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บทคัดยอ
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management (KM) เปนเรื่องคอนขางใหมซึ่งเกิดขึ้น
จากการคนพบวา องคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารความรู
ภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง อันเกิดประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคกร สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เกื้อหนุน
ค้ําจุนซึ่งกันและกัน ดังที่ วิจารณ พานิช (2547) ใหความหมายของคําวา การจัดการความรู เปน
เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก
1) บรรลุเปาหมายของงาน
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน
ดังนั้น การจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด
เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การ
จัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการความรูเทานั้น
เอง แตสาระสําคัญของการจัดการความรู มีลักษณะเปนกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการสรางบรรยากาศและบริบทที่เอื้อและสงเสริมการสรางสรรค แบงปน
ตอยอด เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม สูการพัฒนาตามวิสัยทัศนขององคกร
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายเฉพาะทาง คือ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ดังวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของสถาบัน กลาวคือ
วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และจรรโลงคุณ
งามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา

ก

พันธกิจ
1) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
เปาหมาย
1) เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา
หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศ
ไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ให มี คุ ณ ภาพ สู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตาม
อัตลักษณของสถาบัน จึงจําเปนตองพัฒนาสถาบันดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เปน
เอกภาพ บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยครั้งนี้วา ทําอยางไรเพื่อให
วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน ตามวิสัยทัศนการจัดความรู
ของสถาบันที่วา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน”
คําสําคัญ:

1) วิทยาลัยแสงธรรม
2) องคกรแหงการเรียนรู
3) การพัฒนา

ข

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.
ค

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) เปนเรื่องคอนขางใหมซึ่งเกิดขึน้ ใน
การบริหารจัดการ และถือเปนเครื่องมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เกื้อหนุน
ค้ําจุนซึ่งกันและกัน
การบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรม ใหมีคุณภาพ สูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามอัตลักษณของ
สถาบั น จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาสถาบั น ด ว ยการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ เ ป น เอกภาพ
บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยครั้งนี้วา ทําอยางไรเพื่อใหวิทยาลัย
แสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน
ขอบคุ ณ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2552
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ภายใตวิสัยทัศนของการ
จัดการความรูที่วา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน”
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management (KM) เปนเรื่องคอนขางใหมซึ่งเกิดขึ้น
จากการคนพบวา องคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรให
องคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเรื่อง องคกรแหงการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารความรู
ภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง อันเกิดประโยชนตอ
การดําเนินงานขององคกร สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญ ทําใหองคกรมีวัฒนธรรมการทํางานที่เกื้อหนุน
ค้ําจุนซึ่งกันและกัน ดังที่ วิจารณ พานิช (2547) ใหความหมายของคําวา การจัดการความรู เปน
เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก
1) บรรลุเปาหมายของงาน
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน
ดังนั้นการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิด
เอาการจัดการความรูเปนเปาหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเขามา อันตรายที่จะเกิดตามมา คือ การ
จัดการความรูเทียม หรือ ปลอม เปนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดชื่อวามีการจัดการความรูเทานั้น
เอง แตสาระสําคัญของการจัดการความรู มีลักษณะเปนกระบวนการในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการสรางบรรยากาศและบริบทที่เอื้อและสงเสริมการสรางสรรค แบงปน
ตอยอด เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม สูการพัฒนาตามวิสัยทัศนขององคกร

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายเฉพาะทาง คือ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ดัง วิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมายของสถาบัน กลาวคือ (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2550)
วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ
จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก
2) ฝ ก อบรมจิ ต ใจด ว ยศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรม ควบคู ไ ปกั บ การเรี ย น
การสอน
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
เปาหมาย
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตซึ่ ง จะเป น บาทหลวง และผู นํา ในสถานะอื่ น ขององค ก รคริส ต
ศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับ
ตําแหนงหนาที่
2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ดังนั้น การบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรมใหมีคุณภาพ สูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามอัตลักษณ
ของสถาบัน จึงจําเปนตองพัฒนาสถาบันดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เปนเอกภาพ
บุคลากรมีจิตสํานึกการทํางานรวมกัน จึงเกิดโจทยในการวิจัยครั้งนี้วา ทําอยางไรเพื่อใหวิทยาลัย
แสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของสถาบัน ตามวิสัยทัศนการจัดความรูของ
สถาบันที่วา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน” (คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู, 2552)

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม
2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้
1. วิทยาลัยแสงธรรมไดรูปแบบการจัดการความรูที่เหมาะสมตอการใชประโยชนตาม
อัตลักษณขององคกร
2. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมไดทักษะและวิธีดําเนินการจัดการความรูที่จําเปนสําหรับ
ตนเองและองคกร
3. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมไดปลุกจิตสํานึกและเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานใน
บรรยากาศแบบคริสตชน

วิธีดําเนินการวิจัย
ใช รู ป แบบการวิ จั ย แบบวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม โดยใช ว งจรการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบ PDCA ดังนี้ 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน- Plan 2) การปฏิบัติ-Do 3) การ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน-Check 4) การปรับปรุงแกไข-Actโดยประยุกตใชกับ
วิธีดําเนินการของรูปแบบของการจัดการความรู 6 ขั้นตอน ดังนี้
การวางแผน(P)

การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน
หรือกิจกรรมของกลุมองคกร

การปฏิบัติ(D)

การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน
ใหเหมาะตอการใชงาน
การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน

การตรวจสอบ(C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสกัด “ขุมความรู”
มาบันทึกไว

การปรับปรุง(A)

การปรับปรุงเปนชุดความรูท ี่ครบถวน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้เ ปน บุค ลากรวิ ท ยาลัย แสงธรรม ป ก ารศึ ก ษา 2552
ประกอบดวย ที่ปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี/รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
สํานักงาน/ศูนย หัวหนาแผนกที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสู
องคการเรียนรู
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบของการจัดการความรู 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย
เนื้อหาดังนี้
1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมองคกร
2) การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด “ขุมความรู” มาบันทึกไว
6) การปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน
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งานวิจัยเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้

ทบทวน

ตอนที่ 1 การจัดการความรู
1) ความหมาย
2) องคประกอบหลัก
3) กระบวนการจัดการความรู
4) นิยามผลสัมฤทธิ์
5) เครื่องมือในการจัดการความรู
ตอนที่ 2 วิทยาลัยแสงธรรม: องคกรแหงการเรียนรู
1) การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
2) ชุมชนนักปฏิบัติ
3) แนวทางการจัดการความรู
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดการความรู
พระราชกฤษฎี ก าวาดว ยหลั ก เกณฑแ ละวิธีการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ด า นต า งๆ เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว เหมาะสมกั บ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน

การพั ฒ นาระบบบริ ห ารความรู ใ นองค ก ร หมายถึ ง การนํ า ความรู ม าใช พั ฒ นาขี ด
ความสามารถขององคกรใหไดมากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู เพื่อถายทอดและ
แบงปนไปยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีเปาหมายเพื่อ
1. พัฒนางาน ใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2. พัฒนาคน คือ พัฒนาผูปฏิบัติงาน
3. พัฒนาฐานความรูขององคกรหรือหนวยงาน
โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูทั่วไป (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดย
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ไดแก การระบุ คัดเลือก การรวบรวม
การจั ด ระบบจั ด เก็ บ ความรู การเข า ถึ ง ข อ มู ล เพื่ อ สร า งเป น ความรู และการแลกเปลี่ ย นความรู
ทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
1. ความหมาย
มีหนวยงานและนักวิชาการใหนยิ ามความหมายการจัดการความรูที่หลากหลาย ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) อธิบายวา การจัดการความรู
คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มา
พัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
พรธิดา วิเชียรปญญา (2548) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง ความสามารถใน
การจั ดการความรู ประกอบดว ย การสร างความรู การประมวล การแลกเปลี่ยนและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการ
ในการนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยผานกระบวนการตาง
ๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใชความรู เปนตน
6

