรูท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน จากการพบปะพูดคุย ซักถามแลกเปล่ียน
เรียนรูซ่ึงกันและกันโดยตรง สภากาแฟ การจัดเวทีเสวนา การประชุม หรือผานเคร่ืองมือ เชน ใน
การสืบคนฐานขอมูล สารสนเทศจากระบบเครือขาย 

7) การนําความรูไปใช  เม่ือมีความรูท้ังภายในตนและภายนอกท้ังท่ีเปนเอกสาร 
ขอมูลท่ีชัดแจงแลว เรามีการประยุกตใชความรูเหลานั้นในกิจการ/งานตางๆ อยางไร เพื่อให
ตอบสนองตอกลยุทธ และเปาหมายของหนวยงาน 

8) การประเมิน/ทบทวน/ติดตาม/ตรวจสอบ เปนเร่ืองท่ีตองใหความสําคัญเพ่ือให
ทราบวาส่ิงท่ีดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูประสบความสําเร็จตองาน ตอองคกรอยูใน
ระดับใด มีปญหา อุปสรรค อยางไร เพื่อเปนฐานในการนําไปปรับปรุงงานตอไป 

แนวทางท่ีจะดําเนินงานท้ัง 8 กระบวนการนี้ ควรจัดทําเปนแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรูของวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรทุกคนรับรูและใชในการปฏิบัติรวมกันตอไป 

 

2. ชุมชนนักปฏบิัต ิ
คณะทํางานดานการจัดการความรูของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(DOPA 

KM TEAM) ไดกลาวไววา ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice − CoP) เปนกลุมคนท่ีมา
รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือ
ชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึนสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนท่ีอยูใน
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กลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมกัน ซ่ึงความไววางใจและความเช่ือม่ัน
ในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันจะเปนส่ิงท่ีสําคัญ 

ชุมชนนักปฏิบัติจะมีความแตกตางจากการท่ีบุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงาน
ปกติท่ัวไปตรงท่ีชุมชนนักปฏิบัติเปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเช่ือมโยงสมาชิกเขา
ดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมายส่ังการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอ
หรือเร่ืองท่ีสนใจรวมกันเทานั้น 

ในระดับท่ีงายท่ีสุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็กๆ ซ่ึงทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง 
มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณจากการทํางาน กลุม
ดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดต้ังโดยองคการ เปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการทางสังคม และ
ความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิ
โครงสรางองคกร และอาจจะมีเปาหมายท่ีขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนัก
ปฏิบัติจํานวนมาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน     

เครือขายความสัมพันธท่ีไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพ้ืนฐาน
ท่ีใกลเคียงกัน ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอ้ือตอการเรียนรู และการสรางความรูใหมๆ มากกวา
โครงสรางท่ีเปนทางการ คําวา ปฏิบัติ (Practice) ในชุมชนนักปฏิบัติ ช้ีจุดเนนท่ี การเรียนรูซ่ึงไดรับ
จากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เคร่ืองมือใหมๆ พัฒนาการในเร่ือง
งาน วิธีการทํางานท่ีไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด
แลกเปล่ียนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ
ฝกอบรมตามปกติ  

ดังท่ีไดกลาวในเคร่ืองมือการจัดการความรู เคร่ืองมือท่ีใชเพื่อการบริหารการจัดการ
ความรูท่ีมีผูนิยมใชกันมากประเภทหน่ึงคือชุมชนแหงการเรียนรูหรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice: CoP) หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร
จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเน่ือง  

ชุมชนนักปฏิบัติของวิทยาลัยแสงธรรม จึงดําเนินตามคุณลักษณะของวิทยาลัย 
แสงธรรม กลาวคือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ีคณะผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุงผลิตบัณฑิตให
พรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติท่ีเปยมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม และศักยภาพท่ีจะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการชี้นําและ
พัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)  กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย”  
(Seminary) ดังท่ี ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)
กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐาน
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ของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมายคริสต- 
ศาสนจักร1   

นอกจากน้ัน ในฐานะท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีวา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
1. การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร

คาทอลิก ประเทศไทย   และ 
2. การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   

จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม  จึงสรุป
ท่ีมาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงท่ีมาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของ
สถาบัน กลาวคือ (วุฒชัิย  อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36) 

1) แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน

บาทหลวง  (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร  
โดยเฉพาะ เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมท้ังเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ในเร่ืองการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง  โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis” 
(1992)  ท่ีเนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล”  (John Paul II, 1992: 57) เปนตน 

                                                 
1 รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   
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นอกจากนั้น ในฐานะท่ีวิทยาลัยแสงธรรม จัดต้ังโดยสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงในคริสต
ศาสนจักร ประเทศไทย  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีมอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการ
ประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ 

2) แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดต้ัง

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ  เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย  (วุฒิชัย, 2551) 

ดังนั้น ชุมชนนักปฏิบัติวิทยาลัยแสงธรรมจึงมีลักษณะเปนชุมชนท่ีเช่ือมโยงเครือขาย
หนวยงานของคริสตศาสนจักร และหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาท่ีมีการ
รวมตัวกัน หรือเช่ือมโยงกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 

1) ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน 
2) มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ตองการแลกเปล่ียนประสบการณจากกันและกัน 
3) มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีข้ึน 
4) วิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเคร่ืองมือ และภาษาเดียวกัน 
5) มีความเชื่อ และยึดถือคุณคาเดียวกัน 
6) มีบทบาทในการสราง และใชความรู 
7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง หรือผาน

เทคโนโลยี 
8) มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู ทําใหความรูเขาไปถึงผูท่ีตองการใชไดงาย 
9) มีความรวมมือชวยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง 
10) มีปฏิสัมพันธตอเน่ือง มีวิธีการเพื่อเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายใยทางสังคม 
ความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จะพัฒนาเปนองคความรูท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู
ภายในกลุมอยางไมเปนทางการในทามกลางบรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใชเทคนิคท่ี
เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue) ซ่ึงเปนการสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติ
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กัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอ่ืนพูดอยางต้ังอกตั้งใจ (Deep 
Listening) ทําใหเพิ่มพูนความรูท่ีลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆ  

 

3. แนวทางการจัดการความรู 
องคการแหงการเรียนรู คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบน

