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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการความรู้                
เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ และเพื่อศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีผล
ต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน การวิจยัน้ีเป็น
การศึกษาเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่ม
ตวัอย่างประชากร คือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน
คือ   t-test, F-test , Spearman’s rho test และ Multiple Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาการท างาน น้อยกว่า 5 ปี ต าแหน่งงานเจา้หน้าท่ี และไม่ไดเ้ป็น
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และผลการด าเนินการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั ภาพรวม มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชนมีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
และมีปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ในภาพรวม แตกต่างกนั 
ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวม แตกต่างกนั แต่มหาวิทยาลยัเอกชน ไม่แตกต่างกัน และบุคลากร
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ 
ประกอบดว้ย ดา้นผูน้ าองค์การ ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  
ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
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พื้นฐาน  ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ด้านความรู้  ทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ี ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ ภาพรวม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นผูน้ าองค์การ     
(Beta = 0.176) ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ (Beta = 0.149)                
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.184) และ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Beta = 0.219) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม นอกจากนั้น
พบวา่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

This study aimed to compare the knowledge management. To compare the factors 
that affect the implementation of knowledge management.And to analyze the pattern of 
relationships between the elements on knowledge management that affect the implementation of 
knowledge management of universities in the state and private universities. This research 
study Descriptive study using a questionnaire to collect data from a random sample population is 
an agency within the University and the University of Bangkok's 300 people by questionnaire was 
used to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, 
standard deviation. Statistical hypothesis testing is a t-test, F-test, Spearman's rho test and 
Multiple Regression Analysis. 

The study found that Most of the respondents were female, age 31-40 years 
Bachelor's degree or equivalent. The operating times of less than five years the staff. And not the 
Board of Management of the University. Factors that affect management's knowledge of the 
overall opinion on the level seen by many. Performance and Knowledge Management of the 
University as a result of the operation. At a high level The hypothesis testing found that the 
University and the University of Bangkok. Effective implementation of knowledge management 
of universities. And the factors that affect the implementation of knowledge management as a 
whole different part of the University's staff between different. Effective implementation of 
knowledge management of the university as a whole is different, but the University of Bangkok.                  
not different And personnel Suranaree University of Technology and the University of 
Bangkok. A different position. Effective implementation of knowledge management of the 
university as a whole is no different. And factors that influence the knowledge management 
consists of the leaders. The collaboration between academia and the community. The 
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Vision Mission and strategy for knowledge management. Information Technology and 
Infrastructure Top Stories The personnel at the knowledge skills in the use of technology. Culture 
and organizational structure.   A associated with the implementation of knowledge management 
overview and factors affecting knowledge management are four factors is the leader (Beta = 
0.176) on the vision, mission and strategy of knowledge management (Beta =. 0.149) and 
information technology infrastructure (Beta = 0.184) and the exchange of learning (Beta = 0.219) 
affect the implementation of knowledge management of the university as a whole also showed no 
difference. Statistically significant at the 0.05 level. 
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มหาวิทยาลยัเอกชน” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ท่ีให้ค  าช้ีแนะในขั้ นตอนของการท าวิทยานิพนธ์ 
ขอ้เสนอแนะ แนวทางการท าวิทยานิพนธ์  ให้ความรู้ดา้นวิชาการ ดา้นเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีประสบความส าเร็จ ผูว้ิจ ัย
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบคุณผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับ และเพื่อนร่วมงานท่ีให้ค  าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีดว้ยดีตลอดมา 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลายดา้นท่ีส าคญั      
ไม่วา่จะเป็นผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะเห็น    
ไดว้่าในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในพระราชกิจจา
นุเบกษา   เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ไดมี้การก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ เป็นการ
น าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน   
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยงัจ าเป็นต้องบริหารจดัการ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตห้ลกัการพฒันาพื้นท่ี
ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์สุข
ท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี 

การพฒันาองคค์วามรู้จึงถือวา่เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา  เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ท าให้แนวคิดด้านการจดัการความรู้กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของกลยุทธ์ด้าน
ความรู้ในหลายองคก์ร เร่ิมตน้จากแนวคิดของ Ikujiro Nonaka ชาวญ่ีปุ่น ท่ีเขียนบทความวิชาการ
ช่ือ  “The Knowledge Creating Company” ลงใน Harvard Business Review เม่ือปลายปี ค.ศ.1991 
และไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นหนงัสือเม่ือ ค.ศ.1995 ส่งผลให้ผูน้  าทางธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการ
จ านวนมากตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ (จิรประภา อคัรบวร , 2549, น.85) 
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ไดเ้ขา้มามีบทบาทและอิทธิพลมาก
ส าหรับ     การบริหารในหลายองคก์รทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน  
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เน่ืองจากการบริหารในองคก์รซ่ึงมีหลายขั้นตอน  ยากต่อการควบคุมและบริหารจดัการ 
“ระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System)” จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ             
การแกปั้ญหา (ดวงเดือน จนัทร์เจริญ, 2549, น.257) ระบบการจดัการความรู้ตอ้งใชพ้นกังานท่ีมีทั้ง
ความรู้   ความช านาญ  และความเช่ียวชาญในลกัษณะงานวิชาชีพ (Professional) เป็นจ านวนมาก   
จึงเหมาะสมกับองค์กรท่ีมีการด าเนินธุรกิจ อย่างเช่น ธุรกิจเก่ียวกับด้านการออกแบบ รวมถึง
สถาบนัการศึกษาและโรงพยาบาล  (ทวศีกัด์ิ สูทกวาทิน, 2549, น.39-41)  

เม่ือกล่าวถึงสถาบนัอุดมศึกษาจะถือไดว้า่ เป็นตวัจกัรส าคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในด้านการพฒันาคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงถือเป็นส่ิงจ าเป็น 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545             
ไดก้  าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 6 วา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม             
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงระดบัของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา 
จ านวนประชากร วฒันธรรมและความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 

ดังนั้ นการสร้างระบบการจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศในงานท่ี
รับผิดชอบอยูโ่ดยการจดัการความรู้ (Knowledge Management) นั้น สามารถเป็นเคร่ืองมือในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายพฒันาคน และบรรลุเป้าหมายพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้
ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาโดยท าการเปรียบเทียบ    
ผลการด าเนินการจดัการความรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินการจดัการความรู้ ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 

1. สถานะของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน มีความแตกต่างกนัเร่ือง
โครงสร้างการบริหารงาน   

2.  การบริหารงานจดัการภายในมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีการ
บริหารงานในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ 
และทรัพย์สิน การก ากับตรวจสอบ  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ การบริหารจดัการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ จะมีการบริหารการจดัการอิสระแยก
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จากระบบราชการ แต่ย ังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ท่ีรัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง  ส่วน
มหาวิทยาลยัเอกชน อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม 

3. มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชนต่างก็เล็งเห็นถึงความส าคญั ในเร่ือง
ระบบการจดัการความรู้  โดยมีการด าเนินงานจดัให้ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั ตลอดจนมีการส่งเสริมให้น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชเ้พื่อพฒันาตนเอง และ
พฒันาการสอน 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้และปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนเพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ อนัน าไปสู่
การพฒันาระบบการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและ

มหาวทิยาลยัเอกชน  
2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของ

มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการ

จดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชน  

 
1.3  ขอบเขตของงานวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  ตั้งแต่ระดบัแผนกข้ึนไป   

ตวัอยา่ง คือ  ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี-
สุรนารีและมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  จ  านวน  300  คน 
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2. ขอบเขตตวัแปร 
2.1  ตวัแปรอิสระ 

2.1.1  ดา้นผูน้ าองคก์าร  
2.1.2  ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน   
2.1.3  ดา้นวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการจดัการความรู้   
2.1.4  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน  
2.1.5  ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
2.1.6  ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้   
2.1.7  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี   
2.1.8  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร   

2.2  ตวัแปรตาม 
2.2.1  ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั   
2.2.2  แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้   
2.2.3  โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้   
2.2.4  การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้            
2.2.5  กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี             
การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี   

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการพฒันาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใน
องคก์รของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 

2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ี
สนใจทั้งมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 

 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ หมายถึง การจดัการท่ีมีกระบวนการและเป็นระบบตั้งแต่การ
ประมวลผลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างความรู้ และ
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จะตอ้งมีการจดัเก็บ  ในลกัษณะท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางท่ีสะดวก เพื่อน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชง้าน ท าใหเ้กิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการเผยแพร่กระจายไหลเวยีนไปทั้งองคก์ร  

ผลการด าเนินการจัดการความรู้ หมายถึง ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั            
ในองค์กร รวมถึงส่ิงท่ีได้จากกระบวนการจดัการความรู้ท่ีด าเนินงานในมหาวิทยาลัย โดย
ประเมินผลจากมุมมองดา้นแผนงาน กลยุทธ์ โครงสร้างองคก์ร กระบวนการและกิจกรรม รวมถึง
การวางแผน   และการพฒันาบุคลากรในการจดัการความรู้ 

มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล หรือท่ีเรียกว่า 
"มหาวิทยาลยันอกระบบ" คือ มหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีมีการบริหารการจดัการอิสระแยกจากระบบ
ราชการ แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุนทัว่ไป ท่ีรัฐจดัสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใชจ้่ายตามความจ าเป็น
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั และเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเอกชน  หมายถึง มหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา การวิจยั ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม โดยหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนนั้น 
หลงัจากไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว้ จะส่งหลกัสูตรดงักล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษา
สามารถบรรจุเขา้รับราชการในอตัราเงินเดือนเทียบเท่ากบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
แนวความคิดในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและ

มหาวทิยาลยัเอกชน ไดด้ าเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี คน้ควา้งานวิจยั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นพื้นฐานและแนวทางประกอบการศึกษา  ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัค าวา่ความรู้ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
2.3  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ 
2.4  เป้าหมายหลกัท่ีมหาวทิยาลยัน าการจดัการความรู้ไปใช้ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
2.6  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัค าว่าความรู้ 

2.1.1  นิยามของความรู้ 
นิยามของค าวา่ “ความรู้” นั้น มีผูรู้้หลายท่านท่ีไดใ้หค้  านิยามไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) อธิบายวา่ “ความรู้” คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมา    
จากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ 
ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ องคว์ชิาในแต่ละสาขา 

   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542, น. 26) อธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ท่ีผูเ้รียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รือโดยการมองเห็น ไดย้ิน จ าได ้ความรู้ในชั้นน้ี 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีการ
แก้ปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกบัข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้ค  าพูดของตนเอง และ “การให้
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ความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรือการคาดหมายวา่จะเกิดอะไรข้ึน 

เกษม วฒันชยั (2544, น. 39-40) กล่าววา่ ความรู้เป็นการรวบรวมความคิดของมนุษย ์จดั
ให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคลอ้งกนั โดยน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดงันั้นส่ิงท่ีเป็น
สาระในระบบขอ้มูลข่าวสารคือความรู้ 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546, น. 175) กล่าววา่ องคค์วามรู้ คือสารสนเทศท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได ้ ดงันั้นองค์
ความรู้จึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัการเลือกสารสนเทศมาใชใ้นการแกปั้ญหา
และผลท่ีขอ้มูลไดรั้บ แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า ผูท่ี้มีองค์ความรู้และประสบการณ์มากมาย จะ
สามารถเลือกใชส้ารสนเทศในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกคนเสมอไป ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการ
ฝึกฝนและมุมมองในการเลือกสารสนเทศไปใช ้

วจิารณ์ พานิช (2548,น. 5-6) ไดก้ล่าววา่ “ความรู้” นั้น มีหลายนยัและหลายมิติ คือ 
          1. ความรู้ คือ ส่ิงท่ีน าไปใช ้จะไม่หมด หรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงาม

ข้ึน 
          2. ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 

Hideo Yamazaki (ส านักงานก.พ.ร.และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2548,น.8) 
ผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น ได้ให้ความหมายของความรู้ เป็นสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด
เปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเขา้ใจและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
สรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา โดยไดอ้ธิบายในรูปของปิรามิด       
ตามแผนภาพท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1  ปิรามิดแสดงล าดบัขั้นของความรู้ 
ทีม่า: ยทุธนา แซ่เตียว, 2547, น. 252 

 
ชชัวาลย ์ วงษ์ประเสริฐ (2548, น.17) อธิบายว่า ความรู้เป็นกรอบของการประสม

ประสานระหวา่งสถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ ในบริบทและความรู้แจง้อยา่งชดัเจน ซ่ึงโดยทัว่ไป
ความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรมมากกว่าข้อมูล และสารสนเทศท าให้เกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัของความรู้ นอกจากน้ี ความรู้ยงัเป็นสินคา้ท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปโดยไม่มีรูปธรรม และไม่มี
วนัหมดไป ซ่ึงในสังคมสารสนเทศ ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศหรือความรู้ไม่มีการสูญสลายและ
สามารถน ากลบัมาใชบ้่อยเท่าท่ีตอ้งการสรุปค านิยามของค าวา่ ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบติั เป็นเน้ือหาขอ้มูล   ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลกัการ รูปแบบ กรอบ
ความคิด หรือขอ้มูลอ่ืนๆ   ท่ีมีความจ าเป็น และเป็นกรอบของการผสมผสานระหวา่งประสบการณ์ 
ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท ส าหรับการประเมินค่า และการน าเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศ
ใหม่ ๆ มาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั 

2.1.2   ชนิดของความรู้ 
    ความรู้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะท่ีปรากฏ ดงัน้ี 
1. ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) รู้กนัทัว่ไป พบเห็นโดยทัว่ไปในหนงัสือต ารา 

ส่ือต่างๆ เขา้ถึง และแลกเปล่ียนไดไ้ม่ยาก 
2. ความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร (Embedded Knowledge) แฝงอยูใ่นรูปกระบวนการท างาน 

คู่มือ กฎเกณฑ ์กติกา ขอ้ตกลง ตารางการท างาน บนัทึกจากการท างาน 

ความรู้ 
Knowledge 

  สารสนเทศ 
  Information 

  ข้อมูล 
   Data 

ปัญญา
Wisdom 
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3. ความรู้ท่ีฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) ฝังอยูใ่นความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีคน
ไดม้าจากประสบการณ์  ขอ้สังเกต  ท่ีสั่งสมมานาน จากการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงจน
เป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าสูง แต่แลกเปล่ียนยาก  

2.1.3 ระดบัของความรู้ 
ความรู้แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี คือ 
1. ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบ

ในผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ  ามาไดจ้ากความรู้ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้าก
การไดเ้รียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มัน่ใจ มกัจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของความ
เป็นจริง ภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชดัแจง้ท่ีไดม้าประยุกต์ใชต้าม
บริบทของตนเองได้ มกัพบในคนท่ีท างานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทกัษะหรือ
ประสบการณ์มากข้ึน 

3. ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหวา่งเร่ืองราว
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซบัซ้อน และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูอ่ื้น เป็นผูท้  างานมาระยะหน่ึงแลว้เกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใชใ้นบริบทของ
ตนเองได ้

4. ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลกัษณะของความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรคท่ี์ขบัดนัมาจากภายในตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดัประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ี
ตนเองมีอยู ่   กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบหรือ
ทฤษฏีใหม่หรือนวตักรรม ข้ึนมาใชใ้นการท างานได ้

 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการองค์ความรู้ 

2.2.1  นิยามของการจดัการความรู้ 
สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548, น. 52) กล่าววา่ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุด

ในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และการน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร 

ภราดร จินดาวงศ ์(2548, น. 19) กล่าววา่ในมุมมองของการจดัการความรู้ หมายถึง การ
ยกระดบัความรู้ขององคก์ร เพื่อสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมท่ีซบัซ้อน
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และกวา้งขวาง ไม่สามารถให้ค  านิยามเป็นถอ้ยค าสั้นๆได ้ตอ้งให้ค  านิยามหลายขอ้จึงจะครอบคลุม
ความหมาย  

วรภทัร์ ภู่เจริญ (2548, น. 137) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการความรู้ เป็นเทคนิค หรือหวัใจ
ส าคญัในการขุดคน้ ควกั ดึง ลาก ย ัว่ ฯลฯ ความรู้ต่าง ๆ ออกมาแลว้บริหารจดัการ รักษาไวอ้ยา่ให้
หาย โดยน าไปถ่ายทอด ซ่ึงเปรียบ เสมือนวา่การจดัการความรู้เป็นตวัจดัเก็บห้องสมุด และแหล่งใน
การเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั (Child Centered Education) 

Tiwana (2001, p. 5) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการความรู้ คือ กระบวนการจดัการความรู้
ขององคก์รเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัธุรกิจ และด ารงไวซ่ึ้งการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการส่ือสาร
และการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้อนัน าไปสู่ความเจริญท่ีเป็นคุณค่าสูงสุด
ของธุรกิจ  

Bertels (2002, p. 1) ไดก้ล่าวว่า การจดัการความรู้ หมายถึง การจดัการองคก์รให้
กา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองภายใตร้ากฐานความรู้ขององค์กร นัน่ก็คือ การสร้างสรรค์เพื่อสนบัสนุน
โครงสร้างองค์กร ความสะดวกของสมาชิกในองค์กรโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology) เป็นเคร่ืองมือร่วมกบัการท างานเป็นทีมและกระจายความรู้ เช่น กรุ๊ปเเวร์ 
(Groupware)  

 Rossett (2002, p. 1) ไดส้รุปค าวา่ การจดัการความรู้ เป็นการบริการความรู้ท่ีเหมาะสม
ถูกตอ้งกบับุคคลและเวลา 

สรุปค านิยามของค าว่า การจัดการความรู้  คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัขององคก์าร  การจดัการความรู้มีความส าคญัอยา่งยิ่ง  ไม่วา่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือ
ก าลงัพฒันาก็ตาม ดงันั้นการจดัการความรู้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับองคก์ร เป้าหมายท่ีส าคญั
ของการจดัการความรู้ในองคก์รก็เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาองค์
ความรู้และน าความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

2.3 ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการจัดการความรู้  
ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี (2550, น. 80 - 84)  กล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจะมีผลต่อ

กระบวนการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
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1. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย 9  ปัจจยั ดงัน้ี 
1.1  ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์าร หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงเป็นผูก้  าหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และผูบ้ริหารระบบการจดัการความรู้ในองค์กร รวมถึงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ 

1.2 ปัจจยัดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและชุมชน หมายถึง การ
พฒันาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหวา่งมหาวทิยาลยัและองคก์รต่างๆในชุมชนอยา่งพร้อมใจกนั รวมตวักนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด าเนินการ โดยมีเป้าหมายในการรวมตวัเป็นเครือข่ายท่ีจะช่วยเสริมแรงซ่ึงกนั
และกนั 

1.3 ปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ดา้นการจดัการความรู้ หมายถึง การ
ก าหนดทิศทางขององคก์ร และพนัธ์กิจของสถาบนัอุดมศึกษาในการบริหารจดัการความรู้ คือ ผลิต
องคค์วามรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

1.4 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร 

1.5 ปัจจยัด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้  หมายถึง การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ขอ้คิดเห็น ความเช่ือ วิธีการหรืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคลผูส้นใจแบบตวั
ต่อตวั ไดแ้ก่  การเรียนรู้ระหวา่งกนัในท่ีท างาน การพบปะสังสรรค์ ประชุมสัมมนา อบรม การจดั
เวทีชุมชน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.6  ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ชค้วามรู้ หมายถึง บุคลากรท่ีใชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน
และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเป็นผูด้  าเนินงาน หรือเป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมความรู้ต่างๆ 

1.7 ปัจจยัดา้นความรู้ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ ทกัษะและ
ความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้  เช่น ความสามารถในการใช้
โครงข่ายหรือเคร่ืองมืออ่ืนในการจดัการความรู้ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบคน้ความรู้ 
จดัเก็บความรู้ หรือการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล  

1.8 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเช่ือ หรือ
พฤติกรรมท่ีพนักงานภายในองค์กรตลอดจนผูบ้ริหารร่วมกันสร้างมาจนเป็นวิถีการท างานท่ี
เหมาะสมใหพ้นกังานปฏิบติั เพื่อใหอ้งคก์รสามารถปฏิบติัภารกิจไดบ้รรลุเป้าหมาย 

1.9 ปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์กร หมายถึง การจดัโครงสร้าง (Organize) ภายใน
องคก์รกลุ่มงาน ทีมงาน สายงานภายในองคก์ร 
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2.  ผลการด าเนินงานการจดัความรู้  ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี 
2.1 ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั หมายถึง การประเมินเก่ียวกบัระดบั

ของการน าแนวคิดเก่ียวกบัจดัการความรู้ไปปฏิบติัในองคก์ร โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ การ 
เร่ิมตน้ (Initial Scope) การส ารวจและทดลอง (Approach) การน าโครงการน าร่องไป

ใชง้านและ ริเร่ิมด าเนินการ (Deployment) การขยายผลและสนบัสนุน (Early Results) และการ
จดัการองคค์วามรู้ (Institutionalized Results) 

2.2  แผนงาน โครงสร้าง และบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ หมายถึง 
การประเมินแผนงาน และการจดัโครงสร้างบุคลากรเพื่อการจดัการความรู้ รวมถึงการประเมินขอบ 
เขตดา้นบทบาทของบุคลากรผูจ้ดัการความรู้ในองคก์ร 

2.3  โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ หมายถึง การประเมินโครงสร้างองคก์ร 
ตามมุมมองการจดัองคก์รการจดัการความรู้ 

2.4  การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ หมายถึง การประเมินเก่ียวกบัการ
ตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ในการจดัการความรู้ตามกลยทุธ์ หรือตามแผนงานการจดัการความรู้ 

2.5  กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง การประเมิน
กระบวนการท่ีองคก์รปฏิบติัในการจดัการความรู้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ 

วจิารณ์ พานิช (2546, บรรยาย) กล่าวถึงปัจจยัหลกัท่ีช่วยส่งเสริมความเขม้แขง็ของการ 
จดัการความรู้ 8 ประการ ดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้ า : ภาวะผูน้ าท่ีแสดงความเช่ือในคุณค่าภารกิจขององค์กรและจดั
กระบวนการให้เกิดความมุ่งมัน่ร่วม (Shared Purpose) ภายในองคก์ร เป็นส่ิงมีค่าสูงสุดท่ีผูน้ าจะพึง
ใหแ้ก่องคก์ร 

2. โครงสร้าง : การจดัโครงสร้าง (Organize) ภายในองคก์รเป็นกลุ่มงาน ทีมงาน สาย
งานภายในองคก์รและเช่ือมโยงออกไปภายนอกองคก์ร โครงสร้างท่ีมีความยืดหยุน่ เกิดการรวมตวั
กนัเป็นกลุ่มเฉพาะกิจไดง่้าย มีการส่ือสาร ร่วมมือขา้มสายงานในแนวราบอย่างคล่องตวั เป็น
เง่ือนไขส าคญัของการจดัการความรู้ 

3. วฒันธรรม พฤติกรรม และการส่ือสาร : วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมการเรียนรู้ 
การมองการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวตั เป็นสภาพความเป็นจริง และเป็นโอกาสเปิดเผย
แลกเปล่ียนขอ้มูลภายในองคก์ร ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการจดัการความรู้ 

4. เทคโนโลยีและกระบวนการ : เทคโนโลยีกระบวนการท่ีองค์กรใช้ในการด าเนิน
ภารกิจหลกัขององคก์ร ถา้มีความเหมาะสมจะช่วยในการจดัการความรู้ 
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5. การให้รางวลัและการชมเชย : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์เช่น พฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ ไม่ปกปิดความรู้ 

6. การวดัและประเมินผล : เป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน ผลงานของบุคลากร ส่วนงานและองคก์รในภาพรวม 

7. ความรู้ ทกัษะ ขีดความสามารถ : เป็นความรู้ ทกัษะ ขีดความสามารถส าหรับใช ้
ปฏิบติังานหลกัขององคก์ร 
8. การจดัการ : เป็นกระบวนการท่ีท าให้กิจกรรมขององคก์รด าเนินการไปตามแผน        

การจดัการในลกัษณะการให้อ านาจ (Empower) แก่หน่วยยอ่ย หรือท่ีเรียกวา่น าจากขา้งหลงั (Lead 
frombehind) จะส่งเสริมการจดัการความรู้อยา่งทรงพลงัยิง่ 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547, น. 59-62) ไดส้รุปปัจจยัท่ีเอ้ือให้การจดัการความรู้
ประสบความส าเร็จไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้ าและกลยทุธ์ การจดัการความรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารขององคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจแนวคิดและตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ
จากการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลกัดนัให้มีการจดัการความรู้ในองคก์ร ทั้งน้ีอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รบรรลุผลส าเร็จในการจดัการความรู้ คือ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ีชดัเจน
ของการจดัการความรู้ องคก์รตอ้งตอบใหไ้ดว้า่จะจดัการความรู้ในองคก์รเพื่ออะไร เพื่อก าหนดเป็น
แผนงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ส่ิงส าคญัคือกล
ยทุธ์ของการจดัการความรู้จะตอ้งสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินงานขององคก์ร 

2. วฒันธรรมองคก์ร ส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการจดัการความรู้
ไดคื้อ วฒันธรรมของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ร และองคก์ร
ตอ้งท าความเขา้ใจถึงอุปสรรคต่างๆท่ีขดัขวางไม่ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และพยายามหา
วิธีการท่ีจะก าจดัอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร เพื่อท าให้
บุคลากรในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศ มีส่วนส าคญัในการช่วยใหค้นในองคก์รสามารถคน้หาความรู้
ดึงความรู้ไปใช ้ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และช่วยให้ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ถูกจดัเก็บอยา่งเป็น
ระเบียบซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นตอ้งสามารถเช่ือมต่อหรือรวมเขา้กบัระบบเดิมขององค์กร
รวมถึงตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละใชไ้ดง่้าย ท่ีส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชคื้อ องคก์รตอ้งตระหนกัวา่เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการติดต่อและเช่ือมโยง
คนภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนัเท่านั้น ช่วยท าให้การแลกเปล่ียนความรู้เกิดข้ึนไดร้วดเร็วและสะดวก
ยิง่ข้ึน 
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4. การวดัผล จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล และท าการ
ปรับปรุงกลยทุธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการความรู้ได้ นอกจากนั้นผล
จากการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้จะโน้มน้าวให้บุคลากรทุกระดบัเห็นถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการจดัการและแลกเปล่ียนความรู้ ในการวดัผล องค์กรจะตอ้งตระหนกัว่าตวัช้ีวดัท่ีดี
จะตอ้งสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบั   กลยุทธ์การจดัการความรู้ขององค์กรและสามารถบอกไดว้่า
สถานะปัจจุบนัของการจดัการความรู้เป็นอยา่งไร 

5. โครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนนั้น
จะตอ้งมีโครงสร้าง และระบบรองรับส าหรับบุคลากรในองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัได้
อยา่งสะดวก โครงสร้างน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สถานท่ี หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงช่วย
ใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนั หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น โครงสร้างหรือระบบงานท่ีเอ้ือให้
เกิดสภาพท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ และกลไกในการแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ นอกจากนั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาถึงโครงสร้างของหน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในการจดัการ
ความรู้วา่ควรเป็นในรูปแบบใด เช่น การจดัตั้งทีมงานขา้มฝ่าย เพื่อให้บุคลากรจากทุกฝ่ายงานเขา้
มาร่วมกนัวางแผนและด าเนินการในเร่ืองการจดัการความรู้ สุดทา้ยคือระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น ระบบการประเมินผลงาน และระบบการยกยอ่งชมเชย 

ปัจจยัทั้ง 5 น้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์ และคณะ, 2548: 48) โดย
องค์กรควรบริหารจดัการปัจจยัเอ้ือทั้ง 5 อย่างเป็นระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความ
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ตามแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ 
(2547) โอเดล O’Dell (1996), อาเธอร์แอนเดอร์เซน์ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตของอเมริกา (1996) บุญ
ดี บุญญากิจ และคณะ (2547) บุชเชอร์ และคณะ (2001) ซอลลีสและโจนส์ (2002) ประชา การ
มานะกจกิ ลุ และนภาพร สุคนธวารี (2548) ไดแ้ก่ 1. ภาวะผูน้ า 2. โครงสร้างองคก์าร  3. วฒันธรรม
องค์การ 4. เทคโนโลยีและ 5. การวดัและการประเมินผล และกระบวนการจดัการความรู้ตาม
แนวคิดของ Marquart (1996) ประกอบดว้ย 1. การแสวงหาความรู้ 2. การสร้างความรู้ 3. การจดัเก็บ
และสืบคน้ความรู้  4. การถ่ายโอนความรู้และการใชป้ระโยชน์ 

 
2.4 เป้าหมายหลกัทีม่หาวิทยาลยัน าการจัดการความรู้ไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบริหาร
ราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ดงัท่ีระบุไวใ้นแนวทางการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการและเพื่อเป็น
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การสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลยั รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนภายในจงัหวดัสามารถ
ด าเนินการจดัการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมได ้(ศิริพร ริพล, 2549: 46-49) 