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550) กลาววา การจัดการความรู
หมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา
ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของ
แหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่องคกรจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่
มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และในที่สุด
ความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคกรอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาองคกร
วิจารณ พาณิช (2548) ใหความหมายไววา การจัดการความรู คือ เครื่องมือที่ใชใน
การบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการ ไดแกการบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
น้ําทิพย วิภาวิน (2547) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการในการหา
ความรูหลัก หรือความรูเชิงกลยุทธ (Core Knowledge or Strategic Knowledge) ที่องคกรตองการ
มาทําใหเปนสินทรัพยความรู (Knowledge Assets) ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกร (Drive Performance)
วีรวุธ มาฆะศิรานนทร (2545) กลาววา การบริหารความรูเปนเครื่องมือพัฒนางาน
คน องคกรและสังคม โดยการนําความรูที่มีอยูในองคกรมาใชประโยชนใหมากที่สุดทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนในยุคการสรางความรู
Carla O’Dell และ Jackson Grayson (1998) กลาววา “การจัดการความรูเปนกล
ยุทธในการที่จะทําใหคนไดรับความรูที่ตองการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน และนําความรูไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
Davenport and Prusak (1998) กลาวถึงการจัดการความรูในเรื่องความรูไววา
"ความรูเปนสวนผสมที่เลื่อนไหลของกรอบประสบการณ คุณคา ขอมูลเชิงบริบท และความเขาใจ
ชํานิชํานาญที่ไดนําเสนอโครงรางหรือเคาโครงอันหนึ่งขึ้นมา สําหรับการประเมินผลและการ
รวบรวมประสบการณและขอมูลใหม
จากนิยามที่นําเสนอขางตน จึงสรุปไดวา การจัดการความรู เปนกระบวนการหนึ่ง
ที่ชวยองคการระบุ คัดเลือก รวบรวม เผยแพรแ ละโอนยายสารสนเทศที่มีความสําคัญ รวมทั้ง
ความรู ประสบการณ และความชํานาญงานของบุคลากรที่ไดจากการปฏิบัติงาน โดยจัดเก็บไวใน
ฐานความรูขององคก าร ซึ่ งความรูเหลานี้ จะชว ยแกปญหาอันเกิดจากการทํางานทีมักจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต การระบุถึงความรูที่ตองการสรางรูปแบบของ
การจัดเก็บความรูอยางเปนทางการ ในการเพิ่มมูลคาของความรู ทําไดดวยการนําความรูไปใชอีก
บอยครั้งเทาที่ตองการ ดังนั้นในองคการที่ประสบผลสําเร็จจะตองสามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยู
ในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล และ
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การเผยแพรกระจายความรูอยางกวางขวาง จนกอใหเกิดฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพื่อ
การแกไขปญหาภายในองคการแหงการเรียนรู และยังนําไปสูการสรางความรูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
มีการปรับเปลี่ยนความรูใหทันสมัยอยางไมมีวันจบสิ้น
2. องคประกอบหลัก
องคประกอบของการจัดการความรู เปนเรื่องของกระบวนการจัดการความรู (KM
Process) ซึ่ง เปนทัศนะของการปรับเปลี่ยนมุมมองในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดของการจัดการความรู ประกอบดวยสองประเด็นสําคัญ ไดแก
(1) ประการแรก คื อ ผู ป ฏิบั ติ ง านจํ า เป น ที่จ ะต อ งขยายขอบเขตไปยั งบุ คคลที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในดานตางๆในฐานะที่เปน "ผูสรางความรู" ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
ของตน โดยอาจจัดกิจกรรมตางๆเพื่อการถายทอด แลกเปลี่ยน และแบงปนความรูใหเกิดขึ้น
(2) ประการที่ 2 เปนขอเสนอแนะหรือแนวทางของการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน สําหรับ
การฝงรากของการจัดการความรูลงในกระบวนการของการดําเนินงาน ทั้งนี้ความสําเร็จดังกลาว
ตั้งอยูภายใตเงื่อนไขที่สําคัญคือ สมองประสานใจ นั่นคือ ผูที่อยูในวิชาชีพจะตองมีทัศนะ ความ
คิดเห็น และความรูสึกเชิงบวก รวมทั้งมีความมั่นใจและเชื่อมั่นวาจะสามารถนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
ในการจัดการความรูใหบรรลุวัตถุประสงคควรดําเนินการตามองคประกอบซึ่งมีผูให
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลักของการจัดการความรูไวมากมาย ดังเชน
มารควอรท (Marquardt. 1996, อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 43 – 48) ได
นําเสนอองคประกอบการจัดการความรูไว 4 ประการ ดังนี้
1. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) องคกรควรแสวงหาความรูที่มี
ประโยชน และมีผลตอการดําเนินงานจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ
2. การสรางความรู(Knowledge Creation) เปนสิ่งที่สรางสรรคขึ้นใหม (Generative)
การสรางความรูใหมเกี่ยวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต
ละบุคคล รวมทั้งการสรางความรูใหมภายใตหนวยงานหรือคนในองคกร ซึ่งหมายความวา ทุกๆ คน
สามารถเปนผูสรางความรูในรูปแบบตาง ๆได
3. การจัดเก็บความรูและคนคืนความรู (Knowledge Storage and Retrieval ) องคการ
ตองกําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู และตองพิจารณาวิธีการในการเก็บรักษา และการ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอนกลับ
การวิจัยและทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวกับดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล (Database) หรือ
การบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมทั้งที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางมนุษยดวย เชน การ
สรางและการจดจําของปจเจกบุคคล เปนตน
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4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน(Knowledge Transfer and Utilization)
การถายทอดความรู และการใชประโยชนจากความรู มีความจําเปนสําหรับองคการเพราะองคการ
จะเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เมื่อมีการกระจายและถายทอดความรูไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมทั่วถึง
องคกร
5. ในขณะที่ น้ําทิพย วิภาวิน ( 2547) ไดอธิบายองคประกอบของการจัดการความรู
ไววา ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน กระบวนทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีดังตอไปนี้
ดานคน กลยุทธหลักที่ธุรกิจใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ทศวรรษนี้ มุ ง ที่ ค วามสามารถของคนในองค ก ร ที่ จ ะสร า งนวั ต กรรมและมี ค วามคล อ งตั ว ที่
ปรับเปลี่ยนกลยุทธตามสภาวการณ การพัฒนาคนในองคกรจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก
ดานกระบวนการ กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวยแนวทางและขั้นตอน
ของการจัดการความรูโดยตองระบุสารสนเทศที่ตองการ ทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก
เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคกร แลวนําความรูนั้นมากําหนดโครงสราง
รูปแบบและตรวจสอบ ความถูกตอง กอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร โดยการบริหารกระบวนการ
นั้นจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคกรวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคกรเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลนั้น
ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นตองการ เรียกวาระบบบริหารความรู
ในขณะที่ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดอธิบายองคประกอบของการ
จัดการความรูวามีองคประกอบหลัก ๆ 6 องคประกอบดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน
2. การสื่อสารใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู
3. กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู
4. การฝกอบรมและการเรียนรูในเรื่อง “ การจัดการความรู ”
5. การวัดผล “ การจัดการความรู ”
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู
ซึ่ง วิจารณ พานิช (2548) ไดนําเสนอองคประกอบของการจัดการความรูวาการ
ดําเนินการจัดการความรูมีองคประกอบสําคัญๆ 11 องคประกอบดังตอไปนี้
1. สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู
2. สรางทีมจัดการความรูขององคกร
3. เริ่มจาก “ทุนปญญา” ทีมีอยูแลว หรือหาจากภายนอกองคกรไดโดยงาย
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4. สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงาน
5. จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา หรือรูปแบบการทํางานใหม ๆ
6. เนนการจัดการองคกรแบบ “ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคลื่อน”
(Middle down Management)
7. เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรไปเปนแบบ “พหุบท” (Hypertext)
8. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก
9. สรางวัฒนธรรมแนวราบ การสื่อสารอยางอิสระทุกทิศทาง
10. สรางวัฒนธรรมการจดบันทึก
11. ประเมินผลการจัดการความรู
ซึ่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547) ไดกลาวถึงปจจัยเอื้อที่ทําใหการจัดการความรู
ประสบความสําเร็จ (Key Enablers) ประกอบดวย
1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy) ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดัน
ใหมีการจัดการความรูในองคกร กํานดทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจน องคกรจะตองตอบคําถามให
ไดวาเปาหมายของการจัดการความรูภายในองคกรคืออะไร
2. วัฒนธรรมองคกร (Culture) สิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการ
ความรูไดคือวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคกร บุคคลใน
องคกรเต็มใจที่จะแบงปนมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางวัฒนธรรม รวมทั้งผูบริหารใหการสนับสนุน
ในกระบวนการแบงปนความรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแรงผลักดัน
สําคัญที่ชวยใหการเปลี่ยนความรูสามารถทําไดงายขึ้น นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลและ Knowledge
Portal ที่ทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมาก
4. การวัดผล (Measurement) การวัดผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถ
ทบทวน ประเมิน และทําการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการ
จัดการความรูได
5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) องคกรมีโครงสรางหรือระบบรองรับสําหรับ
บุคลากรในองคกร ใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสะดวก เชน สถานที่หรือเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ซึ่งชวยใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน หรือโครงสรางหรือระบบงานที่ทําใหเกิดการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูตางๆในชีวิตประจําวันจากองคประกอบ
จากการนํา เสนอดั ง กล าวขา งตน จึง สรุ ป ไดว า องคป ระกอบของการจั ด การความรู คื อ
ความสํ าเร็จของการจัดการความรูเ กิดจากการผสมผสานการทํางานของคน กระบวนการและ
เทคโนโลยี โดยอาศัยปจจัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน การสื่อสาร
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ใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรูการ
ฝกอบรมและการเรียนรูในเรื่อง “การจัดการความรู” การวัดผล “การจัดการความรู” การยกยอง
ชมเชยและใหรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู
3. กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะ
ช ว ยให เ กิ ด พั ฒ นาการของความรู หรื อ การจั ด การความรู ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในองค ก ร ซึ่ ง ไสว
โลจนะศุภฤกษ (2547) ไดกําหนดกระบวนการจัดการความรูไว 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ ง ชี้ ค วามรู เป น การพิ จ ารณาว า องค ก รมี วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร
เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยู
ในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสร า งและแสวงหาความรู เช น การสร า งความรู ใ หม แสวงหาความรู จ าก
ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึ งความรู เป นการทําใหผูใ ช ความรูเ ขาถึงความรูที่ต องการไดงา ยและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู ทํ า ไดห ลายวิ ธีก าร โดยกรณี เ ป น
Explicit
Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit
Knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการ
เรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก
การสรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียน
ตอไปอยางตอเนื่อง
ในขณะที่เชิดเกียรติ แกวกสิกิจ (2552) กลาวถึงกระบวนการการจัดการความรูเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดและสรางทีมงานจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge
Management Team) ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบในการสรางการจัดการความรูในองคกรใหเชื่อมโยงกับ
เปาหมายของผูนําองคกร ผูบริหารโครงการมีทีมงานที่หลากหลายตามลักษณะการดําเนินของ
องคกรซึ่งประกอบดวยผูที่จัดการองคความรูเฉพาะดาน (Subject Manager) ผูเชื่อมโยงองคความรู
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จากหลายกลุมผูเชี่ยวชาญไปยังผูใชที่ตองการ (Knowledge Broker), ผูเชี่ยวชาญกระบวนการ KM
ซึ่งทําหนาที่เปนโคชในองคกร (KM Coordinator), และที่ปรึกษา (KM Project Consultant)
ขั้นที่ 2 กําหนดกลยุทธการจัดการความรูขององคกร โดยการศึกษากลยุทธขององคกร
วามีสาระสําคัญดานใดบาง ดําเนินการวิเคราะหโอกาสและองคความรูที่จําเปนตอความสําเร็จของ
องคกรทั้งทางดานธุรกิจและงานปฏิบัติการ เลือกองคความรูที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของ
องคกรสูงสุด เพื่อคัดเลือกมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง
ขั้นที่ 3 ดําเนินการสํารวจระบบการจัดการองคความรูที่มีอยูแลวในองคกร เชน ระบบ
ฐานขอมูล ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําการตอยอดโดยไมตองเสียเวลาสรางขึ้นมาใหม
ขั้นที่ 4 คัดเลือกโครงการนํารอง (Quick Win-KM Projects) ใหเลือกโครงการนํารอง
2-3 โครงการ ตามความเหมาะสมของระดับความยากงายของโครงการและความพรอมของทีมงาน
และความเชี่ยวชาญที่มีอยู การที่มุงเนนเพียงโครงการนํารองจะมีโอกาสสําเร็จสูง และสามารถสราง
ความเชื่อมั่น และเห็นผลประโยชนของการจัดการความรูชัดเจนขึ้น จับตองไดมากขึ้น
ขั้นที่ 5 สรางโครงสรางการจัดการความรูในองคกร การจัดการองคความรูในองคกร
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคกร และผูเชี่ยวชาญในแตละดาน เพื่อสรางองคความรู
แลกเปลี่ยน และใชองคความรูใหเกิดประโยชน
ขั้นที่ 6 กําหนดเทคโนโลยีสนับสนุนขบวนการจัดการความรู ตั้งแตการจัดเก็บ การ
จัดระบบ การสืบคน และการคนหาองคความรูที่ตองการใชประโยชน ดังนั้น ระบบสารสนเทศ และ
เครือขายจึงมีสาระสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู ทั้งอยูในรูปแบบ พอรทอล
(Portal) ขององคกร และของบุคคล (Personal Portal) และระบบสื่อสาร เชน โทรศัพท, เทเลคอนเฟอเร็นซ, อีเมลและระบบรองรับการทํางานรวมกัน (Collaboration)
ขั้นที่ 7 กําหนดแผนปฏิบัติการหลัก เพื่อเปนศูนยกลางและเปนวาระขององคกรในการ
จัดการสรางกระบวนการจัดการความรูใหเกิดขึ้นจริงในองคกร สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ
หลักๆ คือ การบริหารโครงการการจัดการความรู และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
องคกร
ขั้นที่ 8 การติดตาม ควบคุม และเปดโครงการ โดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการองคความรูในองคกรไมมีวันจบสิ้น อยางไรก็ตามการดําเนินการตองมีการติดตามผลควบคุม
จากตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเฉพาะโครงการนํารอง วากระบวนการจัดการความรูสามารถกอใหเกิด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตผล (Productivity) ที่สูงขึ้นใน
องคกรไดหรือไม เมื่อโครงการนํารองบรรลุเปาหมายจะมีการทบทวน กระบวนการทํางานทั้งหมด
ทั้งในสวนที่สําเร็จ และบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาเปนขอมูลปอนกลับ ปรับปรุงกระบวนการใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
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จึงสรุปไดวา กระบวนการการจัดการความรูที่สมบูรณจึงตองประกอบดวยขั้นตอน
ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยขั้นตอนเหลานี้จะตองมีความเปนพลวัต (Dynamics) คือมีการเคลื่อนที่อยู
ตลอดเวลา ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการจัดการความรูนอกจากจะเปนผลลัพธ(Outcome) เชิงปฏิบัติ
(Performance) ตามที่ตองการแลว ผลพลอยได (By-product) อื่นๆ ที่สามารถเห็นไดเปนรูปธรรม
ไดแก แหลงความรู และเครือขายที่แพรขยายกวางขวางยิ่งขึ้น ปริมาณองคความรูที่เพิ่มพูนขึ้นซึ่งทั้ง
สองสวนนี้ถือวาเปนผลผลิต (Output) ที่คอนขางจะเห็นไดชัดและสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ
สําหรับสวนที่เปนกระบวนการ (Process) ของนักปฏิบัติจัดการความรูที่ทําใหวงจรตามขั้นตอน
เหลานี้หมุนไปไดอยางตอเนื่องก็จะถูกถายทอดไวจัดทําเปนคูมือนักปฏิบัติจัดการความรูในรูปแบบ
ตางๆ ที่สามารถนํามาใชเผยแพรเปนประโยชนในวงกวางตอไป
4. นิยามผลสัมฤทธิ์
วิ จ ารณ พาณิ ช (2548) กล า วว า การจั ด การความรู ที่ ถู ก ต อ งจะต อ งเริ่ ม ที่ ง านหรื อ
เปาหมายของงาน เปาหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินการตามที่
กําหนดไว ที่เรียกวา Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน 4 สวน คือ
1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความตองการของ
ลู ก คา สนองตอบความต อ งการของเจ า ของกิ จ การหรื อ ผูถื อหุ น สนองตอบความตอ งการของ
พนักงาน และสนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑหรือบริการ
3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
สะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร และ
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป
การทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
ซึ่งเปาหมายสุดทายของการจัดการ
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) จึงหมายถึง ผลกระทบที่ติดตามมาอยางตอเนื่อง
ภายหลังจากการนําผลลัพธ (Outcome) ไปใช กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลสัมฤทธิ์ คือ ผลสําเร็จทั้งของ
วัตถุประสงคในระดับโครงการ และ/หรือผลสําเร็จของวัตถุประสงคในระดับแผนงาน (Program)
สําหรับในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์จึงเปนความสําเร็จในระดับปฏิบัติการ
ตามแผนงาน
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5. เครื่องมือในการจัดการความรู
การจัดการความรูประกอบดวย กระบวนการหลักๆ ไดแก การคนหาความรู การสราง
และแสวงหาความรูใหม การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู สุดทายคือ การเรียนรู และเพื่อใหมีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสรางขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
1. เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Explicit
2. เครื่องมือที่ชวยในการ “ถายทอด” ความรู ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท Tacit
ซึ่งตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก
ซึ่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547) ไดกลาวถึงปจจัยเอื้อที่ทําใหการจัดการความรู
ประสบความสําเร็จ (Key Enablers) ประกอบดวย
1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy) การจัดการความรูจะไมประสบ
ความสําเร็จอยางราบรื่นหากปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร ผูบริหารจะตองเขาใจ
แนวคิดและตระหนักถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพื่อที่จะสามารถสื่อสาร
และผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร นอกจากนั้นปจจัยอีกอยางหนึ่งที่ชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จไดแกทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจน องคกรจะตองตอบคําถามใหไดวาจะจัดการ
ความรูภายในองคกรเพื่ออะไร เพื่อที่จะนําเอาเปาหมายของการจัดการความรูนั้นมากําหนดเปน
แผนงานและกิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
2. วัฒนธรรมองคกร (Culture) สิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการ
จัดการความรูไดคือ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคกร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตเปนแรงผลักดันสําคัญที่ชวยใหการเปลี่ยนความรูสามารถทําไดงายขึ้น
นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลและ Knowledge Portal ที่ทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการความรูมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การวัดผล (Measurement) องคกรจะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงไดเลยถาไมทราบ
ถึงสถานะปจจุบัน และองคกรจะไมมีทางทราบถึงสถานะปจจุบันหากไมมีการวัดผล ดังนั้น การ
วัดผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถทบทวน ประเมิน และทําการปรับปรุงกลยุทธ
และกิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูได
5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) การที่จะใหกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู
เปนไปอยางราบรื่นควรที่จะมีโครงสรางหรือระบบรองรับสําหรับบุคลากรในองคกร ใหมีการ
แลกเปลี่ ย นความรู กั น อย า งสะดวกโครงสร า งที่ ก ล า วนี้ อ าจจะสามารถเป น สิ่ ง ที่ จั บ ต อ งได
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เชน สถานที่หรือเครื่องมืออุปกรณตางๆ ซึ่งชวยใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันหรือสิ่งที่จับ
ตองไมไดเชนโครงสรางหรือระบบงานที่ทําใหเกิดการสนันสนุนการแลกเปลี่ยนความรูตางๆใน
ชีวิตประจําวันจากองคประกอบ
ในบรรดาเครื่องมือดังกลาวที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแหงการ
เรียนรู หรือชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริม
ใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง เครื่องมือที่ชวยให “เขาถึง” และ “ถายทอด” การจัดการ
ความรู โดย
1. การเลาเรื่อง (Story Telling)
2. เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist)
3. เวทีถามตอบ (Forum)
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice -CoP)
5. การใชที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System)
6. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR)
7. การเสวนา (Dialogue)
8. ฐานความรู บทเรียนและความสําเร็จ (Lesson Learned)
9. แหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence-CoE)
เปนตน