พื้นฐานของการเรียนรู (Learning Base) (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2007) โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
1. กําหนดกลยุทธในเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมกับประเภทและอัตลักษณของสถาบัน  

โดยแบงออกเปน 
1.1) กลยุทธช้ีนํา (Surge Strategy) โดยคณะผูบริหารระดับสูงรวมรับผิดชอบ

และสนับสนุน  
1.2) กลยุทธปลูกฝง(Cultivate Strategy) โดยใหคณะทํางานในสายงานดาน

ทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ  
1.3) กลยุทธปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุก ๆ 

หนวยงานในองคการมารวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 
2. กําหนดแผนงานใหชัดเจนตามอัตลักษณของหนวยงานหรือองคกร ดังนี้ 

2.1) ปรับโครงสรางในการบริหารใหเปนการทํางานแบบทีม  
2.2) จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับโครงสรางในการบริหารงานให

มีลักษณะเปนการทํางานเปนทีม โดยวางแผนพัฒนาองคความรู โดยการฝกอบรม และพัฒนา
ประสบการณพรอมทักษะจากการเรียนรูในท่ีทํางานเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจและ
เปาประสงคของสถาบัน  

2.3) จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนตองใช
ประกอบการฝกอบรม และการเรียนรูประเภทตางๆเชน หองฝกอบรม หองประชุม โสตทัศนูปกรณ 
เปนตน 

3. เปดโอกาสใหทุกคนไดรับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุกๆ ดานท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง  

4. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององคการเรียนรูของสถาบันเฉพาะทาง ดังนี้ 
4.1) มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) เพื่อใหเช่ียวชาญในสาขาที่เนนและ

เกงในทุก ๆ ดาน เกงในการเรียนรู เกงคิด เกงทํา มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายาม และใฝรู
อยางเสมอตนเสมอปลาย เพื่อใหสอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัตนซ่ึงเปนโลกแหงการเรียนรู 
(Knowledge-based) ท่ีตองมีการเรียนรูไปตลอดชีวิต โดยมีการคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

- การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Visions) ซ่ึงไดแกความคาดหวังของแตละ
คนท่ีตองการจะใหส่ิงตาง ๆ เกิดข้ึนจริงในชีวิตของตน 
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- มุงม่ันสรางสรรค (Creative Tension)มีความขยัน ใฝดี มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา 
- ใชขอมูลเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ เพื่อใหมีระบบคิด และการตัดสินใจท่ีดี 
- ฝกใชจิตใตสํานึก (Subconscious) ส่ังงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปโดย

อัตโนมัติ และไดผลงานท่ีดี 
4.2) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง (Mental Model) ซ่ึงเกี่ยวของกับ

ประสบการณท่ีไดสะสมมาต้ังแตเด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณของแตละบุคคล ทําให
ความคิดและความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของการบริหารจัดการความรูของแต
ละคนตรงกัน 

ซ่ึงวิทยาลัยแสงธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู 
(2552) ไดเสนอรางแนวทางการดําเนินงาน โดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ พันธกิจ นโยบาย
การจัดการความรู และยุทธศาสตรการจัดการความรูวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ 

(1) ปรัชญา 
วิทยาลัยแสงธรรมมีความมุงม่ันใหบุคลากรเปนผูใฝความรู และพัฒนาองค

ความรูสูองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน 
(2) วิสัยทัศน 

วิทยาลัยแสงธรรม เปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน 
(3) พันธกิจ 

(3.1) เสริมสรางบุคลากรใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของ
แสงธรรม 

(3.2) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู 
สรางนวัตกรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติในบรรยากาศคริสตชน 

(3.3) สนับสนุนและเผยแพรผลงานของบุคลากรใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู เปนท่ียอมรับท้ังภายในองคกรและจากสังคมภายนอก 

(4) นโยบายการจดัการความรู 
(4.1) สรางวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ ท่ี

เปนทุนทางปญญา และพัฒนาไปสูองคกรเรียนรูตามอัตลักษณของ
วิทยาลัยแสงธรรม 

(4.2) สงเสริมใหบุคลากรในวิทยาลัยทุกหนวยงานมีการจัดการความรูโดย
การตั้งกลุมนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ตามแนวปฏิบัติ
ของคริสตชน 

(4.3) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขององคกรเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  
ในการพัฒนางานตามพันธกิจของวิทยาลัยแสงธรรม 
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(5) ยุทธศาสตรการจัดการความรูวิทยาลัยแสงธรรม (KM Strategy for SC) 
ยุทธศาสตรการจัดการความรูวิทยาลัยแสงธรรม เปนการบูรณาการ

ยุทธศาสตรการจัดการความรู 3 ยุทธศาสตรเขาดวยกัน ไดแก 
(5.1) Community strategy เปนการบริหาร จัดการ สรางและใชประโยชน

จากความรูภายในวิทยาลัย ท้ังในสวนของความรูทุกรูปแบบท้ังท่ีเปนความรูแฝง(Tacit knowledge) 
และความรูแบบกระจางชัด (Explicit knowledge) ใหความสําคัญในเร่ืองของการสรางปฏิสัมพันธ
ทางสังคมท่ีกอใหเกิดการเรียนรู ถายทอดความรูและแบงปนความรูระหวางบุคลากรและหนวยงาน
ตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม รวมท้ังสรางและใชองคความรูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

(5.2) Network strategy เปนการใหความสําคัญกับความรูท่ีอยูภายนอก
วิทยาลัย ไมวาความรูจากผูเช่ียวชาญภายนอก หนวยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงความรูจากองคกรในภาครัฐและเอกชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาลัย โดย
การสรางความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมในการถายทอดและบูรณาการความรู
ท่ีกอใหเกิดประโยชนกับทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 

Cognitive strategy เปนรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ มาชวยในการบริหารจัดการความรูโดยเนนในรูปแบบของความรูท่ีกระจางชัด 
(Explicit knowledge) เฉพาะอยางยิ่งเนนในประเด็นของการจัดเก็บความรู การแบงปนความรู
เพื่อใหสามารถนําความรูตางๆ ท่ีมีอยู ท่ีสรางข้ึนใหมนั้นสามารถกลับมาใชประโยชนใหกับ
วิทยาลัยไดอีก ในสวนนี้จําเปนตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสนับสนุน 

ดังนั้น ส่ิงท่ีวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันเฉพาะทางตองใหความสําคัญและ
มุงเนน จึงสรุปไดวา 