1. สถาบนัอุดมศึกษามีแผนการจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ 
2. การจดัการความรู้ในองคก์ร หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดั

กระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้
สถาบนัอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 

3. กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร ประกอบดว้ย การระบุความรู้        
การคดัเลือก การรวบรวม การจดัระบบจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ การ
แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้
ภายในองคก์ร และการก าหนดแนววธีิปฏิบติังานตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2.5  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
2.5.1  แนวคิดการประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ 

European KM Forum (European KM Forum, 2002: Online) เป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อประสานงานและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพภายในสหภาพยุโรป              
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการพฒันาในขอบเขตของการจดัการความรู้ ซ่ึงได้มีการศึกษา
เก่ียวกบัตวัแบบการจดัการความรู้ (KM Application Models) และไดจ้ดัท าตวัแบบและเคร่ืองมือ
ส าหรับประเมินผลการจดัการความรู้ (KM Assessment Model and Tool) 

แนวคิดเก่ียวกบัตวัแบบและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับประเมินผลการจดัการความรู้นั้น
(KM Assessment Model and Tool) จดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวัแบบและเคร่ืองมือ
ในการประเมินผลท่ีมีโครงสร้างของเคร่ืองมือระดบัสูง เพื่อประเมินองคก์รต่างๆในสหภาพยุโรป
ในดา้นระดบัความส าเร็จของการจดัการความรู้ โดยมีกรอบแนวคิด ตามแผนภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.2 ร่างกรอบแนวคิดการจดัการความรู้ของสหภาพยโุรป (Draft of European KM 
Framework) 

ทีม่า: European KM Forum: 2002, Online 
 

จากร่างกรอบแนวคิดการจดัการความรู้ของ  European KM Forum  ประกอบไปดว้ย  7 
เกณฑว์ดัหลกั  7  ประการ  อนัไดแ้ก่  

1.  กลยทุธ์การจดัการความรู้ (KM Strategies)  
2.  ประเด็นการจดัการความรู้ดา้นคนและสังคม (Human+Social KM Issues)  
3.  มุมมองเก่ียวกบัองคก์รท่ีจดัการความรู้ (KM Organizational Spect)  
4.  กระบวนการจดัการความรู้ (KM Processes)  
5.  เทคโนโลยกีารจดัการความรู้ (KM Technologies)  
6.  การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการความรู้ (KM Performance Measurement)   
7.  มุมมองทางธุรกิจและการน าไปปฏิบติั (KM Business Cases + Implementation) 
ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหมดน้ีจะมีการเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดเพื่อสนบัสนุนในดา้นหน่ึง

คือนวตักรรมของทั้งระบบและอีกดา้นหน่ึงคือการรับประกนัเก่ียวกบัการน าความรู้ท่ีมีอยูก่ลบัมาใช้
ใหม่ในระบบ 

 จากผลการศึกษาของ  American  Productivity  &  Quality Center :  APQC เก่ียวกบั 50 
บริษทัชั้นน าในสหรัฐอเมริกาท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการความรู้ พบวา่บริษทัเหล่าน้ีมีการ
แบ่งการจดัการความรู้เพื่อน าไปใชป้ฏิบติัออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การเร่ิมตน้ การส ารวจและการ
ทดลอง การน าโครงการน าร่องไปใชง้านและการริเร่ิมด าเนินการ การขยายผลและสนบัสนุน และ
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การจดัการองคค์วามรู้ โดยจดัท าแบบประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ (KM Assessment) 
ภายใตก้รอบแนวคิดตามแผนภาพท่ี 2.3 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิดการจดัการความรู้ของ APQC 
ทีม่า: APQC อา้งใน ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2550: Online 
 

จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างปัจจยัผลักดันการจดัการความรู้         
อนัไดแ้ก่ กลยุทธ์ (Organizational Knowledge Strategy) ภาวะผูน้ า (Leadership) วฒันธรรม 
(Culture) เทคโนโลยี (Technology) และการประเมินผล (Measurement) กบัขั้นตอนต่างๆใน
กระบวนการจดัการความรู้ อนัไดแ้ก่ การสร้างความรู้ (Create) การระบุความรู้ (Identify) การ
จดัเก็บ (Collect) การปรับ (Adapt) การจดัการ (Organize) การน าไปใช้ (Apply) และการแบ่งปัน 
(Share) ซ่ึงการออกแบบประเมินของ APQC ไดจ้  าแนกหมวดหมู่ของแบบประเมินออกเป็น 6 ส่วน 
ประกอบดว้ย 

1. ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั (Stage of KM Implementation) ในส่วน
น้ีเป็นการประเมินระดบัความส าเร็จในการจดัการความรู้ 

2. แผนงาน โครงสร้าง และบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (KM Program 
Structure and Roles) เพื่อประเมินดา้นบุคลากรผูจ้ดัการความรู้ 

3. งบประมาณท่ีใช้ในการจดัการความรู้ (KM Costs and Budgets) ประเมิน
กระบวนการจดัการความรู้ 

 4. การประเมินแผนงานและผลลพัธ์จากการจดัการความรู้  (KM Program Measures 
and Outcomes) ประเมินความคุม้ค่าของผลลพัธ์ 
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5. กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing Processes 
and Activities) ประเมินกระบวนการจดัการความรู้ 

6. สาระและเทคโนโลยี (Content and Technology) 
 
2.6  มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี                        
และมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

2.6.1 มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 
ประวติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาส

ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่ง ข้ึน ดังนั้ น ใน พ.ศ.2527 
ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้ รัฐบาลจัดตั้ งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ 
ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวนัออก 1 แห่ง และภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง         
ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้จดัตั้ง วิทยาลยัในสังกดั มหาวิทยาลยัขอนแก่นข้ึนท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี และ จงัหวดันครราชสีมา โดยวิทยาลยัท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ให้ใชช่ื้อว่า              
“ วิทยาลยัสุรนารี ” และเลือกพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม บริเวณ อ่างเก็บน ้ าห้วยบา้นยาง อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา  เน้ือท่ี ประมาณ 7,000 ไร่ เป็นท่ีตั้ง   

ต่อมารัฐบาลซ่ึงมี ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวณั เป็น นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็น
ความจ าเป็นในการเร่งรัดจัดตั้ งมหาวิทยาลัย เพิ่มข้ึนในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีศักยภาพ และ         
ความพร้อมท่ีจะสนองความ ตอ้งการของการ พฒันาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ดงันั้น คณะรัฐมนตรี   
ในคราวประชุม เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2531  จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลยั ในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง  เป็น
มหาวทิยาลยัเอกเทศ พร้อมกนัน้ี ไดอ้นุมติั ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจดัตั้ง มหาวิทยาลยัสุรนารี โดย
มีปลดัทบวง มหาวิทยาลยั  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้
จัดท าโครงการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี  สุรนารี เสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้ ง เสนอ                             
ร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งมหาวทิยาลยั  ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรในสมยัประชุม พ.ศ. 2532  เม่ือวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบญัญติั
ดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2533 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ถือ เอาว ันท่ี  27 กรกฎาคม 2533  เ ป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2533 - พฤษภาคม 2536 มหาวิทยาลัยได้พฒันาท่ีท าการ       
โดยจดัจา้งก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้าง และจดัให้ มีพิธีวางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2533 
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อาคารและส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่แลว้เสร็จทนัการเปิดด าเนินการรับนักศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 
2536 

ปณิธาน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐ  ท่ีไม่เป็น 

ส่วนราชการ อยู่ในก ากบัของรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย เป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเสริมสร้าง
ความคล่องตวั และ ประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการด าเนินงาน เป็น
ชุมชนทางวชิาการท่ีเป็น แหล่งรวมผูรู้้ ผูเ้รียน และสรรพวทิยาการดา้นศิลปศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ บุคคล และสังคมมหาวทิยาลยัแห่งน้ี มีปณิธานอนัมัน่คง ท่ีจะด ารง
ความเป็นเลิศในทุกภารกิจ พฒันาคุณภาพชีวติ มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการสะสม และสร้างสรรคภ์ูมิรู้  ภูมิ
ธรรม และภูมิปัญญา เพื่อพฒันามนุษยชาติ ชัว่นิรันดร์ 

วสิัยทศัน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี เป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพฒันาสังคมท่ีมี
ความสุขและย ัง่ยนื 

     ยทุธศาสตร์การพฒันา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและเป้าหมายไว ้5 

ประการ ดงัน้ี 
1. ขยายตวัอย่างระมดัระวงั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความส าคญักับการ

ด าเนินการพฒันา มหาวิทยาลัยในส่วนท่ีสามารถท าได้ดีท่ีสุดก่อน เป็นส่วนท่ีหน่วยงานอ่ืนไม่
สามารถท าได ้หรือท าไดไ้ม่เพียงพอ และมีความตอ้งการสูงในช่วง พ.ศ. 2545 – 2554  

2. ระดมทรัพยากรและสรรพก าลงัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสรรหาให ้
เพียงพอ และพฒันา ให้ใชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มท่ีในทุกภารกิจ และการระดมทุนเพื่อประกนัโอกาสให้
นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยส์ามารถเรียนได ้

3. สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยสร้างนวตักรรมใหม่ สร้างปัจจยัคุณภาพ เน้น
การใชเ้ทคโนโลยีท่ี เหมาะสม ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อให้สามารถดึงดูดคณาจารย์
และบุคลากรตลอดจนนกัศึกษามาสู่มหาวทิยาลยั รวมทั้งการกระท าภารกิจทุกดา้น ให้เกิดความเป็น
เลิศสามารถแข่งขนัได ้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. รักษาจุดแข็งและข้อดีท่ีมีอยู่ พฒันาอย่างต่อเน่ือง ด้วยความ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เช่น การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ ระบบรวม บริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอนงานใหภ้าคเอกชน เป็นตน้ 
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5. สร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันา ของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็น
ตน้แบบ และขยายผลไปสู่ การบริการทางวชิาการ และการใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

ภารกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีมีภารกิจหลกั 5  ประการ ไดแ้ก่  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของการพฒันาประเทศ 
2. วิจัยและค้นควา้เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการน า

ผลการวจิยัและพฒันาไปใชใ้นการพฒันาประเทศ  
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพา

ตนเองทางเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาไดม้ากข้ึน  
4. ใหบ้ริการทางวชิาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติและของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ

และวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดจ้ดัให้มีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัการความรู้  

(Knowledge Management: KM) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 - 2559) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั  ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้การ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี                
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด มหาวิทยาลยัจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการบริหาร
จดัการความรู้จดัท า แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์แผนของหน่วยงาน และรวบรวมตามขอบเขตการจดัการศึกษา (KM Focus 
Area) ทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นการจดัการศึกษา   ดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลยี ดา้นบริการวิชาการ ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดา้นการพฒันา
ระบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีของ สกอ. คือ ตวับ่งช้ีท่ี 7.2        
การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ และสอดรับกบัวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัความวา่ “มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารีเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นท่ี
พึ่งของสังคม”มหาวิทยาลยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพฒันาการ
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จดัการความรู้ของมหาวิทยาลัยและให้แผนปฏิบติัการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวต่้อไป 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอบระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ใน 7 

กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หลกัสูตร 6 ปี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
หลกัสูตรต่อเน่ือง หลกัสูตรวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต และปริญญามหาบณัฑิต 
1. หลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ 
2. หลกัสูตรวชิาเทคโนโลยสีังคม 
3. หลกัสูตรวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ 
5. หลกัสูตรวชิาแพทยศาสตร์ 
ขอ้มูลหน่วยงานภายใน 

สภามหาวทิยาลยั / The University Council 
ส านกังานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (สสม.)  

ส านกังานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.)  

ส านกังานอธิการบดี /Office of the Rector 
ส านกังานอธิการบดี (สนอ.)  

ส่วนสารบรรณและนิติการ (สสน.) 

ส่วนการเจา้หนา้ท่ี (สกจ.)  

ส่วนการเงินและบญัชี (สกบ.)  

ส่วนอาคารสถานท่ี (สอส.)  

ส่วนพสัดุ (สพ.) 

ส่วนแผนงาน (สผ.)  

ส่วนประชาสัมพนัธ์ (สปส.) 

ส่วนส่งเสริมวชิาการ (สสว.)  

ส่วนกิจการนกัศึกษา (สกน.)  
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สถานกีฬาและสุขภาพ (สกส.) 

สถานส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (สพส.)  

ส่วนบริหารสินทรัพย์ 
สถานพฒันาคณาจารย ์(สพค.)  

หน่วยประสานงาน มทส. กทม. (นปมก.)  

ส านกัวชิา / Academic Institutes 
ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ (สวว.)  

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (สวทก.)  

ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม (สวทส.)  

ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (สววศ.)  

ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ (สวพย.)  

ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ (สวพ.)  

ศูนย ์/ สถาบนั ( Centers / Institues ) 
สถาบนัวจิยัและพฒันา (สบวพ.)  

ศูนยกิ์จการนานาชาติ (ศกน.)  

ศูนยค์อมพิวเตอร์ (ศค.)  

ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศควท.)  

ศูนยบ์ริการการศึกษา (ศบก.)  

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.)  

ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา (ศนท.)  

ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (ศสพ.) 
2.6.2  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ประวติัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 “มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี”  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และผา่นการอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์   ให้เปล่ียน
ประเภทสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจาก “วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี” เป็น “มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
(มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU)” ในวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2552  

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU) ซ่ึงเดิม
คือ “วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี” ได้ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2545 ตามเจตนารมณ์ของ               
ดร.บงัอร เบญ็จาธิกุล อธิการบดี ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ
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และสนองศรัทธาของชุมชน ความปรารถนาของท่านผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าพาณิชยการกรุงเทพและ 
โพลีเทคนิคพณิชยก์รุงเทพตลอดจนเยาวชนและประชาชนทัว่ภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา           
ในระดบัอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบภายใตป้ณิธานท่ีจะให้สถาบนัการศึกษาเป็นท่ีรวมองค์ความรู้
วิชาการแขนงต่างๆ อนัล ้ าเลิศ ทนัสมยัและบุคลากรท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญด้านการศึกษา       
โดยจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มี
ความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาเรียน และด ารงตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห่งสถาบนัท่ีว่า “สร้างปัญญา  พฒันาคนฝึกฝน
คุณธรรม”    

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีมีสถานท่ีท าการตั้งอยู่ 2 แห่ง รวมพื้นท่ีทั้งหมด 219 ไร่ 3 
งาน 94 ตารางวา  โดยสถานท่ีท าการแห่งแรกตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 16/10 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวฒันา 
แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 บนพื้นท่ี 188 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา และสถานท่ีท า
การ   แห่งท่ี 2 ตั้งอยู่ ณ ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 72170 บนพื้นท่ี 31 
ไร่  1 งาน 86 ตารางวา เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเป็นบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ  ซ่ึงสะดวกต่อการ
คมนาคม   ทั้งทางรถยนต์และรถโดยสารประจ าทาง อีกทั้งแวดลอ้มดว้ยหน่วยงานราชการต่างๆ
ดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีอ านวยให้การด าเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัลุล่วงไปด้วยดี ตลอด
ระยะเวลานบัแต่การก่อตั้งสถาบนัจาก “วิทยาลยักรุงเทพธนบุรี” ถึง “มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี” 
ในปัจจุบนั สถาบนัการศึกษาแห่งน้ีได้ด าเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา
ครบถ้วนทั้ง  4 ประการอย่างสมบูรณ์ โดยด ารงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ยภารกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน  การวิจยั การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ    ทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการเป็นสถาบนัท่ีกา้วน าการศึกษาใหค้รอบคลุมทัว่ถึงประชาชน
ทุกภูมิภาค บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัและเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกสืบไป 

ปรัชญา  
     “สร้างปัญญา  พฒันาคน  ฝึกฝนคุณธรรม” 
      ปณิธาน  

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้
เป็นผูน้ าทางสังคม  มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้และเป็นสถาบนั 
การศึกษาท่ีมีนวตักรรมทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พนัธกิจ  
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีไดก้ าหนดพนัธกิจการด าเนินงานไวด้งัน้ี 
1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถพร้อมดว้ยคุณธรรมและจิตส านึกท่ีดีงามตาม 

ปรัชญาของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีในสาขาวชิาอนัเป็นท่ีตอ้งการของประเทศ 
2. วิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดด าเนินการเรียนการสอน

ตามท่ีมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดบัประเทศและต่างประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านท่ีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมและ

เช่ียวชาญ 
4. ท านุบ ารุงและเสริมสร้างวฒันธรรมอนัดีงามแก่สังคมและพฒันามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
เป้าประสงค ์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีก่อตั้งข้ึนเพื่อผลิตบุคคลท่ีมีคุณภาพสนองตอบต่อนโยบาย

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระดบัประเทศและ
นานาชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัพร้อม
ดว้ยคุณธรรม และเป็นสถาบนัเพื่อการคน้ควา้วิจยัทั้งการบริการทางดา้นวิชาการแก่ชุมชนสังคม 
โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไปสู่ชุมชนต่างๆ ดว้ยความเสมอภาคอยา่ง
ทัว่ถึง 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีจิตส านึกจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
3. เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูอ้นุรักษเ์ผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย โดยมหาวิทยาลยั

กรุงเทพธนบุรีมุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตส านึกบัณฑิตให้ตระหนักถึงความส าคญัของ
ศิลปวฒันธรรมไทยอนัเป็นมรดกล ้าค่าท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงตอ้งหวงแหนและรักษาไว้
ใหด้ ารงอยูสื่บไป 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพการบริการสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิตสู่
สังคม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นสะพานเช่ือมโยงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแบบไร้
พรมแดนอยา่งเสริมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 

5. เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูรู้้จักสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้
รู้จกัสิทธิท่ีพึงมีต่อสังคมและปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัยงัประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษยโ์ลกโดยส่วนรวม 
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6. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้านการจดัการศึกษา โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับ
รัฐบาลผลิตบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าเป่ียมดว้ยศกัยภาพอนัจะ
เสริมสร้างเพิ่มประสิทธิผลแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป 

การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  ได้จดัท าแผนการจดัการความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจและให้แนวทางในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรมมากข้ึนเพื่อให้ไดรั้บความเขา้ใจในหลกัการของการจดัการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั
โดยทางมหาวิทยาลยัไดใ้ชโ้ครงการวิจยัและไดใ้ห้บุคคลากรและกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภยัและกลุ่มตวัอย่าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการซ่ึงจดัโดย 
โครงการวิจยัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA เม่ือวนัท่ี 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 และโครงการวจิยัความเขม้แขง็ของชุมชนในการเกิดอุทกภยั กรณีศึกษาเขตทวีวฒันา เม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  ไดจ้ดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM Action 
Plan) เพื่อน าไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการกีฬา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานภายใน 
กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา 
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กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 
กลุ่มงานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
กลุ่มงานวจิยัและบริการวชิาการ 
กลุ่มงานบริหาร 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
คณะภายในมหาวทิยาลยั 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะบญัชี 
คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 

2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวจิยัภายในประเทศ 
ชวลิต ขอดศิริ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  

แผนกมธัยม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการจดัการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลยั แผนกมธัยม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลยั จ านวน 107 คน ปีการศึกษา 2549 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว
ขา้งตน้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ  
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ผลการวิจยัพบว่า ในการจดัการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  แผนกมธัยม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ไดมี้การปฏิบติัในประเด็นต่อไปน้ี กระบวนการจดัการความรู้ ภาวะผูน้ า 
เทคโนโลยี    ท่ีสนบัสนุนการส่ือสาร วฒันธรรมในการจดัการความรู้ การวดัผล การจดัการความรู้
และองค์ประกอบการจดัการความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ แต่ก็มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ หลกัสูตร
สถานศึกษายงัไม่ลงตวัชดัเจน  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นกัเรียนยงัขาดภาวะผูน้ า สถานท่ีจะ
ให้ใช้กบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  ยงัมีให้ใช้น้อย การสานต่อรูปแบบ หลกัการ กระบวนการสอบไม่
สอดคลอ้งกนั ท าให้ผูเ้รียนแต่ละชั้นปีไม่ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ท่ีต่อเน่ืองกนั การวดัผลไม่มี
ความแน่นอน และแตกต่างกนัทุกภาคเรียน ท าใหค้รูเกิดความสับสน และความไม่เขา้ใจกนัระหวา่ง
ผูป้กครองและครู ท าให้เกิดความขดัแยง้ในเร่ืองของการวดัประเมินผล และผลการเรียนของ
นกัเรียน 

บุญส่ง หาญพานิช (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
ความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย”  

 ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีน าเสนอ 
เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ ซ่ึงประกอบด้วย 10 ด้าน                
ดา้นวิสัยทศัน์ คือ การเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้และชุมชนนกัวิชาการ ดา้นภารกิจ คือ การผลิต 
ถ่ายทอด และบริการความรู้ ดา้นนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อยา่งทัง่ถึงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั ดา้นเป้าหมาย คือ   การพฒันาวฒันธรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และ
วฒันธรรมการบริการความรู้พฒันาพนักงานท่ีมีความรู้ พฒันาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบนั และพฒันาปฏิสัมพนัธ์ความรู้ ดา้นการประเมิน คือ ประเมินความสามารถและวฒันธรรม
ของสถาบนั ดา้นยุทธศาสตร์ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการความรู้ไว ้ 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยทุธศาสตร์ผูบ้ริหาร ยุทธศาสตร์พนกังานท่ีมีความรู้ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพนัธ์ความรู้ยุทธศาสตร์
การส่ือสารความรู้และเทคโนโลยียุทธศาสตร์การไวว้างใจ  และยุทธศาสตร์ร่วมพลงัด้านส านัก
บริหารจดัการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารการจดัการความรู้ ด้านกระบวนการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปันและ
เปล่ียนและบริการ การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข ดา้นผลการด าเนินการ คือ ท าให้ไดว้ฒันธรรม
การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ ชุมชนบุคลากรท่ีมีความรู้ ฐานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิสัมพนัธ์ความรู้ นวตักรรมการเรียนรู้ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

 ศุภณัฐ มหาวิทิตวงศ์ (2546) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการความรู้ภายในองคก์ร ซ่ึงได้
ท าการศึกษาในศูนยพ์ฒันาคุณธรรม จงัหวดันครราชสีมา โดยน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลเชิง
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คุณภาพ พร้อมทั้งพฒันาแบบจ าลองการจดัการความรู้ระดบัองคก์รอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพการด าเนินงานภายในองคก์ร  

พบวา่ ศูนยพ์ฒันาคุณธรรม จงัหวดันครราชสีมา ไดมี้กิจกรรมท่ีจดัไดว้า่เป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัการความรู้อยูห่ลายกิจกรรม แต่ยงัขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรความรู้
ในองค์กรท่ีมีส่วนมากเป็นความรู้ฝังลึก  (Tacit Knowledge) ส่วนความรู้ชัดแจ้ง 
(ExplicitKnowledge) ยงัมีไม่มากนกั นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนระหวา่งกระบวนการ
จดัการความรู้อย่างเป็นระบบกบัการสร้างความรู้ชดัแจง้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร พร้อม
น าเสนอแนวทางด าเนินการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมีสาระส าคญัอยูท่ี่การกระตุน้ให้เกิด
การไหลเวียนของความรู้ฝังลึกและเนน้ถึงกระบวนการสร้างความรู้ชดัแจง้ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั
ภารกิจหลกัขององคก์ร โดยบูรณาการเขา้กบัแนวทางการท างานหลกั วฒันธรรมองคก์รท่ีดี และ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และในการจดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์ร 

จิรศกัด์ิ ศิริรัตนพล (2550) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการความรู้ด้านการสอนของ
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน:มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และตรวจสอบ
รูปแบบการจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

พบวา่รูปแบบการจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ย 3 องค ์ประกอบ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยั เจียระไนความรู้ และดูผลลพัธ์ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ปัจจยั มีทั้งหมด 6 ดา้น คือวฒันธรรม ภาวะผูน้ า โครงสร้าง เทคโนโลยี อาจารยแ์ละ
นกัศึกษา การเจียระไนความรู้ มี 4 ขั้นตอน คือ เป้าหมายความรู้ จดัท าแผนกลยุทธ์และกระบวนการ 
เลือกเทคนิคสร้างและถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการดูผลลพัธ์ มี 3 ดา้น 
คือ ระบบ ผลผลิต และผลลพัธ์ นอกจากน้ีผลการถอดประสบการณ์การจดัการความรู้ พบว่า 
รูปแบบการจดัการความรู้ดา้นการสอนสามารถน าไปจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารยไ์ด้  
และควรด าเนินการการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองผูบ้ริหารควรส่งเสริม สนบัสนุน และชกัจูงให้
อาจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน และอาจารยค์วรเขา้ร่วมการจดั การความรู้
โดยสมคัรใจ ส าหรับการจดัการความรู้ในองคก์รเอกชนนั้น 

ธิดา จุลินทร (2549) ไดศึ้กษากระบวนการและปัจจยัความส าเร็จของการจดัการความรู้
ในองค์กร : ศึกษากรณีศูนยสุ์ขภาพจิตเขตกรมสุขภาพจิต โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา  

พบว่าปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จในการด าเนินการจดัการความรู้ของศูนยสุ์ขภาพจิต
เขต คือ ผูน้ าให้ความส าคญัและให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั มีการก าหนดเป้าหมาย
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และนโยบายท่ีชดัเจน บุคลากรทุกคนใหค้วามส าคญัใหค้วามร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมี
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย วตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนในการด าเนินการ มีความพร้อม
ดา้นเทคโนโลย ีและมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเกิดการจดัการความรู้ 

สุกิจ แตงมีแสง และยงยุทธ อ่ิมอุไร (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใน
องคก์ร โดยมีกรณีศึกษาคือ บริษทัยเูอชเอม็ จ ากดั  

พบวา่ แนวทางการจดัการความรู้ในองคก์รจะตอ้งเร่ิมสร้างจากระดบัตวับุคคล ท าให้
บุคลากรภายในองคก์รมีวิสัยทศัน์และทิศทางความ คิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
จะตอ้งท าให้เกิดเป็นขอ้ผูกพนั (Commitment) เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะกระตุน้ให้พนกังานมีความ
รับผิดชอบท่ีจะศึกษาเรียนรู้จนเกิดความช านาญ และในระดบัหน่วยงานจะตอ้งท าหนา้ท่ีจดัการกบั
ความรู้ท่ีเกิดจากบุคลากร และขยายขอบข่าย จากระดบับุคคลไปสู่การจดัการระดบัทีมงาน อีกทั้งยงั
ก่อให้เกิดการพฒันาสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและเป็นวฒันธรรมองค์กรต่อไป นอกจากน้ียงัได้
เสนอรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรโดยผสานด้วยองค์ประกอบสามส่วน 
ไดแ้ก่ องค์กร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยองค์กรจะเป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ 
นอกจากน้ี กระบวนการจะมีทั้งกระบวนการด าเนินธุรกิจและกระบวนการในการจดัการความรู้ 
องคป์ระกอบสุดทา้ยคือเทคโนโลยีซ่ึงจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความรู้  เพื่อให้การ
จดัการความรู้นั้นเกิดประสิทธิผล หากองค์กรสามารถบริหารจดัการองคป์ระกอบทั้งสามส่วนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มส่งผลต่อองคก์รท าใหเ้กิดการพฒันางานท่ีมีคุณภาพต่อไป 

ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี(2551) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองคก์ารกบั
กระบวนการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาคือมหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการจดัการความรู้ และศึกษาความแตกต่างของความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานระดบัคณะ
วชิา และระหวา่งหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการระดบัฝ่ายของมหาวทิยาลยัพายพั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ 
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัพายพัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

ผลการวจิยัพบวา่มหาวทิยาลยัพายพั มีกระบวนการจดัการความรู้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ระบุความรู้ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการจดัหาหรือแสวงหาความรู้ท่ีตอ้งการ ดา้น
การเขา้ถึงความรู้ ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการจดัเก็บความรู้ อยา่งไรก็ตาม
พบว่าปัจจยัดา้นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการความรู้เพียง 5 ดา้น จาก
ทั้งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและ
ชุมชน ดา้นวิสัยทศัน์พนัธกิจและกลยุทธ์ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ และดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากน้ีผลจากการศึกษาความแตกต่างพบว่า 
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หน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดบัฝ่ายท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ปัจจยัด้านองค์ประกอบท่ีพยากรณ์
กระบวนการจดัการความรู้ และกระบวนการจดัการความรู้แตกต่างกนัอีกดว้ย ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้
คน้พบปัจจยัส าคญัของการจดัการความรู้ในสถาบนั อุดมศึกษา คือ ความส าคญัของความร่วมมือกนั
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ซ่ึงปัจจัยน้ีนอกจากจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้
มหาวิทยาลยัพายพัมีความ โดดเด่นในการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเองแลว้ ยงัสร้างความรู้
ใหม่ใหก้บัระบบการศึกษาไทย ในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตรและการสอนในอนาคต 

จ าเริญ จิตหลงั (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัการจดัการความรู้น าไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
ในสถาบนัการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจและยทุธศาสตร์ โครงสร้างองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบการจดัการ ความสามารถ
ของบุคลากร และการเสริมแรง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสนบัสนุนใหเ้กิดสังคมฐานความรู้ในโรงเรียน  

กิตติพงศ ์หาญกุลพงษ์ (2549) ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)” โดยใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ  

พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ไดแ้ก่ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
1) การด าเนินงานเร่ืองโครงสร้างองคก์ร ซ่ึง AIS จดัหน่วยงานสนบัสนุน คือ KM Tech Support 
Team และ Culture Team อยูภ่ายในส านกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 2) การก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ชดัเจนส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นการจดัการความรู้ โดยมีการแบ่งบทบาทและหนา้ท่ีกนั
อย่างชดัเจน 3) การน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการจดัการความรู้ประกอบดว้ย  Hardware และ 
Software ต่างๆ และใชเ้ทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนความร่วมมือ (Collaboration) เพื่อสนบัสนุนให้การ
ด าเนินการจดัการความรู้มีประสิทธิภาพ 4)ภาวะผูน้ า ซ่ึงผูบ้ริหารของ AIS ได้ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และให้การสนบัสนุนการจดัการความรู้ในองคก์รดว้ยดี  อีกทั้ง
ยงัสามารถช้ีแนะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการความรู้ได ้5) การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใน
การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบติังานเพื่อเป็นฐานในการสร้างความรู้  และมีการให้ความรู้กบั
บุคลากรในทีมงาน นอกจากน้ีพบวา่ ยงัไม่ไดมี้การด าเนินงานเก่ียวกบัการก าหนดระเบียบหรือการ
ให้รางวลัและยอมรับกบัพนักงานท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจดัการความรู้นั้น ถือเป็น
แผนการในอนาคต  

ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จในการจดัการความรู้ภายในองคก์ร: กรณีศึกษาบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัฯมีการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ไปทัว่ทั้งองคก์ร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพิ่มความภักดีของลูกค้าสร้างนวตักรรมและ
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สนับสนุนให้การปฏิบติังานต่างๆบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท ทั้ งน้ีในด้านของปัจจยัของ
ความส าเร็จในการจดัการความรู้ของบริษทัฯ คือ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงความชดัเจน
ของวิสัยทศัน์และภาษา ความสัมพนัธ์ทางคุณค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การมุ่งเน้นท่ี
กระบวนการ วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อความรู้ โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจถาวร นอกจากน้ีพบวา่กลยุทธ์การจดัการความรู้ของบริษทัฯ 
คือ กลยทุธ์ท่ีเนน้ความรู้ (Strategy as Knowledge) กลยทุธ์ท่ีเนน้กระบวนการทางธุรกิจ (Strategy as 
Business Process) กลยุทธ์ท่ีเนน้ผลลพัธ์สุดทา้ย หรือ (Strategy as EndResults) ไดแ้ก่ การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ การสร้างความเป็นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์และการตลาด รวมถึงการมุ่ง
ไปสู่องคก์รท่ีมีการปฏิบติังานเป็นเลิศ 

ธีรุตม ์วศิวรากรู (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบักระบวนการถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร  
พบว่า บริษทั HarrisonDevelopment จ ากดั ไดจ้ดักิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ท่ี

ความส าคญัต่อการถ่ายทอดความรู้ของบริษทั ท่ีส าคญั 5 กิจกรรมไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายท่ีไม่เป็น
แบบแผน การขอเช่าความรู้ หรือการจา้งท่ีปรึกษา การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ การรวมกลุ่ม
เพื่อการแกปั้ญหาและการรับการฝึกอบรม และปัจจยัท่ีขดัขวางการถ่ายทอดความรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ทางดา้นโครงสร้างเทคโนโลยีของบริษทั ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมของบริษทั และปัจจยัทางดา้น
สายความรู้ของพนกังาน และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้การสนบัสนุนหรือแสดง
ความเป็นผูน้ าในการจดัการความรู้โดยตอ้งท าการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการจดัการความรู้
ในบริษทั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าการก าหนดเป้าหมายและนโยบายออกมาอยา่งชดัเจน เพื่อท าให้การท า
โครงการการจดัการความรู้นั้นสามารถกลมกลืนไปกบัวฒันธรรมของบริษทั 

งานวจิยัต่างประเทศ 
Sattar Bawany (2004) ไดท้  าการวจิยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการ 

ความรู้ในสิงคโปร์ (Key Success Factors of Knowledge Management Implementation in 
Singapore) การศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีมีแนวคิดมาจากการท่ีผูศึ้กษามองว่าการจดัการความรู้ตาม 
แนวทางของตะวนัตกนั้ นอาจจะไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศสิงคโปร์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพราะมีความแตกต่างกนัในดา้นวฒันธรรมและกระบวนการด าเนินธุรกิจ จึงมีความ 
ตอ้งการท่ีจะศึกษาคน้ควา้ รวบรวม รวมถึงทดสอบ เง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะทาง 
วฒันธรรมและกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู้ในองคก์ร ซ่ึงจาก 
การวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีท าให้องคก์รไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและน าไปสู่การจดัการความรู้ให้เป็น 
ผลส าเร็จ ประกอบดว้ยทั้งส้ิน 14 ปัจจยัคือ  
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1. ระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีจะเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ  

2. ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูงในการท่ีจะด าเนินการจดัการ
ความรู้   

3. งบประมาณท่ีสนบัสนุน  
4. ความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑท่ี์ขดัขวางการจดัการความรู้  
5. คู่มือการปฏิบติันโยบายและกระบวนการปฏิบติังานท่ีส่งเสริมต่อการจดัการความรู้  
6. รางวลัหรือผลตอบแทน หากผลการปฏิบติังานมีการพฒันา  
7. การส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร  
8. ความรู้ท่ีไดรั้บจากลูกคา้   
9. การส่งเสริมให้พนักงานเกิดแนวคิดในการเปรียบเทียบองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐาน

ดีกวา่ หรือองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ  
10. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม โดยผา่นช่องทางการฝึกอบรม  
11. การส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
12. ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม  
13. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการแกปั้ญหาภายในทีม  
14. การสนบัสนุนใหเ้กิดการท างานเป็นทีมและเกิดกลุ่มการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

 ผลการศึกษาของ Agrawal (2001, น.118 – 120) ยงัไดส้ังเกตพบอุปสรรคของการจดัการ 
ความรู้ในองคก์รเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  
 1. การขาดแคลนผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเขา้มาเก่ียวของ (Lack of Top Management 
Involvement)  
 2. การขาดแรงดึงส าหรับระบบของการจดัการความรู้ (Lack of Pull for KM System)  
 3. การขาดความเป็นเจ้าของการท างานข้ามสายงาน (Lack of Cross-Functional 
Ownership)  
 4. โครงสร้างองค์กรเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้  (Organizational Structure 
Hindering Learning)  
 5. ระบบรางวลัค่าตอบแทนมุ่งไปท่ีการจบัตอ้งไดแ้ละเป็นผลท่ีรวดเร็ว (Reward System 
Focusing only on Tangible and Quick Results) 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน ไดน้ าแนวคิด 

ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน  จึงท าให้
ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจในภาพรวมของตวัแปรต่าง ๆ มากข้ึน  ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบ
แนวความคิดในการวิจยัส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีเน้ือหาสาระส าคญัในการด าเนินการวิจยั
ตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
3.2 วธีิด าเนินการวจิยั 

 3.2.1  ประชากรและตวัอยา่ง 
                         3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

 3.2.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.2.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการความรู้ 

1. ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์าร 
2. ปัจจยัดา้นการสร้างความร่วมมือ 
    ระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน 
3. ปัจจยัดา้นวสิัยทศัน์ พนัธกิจและ 
    กลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 
4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    และโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ปัจจยัดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ 
7. ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะในการ 
    ใชเ้ทคโนโลยี 
8. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
9. ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร 

3.1  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 

3.2  วธีิด าเนินการวจัิย 
3.2.1  ประชากรและตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีสุรนารี  จ  านวน 371 คน  และมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี จ านวน 310 คน  ตั้งแต่ระดบั
แผนกข้ึนไป   

ตวัอย่าง คือ  ผูบ้ริหาร อาจารย์ เจา้หน้าท่ี ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี-                 
สุรนารีและมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  ตั้งแต่ระดบัแผนกข้ึนไป  มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน  300  คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ  านวนหน่วยงาน 36 หน่วยงาน ๆ ละ 5 คน  รวม
ทั้งส้ิน  180  คน 

 

ผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

1. ระดบัของการน าการจดัการความรู้             
    ไปปฏิบติั 
2. แผนงาน โครงสร้าง และบทบาท 
    ของบุคลากรในการจดัการความรู้ 
3. โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ 
4. การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 
5. กระบวนการและกิจกรรมในการ 
    แลกเปล่ียนความรู้ 
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 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี จ  านวนหน่วยงาน 24 หน่วยงาน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งส้ิน  
120 คน 

หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีนารี จ  านวน 36 หน่วยงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนรวม 

(คน) 
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) 
1. ส านกังานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (สสม.) 8 5 
2. ส านกังานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล       

การปฏิบติังาน 
10 5 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) 6 5 
4. ส านกังานอธิการบดี (สนอ.) 11 5 
5. ส่วนสารบรรณและนิติการ (สสน.) 10 5 
6. ส่วนการเจา้หนา้ท่ี (สกจ.) 15 5 
7. ส่วนการเงินและบญัชี (สกบ.) 16 5 
8. ส่วนอาคารสถานท่ี (สอส.) 38 5 
9. ส่วนพสัดุ (สพ.) 12 5 

10. ส่วนแผนงาน (สผ.) 15 5 
11. ส่วนประชาสัมพนัธ์ (สปส.) 10 5 
12. ส่วนส่งเสริมวชิาการ (สสว.) 16 5 
13. ส่วนกิจการนกัศึกษา (สกน.) 8 5 
14. สถานกีฬาและสุขภาพ (สกส.) 15 5 
15. ส่วนพฒันานกัศึกษา (สพศ.) 10 5 
16. สถานส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

(สพส.) 
9 5 

17. สถานพฒันาคณาจารย ์(สพค.) 9 5 
18. ส่วนบริหารสินทรัพย ์(สท.) 6 5 
19. หน่วยประสานงาน มทส. กทม. (นปมก.) 5 5 
20. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ (สวว.) 8 5 
21. ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (สวทก.) 8 5 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนรวม 

(คน) 
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) 
22. ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม (สวทส.) 9 5 
23. ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (สววศ.) 11 5 
24. ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ (สวพย.) 13 5 
25. ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ (สวพ.) 11 5 
26. สถาบนัวจิยัและพฒันา (สบวพ.) 6 5 
27. ศูนยอ์าเซียนศึกษา (อซศ.) 6 5 
28. ศูนยกิ์จการนานาชาติ (ศกน.) 6 5 
29. ศูนยค์อมพิวเตอร์ (ศค.) 7 5 
30. ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศควท.) 9 5 
31. ศูนยบ์ริการวชิาการสู่สังคม (ศบส.) 5 5 
32. ศูนยบ์ริการการศึกษา (ศบก.) 5 5 
33. ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) 8 5 
34. ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยัและรักษาความปลอดภยั (ศบร.) 19 5 
35. ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา (ศนท.) 6 5 
36. ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (ศสพ.) 5 5 

รวม 371 180 
  
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี จ  านวน 24 หน่วยงาน 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนรวม 

(คน) 
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) 
1. กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 8 5 
2. กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา 7 5 
3. กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 6 5 
4. กลุ่มงานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 5 5 
5. กลุ่มงานวจิยัและบริการวชิาการ 9 5 
6. กลุ่มงานบริหาร 9 5 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนรวม 

(คน) 
ตัวอย่าง 

จ านวน (คน) 
7. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 5 5 
8. ฝ่ายกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 7 5 
9. คณะรัฐศาสตร์ 15 5 

10. คณะนิติศาสตร์ 18 5 
11. คณะนิเทศศาสตร์ 18 5 
12. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 5 
13. คณะศิลปศาสตร์ 11 5 
14. คณะพยาบาลศาสตร์ 19 5 
15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 5 
16. คณะศึกษาศาสตร์ 11 5 
17. คณะสารสนเทศศาสตร์ 16 5 
18. คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม 15 5 
19. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 5 
20. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 23 5 
21. คณะดุริยางคศาสตร์ 25 5 
22. คณะบริหารธุรกิจ 16 5 
23. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 12 5 
24. คณะบญัชี 18 5 

รวม 310 120 
 
 3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลปฐมภูมินั้น ไดแ้ก่ แบบสอบถาม(Questionnaire) 
จ  านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีผลต่อผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
ส่วนท่ี 3   การประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.2.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการเก็บขอ้มูลนั้น จ าแนกตามลกัษณะท่ีมาของขอ้มูลไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแ้ก่ เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถาม 

ท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงไดท้  าการทดสอบค่าความเช่ือถือแลว้ 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ เอกสารรายงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใน

สถาบนัการศึกษา รวมถึงแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของการจดัการความรู้ ผลการจดักิจกรรมการจดัการ
ความรู้ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากรายงานท่ีเก่ียวขอ้งของทั้งสองมหาวทิยาลยัและระบบออนไลน์  (Internet) 

3.2.4  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ (SPSS : An IBM Company) โดยแยกวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. การน าเสนอขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ และ ผลการ

ด าเนินการจดัการความรู้โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้
นั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้ระดบัการวดัแบบช่วง (Interval Scale) ตามมาตรวดัทศันคติของลิเคิทสเกล       
(Likert Scale) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546: 185-188) ในลกัษณะของ Rating Scale 5 ระดบัโดย 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 เห็นดว้ยมาก = 4 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 และเห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด = 1 ตามล าดบั 

ส าหรับการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชช่้วงค่าเฉล่ียช่วงละ 0.80 ซ่ึงได้
ค  านวณจากสูตรหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (อจัฉรีย ์จนัทลกัขณา, 2542: 35-36) ดงัน้ี 

โดย  i  หมายถึง ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
max  หมายถึง คะแนนสูงสุดในอนัตรภาคชั้น 
min  หมายถึง คะแนนต ่าสุดในอนัตรภาคชั้น 