ตอนที่ 2. วิทยาลัยแสงธรรม: องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรู หรือ Knowledge Management ในวิทยาลัยแสงธรรมมีพื้นฐานจากการ
คนพบวาวิทยาลัยตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการที่บุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ อันสงผล
กระทบตอการดําเนินการของวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง วิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและในขณะเดียวกันใหองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้น การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับ
เรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนอยางยิ่ง หากวิทยาลัยจะพัฒนาตนเองให
เปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหารจัดการความรูภายในวิทยาลัยใหเปนระบบเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่องดวยการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ภายในวิทยาลัย อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู มีความซับซอนมากกวาการพัฒนาบุคลากร
ดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอภายหลังจากที่บุคลากรมีความรูความ
ชํานาญแลว วิทยาลัยจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานของวิทยาลัย และในขั้นตอนสุดทาย วิทยาลัยจะตองหาเทคนิค
การจัดเก็บความรูเฉพาะไวกับวิทยาลัยอยางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การบริหารความรูในวิทยาลัยจึงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู
ออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการถายทอด
ความรูบางประเภทนั้น การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด
1. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรู
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู (2552) เสนอแนวทางการ
บริหารความรู (KM: Knowledge Management) สรุปความได ดังนี้
1) กําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศนของการทําการบริหารจัดการความรู โดยการตั้ง
คํา ถาม และหาคํ า ตอบร ว มกั น ว าวิ ท ยาลัย ทํา เรื่ อ งการจัด การความรู เ พื่อ อะไร ดว ยการกํ า หนด
วิสัยทัศนของการบริหารความรูใหชัดเจน ทําอยางไรใหบุคลากรของวิทยาลัยไดมีสวนรวมและรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งที่จะเปนผูทําใหเปาหมายหรือวิสัยทัศนนั้นบรรลุผลดวยกระบวนการ 3 ชวง
ดังนี้
ชวงที่ 1 ตั้งเปาหมาย เนนที่ “คนและบรรยากาศของวิทยาลัยที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู”
ชวงที่ 2 ตั้งเปาหมาย เนนที่ “งานของวิทยาลัย”
ชวงที่ 3 ตั้งเปาหมาย เนนที่ “ฐานความรูของวิทยาลัย”
โดยเปาหมายรวม คือ การนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู อยางไรก็ตามควรลง
มือทําทุกกระบวนการที่จะเอื้อตอการจัดการความรูของวิทยาลัย ตามโอกาสและความเหมาะสม
และแทรกใหเขาไปอยูในงานประจําใหได
2) สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับคนภายในวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
โดย เริ่มจากการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร วิทยาลัยควรกําหนดวัฒนธรรม
องคกรใหชัดเจน โดยใชกระบวนการใหทุกคนไดมีสวนรวม และที่สําคัญคือ ผูบริหารวิทยาลัยทุก
ระดับ ตองเปนแบบอยางนําบุคลากรของวิทยาลัย และสนับสนุน สงเสริม ผลักดัน บุคลากรภายใน
สังกัดใหเขาสูการเรียนรู เพื่อตนเอง เพื่องาน การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เปดเผยขอมูลตอกัน
สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน (Peer Process) ระบบเพื่อนชวยเพื่อน หัวหนาหนวยงาน
สอนงานผูรวมงาน การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทํางานเปนทีม รวมทั้ง สนับสนุนและ
กระตุนใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู และใหทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารความรู ซึ่งตามโครงการไดมีชองทางหลากหลายชองทาง ไดแก
การจัดเวทีเสวนา สภากาแฟ บอรดประชาสัมพันธ กระดานขาว มุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
เรียนการสอน มุมหนังสือ การฝกอบรม ประชุม ทัศนศึกษาดูงาน และหนังสืออิเล็คทรอนิกส
3) การบงชี้ ถึงความรูที่สําคั ญและจํ าเปนตอความสําเร็จของวิทยาลัย วิเคราะหวา
ความรูอะไรบางที่สําคัญและจําเปนตอวิทยาลัยแสงธรรม และความรูมีอยูมากนอยแคไหน เก็บหรือ
มีอยูที่ไหน อยูกับใครบาง ความรูมีอยูมากมายหลากหลายดาน แตความรูเรื่องใดจําเปนและสําคัญ
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ตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของวิทยาลัย เราตองระบุออกมาใหได เชน เรื่องบทบาทของ
นักบวช ฆราวาส ทั้งชายและหญิง ความเขมแข็งของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถานฝกอบรมผู
เตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
4) จัดหา/แสวงหาและสรางความรู โดยสงเสริมการใชเครื่องมือตางๆ ที่สนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู และเผยแพรเครื่องมือตางๆ และใหแตละกลุมงาน/ฝายเลือกใชเครื่องมือ
ที่เหมาะกับสภาพการเรียนรูของกลุม และนําไปทดลองปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผล และบันทึกเปน
ความรูแบบชัดแจง เพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานตอไป ทุกคนสามารถเปนผูสรางความรูได
โดยมีรูปแบบตางๆ ในการสรางความรูดังนี้
4.1) ใหความรู (เนนความรูระดับปฏิบัติ) ที่ตนมีกับผูอื่น เชน การถายทอด
ความรูจากการทํางานรวมกันอยางใกลชิด
4.2) การผนวกความรูขององคกรเขากับความรูของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดเปน
ความรูใหมและแบงปนทั่วทั้งองคกร
5) การเก็บรักษา/จดจําความรู โดยจัดระบบการจัดเก็บและรักษาความรู อาจอยูในรูป
หนังสือ ตํารา คูมือ เอกสาร วีดีโอ ซีดีรอม อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล และรายงานตางๆ
6) การถายทอด/การเคลื่อนยาย/กระจายความรู/การแบงปนความรู สามารถถายทอด
ความรูทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน จากการพบปะพูดคุย ซักถามแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันโดยตรง สภากาแฟ การจัดเวทีเสวนา การประชุม หรือผานเครื่องมือ เชน ใน
การสืบคนฐานขอมูล สารสนเทศจากระบบเครือขาย
7) การนํ า ความรูไ ปใช เมื่อมี ค วามรูทั้ง ภายในตนและภายนอกทั้งที่เ ปน เอกสาร
ขอ มูล ที่ชั ด แจง แล ว เรามี ก ารประยุ ก ต ใ ช ค วามรู เ หลา นั้ น ในกิจ การ/งานต า งๆ อย า งไร เพื่ อ ให
ตอบสนองตอกลยุทธ และเปาหมายของหนวยงาน
8) การประเมิน/ทบทวน/ติดตาม/ตรวจสอบ เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเพื่อให
ทราบวาสิ่งที่ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูประสบความสําเร็จตองาน ตอองคกรอยูใน
ระดับใด มีปญหา อุปสรรค อยางไร เพื่อเปนฐานในการนําไปปรับปรุงงานตอไป
แนวทางที่จะดําเนินงานทั้ง 8 กระบวนการนี้ ควรจัดทําเปนแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรูของวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรทุกคนรับรูและใชในการปฏิบัติรวมกันตอไป
2. ชุมชนนักปฏิบัติ
คณะทํางานดานการจัดการความรูของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(DOPA
KM TEAM) ไดกลาวไววา ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice − CoP) เปนกลุมคนที่มา
รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพื่อ
ชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูใน
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กลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่น
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งที่สําคัญ
ชุมชนนักปฏิบัติจะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงาน
ปกติทั่วไปตรงที่ชุมชนนักปฏิบัติเปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขา
ดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการมอบหมายสั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอ
หรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น
ในระดับที่งายที่สุด ชุมชนนักปฏิบัติ คือ คนกลุมเล็กๆ ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง
มีเปาหมายรวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากการทํางาน กลุม
ดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการ เปนกลุมที่เกิดจากความตองการทางสังคม และ
ความพยายามที่ จ ะทําใหบรรลุ ผ ลสํ า เร็จ เป น กลุ มที่ไ มมีอํ า นาจ ไมมีก ารกํ า หนดไว ใ นแผนภู มิ
โครงสรางองคกร และอาจจะมีเปาหมายที่ขัดแยงกับผูนําองคกร ในหนึ่งองคกรอาจจะมีชุมชนนัก
ปฏิบัติจํานวนมาก และคนคนหนึ่งจะเปนสมาชิกในหลายชุมชน
เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐาน
ที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรู และการสรางความรูใหมๆ มากกวา
โครงสรางที่เปนทางการ คําวา ปฏิบัติ (Practice) ในชุมชนนักปฏิบัติ ชี้จุดเนนที่ การเรียนรูซึ่งไดรับ
จากการทํางาน เปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหมๆ พัฒนาการในเรื่อง
งาน วิธีการทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการ
ฝกอบรมตามปกติ
ดังที่ไดกลาวในเครื่องมือการจัดการความรู เครื่องมือที่ใชเพื่อการบริหารการจัดการ
ความรูที่มีผูนิยมใชกันมากประเภทหนึ่งคือชุมชนแหงการเรียนรูหรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practice: CoP) หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร
จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง
ชุมชนนักปฏิบัติของวิทยาลัยแสงธรรม จึงดําเนินตามคุณลักษณะของวิทยาลัย
แสงธรรม กลาวคือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังที่คณะผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุงผลิตบัณฑิตให
พร อ มซึ่ ง ความรู ท างด า นปรั ช ญา ศาสนาและเทววิ ท ยา ความประพฤติ ที่ เ ป ย มด ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการชี้นําและ
พัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย”
(Seminary) ดังที่ ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)
กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐาน
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ของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร1
นอกจากนั้น ในฐานะที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่ ว า “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเป น สถานศึ ก ษาและวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา
1. การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ประเทศไทย และ
2. การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสํ านั ก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ตามเจตนารมณข องสภาประมุ ข แห ง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึงสรุป
ที่มาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงที่มาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของ
สถาบัน กลาวคือ (วุฒชิ ัย อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36)
1) แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย แสงธรรม เป น สถาบั น เตรี ย มบุ ค ลากร (นั ก ศึ ก ษา) สู ก ารเป น
บาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร
โดยเฉพาะ เอกสารที่บันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ในเรื่องการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis”
(1992) ที่เนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล” (John Paul II, 1992: 57) เปนตน
1

รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก
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นอกจากนั้ น ในฐานะที่ วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จั ด ตั้ ง โดยสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงในคริสต
ศาสนจั ก ร ประเทศไทย ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งนํ า แนวทาง/นโยบายจากสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการ
ประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ
2) แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเป น ส วนหนึ่ งของวิสัย ทัศน พั นธกิจ นโยบายและแนวทางการดํ า เนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย (วุฒิชัย, 2551)
ดังนั้น ชุมชนนักปฏิบัติวิทยาลัยแสงธรรมจึงมีลักษณะเปนชุมชนที่เชื่อมโยงเครือขาย
หนวยงานของคริสตศาสนจักร และหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มีการ
รวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก
1) ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน
2) มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน
3) มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงมั่นรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น
4) วิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน
5) มีความเชื่อ และยึดถือคุณคาเดียวกัน
6) มีบทบาทในการสราง และใชความรู
7) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากกั น และกั น อาจจะพบกั น ด ว ยตั ว จริ ง หรื อ ผ า น
เทคโนโลยี
8) มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย
9) มีความรวมมือชวยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง
10) มีปฏิสัมพันธตอเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกสายใยทางสังคม
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมอยางไมเปนทางการในทามกลางบรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่
เรี ย กว าสุ น ทรี สนทนา (Dialogue) ซึ่ ง เป น การสนทนาที่เ คารพความคิด เห็ น ของผูพูด ใหเ กีย รติ
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กัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอื่นพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep
Listening) ทําใหเพิ่มพูนความรูที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ
3. แนวทางการจัดการความรู
องคการแหงการเรียนรู คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางานบน
พื้นฐานของการเรียนรู (Learning Base) (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2007) โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. กําหนดกลยุทธในเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมกับประเภทและอัตลักษณของสถาบัน
โดยแบงออกเปน
1.1) กลยุทธชี้นํา (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
มีลักษณะเป นการทํางานเปน ทีม โดยวางแผนพัฒนาองคความรู โดยการฝ กอบรม และพัฒนา
ประสบการณ พ ร อ มทั ก ษะจากการเรี ย นรู ใ นที่ ทํ า งานเพื่ อ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
เปาประสงคของสถาบัน
2.3) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นอุ ป กรณ ต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ งใช
ประกอบการฝกอบรม และการเรียนรูประเภทตางๆเชน หองฝกอบรม หองประชุม โสตทัศนูปกรณ
เปนตน
3. เปดโอกาสใหทุกคนไดรับรูกลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุกๆ ดานที่จะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาพื้นฐานสําคัญขององคการเรียนรูของสถาบันเฉพาะทาง ดังนี้
4.1) มุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) เพื่อใหเชี่ยวชาญในสาขาที่เนนและ
เกงในทุก ๆ ดาน เกงในการเรียนรู เกงคิด เกงทํา มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายาม และใฝรู
อย า งเสมอต น เสมอปลาย เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น ซึ่ ง เป น โลกแห ง การเรี ย นรู
(Knowledge-based) ที่ตองมีการเรียนรูไปตลอดชีวิต โดยมีการคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- การสรางวิสัยทัศนสวนตน (Personal Visions) ซึ่งไดแกความคาดหวังของแตละ
คนที่ตองการจะใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน
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- มุงมั่นสรางสรรค (Creative Tension)มีความขยัน ใฝดี มีพัฒนาการอยูตลอดเวลา
- ใชขอมูลเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ เพื่อใหมีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี
- ฝกใช จิต ใตสํานึ ก (Subconscious) สั่งงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปโดย
อัตโนมัติ และไดผลงานที่ดี
4.2) รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวของกับ
ประสบการณที่ไดสะสมมาตั้งแตเด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณของแตละบุคคล ทําให
ความคิดและความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของการบริหารจัดการความรูของแต
ละคนตรงกัน
ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูองคการเรียนรู
(2552) ไดเสนอรางแนวทางการดําเนินงาน โดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ พันธกิจ นโยบาย
การจัดการความรู และยุทธศาสตรการจัดการความรูวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้
(1) ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรมมีความมุงมั่นใหบุคลากรเปนผูใฝความรู และพัฒนาองค
ความรูสูองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน
(2) วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน
(3) พันธกิจ
(3.1) เสริมสรางบุคลากรใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามอัตลักษณของ
แสงธรรม
(3.2) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางนวัตกรรมและวัฒนธรรมการปฏิบัติในบรรยากาศคริสตชน
(3.3) สนั บ สนุ น และเผยแพร ผ ลงานของบุ คลากรให เ กิ ด วั ฒ นธรรมการ
เรียนรู เปนที่ยอมรับทั้งภายในองคกรและจากสังคมภายนอก
(4) นโยบายการจัดการความรู
(4.1) สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่
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 ทั้งในสวนของความรูทุกรูปแบบทั้งที่เปนความรูแฝง(Tacit knowledge)
และความรูแบบกระจางชัด (Explicit knowledge) ใหความสําคัญในเรื่องของการสรางปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่กอใหเกิดการเรียนรู ถายทอดความรูและแบงปนความรูระหวางบุคลากรและหนวยงาน
ตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม รวมทั้งสรางและใชองคความรูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
(5.2) Network strategy เปนการใหความสําคัญกับความรูที่อยูภายนอก
วิทยาลัย ไมวาความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หนวยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงความรูจากองคกรในภาครัฐและเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาลัย โดย
การสรางความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมในการถายทอดและบูรณาการความรู
ที่กอใหเกิดประโยชนกับทุกสวนที่เกี่ยวของ
Cognitive strategy เปนรูปแบบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ มาชวยในการบริหารจัดการความรูโดยเนนในรูปแบบของความรูที่กระจางชัด
(Explicit knowledge) เฉพาะอยางยิ่งเนนในประเด็นของการจัดเก็บความรู การแบงปนความรู
เพื่อใหสามารถนําความรูตางๆ ที่มีอยู ที่สรางขึ้นใหมนั้นสามารถกลับมาใชประโยชนใหกับ
วิทยาลัยไดอีก ในสวนนี้จําเปนตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุน
ดังนั้น สิ่งที่วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันเฉพาะทางตองใหความสําคัญและ
มุงเนน จึงสรุปไดวา
(1) ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ และถือวาการบริหารความรูเปนภารกิจ
รวมกันที่ตองสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณอยางตอเนื่องและจริงจัง
(2) การสรางขอตกลงรวมกันระหวางเจาหนาที่ทุกระดับวา การบริหารหรือ
จัดการความรู โดยการเรียนรูทั้งจากการปฏิบัติงานและจากการคนควาจากสื่อตางๆ ของบุคลากร
เนนเพื่อใหนําความรูและทักษะที่ไดรับเหลานั้นมาแบงปนกัน เพื่อทําใหประสิทธิผลของงานดีขึ้น
(3) การสรางแรงจูงใจ ในรูปแบบตางๆ เพื่อกระตุนใหบุคลากรสถาบัน มีสวม
รวมในพัฒนา สถาบันไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการบริหารความรูเปนเครื่องมือ
(4) การบริหารความรูไมมีสูตรสําเร็จ ขึ้นอยูกับสภาพขององคกร และบุคลากร
ภายในองคกรนั้นๆ ดังนั้น สถาบันตองสรางกระบวนการจัดการความรูที่เหมาะสมกับสถาบันขึ้น
เอง โดยการศึกษาและลงมือทดลองปฏิบัติ แมจะเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคใดๆ ถือวาเปน
บทเรียนสําหรับการเรียนรูขององคกร
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งานวิจัยเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมที่มีตอการจัดการความรูภายในองคการ
ดังนั้นใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับวิธีดําเนินการตามขั้นตอน
ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอ มูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น
13 คน ศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลทั้งหมด

