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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามเพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการ กลุม่ ตัวอย่างคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 300 คน เครื่องมือคือแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์
มหาวิทยาลัย ทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพโดย มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .95 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการจั ด การความรู้ สำ � หรั บ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) อาจารย์ที่มี เพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการต่างกันมีการ
จัดการความรูไ้ ม่แตกต่างกัน
คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้; อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ; มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
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Abstract
The objectives of this research were: (1) investigate knowledge management for
public university lecturers in Bangkok, and (2) compare knowledge management for public
university lecturers in Bangkok as classified by the demographical characteristics of gender, age, and
academic title. The sample was 300 lecturers working in Government universities in Bangkok.
The research instruments was a questionnaire designed to find out the data concerning
knowledge management of these university lecturers. The instruments was reliability at the
levels of .95. Using techniques of descriptive statistics, the researchers analyzed the data in
terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, the t-test and one-way
analysis of variance (ANOVA) techniques were also employed. The researchers found that
most of the public university lecturers in Bangkok in an overall picture had the knowledge
management practice at a high level. The public university lecturers under study who
differed in the demographical characteristics of gender, age, and academic title did not
have the significant differences in knowledge management.
Keywords: Knowledge Management; Public University Lecturers; Government Universities in
Bangkok
บทนำ�

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ด้วยการใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และจากผลกระทบของการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำ�ให้บุคลากรในองค์กร และสังคมพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำ�งาน การติดต่อสื่อสารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจากการรายงานสถานการณ์ดา้ นการศึกษาของ The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) แสดงว่าสถานศึกษาต่าง ๆ
ปรับรูปแบบการสอนออนไลน์โดยต้องอาศัยเทคโนโลยี (สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ, 2563) ดังนัน้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีในการปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำ�คัญ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ไม่ว่าอาจารย์
จะมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพใดก็ตามจำ�เป็นต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ให้มขี ดี ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการ
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วิจัย (สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) การเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมีหลากหลายวิธีการ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้
ร่วมกันในการทำ�งานเป็นทีม และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้การจัดการความรู้ (ชมสุภัค ครุฑกะ, 2562 ก)
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ โดยการซึมซับความรู้จากความรู้ชัดแจ้งที่เป็นเอกสาร และ
ฐานข้อมูล (explicit knowledge) รวมถึงความรูฝ้ งั ลึกทีไ่ ด้จากบุคลากร (tacit knowledge) และนำ�ความรู้
ทีไ่ ด้รวบรวมมาให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ จัดระบบและจำ�แนกความรูก้ อ่ นนำ�ความรูไ้ ปใช้ ให้เป็นขุมพลังความรู้
ในการปฏิบัติขององค์กร (Awad & Ghaziri, 2004, p. 3; Debowski, 2006, p. 16) นอกจากนี้ Hislop
(2009, p. 59) ยังกล่าวถึงการจัดการความรู้เป็นความพยายามของบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทาง โดยเน้น
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ น ช่ อ งทางกระบวนการทางสั ง คมในการจั ด การความรู้
โครงสร้างและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมขององค์กร และการจัดการบุคลากรในการนำ�ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
แต่องค์ความรูท้ ส่ี �ำ คัญและจำ�เป็นสำ�หรับอาจารย์สว่ นมากอยูท่ ผ่ี รู้ ู้ หรือผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ แต่มปี ญ
ั หาในการ
เข้าถึงความรู้จากผู้รู้ และยากต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ ได้อย่างทั่วถึง (ชมสุภัค ครุฑกะ,
2560)
การจัดการความรู้ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการดำ�เนินการ
อย่างมีขั้นตอนโดยเริ่มจากการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลีย่ นความรู้ และการเรียนรูจ้ ากการนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ นอกจากขัน้ ตอนการจัดการความรูด้ งั กล่าว
แล้วองค์กรต้องให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยี และความเชีย่ วชาญของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผูม้ ปี ระสบการณ์สงู
ในองค์ความรู้ที่จะนำ�มาเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้ (Cruthaka, 2019) และจากการศึกษาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ และการถาม-ตอบผ่านเว็บ เป็นต้น (ชมสุภัค
ครุฑกะ, 2562 ข)
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีบริบทและการจัดการศึกษารวม
ถึงขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนาวิชาการและพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วทั้งในสถานที่ทำ�งานในมหาวิทยาลัย และที่บ้าน รวมถึงการใช้เครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตทางโมบายเทคโนโลยี ผลการศึกษาวิจัยทำ�ให้อาจารย์สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ
ความรู้ในแต่ละขั้นตอนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
จำ�แนกตามเพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ 6 แห่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�นวน 300 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การจัดการความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
สมมติฐานของการวิจัย
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีเพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการแตกต่างกันมีการจัดการความรู้
แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบหรือแนวทางและวิธกี ารในการจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมสำ�หรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยในสังกัดอื่น ๆ ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
คณะผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของจากนักวิชาการและสังเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ และการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555;
สุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทองและกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก, 2557; สมชาย นำ�ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 35;
อุดมรัตน์ จรัสศรี, 2557; Cruthaka, 2019; Marquardt, 1996)
1. การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) หมายถึง การค้นหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง
จากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกองค์กร แหล่งภายในองค์กรให้ความสำ�คัญกับความรู้ที่ฝังในตัวคน
(tacit knowledge) ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำ�นาญ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร ได้แก่ จากที่ปรึกษา วิทยากร การเข้าร่วมประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน คู่แข่ง การสร้างพันธมิตร จากสื่อสิ่งพิมพ์ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสร้างความรู้ (knowledge creation) หมายถึง การนำ�ความรู้ที่ได้มาจากการแสวงหา
ความรู้ แล้วนำ�มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง และสถาบัน เช่น นำ�ความรู้
จากประสบการณ์ของบุคคลถ่ายโอนความรูไ้ ปยังบุคคลอืน่ จากการปฏิสมั พันธ์กนั การนำ�ความรูท้ ส่ี งั เคราะห์แล้ว
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ไปเผยแพร่โดยวิธตี า่ ง ๆ ในการรับรูก้ นั ภายในมหาวิทยาลัย หรือมีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในอดีตด้วยการ
ทบทวนความสำ�เร็จ และความส้มเหลวของตนเองด้วยการประเมินอย่างเป็นระบบ หรือการสร้างความรูจ้ ากการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม
3. การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ (knowledge storage and retrieval) หมายถึง การนำ�ข้อมูลที่
ได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้องค์ความรู้ แล้วนำ�ไปบันทึก จัดหมวดหมู่ความรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยโดยการบันทึกข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และกระบวนการจัดเก็บโดยวิธกี ารต่าง ๆ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
4. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ (knowledge sharing) หมายถึง การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์
จากความรู้ เป็นการสื่อสารถ่ายโอนความรู้ของอาจารย์ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ผ่านรูป
แบบต่าง ๆ ได้แก่ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระดานสนทนา รวมทั้งการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
และ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
5. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้แลกเปลีย่ นความรู้ หรือเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นอกจากขัน้ ตอนตามกระบวนการดังกล่าวผูว้ จิ ยั ให้ความสนใจเกีย่ วกับอาจารย์ทมี่ ลี กั ษณะส่วนบุคคล
ได้เพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการแตกต่างกัน มีการจัดการความรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนตามกระบวนการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกันหรือไม่ ดังแสดงในภาพ 1
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ตำ�แหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้
1. การแสวงหาความรู้
2. การสร้างความรู้
3. การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้
4. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
5. การเรียนรู้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจกับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�นวน 300 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแบบชั้นภูมิอย่างไม่เป็นสัดส่วนจากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง แห่งละ 50 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จำ�นวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตำ�แหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัย
ที่สังกัด ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ มีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ดุ 5 ด้าน จำ�นวน 124 ข้อ ได้แก่
ด้านการแสวงหาความรู้ จำ�นวน 27 ข้อ ด้านการสร้างความรู้ จำ�นวน 26 ข้อ ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความ
รู้จำ�นวน 24 ข้อ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จำ�นวน 27 ข้อ และด้านการเรียนรู้จำ�นวน 20 ข้อ และ
ผ่านการหาค่าความตรงเชิงเนือ้ หามีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาร์ค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ทำ�หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำ�นวน 300 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาครบตามจำ�นวน คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่าง
จะทำ�การทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.30 มีอายุไม่เกิน 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.67
และมีตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งอาจารย์ ร้อยละ 67.70
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการความรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังตาราง 1
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตาม เพศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการ ดังตาราง 2-4
ตาราง 1

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นรายด้าน
การจัดการความรู้
1. ด้านการแสวงหาความรู้
2. ด้านการสร้างความรู้
94

X̄

SD

ระดับความคิดเห็น

3.99
3.90

.93
.48

มาก
มาก

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 5 No. 1 January - June 2021
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

ตาราง 1 (ต่อ)
X̄
การจัดการความรู้
SD
ระดับความคิดเห็น
3. ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้
3.87
.55
มาก
4. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
3.85
.53
มาก
5. ด้านการเรียนรู้
3.98
.50
มาก
โดยรวม
3.92
.44
มาก
จากตาราง 1 พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำ�ดับ
ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ และ
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

ตาราง 2
ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�แนก
ตามเพศเป็นรายด้าน