การก าหนดค่าคะแนนในแบบสอบถาม มีค่าสูงสุดเป็น 5 คะแนน และค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 
คะแนน ดงันั้น ช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ไดก้  าหนดการใหค้ะแนนแบบ Arbitrary 
Weighting  Method ดงัน้ี    
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน    น ้าหนกัคะแนน   ช่วงการใหค้ะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด           5            4.21 - 5.00 
เห็นดว้ยมาก            4            3.41 - 4.20 
เห็นดว้ยปานกลาง           3             2.61 - 3.40 
เห็นดว้ยนอ้ย            2             1.81 - 2.60 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด           1             1.00 - 1.80 

ส่วนการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้โดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้
นั้น ผูว้ิจยัใชร้ะดบัการวดัแบบช่วง (Interval Scale) ในลกัษณะของ Rating Scale 5 ระดบั ในเร่ือง
การด าเนินการจดัการความรู้ โดยก าหนดให ้

แนวทางการประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้             ระดบัคะแนน 
มีการด าเนินการนอ้ยมาก          1 คะแนน 
มีการด าเนินการในระดบันอ้ย, ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   20%                 2 คะแนน 
มีการด าเนินการในระดบัปานกลาง, ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  40%   3 คะแนน 
มีการด าเนินการในระดบัดี, ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย   60%    4 คะแนน 
มีการด าเนินการในระดบัดีมาก, ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  80% ข้ึนไป   5 คะแนน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดท้  าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงมีประเด็นการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและ
มหาวทิยาลยัเอกชน วเิคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใชค้่าสถิติ ที (t-test) ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 

2. การวิเคราะห์ถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีมีผล
ต่อผลการด าเนินการจดัการความรู้โดยใชส้ถิติ Spearman’s rho test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

3. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชน โดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น. 91-140)) 
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4. การเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ระหวา่งหน่วยงานในมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน  ตั้งแต่ระดบัแผนกข้ึนไปท่ีมีช่วงอายุและระดบัต าแหน่งแตกต่าง
กนั วิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวจิยัเร่ือง  การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ

และมหาวิทยาลยัเอกชน  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 300 คน ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการวิเคราะห์ ดว้ยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย         
จะน าเสนอผลการวเิคราะห์ไว ้4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ส าหรับสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ในบทน้ีมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
 SD  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 F   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 p   แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และสถานะ ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ดว้ย
จ านวน และค่าร้อยละ ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.1-4.6 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 119 39.7 
หญิง 181 60.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นเพศ
หญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ าแนกตาม อายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 22 7.3 
26-30 ปี 100 33.3 
31-40 ปี 123 41.0 
41-50 ปี 36 12.0 
51 ปีข้ึนไป 19 6.3 

รวม 300 100.0 
          

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 26-30 ปี จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3  ช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  ช่วงอายุ นอ้ยกวา่ 25 ปีจ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมปลาย หรือปวช. 4 1.3 
อนุปริญญา หรือปวส. 18 6.0 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 164 54.7 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 79 26.3 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 35 11.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากท่ีสุด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ระดบัการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ  านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.7 ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดมี ระดบัการศึกษามธัยมปลาย หรือ ปวช. จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 
 

ระยะเวลาการท างาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 180 60.0 
6-10 ปี 79 26.3 
11-15 ปี 28 9.3 
16-20 ปี 9 3.0 
21 ปีข้ึนไป 4 1.3 

รวม 300 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี มาก
ท่ีสุด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี จ  านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.3 ระยะเวลาการท างาน 11-15 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ระยะเวลาการ
ท างาน 16-20 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุด  มีระยะเวลาการท างาน 
21 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหาร 37 12.3 
อาจารย ์ 59 19.7 
เจา้หนา้ท่ี 204 68.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ี มากท่ีสุด จ านวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ ต าแหน่งงาน อาจารย ์จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดมีต าแหน่งงานผูบ้ริหาร จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จ าแนกตามสถานะ 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
เป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

83 27.7 

ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

217 72.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นไม่ได้เป็นคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลยัมากกว่าเป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั คือไม่ไดเ้ป็น
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3  และเป็น
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั  
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 

แบ่ง ออกเป็น  9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา
และชุมชน ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้

DPU



45 
 

เทคโนโลย ี ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร ใชส้ถิติ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
      จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร 
ผูบ้ริหารภายใน
มหาวทิยาลยัส่งเสริม
และสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาความรู้ความ 
สามารถของบุคลากร
อยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม 

87 153 55 2 3 4.06 0.77 มาก 
(29.0) (51.0) (18.3) (0.7) (1.0)    

ปัจจัยด้านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลัยและ
ชุมชน 
มหาวทิยาลยัมีบทบาท
หลกัในการเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้
ของชุมชนและ
สนบัสนุนใหมี้การผลิต
องคค์วามรู้ใหม่ 

90 158 47 5 0 4.11 0.72 มาก 
(30.0) (52.7) (15.7) (1.7) (0.0)    
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ตารางที ่4.7 (ต่อ)  
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการ
ความรู้ของมหาวทิยาลัย 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านวสัิยทศัน์ พนัธกจิ
และกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ 
มหาวทิยาลยัมีการก าหนด
นโยบาย/วสิัยทศัน์/พนัธกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ
จดัการความรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

91 158 49 2 0 4.13 0.69 มาก 

(30.3) (52.7) (16.3) (0.7) (0.0)    

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
มหาวทิยาลยัมีการน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาใช ้เพื่อช่วยใน
การจดัการฐานขอ้มูล/คลงั
ความรู้ต่างๆในสถาบนั 

85 164 49 2 0 4.11 0.68 มาก 

(28.3) (54.7) (16.3) (0.7) (0.0)    

ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
บุคลากรมีการน าข่าวสาร/
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของ
มหาวทิยาลยั มาเผยแพร่ให้
เพื่อนร่วมงานไดรั้บทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

65 185 48 2 0 4.04 0.63 มาก 

(21.7) (61.7) (16.0) (0.7) (0.0)    
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ตารางที ่4.7 (ต่อ)  
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ใช้
ความรู้ 
บุคลากรมีความ
ตระหนกัวา่ความรู้เป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์กบัองคก์ร
ได ้

77 183 40 0 0 4.12 0.61 มาก 

(25.7) (61.0) (13.3) (0.0) (0.0)    

ปัจจัยด้านความรู้และ
ทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ บุคลากร
ไดรั้บความรู้ท่ีเพียงพอ
ส าหรับพฒันาทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

80 170 46 4 0 4.09 0.68 มาก 

(26.7) (56.7) (15.3) (1.3) (0.0)    

ปัจจัยด้านวฒันธรรม
องค์กร 
บุคลากรใน
มหาวทิยาลยัมีความ
เตม็ใจในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีมีใหแ้ก่
เพื่อนร่วมงาน 

79 177 42 2 0 4.11 0.65 มาก 

(26.3) (59.0) (14.0) (0.7) (0.0)    
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ตารางที ่4.7 (ต่อ)  
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องค์กร 
มหาวทิยาลยัใหก้าร
สนบัสนุนอยา่ง
เพียงพอส าหรับการจดั
โครงสร้างของระบบ
การจดัการความรู้ 

75 186 37 2 0 4.11 0.62 มาก 
(25.0) (62.0) (12.3) (0.7) (0.0)    

ค่าเฉลีย่ 4.10 0.53 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก (Χ =4.10, S.D. =0.53) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์การ
จดัการความรู้ มหาวิทยาลยัมีการก าหนดนโยบาย/วิสัยทศัน์/พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการ

จดัการความรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน (Χ =4.13, S.D. =0.69) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ชค้วามรู้ 
บุคลากรมีความตระหนกัวา่ความรู้เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์รได ้

(Χ =4.12, S.D. =0.61) ปัจจยัด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
มหาวิทยาลยัมีบทบาทหลกัในการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชนและสนบัสนุนให้มีการผลิต

องคค์วามรู้ใหม่ (Χ =4.11, S.D. =0.72) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวทิยาลยัมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ เพื่อช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล/

คลงัความรู้ต่างๆในสถาบนั (Χ =4.11, S.D. =0.68) ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัมีความเต็มใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีให้แก่เพื่อนร่วมงาน (Χ =4.11, S.D. 
=0.65) ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลยัให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอส าหรับการจดั

โครงสร้างของระบบการจดัการความรู้ (Χ =4.11, S.D. =0.62) ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคลากรไดรั้บความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับพฒันาทกัษะในการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Χ =4.09, S.D. =0.68) ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร
ผูบ้ริหารภายในมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความ สามารถของ

บุคลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม (Χ =4.06, S.D. =0.77) และปัจจยัดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
บุคลากรมีการน าข่าวสาร/ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลยั มาเผยแพร่ให้

เพื่อนร่วมงานไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ (Χ =4.04, S.D. =0.63) ตามล าดบั  
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 

แบ่ง ออกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน โครงสร้างและ
บทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้  โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้การประเมินกลยุทธ์
ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ใชส้ถิติ จ  านวน ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการด าเนินการ 

จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 

 

ผลการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของมหาวทิยาลัย 

ระดับผลการด าเนินการ (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ระดับของการน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ   4.02 0.60 มาก 
มหาวทิยาลยัมีการสร้าง
ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ หรือ
จดัอบรมแก่บุคลากรอยา่ง
เพียงพอ ก่อนด าเนินงาน
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

71 183 44 2 0 4.08 0.64 มาก 
(23.7) (61.0) (14.7) (0.7) (0.0)    

มหาวทิยาลยัไดก้ าหนด
นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ในการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

67 158 70 5 0 3.96 0.72 มาก 
(22.3) (52.7) (23.3) (1.7) (0.0)    
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับผลการด าเนินการ (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจัดการความรู้   4.02 0.58 มาก 
มหาวทิยาลยัไดส้ร้าง
ขอ้ตกลงร่วมกนัใน
เร่ืองการน าการจดัการ
ความรู้ไปปฏิบติั 
รวมถึงก าหนด
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 

73 160 67 0 0 4.02 0.68 มาก 
(24.3) (53.3) (22.3) (0.0) (0.0)    

มหาวทิยาลยัได้
สนบัสนุนบุคลากรให้
มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคใ์นการ
จดัการความรู้ 

71 166 60 3 0 4.02 0.69 มาก 
(23.7) (55.3) (20.0) (1.0) (0.0)    

โครงสร้างขององค์กรจัดการความรู้   4.04 0.73 มาก 
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้
การอบรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากร
ทุกระดบัเก่ียวกบัการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการความรู้ 

77 168 46 9 0 4.04 0.73 มาก 
(25.7) (56.0) (15.3) (3.0) (0.0)    
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ตารางที ่4.8 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับผลการด าเนินการ (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้            4.03 0.61 มาก 
มหาวทิยาลยัจดัการ
ปฐมนิเทศท่ีเหมาะสม
กบับุคลากรใหม่
เก่ียวกบักระบวนการ
หรือเคร่ืองมือในการ
จดัการความรู้ 

83 150 65 2 0 4.05 0.72 มาก 

(27.7) (50.0) (21.7) (0.7) (0.0)    

ผูบ้ริหารไดใ้หบุ้คลากร
แจง้เก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ของแต่
ละคณะอยา่งสม ่าเสมอ 

82 162 56 0 0 4.09 0.67 มาก 

(27.3) (54.0) (18.7) (0.0) (0.0)    

มหาวทิยาลยัมีการ
จดัท าขอ้สรุปบทเรียน
ท่ีไดรั้บ (Lessons 
Learned) จาก
กระบวนการจดัการ
ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

73 160 65 2 0 4.01 0.70 มาก 

(24.3) (53.3) (21.7) (0.7) (0.0)    
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ตารางที ่4.8 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลัย 

ระดับผลการด าเนินการ (ร้อยละ)  

Χ  S.D. ความหมาย มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กระบวนการและกจิกรรมในการแลกเปลีย่นความรู้ 4.02 0.61 มาก 

มหาวทิยาลยัมีการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืน
อยา่งมีระบบ 

67 165 66 2 0 3.99 0.69 มาก 

(22.3) (55.0) (22.0) (0.7) (0.0)    

มหาวทิยาลยัจดัใหมี้
การถ่ายทอด Best 
Practices จากการจดั
ระดบัเทียบเคียง 
(Benchmarking) กบั
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

77 159 64 0 0 4.04 0.69 มาก 

(25.7) (53.0) (21.3) (0.0) (0.0)    

ค่าเฉลีย่ 4.03 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก    (Χ =4.03, S.D. =0.51) เม่ือพิจารณารายดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =4.02, 
S.D. =0.60) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัมีการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ หรือจดัอบรมแก่บุคลากรอยา่ง

เพียงพอ ก่อนด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Χ =4.08, S.D. =0.64) และมหาวิทยาลยัได้
ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 

(Χ =3.69, S.D. =0.72) ตามล าดบั  
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แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(Χ =4.02, S.D. =0.58) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้ (Χ =4.02, S.D. =0.69) และมหาวิทยาลยัไดส้ร้าง
ขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั รวมถึงก าหนดหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผดิชอบ (Χ =4.02, S.D. =0.68) ตามล าดบั  

โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ =4.04, S.D. 
=0.73) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีเพียงข้อเดียวคือ 
มหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้มีการอบรมท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดบัเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ (Χ =4.04, S.D. =0.73)  
การประ เ มินกลยุท ธ์ ในการจัดการความ รู้  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                               

(Χ =4.03, S.D. =0.61) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผูบ้ริหารได้ให้บุคลากรแจง้เก่ียวกับความก้าวหน้าในการ

ด าเนินการเก่ียวกับการจดัการความรู้ของแต่ละคณะอย่างสม ่าเสมอ (Χ =4.09, S.D. =0.67) 
รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัจดัการปฐมนิเทศท่ีเหมาะสมกบับุคลากรใหม่เก่ียวกบักระบวนการหรือ

เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ (Χ =4.05, S.D. =0.72) และมหาวทิยาลยัมีการจดัท าขอ้สรุปบทเรียน

ท่ีไดรั้บ (Lessons Learned) จากกระบวนการจดัการความรู้อยา่งสม ่าเสมอ (Χ =4.01, S.D. =0.70) 
ตามล าดบั  

กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

(Χ =4.02, S.D. =0.61) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผลการด าเนินการ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัจดัให้มีการถ่ายทอด Best Practices จากการจดั

ระดับเทียบเคียง (Benchmarking) กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน (Χ =4.04, S.D. =0.69) และ
มหาวทิยาลยัมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งมี

ระบบ (Χ =3.99, S.D. =0.69) ตามล าดบั  
ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีผลการด าเนินการ

จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  

DPU



54 
 

H0 : มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั ไม่แตกต่างกนั  

H1  : มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั แตกต่างกนั  
 

ตารางที ่4.9  แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัใน 
       ก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 
 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ 

มหาวทิยาลัย n Χ  S.D. t Prob. 

ระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไป
ปฏิบติั   

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.92 0.59 -4.033 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.21 0.56   

แผนงาน โครงสร้าง
และบทบาทของ
บุคลากรในการ
จดัการความรู้   

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.93 0.56 -3.552 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.18 0.59   

โครงสร้างของ
องคก์รจดัการความรู้   

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.97 0.72 -2.462 0.014* 
ม.เอกชน 102 4.19 0.73   

การประเมินกลยทุธ์
ในการจดัการความรู้            

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.92 0.61 -4.142 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.23 0.58   

กระบวนการและ
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.94 0.62 -2.872 0.004* 
ม.เอกชน 102 4.16 0.58   

ภาพรวม ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.94 0.53 -3.949 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.20 0.51   

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนมีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ในภาพรวม แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนมีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในทุกดา้นไดแ้ก่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไป
ปฏิบติั  แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ โครงสร้างขององคก์ร
จดัการความรู้ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ ท่ีแตกต่างกนั โดยมหาวิทยาลยัเอกชน มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั ในทุกดา้นไดแ้ก่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน โครงสร้าง
และบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ การประเมินกล
ยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้มากกว่า 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 

สมมติฐานท่ี 2 มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนมีปัจจัยทางด้าน
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ แตกต่างกนั  

H0  :  มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีปัจจยัทางดา้น
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ไม่แตกต่างกนั  

H1  :  มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีปัจจยัทางดา้น
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ แตกต่างกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



56 
 

ตารางที ่4.10 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการ 
จดัการความรู้ระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีและมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

  
ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบ
ทีม่ีผลต่อการด าเนินการ

จัดการความรู้ 

มหาวทิยาลัย n Χ  S.D. t Prob. 

ดา้นผูน้ าองคก์าร ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.98 0.73 -2.404 0.017* 

ม.เอกชน 102 4.22 0.82   
ดา้นการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษา
และชุมชน   

ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.04 0.70 -2.508 0.013* 
ม.เอกชน 102 4.25 0.73   

ดา้นวสิัยทศัน์ พนัธกิจและ
กลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 

ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.04 0.69 -3.234 0.001* 
ม.เอกชน 102 4.30 0.66   

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.02 0.69 -3.297 0.001* 
ม.เอกชน 102 4.28 0.64   

ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.93 0.62 -4.483 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.26 0.61   

ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้   ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.07 0.61 -2.286 0.023* 
ม.เอกชน 102 4.24 0.60   

ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ี  

ม.ในก ากบัรัฐ 198 3.98 0.68 -3.720 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.28 0.65   

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.03 0.63 -3.184 0.002* 
ม.เอกชน 102 4.27 0.65   

ดา้นโครงสร้างองคก์ร   ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.05 0.61 -2.426 0.016* 
ม.เอกชน 102 4.24 0.63   

ภาพรวม ม.ในก ากบัรัฐ 198 4.01 0.52 -3.923 0.000* 
ม.เอกชน 102 4.26 0.50   

 
หมายเหตุ.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test แบบ2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีปัจจยั
ทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ในภาพรวม แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน มีปัจจยั
ทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้  ในทุกดา้นได้แก่ ดา้นผูน้ าองค์การ 
ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์
ในการจดัการความรู้  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้น
โครงสร้างองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั โดยมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มี ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมี
ผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้  ในทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้  
ดา้นความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร มากกวา่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.1 บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

H0  : บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1  : บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.11 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั          
ในก ากบัรัฐ จ าแนกตามอายุ 

 

ผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั 

อายุ n Χ  S.D. F Prob. 

ระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั   

ไม่เกิน 25 ปี 15 3.77 0.62 3.472 0.009* 
26-30 ปี 67 3.86 0.58   
31-40 ปี 81 3.86 0.56   
41-50 ปี 27 4.17 0.64   

51 ปีข้ึนไป 8 4.44 0.42   
รวม 198 3.92 0.59   

แผนงาน โครงสร้างและ
บทบาทของบุคลากรใน
การจดัการความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 15 3.77 0.62 1.321 0.263 
26-30 ปี 67 3.88 0.50   
31-40 ปี 81 3.94 0.60   
41-50 ปี 27 4.07 0.57   

51 ปีข้ึนไป 8 4.19 0.46   
รวม 198 3.93 0.56   

โครงสร้างขององคก์ร
จดัการความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 15 3.93 0.59 2.989 0.020* 
26-30 ปี 67 3.84 0.75   
31-40 ปี 81 3.95 0.71   
41-50 ปี 27 4.19 0.68   

51 ปีข้ึนไป 8 4.63 0.52   
รวม 198 3.97 0.72   

การประเมินกลยทุธ์ใน
การจดัการความรู้            

ไม่เกิน 25 ปี 15 3.78 0.63 2.385 0.053 
26-30 ปี 67 3.84 0.57   
31-40 ปี 81 3.93 0.64   
41-50 ปี 27 4.04 0.56   

51 ปีข้ึนไป 8 4.46 0.40   
รวม 198 3.92 0.61   

 

หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ตารางที ่4.11 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

อายุ n Χ  S.D. F Prob. 

กระบวนการและ
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

ไม่เกิน 25 ปี 15 3.93 0.62 0.646 0.631 
26-30 ปี 67 3.90 0.68   
31-40 ปี 81 3.94 0.58   
41-50 ปี 27 4.00 0.62   

51 ปีข้ึนไป 8 4.25 0.46   
รวม 198 3.94 0.62   

ภาพรวม ไม่เกิน 25 ปี 15 3.83 0.60 2.513 0.043* 
26-30 ปี 67 3.86 0.52   
31-40 ปี 81 3.94 0.52   
41-50 ปี 27 4.10 0.54   

51 ปีข้ึนไป 8 4.38 0.35   
รวม 198 3.94 0.53   

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารีท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ในภาพรวม แตกต่างกนั    

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผล
การด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรใน
การจดัการความรู้การประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั และ 
โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้  แตกต่างกนั ดงันั้น จึงท าการทดสอบการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิจบัคู่พหุคูณ (Multiple comparison) โดยค่าสถิติ LSD ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของผลการด าเนินการจดัการ 
ความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ จ าแนกตามอาย ุ

 

ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

อาย ุ X  

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 
25 ปี 

26-30 
ปี 

31-40 
ปี 

41-50 ปี 51 ปีข้ึน
ไป 

ระดบัของการน า
การจดัการ
ความรู้ไปปฏิบติั   

ไม่เกิน 25 ปี 3.77 - -0.09 -0.09 -0.40* -0.67* 
26-30 ปี 3.86  - -0.01 -0.30* -0.57* 
31-40 ปี 3.86   - -0.30* -0.57* 

 41-50 ปี 4.17    - -0.27 
 51 ปีข้ึนไป 4.44     - 

โครงสร้างของ
องคก์รจดัการ
ความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 3.93 - 0.09 -0.01 -0.25 -0.69* 
26-30 ปี 3.84  - -0.11 -0.34* -0.78* 
31-40 ปี 3.95   - -0.23 -0.67* 
41-50 ปี 4.19    - -0.43 

51 ปีข้ึนไป 4.63     - 
ภาพรวม ไม่เกิน 25 ปี 3.83 - -0.03 -0.10 -0.26 -0.54* 

26-30 ปี 3.86  - -0.07 -0.23 -0.51* 
31-40 ปี 3.94   - -0.15 -0.43* 

 41-50 ปี 4.10    - -0.27 
 51 ปีข้ึนไป 4.38     - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาย ุไม่เกิน 25 ปี อาย ุ26-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นโครงสร้างของ
องค์กรจดัการความรู้  มากกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-40 ปี 
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และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านโครงสร้างขององค์กร
จดัการความรู้ มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุอาย ุ26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ ในภาพรวม มากกวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สมมติฐานย่อยท่ี 3.2 บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

H0 : บุคลากรมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : บุคลากรมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.13 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั
เอกชน จ าแนกตามอายุ 

 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

อายุ n Χ  S.D. F Prob. 

ระดบัของการน า
การจดัการความรู้
ไปปฏิบติั   

ไม่เกิน 25 ปี 7 4.07 0.73 3.564 0.009* 
26-30 ปี 33 4.11 0.56   
31-40 ปี 42 4.12 0.54   
41-50 ปี 9 4.72 0.44   

51 ปีข้ึนไป 11 4.50 0.39   
รวม 102 4.21 0.56   

แผนงาน 
โครงสร้างและ
บทบาทของ
บุคลากรในการ
จดัการความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 7 4.07 0.73 0.500 0.736 
26-30 ปี 33 4.11 0.56   
31-40 ปี 42 4.21 0.66   
41-50 ปี 9 4.39 0.33   

51 ปีข้ึนไป 11 4.18 0.46   
รวม 102 4.18 0.59   

 

หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั 

อายุ n Χ  S.D. F Prob. 

โครงสร้างขององคก์ร
จดัการความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 7 4.14 0.69 2.489 0.048* 
26-30 ปี 33 3.97 0.68   
31-40 ปี 42 4.19 0.80   
41-50 ปี 9 4.33 0.50   

51 ปีข้ึนไป 11 4.73 0.47   
รวม 102 4.19 0.73   

การประเมินกลยทุธ์ใน
การจดัการความรู้            

ไม่เกิน 25 ปี 7 4.10 0.76 2.135 0.082 
26-30 ปี 33 4.06 0.56   
31-40 ปี 42 4.24 0.60   
41-50 ปี 9 4.52 0.38   

51 ปีข้ึนไป 11 4.52 0.38   
รวม 102 4.23 0.58   

กระบวนการและ
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

ไม่เกิน 25 ปี 7 4.14 0.85 0.987 0.419 
26-30 ปี 33 4.03 0.54   
31-40 ปี 42 4.18 0.62   
41-50 ปี 9 4.44 0.39   

51 ปีข้ึนไป 11 4.23 0.47   
รวม 102 4.16 0.58   

ภาพรวม ไม่เกิน 25 ปี 7 4.10 0.75 2.157 0.080 
26-30 ปี 33 4.05 0.48   
31-40 ปี 42 4.20 0.54   
41-50 ปี 9 4.52 0.29   

51 ปีข้ึนไป 11 4.41 0.31   
รวม 102 4.20 0.51   

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีท่ี
มีอายแุตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั    

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั และ 
โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้  แตกต่างกนั ดงันั้น จึงท าการทดสอบการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิจบัคู่พหุคูณ (Multiple comparison) โดยค่าสถิติ LSD ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของผลการด าเนินการจดัการ

ความรู้ของมหาวทิยาลยัเอกชน จ าแนกตามอาย ุ
 
ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

อาย ุ X  

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 
25 ปี 

26-30 
ปี 

31-40 
ปี 

41-50 ปี 51 ปีข้ึน
ไป 

ระดบัของการน า
การจดัการ
ความรู้ไปปฏิบติั   

ไม่เกิน 25 ปี 4.07 - -0.03 -0.04 -0.65* -0.42 
26-30 ปี 4.11  - -0.01 -0.61* -0.39* 
31-40 ปี 4.12   - -0.60* -0.38* 

 41-50 ปี 4.72    - 0.22 
 51 ปีข้ึนไป 4.50     - 

โครงสร้างของ
องคก์รจดัการ
ความรู้   

ไม่เกิน 25 ปี 4.14 - 0.17 -0.04 -0.19 -0.58 
26-30 ปี 3.97  - -0.22 -0.36 -0.75* 
31-40 ปี 4.19   - -0.14 -0.53* 
41-50 ปี 4.33    - -0.39 

51 ปีข้ึนไป 4.73     - 
 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
ด้านระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  มากกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี                     
อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-40 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ อายุ 26-30 ปี 
และอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านโครงสร้างของ
องคก์รจดัการความรู้ มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 4.1 บุคลากรมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผล
การด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

H0 : บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.15 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัใน

ก ากบัรัฐ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงาน n Χ  S.D. F Prob. 

ระดบัของการน า
การจดัการความรู้
ไปปฏิบติั   

ผูบ้ริหาร 20 4.23 0.57 4.388 0.014* 
อาจารย ์ 35 4.03 0.57   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.85 0.59   
รวม 198 3.92 0.59   
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ตารางที ่4.15 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงาน n Χ  S.D. F Prob. 

แผนงาน 
โครงสร้างและ
บทบาทของ
บุคลากรในการ
จดัการความรู้   

ผูบ้ริหาร 20 4.23 0.44 4.510 0.012* 
อาจารย ์ 35 4.04 0.59   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.87 0.56   
รวม 198 3.93 0.56   

โครงสร้างของ
องคก์รจดัการ
ความรู้   

ผูบ้ริหาร 20 4.35 0.75 3.270 0.040* 
อาจารย ์ 35 3.97 0.51   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.92 0.75   
รวม 198 3.97 0.72   

การประเมินกล
ยทุธ์ในการ
จดัการความรู้            

ผูบ้ริหาร 20 4.18 0.55 2.406 0.093 
อาจารย ์ 35 3.97 0.52   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.88 0.63   
รวม 198 3.92 0.61   

กระบวนการและ
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

ผูบ้ริหาร 20 4.03 0.57 0.424 0.655 
อาจารย ์ 35 4.00 0.57   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.92 0.64   
รวม 198 3.94 0.62   

ภาพรวม ผูบ้ริหาร 20 4.19 0.51 0.286 0.059 
อาจารย ์ 35 4.00 0.46   
เจา้หนา้ท่ี 143 3.90 0.54   
รวม 198 3.94 0.53   

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ                                    
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั    

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง
กนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ด้าน  การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการ
ความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นระดบัของ
การน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการ
ความรู้ และ โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้  แตกต่างกนั ดงันั้น จึงท าการทดสอบการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ (Multiple comparison) โดยค่าสถิติ LSD  ดงั
ตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ของผลการด าเนินการจดัการ

ความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงาน X  
ต าแหน่งงาน 

ผูบ้ริหาร อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
ระดบัของการน าการจดัการ
ความรู้ไปปฏิบติั   

ผูบ้ริหาร 4.23 - 0.19 0.37* 
อาจารย ์ 4.03  - 0.17 
เจา้หนา้ท่ี 3.85   - 

แผนงาน โครงสร้างและ
บทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้   

ผูบ้ริหาร 4.23 - 0.18 0.35* 
อาจารย ์ 4.04  - 0.17 
เจา้หนา้ท่ี 3.87   - 

โครงสร้างขององคก์ร
จดัการความรู้   

ผูบ้ริหาร 4.35 - 0.37 0.43* 
อาจารย ์ 3.97  - 0.05 
เจา้หนา้ท่ี 3.92   - 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  มากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่ง
งาน เจา้หนา้ท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นแผนงาน 
โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร มีผลการด าเนินการจัดการความรู้ ด้าน
โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้  มากกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงาน เจา้หน้าท่ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 4.2 บุคลากรมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 

H0 : บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีไม่แตกต่างกนั 

H1 : บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั
เอกชน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ผลการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงาน n Χ  S.D. F Prob. 