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามเรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนที่ 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge
Management: KM) ตอนที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนที่ 4
ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม ตอนที่ 5 อิทธิพลของการจัดการความรู
ในวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงสร า ง วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ระบบการบริ ห ารและ
รูปแบบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมที่มีเนื้อหากําหนดเกี่ยวของกับนํามาสังเคราะหรางเปน
หัวขอในแบบสอบถาม

2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการจัดการความรูจากงานวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของนํามาสราง
เครื่องมือโดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอที่กําหนด
3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
ขอมูลเกี่ยวกับตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management:
KM) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอคําถามทั้งสิ้น 9 ขอ
ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด
มีขอคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ปฏิบัติตอเนื่อง ปฏิบัติบางครั้งและไมเคย
ปฏิบัติ มีขอคําถามทั้งสิ้น 6 ขอ ประเด็นคําถามประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรมลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบปลายเปด คําถามที่ใช คือ “ทานเห็นวา
วิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตาง ๆ เหลานี้อยางไรบาง?”
มีขอคําถามทั้งสิ้น 5 ขอ
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของการจั ด การความรู ใ นวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลดวย
ตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
กลุมผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน
2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 13 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 13 ฉบับ
3. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น แล ว ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีจํานวน 13 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.0
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. ขอมูลเกี่ยวกับตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management:
KM) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา
3. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ
4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
5. ขอมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
P

f
×100
n

=

เมื่อ

P
คือ แทนคารอยละ
f
คือ ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
n
คือ จํานวนความถีท่ ั้งหมด
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
X

เมื่อ

∑X
N

=

คือ คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนดานนัน้
∑ X คือ
N
คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง
1.3 คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

X

S

=

S

คือ
คือ
คือ

∑X

N

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยาง
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู มีวัตถุประสงค
เพื่ อศึ ก ษาความรู เจตคติ การปฏิ บัติ กิจ กรรม ทรั พ ยากรและอิท ธิพ ลของการจั ด การความรู ใ น
วิทยาลัยแสงธรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสง
แบบสอบถามใหบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น 13 ฉบับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 2 เจตคติตอ การจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 3 การปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 4 ทรัพยากรดานการจัดการความรูส ําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน ความถี่
%
แทน คารอยละ
X
แทน คาเฉลี่ยของขอมูล
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัย แสงธรรมเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอภาพรวมและแยกประเด็นรายขอตามตาราง
ประกอบความเรียง ดังนี้
1.1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูในภาพรวม
ตารางที่ 4.1 จํานวนและคารอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูในภาพรวม
ถูก
ไมถูก
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
ขอที่ 1
13
100.0
0
0.0
ขอที่ 2
10
76.9
3
23.1
ขอที่ 3
7
53.8
6
46.2
ขอที่ 4
12
92.3
1
7.7
ขอที่ 5
13
100.0
0
0.0
ขอที่ 6
10
76.9
3
23.1
ขอที่ 7
13
100.0
0
0.0
ขอที่ 8
6
46.2
7
53.8
ขอที่ 9
8
61.5
5
38.5
รวม
92
78.64
25
21.36
จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมมีความรูเรื่องการจัดการความรูใน
ภาพรวมคิดเปนรอยละ 78.64 โดยขอที่ 1 5 และ 7 มีคนตอบถูกทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
1.2 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูแยกประเด็นรายขอ
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 1
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
1. การรวบรวม สราง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยนและประยุกตใชความรู
13
100
0.00
0.00
ในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก
ขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิด
ความรูและปญญา
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จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 1 ถูก จํานวน 13
คน คิดเปนรอยละ 100.00
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 2
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
2. การจัดการความรูประกอบไป
ดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช
10
76.9
0.00
3
23.1
ภายในองคกรนั้นๆ
ตารางที่ 4.3

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 2 ถูก จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 76.90 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 3
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
3. องคกรขนาดใหญโดยสวนมาก
จะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
การจัดการองคความรู โดยมักจะ
7
53.8
2
15.4
4
30.8
เปนสวนหนึ่งของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนก
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ตารางที่ 4.4

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 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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แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 4
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
4. รูปแบบการจัดการองคความรู
โดยปกติจะถูกจัดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคกรและ
ประสงคที่จะไดผลลัพธเฉพาะดาน
เชน เพื่อแบงปนภูมิปญญา เพื่อ
12
92.3
0.00
1
7.7
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให
สูงขึ้น
ตารางที่ 4.5