X̄

SD

เพศ
หญิง
X̄
SD

4.04
3.97
3.93
3.90
4.07
3.98

.44
.50
.64
.60
.53
.49

3.97
3.85
3.85
3.82
3.93
3.88

การจัดการความรู้
1. ด้านการแสวงหาความรู้
2. ด้านการสร้างความรู้
3. ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้
4. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
5. ด้านการเรียนรู้
โดยรวม

*p<.05

ชาย

.36
.47
.48
.48
.40
.39

t

p

1.629
2.099*
1.175
1.254
2.541*
1.945

.104
.037
.241
.211
.012
.053

จากตาราง 2 พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน มีการ
จัดการความรู้โดยภาพรวมและด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสร้างความรู้และด้านการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3
ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�แนก
ตามอายุเป็นรายด้าน
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการแสวงหาความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการสร้างความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการเรียนรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

*p<.05

96

ss

df

ms

f

p

.417
45.827
46.244

3
296
299

.139
.027

.898

.443

1.118
68.486
69.604

3
296
299

.373
.231

1.610

.187

2.665
86.856
89.521

3
296
299

.888
.293

3.027*

.030

2.352
81.726
84.078

3
296
299

.784
.276

2.839*

.038

.886
62.171
63.057

3
296
299

.295
.210

1.406

.241

1.166
55.563
56.728

3
296
299

.389
.188

2.070

.104
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จากตาราง 3 พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีการ
จัดการความรูโ้ ดยภาพรวมและด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรูแ้ ละด้านการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน
ส่วนด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำ�การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD
ผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอายุ ไม่เกิน 40 ปี กับ อายุ
41-45 ปี และอายุไม่เกิน 40 ปี กับ อายุ 46-50 ปี มีการจัดการความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วน คู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4
ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�แนก
ตามตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นรายด้าน
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการแสวงหาความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการสร้างความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุม่
รวม
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุม่

ss

df

ms

f

p

.458
45.786
46.244

2
297
299

.229
.154

1.485

.228

.319
69.285
69.604

2
297
299

.159
.233

.684

.506

.068
89.453
89.521

2
297
299

.034
.301

.113

.894

.926
89.521

2
299

.463

1.654

.193

.926

2

.463

1.654

.193
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ตาราง 4 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
ภายในกลุม่
รวม
ด้านการเรียนรู้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