(1) ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ และถือวาการบริหารความรูเปนภารกิจ
รวมกันท่ีตองสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณอยางตอเนื่องและจริงจัง 

(2) การสรางขอตกลงรวมกันระหวางเจาหนาท่ีทุกระดับวา การบริหารหรือ
จัดการความรู โดยการเรียนรูท้ังจากการปฏิบัติงานและจากการคนควาจากส่ือตางๆ ของบุคลากร 
เนนเพื่อใหนําความรูและทักษะท่ีไดรับเหลานั้นมาแบงปนกัน เพื่อทําใหประสิทธิผลของงานดีข้ึน  

(3) การสรางแรงจูงใจ ในรูปแบบตางๆ เพื่อกระตุนใหบุคลากรสถาบัน มีสวม
รวมในพัฒนา สถาบันไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการบริหารความรูเปนเคร่ืองมือ 

(4) การบริหารความรูไมมีสูตรสําเร็จ ข้ึนอยูกับสภาพขององคกร และบุคลากร
ภายในองคกรนั้นๆ ดังนั้น สถาบันตองสรางกระบวนการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับสถาบันข้ึน
เอง โดยการศึกษาและลงมือทดลองปฏิบัติ แมจะเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคใดๆ ถือวาเปน
บทเรียนสําหรับการเรียนรูขององคกร 
 



 
 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมท่ีมีตอการจัดการความรูภายในองคการ 
ดังนั้นใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับวิธีดําเนินการตามข้ันตอน 
ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. กลุมผูใหขอมูล 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

กลุมผูใหขอมูล 
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนท้ังส้ิน 

13 คน ศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลทั้งหมด 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสอบถามเร่ือง การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนท่ี 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge 
Management: KM) ตอนท่ี 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนท่ี 4 
ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม ตอนท่ี 5 อิทธิพลของการจัดการความรู
ในวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจ ระบบการบริหารและ
รูปแบบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีมีเนื้อหากําหนดเกี่ยวของกับนํามาสังเคราะหรางเปน
หัวขอในแบบสอบถาม 
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2. ศึกษาเนื้อหาเร่ืองการจัดการความรูจากงานวิจัยและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของนํามาสราง
เคร่ืองมือโดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอท่ีกําหนด 

3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะพจิารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 

ขอมูลเกี่ยวกับตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management:  
KM) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอคําถามท้ังส้ิน 9 ขอ  

ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด 
มีขอคําถามท้ังส้ิน 10 ขอ  

ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ปฏิบัติตอเน่ือง ปฏิบัติบางคร้ังและไมเคย
ปฏิบัติ มีขอคําถามท้ังส้ิน 6 ขอ ประเด็นคําถามประกอบดวย  

ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรมลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบปลายเปด คําถามท่ีใช คือ “ทานเห็นวา
วิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตาง ๆ เหลานี้อยางไรบาง?”   
มีขอคําถามท้ังส้ิน 5 ขอ  

ขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด  
 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลดวย
ตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2552 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 ซ่ึงมีข้ันตอนในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
กลุมผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน 

2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 13 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 13 ฉบับ  
3. เ ม่ือได รับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
4. แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมีจํานวน 13 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.0 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. ขอมูลเกี่ยวกับตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management: 

KM) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 
2. ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 
3. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ  
4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม วิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
5. ขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม วิเคราะหขอมูลโดย

ใชคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

    P  = 100
n
f
×  

 

   เม่ือ P คือ แทนคารอยละ 
    f คือ ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    n คือ จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
  1.2 คาเฉล่ีย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้  

    X  = 
N

X∑  

   เม่ือ X  คือ คาเฉล่ีย 
    ∑ X  คือ ผลรวมของคะแนนดานนัน้ 
    N คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง 
  1.3 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

    S = ( )
( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

   เม่ือ S คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X  คือ ผลรวมคะแนน 
    N คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 



 
 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความรู เจตคติ การปฏิบัติกิจกรรม ทรัพยากรและอิทธิพลของการจัดการความรูใน
วิทยาลัยแสงธรรม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสง
แบบสอบถามใหบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนท้ังส้ิน 13 ฉบับ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการจดัการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
ตอนท่ี 2 เจตคติตอการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
ตอนท่ี 3 การปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม  

 ตอนท่ี 4 ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม 
ตอนท่ี 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 

 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล

คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน จํานวนตัวอยาง 
 f แทน ความถ่ี 
 % แทน คารอยละ 
 X  แทน คาเฉล่ียของขอมูล 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเก่ียวกับความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู 

สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถ่ีและคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอภาพรวมและแยกประเด็นรายขอตามตาราง
ประกอบความเรียง ดังนี้ 
1.1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูในภาพรวม 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูในภาพรวม 

ถูก ไมถูก 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % 
ขอท่ี 1 13 100.0 0 0.0 
ขอท่ี 2 10 76.9 3 23.1 
ขอท่ี 3 7 53.8 6 46.2 
ขอท่ี 4 12 92.3 1 7.7 
ขอท่ี 5 13 100.0 0 0.0 
ขอท่ี 6 10 76.9 3 23.1 
ขอท่ี 7 13 100.0 0 0.0 
ขอท่ี 8 6 46.2 7 53.8 
ขอท่ี 9 8 61.5 5 38.5 
รวม 92 78.64 25 21.36 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมมีความรูเร่ืองการจัดการความรูใน
ภาพรวมคิดเปนรอยละ 78.64 โดยขอท่ี 1 5 และ 7 มีคนตอบถูกท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 
 

1.2 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูแยกประเด็นรายขอ 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 1  

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
1. การรวบรวม สราง จัดระเบียบ 
แลกเปล่ียนและประยกุตใชความรู
ในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก 
ขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิด
ความรูและปญญา  

13 100 - 0.00 - 0.00 
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 จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 1 ถูก จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 100.00 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 2  

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
2. การจัดการความรูประกอบไป
ดวยชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใช
ภายในองคกรนั้นๆ 

10 76.9 - 0.00 3 23.1 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 2 ถูก จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 76.90 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 3 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
3. องคกรขนาดใหญโดยสวนมาก
จะมีการจดัสรรทรัพยากรสําหรับ
การจัดการองคความรู โดยมักจะ
เปนสวนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนก
การจัดการทรัพยากรมนษุย 