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 4 ถูก จํานวน 12
คน คิดเปนรอยละ 92.30 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 5
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
5. การถายทอดความรูเปน
สวนประกอบหนึ่งของการจัดการ
13
100.00
0.00
0.00
ความรู
ตารางที่ 4.6

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 5 ถูก จํานวน 13
คน คิดเปนรอยละ 100.0
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แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 6
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
6. รูปแบบการถายทอดความรู เชน
การอภิปรายของเพื่อนรวมงานใน
ระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรม
พนักงานใหมอยางเปนทางการ,
10
76.9
1
7.7
2
15.4
หองสมุดขององคกร, โปรแกรม
การฝกสอนทางอาชีพและการเปน
พี่เลี้ยง
ตารางที่ 4.7

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 6 ถูก จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 76.90 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 และไมแนใจวาถูกหรือผิด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.40
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 7
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
7. เปาหมายหลักของการจัดการ
ความรู คือ การใชประโยชนจาก
ความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและ
13
100.00
0.00
0.00
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
องคกร
ตารางที่ 4.8

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 7 ถูก จํานวน 13
คน คิดเปนรอยละ 100.0
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แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 8
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
8. เปาหมายสุดทายของการจัดการ
ความรู คือ การที่กลุมคนที่
ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน มี
ชุดความรูของตนเอง โดยสราง
6
46.2
4
30.8
3
23.1
เพียงบางสวนผานการทดลองเอา
ความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให
เหมาะตอสภาพของตนและ
ทดลองใชงาน
ตารางที่ 4.9

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 8 ถูก จํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 46.20 ตอบผิด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และไมแนใจวาถูกหรือผิด
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.10
แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูขอที่ 9
ถูก
ผิด
ไมแนใจ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
9. การจัดการความรูไมใชกจิ กรรม
ที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับ
เรื่องความรูแตเปนกิจกรรมที่
แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
8
61.5
1
7.7
4
30.8
เรียกวาบูรณาการอยูกับทุก
กิจกรรมของการทํางานและที่
สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็
ตองการการจัดการดวย
ตารางที่ 4.10

จากตารางพบวา จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 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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ตอนที่ 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดการความรู สอบถาม
โดยการสงแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถาม
ปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ
วิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้
2.1 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของเจตคติการจัดการความรู
S.D. แปลผล
เจตคติตอการจัดการความรู
x
1. การทํางานมีระบบมากขึน้
3.62
0.5 มากที่สุด
2. เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน
2.69
0.3
มาก
3. องคกรมีความนาเชื่อถือ
3.77
0.9 มากที่สุด
4. ผูรวมงานทํางานไดงายขึน้
3.35
0.1
มาก
5. สงเสริมการทํางานเปนกลุม
3.50
0.3
มาก
6. ลดคาใชจายในการปฏิบัตหิ นาที่
2.89
0.2
มาก
7. การทํางานรวดเร็ว
3.15
0.6
มาก
8. การทํางานสะดวกขึ้น
3.34
0.4
มาก
9. การทํางานลาชา ยุงยาก
2.57
0.6
มาก
10. ระบบงานมีประสิทธิภาพ
3.88
0.6 มากที่สุด
3.28
0.45
มาก
โดยภาพรวม
จากตารางพบว า เจตคติของบุ คลากรวิท ยาลั ยแสงธรรมตอการจัดการความรู โ ดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( x =3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ10
ระบบงานมีประสิทธิภาพ ( x =3.88) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ3 องคกรมีความนาเชื่อถือ
( x =3.77) อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอ9 การทํางานลาชา ยุงยาก
( x =2.57) อยูในระดับมาก
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม
คําถามที่ใชคือ “หากมีผูตองการทราบเกี่ยวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม ทาน
มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร” ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้
1. ดีเพราะการทํางานเปนรูปธรรมมากกวาเดิม เปนการเพิ่มกระจกสองถึงหลักการและผล
การปฏิบัติงานจากความคิดที่หลากหลายและจะไดแนวทางที่เหมาะสมกับภารกิจที่เปนรูปธรรมจะ
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ไดนําแนวคิดจากภูมิปญญาดานตางๆ มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและจะไดเผยแพรแหลง
ความรูและผูรูของวิทยาลัย
2. ไมดี เพราะยังไมมีการดําเนินการที่เห็นเปนรูปธรรม
3. เปนระบบ การดําเนินงานเปนระบบในระดับหนึ่งแตยังขาดความชัดเจนและยังไมเห็น
ภาพรวมของงานเทาที่ควรซึ่งยังตองการการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ
4. ขาดระบบ เนื่องจากเมื่อพิจารณาระบบ PDCA แสงธรรมมีดังนี้ 1) P มีvision mission
แตขาด goals 2) D มี เว็บไซต แตกระบวนการจัดการไมตอเนื่อง 3) C และ A ยังไมมีมาตรการ
รองรับที่ชัดเจน รวมทั้งยังไมมีการจัดระบบการทํางานที่ชัดเจน มีคนทําบางกลุมเทานั้น

ตอนที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู สอบถาม
โดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ปฏิบัติตอเนื่อง ปฏิบัติบางครั้งและไม
เคยปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอภาพรวม
และแยกประเด็นรายขอตามตารางประกอบความเรียง ดังนี้
3.1 การใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบตั ิหนาที่ในภาพรวม
ตารางที่ 4.12 จํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติ
หนาที่ในภาพรวม
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
1. การกําหนดความรูหลักทีจ่ ําเปนหรือสําคัญตองาน
5
38.5
2. การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
11
84.6
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอ
5
38.5
การใชงาน
4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5
38.5
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสกัดขุมความรูมาบันทึกไว
1
7.7
6. การปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน
0
0.0
27
34.62
รวม
จากตารางพบวา บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งใน
การปฏิบัติหนาที่คิดเปนรอยละ 34.62 กิจกรรมที่ใชมากที่สุดคือขอ2 การเสาะแสวงหาความรูที่
ตองการ คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือขอ1 การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน ขอ
3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานและขอ4 การ
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ประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน คิดเปนรอยละ 38.5 และกิจกรรมการจัดการความรูที่ใช
นอยที่สุดคือขอ6 การปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน คิดเปนรอยละ 0.00
3.2 การใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบตั ิหนาที่แยกเปนรายขอ
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 1
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
1. การกําหนดความรูหลักทีจ่ ําเปน
5
38.5
6
46.2
2
15.4
หรือสําคัญตองาน
จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ1 การ
กําหนดความรูหลั กที่ จําเปนหรือสําคัญตองานอยางตอเนื่อง จํานวน 5 คน คิดเป นรอยละ 38.5
ปฏิบัติบางครั้ง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
15.4
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เชน การกําหนดมาตรฐานของงานและสมรรถนะของผู
ทํางานเปนเปาหมายของการพัฒนาคนหรือการสรางปญญา
แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 2
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
2. การเสาะแสวงหาความรูที่
11
84.6
2
15.4
0.0
ตองการ
ตารางที่ 4.14

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ2 การเสาะแสวงหา
ความรูที่ตองการอยางตอเนื่อง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 84.6 ปฏิบัติบางครั้ง จํานวน 2คน คิด
เปนรอยละ 46.2 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 15.4
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คือ มีการทบทวนกระบวนการทํางาน รูถึงจุดควรพัฒนางาน
คือการพัฒนาตนเองสูงาน
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แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 3
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สรางองคความรูบางสวนใหเหมาะ
5
38.5
8
61.5
0.0
ตอการใชงาน
ตารางที่ 4.15

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ3 การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานอยางตอเนื่อง จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 38.5 ปฏิบัติบางครั้ง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 61.5
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง คือ การศึกษาดูงาน ทฤษฎี นโยบายคือแนวคิดควรนํามา
วิเคราะหและประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน ณ ปจจุบันรวมทั้งผูรับผิดชอบ
แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 4
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
4. การประยุกตใชความรูในกิจการ
5
38.5
8
61.5
0.0
งานของตน
ตารางที่ 4.16

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ4 การ
ประยุกตใชความรูในกิจการงานของตนอยางตอเนื่อง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ปฏิบัติ
บางครั้ง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 61.5
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อง คื อ การมองงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเปน ส ว นหนึ่ ง ของภารกิ จ
รวบรวมขององคกร
แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 5
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสกัด
1
7.7
10
76.9
2
15.4
ขุมความรูมาบันทึกไว
ตารางที่ 4.17
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จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ5 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัดขุมความรูมาบันทึกไวอยางตอเนื่อง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.7
ปฏิบัติบางครั้ง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 และไมเคยปฏิบัติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
15.4
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มีการปฏิบัติงานบางครั้ง คือ องคกรควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่กระตุนใชบุคลากรนํา
ความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนกันภายในองคกร
แสดงจํานวนและคารอยละการใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ 6
ปฏิบตั ิตอเนื่อง
ปฏิบตั ิบางครัง้
ไมเคยปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการความรู
f
%
f
%
f
%
6. การปรับปรุงเปนชุดความรูที่
0.0
7
53.8
6
46.2
ครบถวน
ตารางที่ 4.18

จากตารางพบวา บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูขอ6 การ
ปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวนเปนบางครั้ง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และไมเคยปฏิบัติ
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2
ขอมูลเชิงคุณภาพ
มีการปฏิบัติงานบางครั้ง คื อ การเปดโอกาส เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรูที่องคกรควรสร าง
วัฒนธรรมในองคกรที่จะเปนองคความรู