ss
83.152
84.078

df
297
299

ms
.280

f

p

1.231
61.826
63.057

2
297
299

.616
.208

2.957

.054

.403
56.326
56.728

2
297
299

.201
.190

1.062

.347

จากตาราง 4 พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ
ต่างกัน มีการจัดการความรู้โดยภาพรวมและทุกด้านไมแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดการความรู้ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรูจ้ ากตำ�รา
เอกสารวิชาการ และสืบเสาะค้นคว้า รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยจำ�เป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาการเพือ่ พัฒนาวิชาการและเตรียม
การสอนจากแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ การพูดคุย สัมภาษณ์ผู้รู้ และค้นคว้าตำ�รา
ในห้องสมุด และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการสืบค้นความรู้ทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์หรือห้องสมุด
จากมหาวิทยาลัยต่างสถาบันซึง่ สอดคล้องกับ สุประภาดา โชติมณี (2551, หน้า 42-45) ได้อธิบายถึงวิธแี สวงหา
ความรู้ จากการพูดคุย โดยให้ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ มาแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการ
ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผูร้ ู้ ได้แก่ การใช้ทปี่ รึกษา หรือพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ อาจเป็นเพือ่ นร่วมงานในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือหน่วยงานอื่น หรือจากองค์กรอื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2557)
ที่พบว่า สภาพการจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
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การสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร มีการสอนงานโดยตรงให้กับครูที่บรรจุใหม่ และค้นจากระบบอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตในองค์กร
1.2 ด้านการสร้างความรู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดการความรูใ้ นภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดได้แก่ สร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และพัฒนาความรู้
ในงานที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย ทำ�ให้อาจารย์จำ�เป็นต้องศึกษาค้นคว้าการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และนำ�มา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย นำ�ประเสริฐชัย (2558, หน้า
36-37) ได้กล่าวถึง การพัฒนา/สร้าง/บูรณาการความรู้ เป็นการพัฒนาความรู้ นำ�เอาความรู้ที่ได้มาบริหาร
จัดการให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ชมสุภัค ครุฑกะ (2562) พบว่า อาจารย์สร้างความรู้จากการสังเคราะห์ความรู้จากการทำ�วิจัยที่สนใจหรือ
จากประเด็นปัญหาจากแหล่งทุนและเขียนบทความวิจัย
1.3 ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดการความรูใ้ นภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์
คูม่ อื และรายงานผลการปฏิบตั งิ านและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี มีฐานข้อมูลทีป่ รับปรุงเนือ้ หาอยูเ่ สมอทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเขียนตำ�รา หรือบทความทางวิชาการเพือ่ นำ�มาใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติทางวิชาการส่งผลให้อาจารย์จำ�เป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ และ
จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้นำ�มาใช้ได้ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ Awad and Ghaziri (2004, p. 123)
ได้กล่าวถึง การจัดเก็บความรู้เป็นกระบวนการจัดเก็บความคิดและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง
การจัดเก็บความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เขียน และภาพวาด และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง และกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก (2557) พบว่า การจัดเก็บความรู้ของสถาบัน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการกำ�หนดรูปแบบการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคู่มือ
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ
1.4 ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดการความรูใ้ นภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีการจัดเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผ่านการประชุม การสัมมนา เสวนาวิชาการหรือจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการใช้เทคโนโลยี
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากสถาบันการอุดมศึกษาในปัจจุบนั มีนโยบายให้อาจารย์มกี าร
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้
และจัดทำ�วารสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้เป็นแหล่งแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ให้กับอาจารย์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ichijo and Nonaka (2007, p. 289) กล่าวถึง การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ในองค์กรหรือในเครือข่าย เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล และในเครือข่าย
ระหว่างบุคคล และประสบการณ์ในการทำ�งานเป็นทีมจากโครงการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Hislop
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(2009, p. 30) กล่าวถึง การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล ที่นำ�ความรู้
ที่ได้จากข้อสรุปมาเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ประเภทฝังลึกไปสู่ความรู้ชัดแจ้งสามารถ
นำ�คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมาช่วยแลกเปลี่ยนความรู้
1.5 ด้านการเรียนรู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐมีการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เรียนรู้จากการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่แล้วนำ�ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้ของอาจารย์จะเกิดขึ้นได้โดย
การนำ�ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน และจากการวิจัย
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ Awad and Ghaziri (2004, p. 34) ที่กล่าวถึงการที่บุคคลได้รับความรู้
แล้วนำ�ความรู้ไปทดลองใช้โดยการปฏิบัติ จนเกิดประสบการณ์ รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญ นั่นคือสัญญาณ
ที่เกิดจากความสามารถในการดึงความรู้ที่เคยได้รับมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และการทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสำ�เร็จบรรลุผลลัพธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง
และกุลพัทธ์ กุลชาติดลิ ก (2557) พบว่า การเรียนรูโ้ ดยการศึกษาข้อมูลจากตำ�รา เอกสารวิชาการ โดยสถาบัน
อุดมศึกษามีการมอบหมายให้อาจารย์หรือบุคลากรได้น�ำ องค์ความรู้ ไปใช้และมีการกำ�กับติดตาม และประเมิน
ผลการนำ�ความรู้ไปใช้
2. อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ เี พศ อายุ และตำ�แหน่งทางวิชาการต่างกัน
มีการจัดการความรูโ้ ดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการจัดการความรูส้ �ำ หรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ไม่วา่ จะมีเพศ อายุ หรือตำ�แหน่งทางวิชาการในระดับใดอาจารย์จ�ำ เป็นต้องแสวงหาความรูเ้ พือ่ สร้างความรูใ้ หม่
นำ�ไปใช้ปรับปรุงการทำ�งาน การสอน และพัฒนาวิชาการโดยนำ�ความรูไ้ ปแบ่งปันแลกเปลีย่ นในการประชุมต่าง ๆ
รวมทัง้ การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ เพือ่ ยกระดับความรูใ้ ห้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ฐิตกิ ร พูลภัทรชีวนิ (2553) ทีก่ ล่าวถึงการจัดการความรูด้ ว้ ยการให้บคุ ลากรทุกระดับขององค์กร
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี
(2560) พบว่า ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงทีม่ ี เพศ อายุ ต่างกันมีสภาพการจัดการความรูใ้ นภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ
ตามกระบวนการจัดการความรู้เป็นแนวทางในศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนำ�เทคโนโลยีมาใช้
ในการสืบค้นความรู้ จัดเก็บความรู้ แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้ที่เป็นประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และความรู้ที่เป็นเอกสาร คู่มือ บทความ ตำ�รา ผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ให้มีความพร้อมใช้ต่อการจัดกิจกรรม
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2. อาจารย์ที่มีเพศ อายุต่างกันพบว่า มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ต่างกัน มหาวิทยาลัยควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจูงใจด้วยระบบรางวัล หรือการยกย่องชมเชย
เพื่อให้อาจารย์ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์

ของรัฐ
เอกชน

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความสำ�เร็จในการจัดการความรู้สำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
2. ควรศึกษาองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสำ�หรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัย
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