7 53.8 2 15.4 4 30.8 

 

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 3 ถูก จํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 53.80 ตอบผิด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และไมแนใจวาถูกหรือผิด 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 4 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
4. รูปแบบการจัดการองคความรู
โดยปกติจะถูกจัดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคกรและ
ประสงคท่ีจะไดผลลัพธเฉพาะดาน 
เชน เพื่อแบงปนภูมิปญญา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน 
หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให
สูงข้ึน 

12 92.3 - 0.00 1 7.7 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 4 ถูก จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 92.30 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 5 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
5. การถายทอดความรูเปน
สวนประกอบหนึ่งของการจดัการ
ความรู 

13 100.00 - 0.00 - 0.00 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 5 ถูก จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 100.0  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 6 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
6. รูปแบบการถายทอดความรู เชน 
การอภิปรายของเพื่อนรวมงานใน
ระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรม
พนักงานใหมอยางเปนทางการ, 
หองสมุดขององคกร, โปรแกรม
การฝกสอนทางอาชีพและการเปน
พี่เล้ียง 

10 76.9 1 7.7 2 15.4 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 6 ถูก จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 76.90 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 และไมแนใจวาถูกหรือผิด 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.40 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 7 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
7. เปาหมายหลักของการจัดการ
ความรู คือ การใชประโยชนจาก
ความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
องคกร  

13 100.00 - 0.00 - 0.00 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 7 ถูก จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 100.0  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 8 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
8. เปาหมายสุดทายของการจัดการ
ความรู คือ การท่ีกลุมคนท่ี
ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มี
ชุดความรูของตนเอง โดยสราง
เพียงบางสวนผานการทดลองเอา
ความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให
เหมาะตอสภาพของตนและ
ทดลองใชงาน  

6 46.2 4 30.8 3 23.1 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 8 ถูก จํานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ 46.20 ตอบผิด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และไมแนใจวาถูกหรือผิด 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.10 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอท่ี 9 

ถูก ผิด ไมแนใจ 
ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู 

f % f % f % 
9. การจัดการความรูไมใชกจิกรรม
ท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับ
เร่ืองความรูแตเปนกิจกรรมท่ี
แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรียกวาบูรณาการอยูกับทุก
กิจกรรมของการทํางานและที่
สําคัญตัวการจดัการความรูเองก็
ตองการการจดัการดวย 

8 61.5 1 7.7 4 30.8 

  

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 9 ถูก จํานวน 8คน 
คิดเปนรอยละ 61.50 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 4
คน คิดเปนรอยละ 30.80 
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ตอนท่ี 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู สอบถาม

โดยการสงแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถาม
ปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ
วิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้ 
 

2.1 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของเจตคติการจัดการความรู 

เจตคติตอการจัดการความรู x  S.D. แปลผล 
1. การทํางานมีระบบมากข้ึน 3.62 0.5 มากท่ีสุด 
2. เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน 2.69 0.3 มาก 
3. องคกรมีความนาเช่ือถือ 3.77 0.9 มากท่ีสุด 
4. ผูรวมงานทํางานไดงายข้ึน 3.35 0.1 มาก 
5. สงเสริมการทํางานเปนกลุม 3.50 0.3 มาก 
6. ลดคาใชจายในการปฏิบัตหินาท่ี 2.89 0.2 มาก 
7. การทํางานรวดเร็ว 3.15 0.6 มาก 
8. การทํางานสะดวกข้ึน 3.34 0.4 มาก 
9. การทํางานลาชา ยุงยาก 2.57 0.6 มาก 
10. ระบบงานมีประสิทธิภาพ 3.88 0.6 มากท่ีสุด 

โดยภาพรวม 3.28 0.45 มาก 
  

จากตารางพบวา เจตคติของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมตอการจัดการความรูโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( x =3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ10 
ระบบงานมีประสิทธิภาพ ( x =3.88) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ3 องคกรมีความนาเช่ือถือ 
( x =3.77) อยูในระดับมากท่ีสุด และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือขอ9 การทํางานลาชา ยุงยาก 
( x =2.57) อยูในระดับมาก 
 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 
คําถามท่ีใชคือ “หากมีผูตองการทราบเกี่ยวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม ทาน

มีความคิดเห็นในเร่ืองนี้อยางไร” ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้ 
1. ดีเพราะการทํางานเปนรูปธรรมมากกวาเดิม เปนการเพิ่มกระจกสองถึงหลักการและผล

การปฏิบัติงานจากความคิดท่ีหลากหลายและจะไดแนวทางท่ีเหมาะสมกับภารกิจท่ีเปนรูปธรรมจะ
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ไดนําแนวคิดจากภูมิปญญาดานตางๆ มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและจะไดเผยแพรแหลง
ความรูและผูรูของวิทยาลัย 

2. ไมดี เพราะยังไมมีการดําเนินการท่ีเห็นเปนรูปธรรม 
3. เปนระบบ การดําเนินงานเปนระบบในระดับหนึ่งแตยังขาดความชัดเจนและยังไมเห็น

ภาพรวมของงานเทาท่ีควรซ่ึงยังตองการการพัฒนาตอไปเร่ือยๆ 
4. ขาดระบบ เนื่องจากเม่ือพิจารณาระบบ PDCA แสงธรรมมีดังนี้ 1) P มีvision mission 

แตขาด goals  2) D มี เว็บไซต แตกระบวนการจัดการไมตอเนื่อง 3) C และ A ยังไมมีมาตรการ
รองรับท่ีชัดเจน รวมท้ังยังไมมีการจัดระบบการทํางานท่ีชัดเจน มีคนทําบางกลุมเทาน้ัน 
 

ตอนท่ี 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการความรู สอบถาม

โดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ปฏิบัติตอเนื่อง ปฏิบัติบางคร้ังและไม
เคยปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอภาพรวม
และแยกประเด็นรายขอตามตารางประกอบความเรียง ดังนี้ 
 

3.1 การใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบตัิหนาท่ีในภาพรวม 
ตารางท่ี 4.12 จํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจดัการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติ 

หนาท่ีในภาพรวม 

กิจกรรมการจัดการความรู f % 
1. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน 5 38.5 
2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 11 84.6 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอ
การใชงาน 

5 38.5 

4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 5 38.5 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรูและสกัดขุมความรูมาบันทึกไว 1 7.7 
6. การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน 0 0.0 