ตอนที่ 4 ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
จากการสอบถามบุ คลากรวิ ทยาลัยแสงธรรมเกี่ย วกับทรัพยากรดานการจัดการความรู
สําหรับวิทยาลัยแสงธรรม สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบปลายเปด คําถามที่ใชคือ “ทาน
เห็นวาวิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตางๆ เหลานี้อยางไร
บาง?” วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้
ดานเอกสาร
ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลทางวารสารแสงธรรม และเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟลขอมูล ใหนําการจัดการความรูของตนมาไวในเอกสารหรือสารสนเทศ แจกเอกสารใหทุกคน
รับทราบไดอยางทั่วถึง
ควรปรับลดลงบาง เอกสารเยอะ อาจไมเกิดประโยชนแตจะกลายเปนภาระงานมากกวา
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ดานบุคคล
ควรสงเสริมใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบดาน
การจัดเก็บ รวบรวม จัดหมวดหมูเอกสารโดยใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและใฝรูอยางตอเนื่อง
บุคลากรควรทําความเขาใจระบบใหลึกซึ้งและนําไปใชดําเนินการภายในองคกรอยางจริงจัง เพื่อ
ไมใหประสิทธิผลดานการประยุกตใชลมเหลว
ควรใหมีการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานและใหการอบรมแกบุคลากรภายใน มีการ
แบงปนความรูที่ไดรับมากขึ้น ยอมรับเมื่อความรูที่ตนเองไดรับไมถูกตองและพรอมที่จะรับสิ่งที่
ถูกตองโดยไมมีอคติ ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และใหความรูใหมๆ แกบุคลากรประจํา มิใชทํา
แตงานแตไมเคยคิดพัฒนางานที่ตนเองทํา เคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้นซ้ําๆ
ดานเทคโนโลยี
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปดวย 1) ผูดูแลระบบ (สําคัญมากแตแสง
ธรรมยังขาดแคลน) 2) ระบบหรือโปรแกรม 3) hardware หรือเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอรควรมี
การใชอยางตอเนื่อง โดยการนําองคความรูที่หลากหลายมาจัดการใชเพื่อสรางเครือขายและสามารถ
ศึกษาไดตลอดเวลา จัดใหมี web เฉพาะของ KM
การใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อจัด ทํา และสร า งองค ความรู ทั้ ง Internet
และ Intranet มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยเฉพาะการเขาถึงและการถายทอด
ความรูของหนวยงานและองคกรภายนอก
ดานระบบองคกร
มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งทีมงานดานการจัดการเปนผูวางระบบ
ไวก็ควรยึดกําหนดการที่ชัดเจนประกอบกับการกําหนดเปาหมาย ระบบจะดําเนินไปดวยดี โดยมี
นโยบาย การใหบริการวิชาการ ซึ่งผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับเรื่องนี้

ตอนที่ 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม
จากการสอบถามบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมเกี่ยวกับอิทธิพลของการจัดการความรูใ น
วิทยาลัยแสงธรรม สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) และแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังนี้
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5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 4.19 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานอิทธิพลของการจัดการความรู
S.D. แปลผล
อิทธิพลของการจัดการความรู
x
1. บรรลุเปาหมายงาน
2.76
1.4
มาก
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
2.76
1.3
มาก
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู
2.84
1.2
มาก
4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอื้ออาทรระหวางกันในที่
2.38
1.3
ปาน
ทํางาน
กลาง
2.68
1.3
มาก
โดยภาพรวม
จากตารางพบวา อิทธิพลของการจัดการความรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =2.68) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไป
เปนองคกรเรียนรู ( x =2.84) อยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ1 บรรลุเปาหมายงาน และขอ2 บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน ( x =2.76) อยูในระดับมาก และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอ4. บรรลุ
ความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน ( x =2.38) อยูในระดับปานกลาง
5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 1 บรรลุเปาหมายงาน
ผูตอบแบบสอบถามให คะแนนในระดั บตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังนี้
1 คะแนน เพราะ ขาดการกําหนดเปาหมายในสวนที่เปน KM ของวิทยาลัย
3 คะแนน เพราะ เปาหมายงานอยูระดับกลางอาจจะมีการจัดการความรูที่ไดจัดทํา
จริงและงานเพิ่งเริ่มตน ขาดการตอยอดงานที่ตอเนื่อง
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังนี้
3 คะแนน เพราะ การพั ฒ นาคนเป น เรื่ อ งส ว นบุ ค คลแต ก็ อ าจจะพั ฒ นาได บ า ง
บางสวน มีขอจํากัดดานบุคลากรมีภาระงานมาก มีแนวคิดที่แตกตางกัน ขาดความรวมมือ บุคลากร
ยังติดกับความรูและประสบการณเดิมๆ มีนโยบายระดับสูงแตขาดมาตรการรองรับ
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกร
เรียนรู
ผูตอบแบบสอบถามให คะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังนี้
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3 คะแนน เพราะ

มีผล KM ระดับบุคคลแตยังขาดความชัดเจนในการประเมินผล
KM
2 คะแนน เพราะ ยังไมเห็นความคืบหนาในการทํางานมากนัก องคกรยังขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 4 บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูค ณะ เอื้ออาทร
ระหวางกันในที่ทํางาน
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมี เหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังนี้
3 คะแนน เพราะ ทําไดยากหากยังมีการแบงกลุมหรือบุคลากรมีอคติตอกันอยาง
ชัดเจน
2 คะแนน เพราะ ยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา งานใครงานมัน
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การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่ง
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจยั ไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาเจตคติตอการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรูของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมดวยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น
13 คน ศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลทั้งหมด
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู
(Knowledge Management: KM) ตอนที่ 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management:
KM) ตอนที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ตอนที่ 4 ทรัพยากรดาน
การจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม ตอนที่ 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัย
แสงธรรม ซึ่งมีจํานวน 13 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจกแบบสอบถามไป 13
ฉบับ ไดรับกลับคืน 13 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบ
ความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย

ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การจั ด อั น ดั บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ซึ่ ง สรุ ป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมมีความรูเรื่องการจัดการความรูในภาพรวมคิดเปนรอย
ละ 78.64 โดยขอที่ 1 5 และ 7 มีคนตอบถูกทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100
2. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 1 การรวบรวม สราง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยนและประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก ขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิด
ความรูและปญญา ถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.00
3. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่2 การจัดการความรูประกอบไปดวย
ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใชภายในองคกรนั้นๆถูก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.90 และไม
แนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1
4. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่3 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. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 4 รูปแบบการจัดการองคความรูโดย
ปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคที่จะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน
เพื่อแบงปนภูมิปญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเพื่อ
เพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้นตอบถูก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.30 และไมแนใจวาถูกหรือ
ผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70
6. บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมตอบคํ า ถามข อ ที่ 5
การถ า ยทอดความรู เ ป น
สวนประกอบหนึ่งของการจัดการความรูตอบถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0
7. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 6 รูปแบบการถายทอดความรู เชน
การอภิปรายของเพื่อนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรมพนักงานใหมอยางเปนทางการ,
หองสมุดขององคกร, โปรแกรมการฝกสอนทางอาชีพและการเปนพี่เลี้ยงตอบถูก จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 76.90 ตอบผิด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 และไมแนใจวาถูกหรือผิด จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ 15.40
8. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 7 เปาหมายหลักของการจัดการความรู
คือ การใชประโยชนจากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร
ถูก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0
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9. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 8 เปาหมายสุดทายของการจัดการ
ความรู คือ การที่กลุมคนที่ดําเนินการจัดการความรูรวมกัน 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. บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมตอบคําถามขอที่ 8 - 9 การจัดการความรูไมใชกิจกรรม
ที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรูแตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางานและที่สําคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการ
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) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ10 ระบบงานมี
ประสิทธิภาพ ( x =3.88) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ3 องคกรมีความนาเชื่อถือ ( x =3.77) อยู
ในระดับมากที่สุด และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอ9 การทํางานลาชา ยุงยาก ( x =2.57) อยู
ในระดับมาก
12. บุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติ
หนาที่คิดเปนรอยละ 34.62 กิจกรรมที่ใชมากที่สุดคือขอ2 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ คิด
เปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือขอ1 การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน ขอ3 การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางองคความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานและขอ4 การประยุกตใช
ความรูในกิจการงานของตน คิดเปนรอยละ 38.5 และกิจกรรมการจัดการความรูที่ใชนอยที่สุดคือขอ
6 การปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน คิดเปนรอยละ 0.00
13. ทรัพยากรดานการจัดการความรูสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
ดานเอกสาร
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ทางวารสารแสงธรรม และเก็ บ เอกสารใน
รูปแบบของไฟลขอมูล ใหนําการจัดการความรูของตนมาไวในเอกสารหรือสารสนเทศ แจกเอกสาร
ใหทุกคนรับทราบไดอยางทั่วถึง ควรปรับลดลงบาง เอกสารเยอะอาจไมเกิดประโยชนแตจะ
กลายเปนภาระงานมากกวา
ดานบุคคล
ควรสงเสริมใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบ
ดานการจัดเก็บ รวบรวม จัดหมวดหมูเอกสารโดยใหเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและใฝรูอยาง
ตอเนื่อง บุคลากรควรทําความเขาใจระบบใหลึกซึ้งและนําไปใชดําเนินการภายในองคกรอยาง
จริงจัง เพื่อไมใหประสิทธิผลดานการประยุกตใชลมเหลว
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ควรใหมีการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานและใหการอบรมแกบุคลากรภายใน มี
การแบงปนความรูที่ไดรับมากขึ้น ยอมรับเมื่อความรูที่ตนเองไดรับไมถูกตองและพรอมที่จะรับสิ่ง
ที่ถูกตองโดยไมมีอคติ ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง และใหความรูใหมๆ แกบุคลากรประจํา มิใช
ทําแตงานแตไมเคยคิดพัฒนางานที่ตนเองทํา เคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้นซ้ําๆ
ดานเทคโนโลยี
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปดวย 1) ผูดูแลระบบ (สําคัญมากแต
แสงธรรมยังขาดแคลน) 2) ระบบหรือโปรแกรม 3) Hardware หรือเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร
ควรมีการใชอยางตอเนื่อง โดยการนําองคความรูที่หลากหลายมาจัดการใชเพื่อสรางเครือขายและ
สามารถศึกษาไดตลอดเวลา จัดใหมีเวปไซคเฉพาะของการจัดการความรู (KM)
การใชเทคโนโลยีเพื่อจัดทําและสรางองคความรู ทั้ง Internet และ Intranet มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยเฉพาะการเขาถึงและการถายทอด
ความรูของหนวยงานและองคกรภายนอก
ดานระบบองคกร
มีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งทีมงานดานการจัดการเปนผูวาง
ระบบไวก็ควรยึดกําหนดการที่ชัดเจนประกอบกับการกําหนดเปาหมาย ระบบจะดําเนินไปดวยดี
โดยมีนโยบาย การใหบริการวิชาการ ซึ่งผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับเรื่องนี้
14. อิทธิพลของการจัดการความรูที่มีตอการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =2.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ขอ3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู ( x =2.84) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ขอ1 บรรลุเปาหมายงาน และขอ2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน ( x =2.76) อยูในระดับมาก และขอ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอ4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอื้ออาทรระหวางกันในที่
ทํางาน ( x =2.38) อยูในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวาบุคลากรและผูเกี่ยวของมีพื้นฐานความรูและตระหนักถึงความจําเปน
ของการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามอัตลักษณของสถาบันคือ การ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สําหรับการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา บุคลากรและผูเกี่ยวของขาดการเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะการทํางานภายใตวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน จําเปนตองมีการเปดโอกาสและพัฒนาทักษะ
อยางจริงจังในการทํางานเชิงรุก ตามวิสัยทัศนการจัดความรูของสถาบันที่วา “วิทยาลัยแสงธรรม
เปนองคกรแหงการเรียนรูในบรรยากาศคริสตชน” โดยเฉพาะการพัฒนาทัศนคติการทํางานแบบ
บูรณาการและเสริมสรางการทํางานรวมกันอยางแทจริง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะนี้ไดจากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม ซึ่งมีดังนี้
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 1 บรรลุเปาหมายงาน
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการให
คะแนน ดังนี้
1 คะแนน เพราะ ขาดการกํ า หนดเป า หมายในส ว นที่ เ ป น KM ของ
วิทยาลัย
3 คะแนน เพราะ เปาหมายงานอยูระดับกลางอาจจะมีการจัดการความรูที่
ไดจัดทําจริงและงานเพิ่งเริ่มตน ขาดการตอยอดงานที่
ตอเนื่อง
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 2 บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ
ใหคะแนน ดังนี้
3 คะแนน เพราะ การพัฒนาคนเปนเรื่องสวนบุคคลแตก็อาจจะพัฒนาได
บางบางสวน มีขอจํากัดดานบุคลากรมีภาระงานมาก มีแนวคิดที่แตกตางกัน ขาดความรวมมือ
บุคลากรยังติดกับความรูและประสบการณเดิมๆ มีนโยบายระดับสูงแตขาดมาตรการรองรับ
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 3 บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปน
องคกรเรียนรู
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ
ใหคะแนน ดังนี้
3 คะแนน เพราะ มี ผ ล KM ระดั บ บุ ค คลแต ยั ง ขาดความชั ด เจนในการ
ประเมินผล KM
2 คะแนน เพราะ ยังไมเห็นความคืบหนาในการทํางานมากนัก องคกรยัง
ขาดความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู
อิทธิพลของการจัดการความรูดานที่ 4 บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ เอื้อ
อาทรระหวางกันในที่ทํางาน
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในระดับตางๆ โดยมีเหตุผลประกอบการ
ใหคะแนน ดังนี้
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3 คะแนน เพราะ ทําไดยากหากยังมีการแบงกลุมหรือบุคลากรมีอคติตอ
กันอยางชัดเจน
2 คะแนน เพราะ ยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา งานใครงานมัน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เก็บ
ขอมูลจากบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 13 คน อยางไรก็ดีเพื่อกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู
จําเปนตองเก็บขอมูลทั้งเชิงกวางและเชิงลึก โดยเก็บขอมูลจากทุกหนวยงานในวิทยาลัยแสงธรรม
ไมเฉพาะเจาหนาที่เพียงอยางเดียว
2. การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษาเชิงสํารวจ
เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาลัย ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนาเพื่อใหเกิดประเด็นศึกษาใน
รูปแบบเชิงพัฒนาตอไป
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปดวย 4 ตอน
2. โปรดขีดเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางทีก่ าํ หนด
ตามความเปนจริง
3. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบคําถาม ทั้ง
สองหนากระดาษใหครบทุกขอ
ตอนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
คําชี้แจง ใหทานอานขอความแตละขอและพิจารณาวาขอใดมีความถูกตองตรงกับความรูความ
เขาใจของทานมากที่สุด แลวใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองคําตอบนั้น
ขอความ
1. การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปลีย่ นและ
ประยุกตใชความรูในองคกรโดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล
ไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและปญญา
2. การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงาน
ที่ถูกใชภายในองคกรนั้นๆ
3. องคกรขนาดใหญโดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการจัดการองคความรู โดยมักจะเปนสวนหนึ่งของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
4. รูปแบบการจัดการองคความรูโดยปกติจะถูกจัดให
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคที่จะได
ผลลัพธเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปนภูมปิ ญ
 ญา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อความไดเปรียบทางการ
แขงขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น
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ใช