รวม 27 34.62 
  

จากตารางพบวา บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหน่ึงใน
การปฏิบัติหนาท่ีคิดเปนรอยละ 34.62 กิจกรรมที่ใชมากท่ีสุดคือขอ2 การเสาะแสวงหาความรูท่ี
ตองการ คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือขอ1 การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน ขอ
3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานและขอ4 การ
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ประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน คิดเปนรอยละ 38.5 และกิจกรรมการจัดการความรูท่ีใช
นอยท่ีสุดคือขอ6 การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน คิดเปนรอยละ 0.00 
 

3.2 การใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบตัิหนาท่ีแยกเปนรายขอ 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 1 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
1. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปน
หรือสําคัญตองาน 

5 38.5 6 46.2 2 15.4 

  

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ1 การ
กําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานอยางตอเนื่อง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.5 
ปฏิบัติบางคร้ัง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
15.4 
ขอมูลเชิงคุณภาพ 

มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เชน การกําหนดมาตรฐานของงานและสมรรถนะของผู
ทํางานเปนเปาหมายของการพัฒนาคนหรือการสรางปญญา 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 2 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
2. การเสาะแสวงหาความรูท่ี
ตองการ 

11 84.6 2 15.4 - 0.0 

  

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ2 การเสาะแสวงหา
ความรูท่ีตองการอยางตอเนื่อง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 84.6 ปฏิบัติบางคร้ัง จํานวน 2คน คิด
เปนรอยละ 46.2 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.4 
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คือ มีการทบทวนกระบวนการทํางาน รูถึงจุดควรพัฒนางาน
คือการพัฒนาตนเองสูงาน 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 3 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สรางองคความรูบางสวนใหเหมาะ
ตอการใชงาน 

5 38.5 8 61.5 - 0.0 

  

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ3 การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานอยางตอเน่ือง จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 38.5 ปฏิบัติบางคร้ัง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 61.5  
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คือ การศึกษาดูงาน ทฤษฎี นโยบายคือแนวคิดควรนํามา
วิเคราะหและประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน ณ ปจจุบันรวมท้ังผูรับผิดชอบ 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 4 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
4. การประยุกตใชความรูในกิจการ
งานของตน 

5 38.5 8 61.5 - 0.0 

  

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ4 การ
ประยุกตใชความรูในกิจการงานของตนอยางตอเนื่อง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ปฏิบัติ
บางคร้ัง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 61.5  
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คือ การมองงานท่ีรับผิดชอบเปนสวนหนึ่งของภารกิจ
รวบรวมขององคกร 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 5 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรูและสกัด
ขุมความรูมาบันทึกไว 

1 7.7 10 76.9 2 15.4 
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จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ5 การ
แลกเปล่ียนเรียนรูและสกัดขุมความรูมาบันทึกไวอยางตอเนื่อง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.7 
ปฏิบัติบางคร้ัง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
15.4  
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 มีการปฏิบัติงานบางคร้ัง คือ องคกรควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกระตุนใชบุคลากรนํา
ความรูท่ีไดมาแลกเปล่ียนกันภายในองคกร 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 6 

ปฏิบตัิตอเนื่อง ปฏิบตัิบางคร้ัง ไมเคยปฏบิัต ิ
กิจกรรมการจัดการความรู 

f % f % f % 
6. การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี
ครบถวน 

- 0.0 7 53.8 6 46.2 

  

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ6 การ
ปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวนเปนบางคร้ัง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และไมเคยปฏิบัติ 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2  
ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 มีการปฏิบัติงานบางคร้ัง คือ การเปดโอกาส เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีองคกรควรสราง
วัฒนธรรมในองคกรท่ีจะเปนองคความรู 
 

ตอนท่ี 4 ทรพัยากรดานการจัดการความรูสําหรบัวิทยาลัยแสงธรรม 
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรดานการจัดการความรู

สําหรับวิทยาลัยแสงธรรม สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบปลายเปด คําถามท่ีใชคือ “ทาน
เห็นวาวิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตางๆ เหลานี้อยางไร
บาง?” วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้ 
 ดานเอกสาร 

ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลทางวารสารแสงธรรม และเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟลขอมูล ใหนําการจัดการความรูของตนมาไวในเอกสารหรือสารสนเทศ แจกเอกสารใหทุกคน
รับทราบไดอยางท่ัวถึง 

ควรปรับลดลงบาง เอกสารเยอะ อาจไมเกิดประโยชนแตจะกลายเปนภาระงานมากกวา 
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 ดานบุคคล 
ควรสงเสริมใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบดาน

การจัดเก็บ รวบรวม จัดหมวดหมูเอกสารโดยใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจและใฝรูอยางตอเนื่อง 
บุคลากรควรทําความเขาใจระบบใหลึกซ้ึงและนําไปใชดําเนินการภายในองคกรอยางจริงจัง เพื่อ
ไมใหประสิทธิผลดานการประยุกตใชลมเหลว 

ควรใหมีการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานและใหการอบรมแกบุคลากรภายใน มีการ
แบงปนความรูท่ีไดรับมากข้ึน ยอมรับเม่ือความรูท่ีตนเองไดรับไมถูกตองและพรอมท่ีจะรับส่ิงท่ี
ถูกตองโดยไมมีอคติ ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และใหความรูใหมๆ แกบุคลากรประจํา มิใชทํา
แตงานแตไมเคยคิดพัฒนางานท่ีตนเองทํา เคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้นซํ้าๆ 
 ดานเทคโนโลยี  

จัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ผูดูแลระบบ (สําคัญมากแตแสง
ธรรมยังขาดแคลน) 2) ระบบหรือโปรแกรม 3) hardware หรือเคร่ืองและอุปกรณคอมพิวเตอรควรมี
การใชอยางตอเน่ือง โดยการนําองคความรูท่ีหลากหลายมาจัดการใชเพื่อสรางเครือขายและสามารถ
ศึกษาไดตลอดเวลา จัดใหมี web เฉพาะของ KM 

การใชเทคโนโลยีเพื่อจัดทําและสรางองคความรู ท้ัง Internet และ Intranet มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยเฉพาะการเขาถึงและการถายทอด
ความรูของหนวยงานและองคกรภายนอก 
 ดานระบบองคกร 

มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโดยตรง อีกท้ังทีมงานดานการจัดการเปนผูวางระบบ
ไวก็ควรยึดกําหนดการที่ชัดเจนประกอบกับการกําหนดเปาหมาย ระบบจะดําเนินไปดวยดี โดยมี
นโยบาย การใหบริการวิชาการ ซ่ึงผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับเร่ืองนี้ 
 

ตอนท่ี 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเก่ียวกับอิทธิพลของการจัดการความรูใน

วิทยาลัยแสงธรรม สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) และแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้ 
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5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ียและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานอิทธิพลของการจัดการความรู 

อิทธิพลของการจัดการความรู x  S.D. แปลผล 
1. บรรลุเปาหมายงาน 2.76 1.4 มาก 
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 2.76 1.3 มาก 
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู 2.84 1.2 มาก 
4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอ้ืออาทรระหวางกันในท่ี
ทํางาน 

2.38 1.3 ปาน
กลาง 

โดยภาพรวม 2.68 1.3 มาก 
  

จากตารางพบวา อิทธิพลของการจัดการความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =2.68) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไป
เปนองคกรเรียนรู ( x =2.84) อยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ1 บรรลุเปาหมายงาน และขอ2 บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน ( x =2.76) อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือขอ4. บรรลุ
ความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน ( x =2.38) อยูในระดับปานกลาง 

5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 1 บรรลุเปาหมายงาน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังน้ี 

1 คะแนน เพราะ  ขาดการกําหนดเปาหมายในสวนท่ีเปน KM ของวิทยาลัย 
3 คะแนน เพราะ  เปาหมายงานอยูระดับกลางอาจจะมีการจัดการความรูท่ีไดจัดทํา

จริงและงานเพิ่งเร่ิมตน ขาดการตอยอดงานท่ีตอเน่ือง 
อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตผุลประกอบการให
คะแนน ดังนี ้

3 คะแนน เพราะ การพัฒนาคนเปนเร่ืองสวนบุคคลแตก็อาจจะพัฒนาไดบาง
บางสวน มีขอจํากัดดานบุคลากรมีภาระงานมาก มีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ขาดความรวมมือ บุคลากร
ยังติดกับความรูและประสบการณเดิมๆ มีนโยบายระดับสูงแตขาดมาตรการรองรับ 

อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกร
เรียนรู 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังน้ี 
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3 คะแนน เพราะ มีผล KM ระดบับุคคลแตยังขาดความชัดเจนในการประเมินผล 
KM 

2 คะแนน เพราะ ยังไมเห็นความคืบหนาในการทํางานมากนัก องคกรยังขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู 

อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 4 บรรลุความเปนชมุชน เปนหมูคณะ เอ้ืออาทร
ระหวางกันในท่ีทํางาน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังน้ี 

3 คะแนน เพราะ ทําไดยากหากยังมีการแบงกลุมหรือบุคลากรมีอคติตอกันอยาง
ชัดเจน 

2 คะแนน เพราะ ยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา งานใครงานมัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูซ่ึง
เปนการวจิัยเชิงสํารวจ ผูวิจยัไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี ้
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม  
4. เพื่อศึกษาทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม 
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนท้ังส้ิน 

13 คน ศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลทั้งหมด 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) ตอนท่ี 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) ตอนท่ี 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนท่ี 4 ทรัพยากรดาน
การจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม ตอนท่ี 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัย 
แสงธรรม ซ่ึงมีจํานวน 13 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจกแบบสอบถามไป 13 
ฉบับ ไดรับกลับคืน 13 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบ
ความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากน้ันทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 
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คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมมีความรูเร่ืองการจัดการความรูในภาพรวมคิดเปนรอย

ละ 78.64 โดยขอท่ี 1 5 และ 7 มีคนตอบถูกท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 
2. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 1 การรวบรวม สราง จัดระเบียบ 

แลกเปล่ียนและประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก ขอมูลไปสูสารสนเทศเพ่ือใหเกิด
ความรูและปญญา ถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

3. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี2 การจัดการความรูประกอบไปดวย
ชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใชภายในองคกรนั้นๆถูก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.90 และไม
แนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 

4. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี3 องคกรขนาดใหญโดยสวนมากจะมี
การจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองคความรู โดยมักจะเปนสวนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษยตอบถูก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.80 ตอบ
ผิด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 

5. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 4 รูปแบบการจัดการองคความรูโดย
ปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคท่ีจะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน 
เพื่อแบงปนภูมิปญญา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเพื่อ
เพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงข้ึนตอบถูก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.30 และไมแนใจวาถูกหรือ
ผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 

6. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 5 การถายทอดความรูเปน
สวนประกอบหนึ่งของการจัดการความรูตอบถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0  

7. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 6 รูปแบบการถายทอดความรู เชน 
การอภิปรายของเพ่ือนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรมพนักงานใหมอยางเปนทางการ, 
หองสมุดขององคกร, โปรแกรมการฝกสอนทางอาชีพและการเปนพี่เล้ียงตอบถูก จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 76.90 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 15.40 

8. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 7 เปาหมายหลักของการจัดการความรู 
คือ การใชประโยชนจากความรูมาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร 
ถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0  
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9. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 8 เปาหมายสุดทายของการจัดการ
ความรู คือ การที่กลุมคนท่ีดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุดความรูของตนเอง โดยสรางเพียง
บางสวนผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตนและทดลอง
ใชงาน ถูก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.20 ตอบผิด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และไม
แนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.10 

10. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอท่ี 8 - 9 การจัดการความรูไมใชกิจกรรม
ท่ีดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเร่ืองความรูแตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางานและท่ีสําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการ
การจัดการดวย ถูก จํานวน 8คน คิดเปนรอยละ 61.50 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 
และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.80 

11. เจตคติของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมตอการจัดการความรูโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( x =3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอ10 ระบบงานมี
ประสิทธิภาพ ( x =3.88) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ3 องคกรมีความนาเช่ือถือ ( x =3.77) อยู
ในระดับมากท่ีสุด และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือขอ9 การทํางานลาชา ยุงยาก ( x =2.57) อยู
ในระดับมาก 

12. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติ
หนาท่ีคิดเปนรอยละ 34.62 กิจกรรมท่ีใชมากที่สุดคือขอ2 การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ คิด
เปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือขอ1 การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน ขอ3 การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานและขอ4 การประยุกตใช
ความรูในกิจการงานของตน คิดเปนรอยละ 38.5 และกิจกรรมการจัดการความรูท่ีใชนอยท่ีสุดคือขอ
6 การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน คิดเปนรอยละ 0.00 

13. ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม 
 ดานเอกสาร 

ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลทางวารสารแสงธรรม และเก็บเอกสารใน
รูปแบบของไฟลขอมูล ใหนําการจัดการความรูของตนมาไวในเอกสารหรือสารสนเทศ แจกเอกสาร
ใหทุกคนรับทราบไดอยางท่ัวถึง ควรปรับลดลงบาง เอกสารเยอะอาจไมเกิดประโยชนแตจะ
กลายเปนภาระงานมากกวา 

 ดานบุคคล 
ควรสงเสริมใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง กําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบ

ดานการจัดเก็บ รวบรวม จัดหมวดหมูเอกสารโดยใหเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจและใฝรูอยาง
ตอเนื่อง บุคลากรควรทําความเขาใจระบบใหลึกซ้ึงและนําไปใชดําเนินการภายในองคกรอยาง
จริงจัง เพื่อไมใหประสิทธิผลดานการประยุกตใชลมเหลว 
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ควรใหมีการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานและใหการอบรมแกบุคลากรภายใน มี
การแบงปนความรูท่ีไดรับมากข้ึน ยอมรับเม่ือความรูท่ีตนเองไดรับไมถูกตองและพรอมท่ีจะรับส่ิง
ท่ีถูกตองโดยไมมีอคติ ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และใหความรูใหมๆ แกบุคลากรประจํา มิใช
ทําแตงานแตไมเคยคิดพัฒนางานท่ีตนเองทํา เคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้นซํ้าๆ 

 ดานเทคโนโลย ี  
จัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ผูดูแลระบบ (สําคัญมากแต

แสงธรรมยังขาดแคลน) 2) ระบบหรือโปรแกรม 3) Hardware หรือเคร่ืองและอุปกรณคอมพิวเตอร
ควรมีการใชอยางตอเนื่อง โดยการนําองคความรูท่ีหลากหลายมาจัดการใชเพื่อสรางเครือขายและ
สามารถศึกษาไดตลอดเวลา จัดใหมีเวปไซคเฉพาะของการจัดการความรู (KM) 

การใชเทคโนโลยีเพื่อจัดทําและสรางองคความรู ท้ัง Internet และ Intranet มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยเฉพาะการเขาถึงและการถายทอด
ความรูของหนวยงานและองคกรภายนอก 

 ดานระบบองคกร 
มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโดยตรง อีกท้ังทีมงานดานการจัดการเปนผูวาง

ระบบไวก็ควรยึดกําหนดการที่ชัดเจนประกอบกับการกําหนดเปาหมาย ระบบจะดําเนินไปดวยดี
โดยมีนโยบาย การใหบริการวิชาการ ซ่ึงผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับเร่ืองนี้ 

14. อิทธิพลของการจัดการความรูท่ีมีตอการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =2.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ
ขอ3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู ( x =2.84) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ขอ1 บรรลุเปาหมายงาน และขอ2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน ( x =2.76) อยูในระดับมาก และขอ
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือขอ4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอ้ืออาทรระหวางกันในท่ี
ทํางาน ( x =2.38) อยูในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวาบุคลากรและผูเกี่ยวของมีพื้นฐานความรูและตระหนักถึงความจําเปน

ของการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามอัตลักษณของสถาบันคือ การ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สําหรับการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 

อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยท่ีพบวา บุคลากรและผูเกี่ยวของขาดการเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะการทํางานภายใตวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน จําเปนตองมีการเปดโอกาสและพัฒนาทักษะ
อยางจริงจังในการทํางานเชิงรุก ตามวิสัยทัศนการจัดความรูของสถาบันท่ีวา “วิทยาลัยแสงธรรม
เปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน” โดยเฉพาะการพัฒนาทัศนคติการทํางานแบบ
บูรณาการและเสริมสรางการทํางานรวมกันอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

ขอเสนอแนะนี้ไดจากการศกึษาขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีดังน้ี 
อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 1 บรรลุเปาหมายงาน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตผุลประกอบการให
คะแนน ดังนี ้

1 คะแนน เพราะ  ขาดการกําหนดเปาหมายในสวนท่ี เปน  KM ของ
วิทยาลัย 

3 คะแนน เพราะ  เปาหมายงานอยูระดับกลางอาจจะมีการจัดการความรูท่ี
ไดจัดทําจริงและงานเพิ่งเร่ิมตน ขาดการตอยอดงานท่ี
ตอเน่ือง 

อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
 ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ

ใหคะแนน ดังน้ี 
3 คะแนน เพราะ การพัฒนาคนเปนเร่ืองสวนบุคคลแตก็อาจจะพัฒนาได

บางบางสวน มีขอจํากัดดานบุคลากรมีภาระงานมาก มีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ขาดความรวมมือ 
บุคลากรยังติดกับความรูและประสบการณเดิมๆ มีนโยบายระดับสูงแตขาดมาตรการรองรับ 
 

อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปน
องคกรเรียนรู 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ
ใหคะแนน ดังน้ี 

3 คะแนน เพราะ มีผล KM ระดับบุคคลแตยังขาดความชัดเจนในการ
ประเมินผล KM 

2 คะแนน เพราะ ยังไมเห็นความคืบหนาในการทํางานมากนัก องคกรยัง
ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู 

อิทธิพลของการจัดการความรูดานท่ี 4 บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอ้ือ
อาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ
ใหคะแนน ดังน้ี 
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3 คะแนน เพราะ ทําไดยากหากยังมีการแบงกลุมหรือบุคลากรมีอคติตอ
กันอยางชัดเจน 

2 คะแนน เพราะ ยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา งานใครงานมัน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เก็บ

ขอมูลจากบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 13 คน อยางไรก็ดีเพื่อกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู
จําเปนตองเก็บขอมูลท้ังเชิงกวางและเชิงลึก โดยเก็บขอมูลจากทุกหนวยงานในวิทยาลัยแสงธรรม
ไมเฉพาะเจาหนาท่ีเพียงอยางเดียว 

2. การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษาเชิงสํารวจ
เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัย ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนาเพื่อใหเกิดประเด็นศึกษาใน
รูปแบบเชิงพัฒนาตอไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
คําชี้แจง    1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปดวย 4 ตอน 
    2. โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางท่ีกาํหนด
ตามความเปนจริง 
    3. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพท้ังดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบคําถาม ท้ัง
สองหนากระดาษใหครบทุกขอ 
 

ตอนท่ี 1 ความรูเก่ียวกับการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
 คําชี้แจง  ใหทานอานขอความแตละขอและพิจารณาวาขอใดมีความถูกตองตรงกับความรูความ

เขาใจของทานมากท่ีสุด แลวใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองคําตอบน้ัน 
 

ขอความ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1. การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียนและ
ประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล
ไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและปญญา  

   

2. การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงาน
ท่ีถูกใชภายในองคกรน้ันๆ 

   

3. องคกรขนาดใหญโดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการจัดการองคความรู โดยมักจะเปนสวนหนึ่งของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย 

   

4. รูปแบบการจัดการองคความรูโดยปกติจะถูกจัดให
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคท่ีจะได
ผลลัพธเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปนภูมิปญญา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน  เพื่อความไดเปรียบทางการ
แขงขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมใหสูงข้ึน 
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ขอความ ใช ไมใช ไมแนใจ 
5. การถายทอดความรูเปนสวนประกอบหนึ่งของการจัดการ
ความรู 

   

6. รูปแบบการถายทอดความรู เชน การอภปิรายของเพ่ือน
รวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรมพนักงานใหม
อยางเปนทางการ, หองสมุดขององคกร, โปรแกรมการ
ฝกสอนทางอาชีพและการเปนพี่เล้ียง 

   

7. เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ การใชประโยชน
จากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคกร  

   

8. เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การท่ีกลุมคน
ท่ีดําเนินการจดัการความรูรวมกัน มีชุดความรูของตนเอง 
โดยสรางเพียงบางสวนผานการทดลองเอาความรูจาก
ภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตนและทดลอง
ใชงาน  

   

9. การจัดการความรูไมใชกจิกรรมท่ีดําเนนิการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเร่ืองความรูแตเปนกจิกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือใน
ภาษาวิชาการเรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการ
ทํางานและท่ีสําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการ
จัดการดวย 

   

 
ตอนท่ี 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

 2.1 ใหทานอานขอความดังตอไปนี้และเลือกทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางขวามือท่ี
ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

 

การจัดการความรูทําให…. 
0=นอยท่ีสุด ถึง 10=มากท่ีสุด (ทําเคร่ืองหมาย ) 

ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การทํางานมีระบบมากข้ึน           
2. เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน           
3. องคกรมีความนาเช่ือถือ           
4. ผูรวมงานทํางานไดงายข้ึน           
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0=นอยท่ีสุด ถึง 10=มากท่ีสุด (ทําเคร่ืองหมาย ) 
ขอความ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. สงเสริมการทํางานเปนกลุม           
6. ลดคาใชจายในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

          

7. การทํางานรวดเร็ว           
8. การทํางานสะดวกข้ึน           
9. การทํางานลาชา ยุงยาก           
10. ระบบงานมีประสิทธิภาพ           
 

2.2 หากมีผูตองการทราบเกี่ยวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม ทานมีความคิด
เห็นในเร่ืองนี้อยางไร โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงและเขียนแสดง
ความคิดเห็นในชองวาง 
 

......... 1. ดี 
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน 

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

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

......... 2. ไมด ี
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน 

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

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

......... 3. เปนระบบ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน 

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

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

......... 4. ขาดระบบ 
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน 

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

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

......... 5. ไมมีความคิดเห็น 
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ตอนท่ี 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
 

3.1 ทานใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีของทานหรือไม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

ปฏิบตั ิ
กิจกรรม 

ตอเนื่อง บางคร้ัง 
ไมเคย ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดความรูหลักท่ี
จําเปนหรือสําคัญตองาน 

    

2. การเสาะแสวงหาความรูท่ี
ตองการ 

    

3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สรางองคความรูบางสวนให
เหมาะตอการใชงาน 

    

4. การประยุกตใชความรูใน
กิจการงานของตน 

    

5. การแลกเปล่ียนเรียนรูและ
สกัดขุมความรูมาบันทึกไว 

    

6. การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี
ครบถวน 

    

 

3.2 กิจกรรมใดที่ทานปฏิบัติมากท่ีสุด โปรดจัดอันดับกิจกรรมโดยใสตัวเลขหนาขอความ
แตละกิจกรรม (1=มากท่ีสุด ถึง 6=นอยท่ีสุด) 
 

 ....................1. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน 
 ....................2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 
 ....................3. การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน 
 ....................4. การประยกุตใชความรูในกิจการงานของตน 
 ....................5. การแลกเปล่ียนเรียนรูและสกัดขุมความรูมาบันทึกไว 
 ....................6. การปรับปรุงเปนชุดความรูท่ีครบถวน 
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ตอนท่ี 4 ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม 
คําชี้แจง ทานเห็นวาวิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตางๆ 

เหลานี้อยางไรบาง โปรดเขียนความคิดเห็นของทานลงในชองวาง 
4.1 ดานเอกสาร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.2 ดานบุคคล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.3 ดานเทคโนโลยี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.4 ดานระบบองคกร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.5 ดานอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม 
คําชี้แจง ทานเห็นวาระบบการจัดการความรูท่ีมีอยูในวิทยาลัยแสงธรรมเอื้อประโยชนตอเร่ือง

ตางๆ เหลานี้ในระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางพรอมท้ังเขียนความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในชองวางทางดานขวามือ 

 

5=มากท่ีสุด ถึง 1=นอยท่ีสุด 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
อยางไร 

1. บรรลุเปาหมายงาน       
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน       
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร
ไปเปนองคกรเรียนรู 

      

4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ 
เอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

      

 
 
 

ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
โปรดสงกลับคนืศูนยวิจัยฯ กอนวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2553 
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   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
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2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   บาทหลวงวิรัช นารินรักษ 
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3. ผูรวมวิจัย 
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สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
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4. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายภกัดี   กฤดิการันย 
ตําแหนง  ท่ีปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
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ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
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ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
     วิทยาลัยครูนครปฐม 
 

9. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
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วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 
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ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน
สัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย)  (พ.ศ. 
2550 – 2551) 

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย) 
(พ.ศ. 2551) 

- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551) 
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