ไมใช

ไมแนใจ

ขอความ
5. การถายทอดความรูเปนสวนประกอบหนึ่งของการจัดการ
ความรู
6. รูปแบบการถายทอดความรู เชน การอภิปรายของเพื่อน
รวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน, การอบรมพนักงานใหม
อยางเปนทางการ, หองสมุดขององคกร, โปรแกรมการ
ฝกสอนทางอาชีพและการเปนพี่เลี้ยง
7. เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ การใชประโยชน
จากความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคกร
8. เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู คือ การที่กลุมคน
ที่ดําเนินการจัดการความรูรว มกัน มีชดุ ความรูของตนเอง
โดยสรางเพียงบางสวนผานการทดลองเอาความรูจาก
ภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตนและทดลอง
ใชงาน
9. การจัดการความรูไมใชกจิ กรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรูแตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือใน
ภาษาวิชาการเรียกวาบูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการ
ทํางานและที่สาํ คัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการ
จัดการดวย

ใช

ไมใช

ไมแนใจ

ตอนที่ 2 เจตคติตอการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
2.1 ใหทานอานขอความดังตอไปนี้และเลือกทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองทางขวามือที่
ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด
การจัดการความรูทําให….
ขอความ

1

0=นอยที่สุด ถึง 10=มากที่สุด (ทําเครื่องหมาย 9)
2 3 4 5 6 7 8 9

1. การทํางานมีระบบมากขึน้
2. เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน
3. องคกรมีความนาเชื่อถือ
4. ผูรวมงานทํางานไดงายขึน้
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10

ขอความ

1

0=นอยที่สุด ถึง 10=มากที่สุด (ทําเครื่องหมาย 9)
2 3 4 5 6 7 8 9

10

5. สงเสริมการทํางานเปนกลุม
6. ลดคาใชจายในการปฏิบัติ
หนาที่
7. การทํางานรวดเร็ว
8. การทํางานสะดวกขึ้น
9. การทํางานลาชา ยุงยาก
10. ระบบงานมีประสิทธิภาพ
2.2 หากมีผูตองการทราบเกี่ยวกับการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม ทานมีความคิด
เห็นในเรื่องนี้อยางไร โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงและเขียนแสดง
ความคิดเห็นในชองวาง
......... 1. ดี
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......... 2. ไมดี
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......... 3. เปนระบบ
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......... 4. ขาดระบบ
โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......... 5. ไมมีความคิดเห็น
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ตอนที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
3.1 ทานใชกิจกรรมการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของทานหรือไม
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
ปฏิบตั ิ
กิจกรรม
ไมเคย
ขอเสนอแนะ
ตอเนื่อง บางครัง้
1. การกําหนดความรูหลักที่
จําเปนหรือสําคัญตองาน
2. การเสาะแสวงหาความรูที่
ตองการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือ
สรางองคความรูบางสวนให
เหมาะตอการใชงาน
4. การประยุกตใชความรูใน
กิจการงานของตน
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละ
สกัดขุมความรูมาบันทึกไว
6. การปรับปรุงเปนชุดความรูที่
ครบถวน
3.2 กิจกรรมใดที่ทานปฏิบัติมากที่สุด โปรดจัดอันดับกิจกรรมโดยใสตัวเลขหนาขอความ
แตละกิจกรรม (1=มากที่สุด ถึง 6=นอยที่สุด)
....................1. การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน
....................2. การเสาะแสวงหาความรูที่ตอ งการ
....................3. การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน
....................4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
....................5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสกัดขุมความรูมาบันทึกไว
....................6. การปรับปรุงเปนชุดความรูท ี่ครบถวน
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ตอนที่ 4 ทรัพยากรดานการจัดการความรูส ําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง ทานเห็นวาวิทยาลัยแสงธรรมควรจัดใหมีทรัพยากรดานการจัดการความรูในดานตางๆ
เหลานี้อยางไรบาง โปรดเขียนความคิดเห็นของทานลงในชองวาง
4.1 ดานเอกสาร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.2 ดานบุคคล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.3 ดานเทคโนโลยี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.4 ดานระบบองคกร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.5 ดานอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

56

ตอนที่ 5 อิทธิพลของการจัดการความรูในวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง ทานเห็นวาระบบการจัดการความรูที่มีอยูในวิทยาลัยแสงธรรมเอื้อประโยชนตอเรื่อง
ตางๆ เหลานี้ในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางพรอมทั้งเขียนความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในชองวางทางดานขวามือ
ขอความ

5=มากที่สุด ถึง 1=นอยที่สุด
5 4 3 2 1

1. บรรลุเปาหมายงาน
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร
ไปเปนองคกรเรียนรู
4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ
เอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
โปรดสงกลับคืนศูนยวิจัยฯ กอนวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553
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อยางไร

1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licence Philosophy U.Urbaniana, Rome Italy
จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก Ph.D. Education, U.Adamson Philippines
อธิการดีวิทยาลัยแสงธรรม
บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
คณบดีคณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : wirat@saengtham.ac.th
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licence Theology
U. Urbaniana, Italy.
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3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Biblical Theology U.Urbaniana, Rome Italy
- ผูอํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา
- อาจารยประจํา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
นายภักดี กฤดิการันย
ที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
อังกฤษ-เคมี
กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร)
Counseling
ปริญญาโท
MS. U. of La Verne, CA. USA

5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

6. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

7. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

8. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศศ.ม. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวทิพยา แสงไชย
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานวางแผนพัฒนาและการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานสงเสริมและพัฒนาเครือขาย/
เลขานุการอธิการบดี
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวจิตรา กิจเจริญ
หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูนครปฐม

9. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สั ญญาของคูสมรส ในสั งฆมณฑลราชบุรี (ผูรว มวิจัย ) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
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