ระดบัของการน า
การจดัการความรู้
ไปปฏิบติั   

ผูบ้ริหาร 17 4.41 0.44 1.941 0.149 
อาจารย ์ 24 4.06 0.63   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.20 0.56   
รวม 102 4.21 0.56   

แผนงาน 
โครงสร้างและ
บทบาทของ
บุคลากรในการ
จดัการความรู้   

ผูบ้ริหาร 17 4.35 0.49 0.947 0.391 
อาจารย ์ 24 4.19 0.66   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.13 0.58   
รวม 102 4.18 0.59   

โครงสร้างของ
องคก์รจดัการ
ความรู้   

ผูบ้ริหาร 17 4.47 0.62 1.646 0.198 
อาจารย ์ 24 4.08 0.72   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.15 0.75   
รวม 102 4.19 0.73   

การประเมินกล
ยทุธ์ในการ
จดัการความรู้            

ผูบ้ริหาร 17 4.45 0.53 1.739 0.181 
อาจารย ์ 24 4.13 0.60   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.20 0.58   
รวม 102 4.23 0.58   
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ตารางที ่4.17 (ต่อ)  
 

ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงาน n Χ  S.D. F Prob. 

กระบวนการและ
กิจกรรมในการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

ผูบ้ริหาร 17 4.26 0.44 0.390 0.678 
อาจารย ์ 24 4.10 0.59   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.15 0.62   
รวม 102 4.16 0.58   

ภาพรวม ผูบ้ริหาร 17 4.38 0.40 1.464 0.236 
อาจารย ์ 24 4.12 0.51   
เจา้หนา้ท่ี 61 4.18 0.54   
รวม 102 4.20 0.51   

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กนั    

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มี
ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  
แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ และ โครงสร้างขององค์กร
จดัการความรู้ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ผลการด าเนินการจดัการความรู้ 

H0 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ 

H1 : ปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ 
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ตารางที ่4.18 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
 

ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบทีม่ผีลต่อ
การด าเนินการจัดการความรู้ 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 

ผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
ระดบัของการน าการจัดการ

ความรู้ไปปฏบิัต ิ  
แผนงาน โครงสร้างและบทบาท
ของบุคลากรในการจัดการความรู้   

โครงสร้างของ
องค์กรจัดการความรู้   

การประเมนิกลยุทธ์
ในการจัดการความรู้    

กระบวนการและกจิกรรมใน
การแลกเปลีย่นความรู้ 

ภาพรวม 

ดา้นผูน้ าองคก์าร 
sr  0.531** 0.483** 0.519** 0.571** 0.496** 0.604** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาและชุมชน   

sr  0.510** 0.485** 0.445** 0.540** 0.473** 0.572** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นวิสยัทศัน ์พนัธกิจและกลยุทธ์ใน
การจดัการความรู้ 

sr  0.507** 0.502** 0.393** 0.580** 0.472** 0.576** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

sr  0.559** 0.476** 0.420** 0.574** 0.542** 0.613** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

sr  0.540** 0.521** 0.429** 0.540** 0.415** 0.568** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้   

sr  0.493** 0.475** 0.277** 0.505** 0.397** 0.515** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้
เทคโนโลยี   

sr  0.518** 0.446** 0.387** 0.533** 0.439** 0.554** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

sr  0.472** 0.505** 0.392** 0.542** 0.410** 0.540** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ดา้นโครงสร้างองคก์ร   

sr  0.448** 0.373** 0.334** 0.460** 0.358** 0.460** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
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จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการ
ความรู้ ดา้นผูน้ าองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.604) 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด                 
(r = 0.571) รองลงมา ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั (r = 0.531) โครงสร้างของ
องคก์รจดัการความรู้ (r = 0.519) กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.496) 
และแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.483) ตามล าดบั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
ภาพรวม (r = 0.572) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มี
ความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.540) รองลงมา ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั                  
(r = 0.510) แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.485) 
กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.473) และโครงสร้างขององคก์รจดัการ
ความรู้ (r = 0.445) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านวิสัยทัศน์                
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ มีความสัมพนัธ์กับผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
ภาพรวม (r = 0.576) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มี
ความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.580) รองลงมา ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั                  
(r = 0.507) แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.502) 
กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.472) และโครงสร้างขององคก์รจดัการ
ความรู้ (r = 0.393) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม                  
(r = 0.613) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ 
มากท่ีสุด (r = 0.574) รองลงมาระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  (r = 0.559) 
กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.542) แผนงาน โครงสร้างและบทบาท
ของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.476) และโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.420) 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.568) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั และการประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้   
มีความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.510) เท่ากนั รองลงมา แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของ
บุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.521) โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.429) และ
กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.415) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากรท่ีใช้
ความ มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.515) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.505) รองลงมา 
ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั (r = 0.493) แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของ
บุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.475) กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้                     
(r = 0.397) และโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.277) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ดา้นความรู้ ทกัษะใน
การใช้เทคโนโลยี  มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.554) เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า การประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ มากท่ีสุด                       
(r = 0.533) รองลงมา ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั (r = 0.518) แผนงาน โครงสร้าง
และบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.446) กระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.439) และโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.387) ตามล าดบั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านวฒันธรรม
องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.540) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.542) รองลงมา 
แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.505) ระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั (r = 0.472) กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ (r = 0.410) 
โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.392) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ด้านโครงสร้าง
องคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ ภาพรวม (r = 0.460) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์ มากท่ีสุด (r = 0.460) รองลงมา 
ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั (r = 0.448) แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของ
บุคลากรในการจดัการความรู้ (r = 0.373) กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้                       
(r = 0.358) โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ (r = 0.334) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ส่งผลต่อการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  

H0 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ไม่ส่งผลต่อการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  

H1 : ปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ส่งผลต่อการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  
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ตารางที ่4.19 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  

 

ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบที่มีผลต่อการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

ผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

ระดบัของการน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ   แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรใน
การจัดการความรู้   

โครงสร้างขององค์กรจัดการความรู้   

B Beta t Prob. B Beta t Prob. B Beta t Prob. 

ค่าคงท่ี 0.979  4.575 0.000* 1.369  6.230 0.000* 1.391  4.883 0.000* 
ดา้นผูน้ าองคก์าร 0.095 0.121 1.862 0.064 0.044 0.058 0.836 0.404 0.292 0.307 4.313 0.000* 
ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน   0.004 0.005 0.073 0.942 0.035 0.043 0.555 0.579 0.116 0.115 1.441 0.151 
ดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 0.090 0.104 1.494 0.136 0.180 0.214 2.910 0.004* 0.022 0.020 0.269 0.788 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.157 0.179 2.191 0.029* 0.052 0.061 0.707 0.480 0.004 0.003 0.039 0.969 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 0.229 0.243 3.491 0.001* 0.210 0.229 3.118 0.002* 0.308 0.269 3.536 0.000* 
ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้   0.068 0.070 1.063 0.288 0.062 0.065 0.944 0.346 -0.184 -0.155 -2.167 0.031* 
ดา้นความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี  0.055 0.063 0.847 0.398 -0.051 -0.060 -0.770 0.442 0.158 0.148 1.829 0.068 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร -0.055 -0.059 -0.759 0.449 0.168 0.187 2.272 0.024* -0.020 -0.018 -0.207 0.836 
ดา้นโครงสร้างองคก์ร   0.101 0.105 1.599 0.111 -0.051 -0.054 -0.782 0.435 -0.040 -0.034 -0.475 0.635 
R-square 0.440 0.376 0.331 
Adjusted R-squared 0.423 0.356 0.310 
Durbin-Watson stat 1.808 1.568 1.893 
F-test / Prob. 25.312 / 0.000 ** 19.376 / 0.000 ** 15.926 / 0.000 ** 
Observations 300 300 300 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ)  
 

ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบที่มีผลต่อการด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

ผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

การประเมินกลยุทธ์ในการจัดการความรู้            กระบวนการและกจิกรรมในการแลกเปลีย่น
ความรู้ 

ภาพรวม 

B Beta t Prob. B Beta t Prob. B Beta t Prob. 
ค่าคงท่ี 0.755   3.605 0.000* 1.414   5.963 0.000* 1.183   6.541 0.000* 
ดา้นผูน้ าองคก์าร 0.111 0.139 2.239 0.026* 0.120 0.149 2.127 0.034* 0.123 0.176 2.867 0.004* 
ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน   -0.021 -0.024 -0.348 0.728 -0.014 -0.016 -0.209 0.835 0.004 0.006 0.083 0.934 
ดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจและกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 0.183 0.207 3.112 0.002* 0.067 0.075 1.001 0.318 0.116 0.149 2.272 0.024* 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.138 0.154 1.975 0.049* 0.279 0.309 3.520 0.001* 0.146 0.184 2.406 0.017* 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 0.179 0.185 2.787 0.006* 0.096 0.099 1.327 0.186 0.186 0.219 3.354 0.001* 
ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้   0.061 0.061 0.977 0.329 0.033 0.033 0.470 0.639 0.025 0.028 0.459 0.647 
ดา้นความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี  0.005 0.006 0.082 0.935 0.007 0.008 0.100 0.920 0.049 0.062 0.896 0.371 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 0.085 0.090 1.208 0.228 0.034 0.036 0.432 0.666 0.036 0.044 0.598 0.550 
ดา้นโครงสร้างองคก์ร   0.057 0.058 0.922 0.358 0.014 0.014 0.196 0.845 0.013 0.015 0.235 0.814 
R-square 0.489 0.349 0.505 
Adjusted R-squared 0.473 0.329 0.490 
Durbin-Watson stat 1.643 1.895 1.642 
F-test / Prob. 30.781 / 0.000 ** 17.296 / 0.000 ** 32.874 / 0.000 ** 
Observations 300 300 300 

หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยทางด้าน
องค์ประกอบเก่ียวกับการจดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย        
ในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงสามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 

ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั    
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ดา้น

ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                   
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานดา้น            
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี  ดา้น
วฒันธรรมองค์กร  และด้านโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ด้านระดับของการน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ             
ไดร้้อยละ 44.0 (R2 = 0.440) ส่วนค่า F ของ Model มีค่าเท่ากบั 25.312 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000                 
ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความวา่ มีปัจจยัอยา่งน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  จากผลการทดสอบ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.179) และ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.243) 
ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้
ไปปฏิบติั   

แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้   
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัการความรู้ ประกอบด้วย                

ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ดา้นวิสัยทศัน์                   
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                      
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และดา้นโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้  ไดร้้อยละ 37.9 (R2 = 0.376) ส่วนค่า F ของ Model มีค่าเท่ากบั 19.376 มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีปัจจยัอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้ จากผลการทดสอบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  (Beta = 0.214) ดา้น
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การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.229) และ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  (Beta = 0.187) ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการ
จดัการความรู้ 

โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้   
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ดา้น

ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                 
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                   
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                 
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และดา้นโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ ไดร้้อยละ 33.1 
(R2 = 0.331) ส่วนค่า F ของ Model มีค่าเท่ากบั 16.926 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
หมายความว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั ดา้นโครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้ จากผลการทดสอบ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.307) 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.269) และ ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ (Beta = -0.155) ส่งผลต่อ 
ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั ดา้นโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ 

การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้   
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ดา้น

ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                 
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                 
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และดา้นโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นการประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ไดร้้อยละ 
48.9 (R2 = 0.489) ส่วนค่า F ของ Model มีค่าเท่ากบั 30.751 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
หมายความว่า มีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั ดา้นการประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  จากผลการทดสอบ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 4 ปัจจยั คือ ด้านผูน้ าองค์การ                         
(Beta = 0.139) ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ (Beta = 0.207) ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.154) และ ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้             
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(Beta = 0.185) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นการประเมินกลยุทธ์
ในการจดัการความรู้ 

กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ดา้น

ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                 
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                  
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                           
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และดา้นโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้  
ไดร้้อยละ 34.9 (R2 = 0.349) ส่วนค่า F ของ Model มีค่าเท่ากบั 17.296 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้
ของมหาวิทยาลยั ดา้นกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ จากผลการทดสอบ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ดา้นผูน้ า
องคก์าร (Beta = 0.149) และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.309) 
ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

ภาพรวม 
ตวัแปรอิสระ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ดา้น

ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                      
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                  
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดา้นบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ดา้นความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                     
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และดา้นโครงสร้างองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม  ไดร้้อยละ 50.5 (R2 = 0.505) ส่วนค่า F ของ 
Model มีค่าเท่ากบั 32.874 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 
1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม  จากผลการ
ทดสอบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ มี 4 ปัจจยั คือ ดา้น
ผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.176) ดา้นวสิัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ (Beta = 0.149) 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.184) และ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Beta = 0.219) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม ไดร้้อยละ 
50.5 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนมี

วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและ
มหาวิทยาลยัเอกชน เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน และเพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิง
พรรณนาโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสุ่มตวัอยา่งประชากร 
คือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  ตั้งแต่ระดบั
แผนกข้ึนไป  จ านวน 300 คน สามารถสรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาวจัิย 

5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อาย ุ31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาการท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ี และไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 

5.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั  

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์การจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัมี
การก าหนดนโยบาย/วิสัยทศัน์/พนัธกิจท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการจดัการความรู้ไวอ้ย่างชัดเจน 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ช้ความรู้ บุคลากรมีความตระหนกัว่าความรู้เป็นสินทรัพยท่ี์
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ ปัจจัยด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัและชุมชนมหาวิทยาลยัมีบทบาทหลกัในการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชนและ
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สนบัสนุนให้มีการผลิตองค์ความรู้ใหม่ ปัจจยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวทิยาลยัมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ เพื่อช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล /
คลงัความรู้ต่างๆในสถาบนั ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รบุคลากรในมหาวิทยาลยัมีความเต็มใจใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีให้แก่เพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รมหาวิทยาลยัให้การ
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอส าหรับการจดัโครงสร้างของระบบการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นความรู้และ
ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคลากรไดรั้บความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับพฒันา
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้  ปัจจยัดา้นผูน้ าองค์กรผูบ้ริหาร
ภายในมหาวิทยาลยัส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้ความ สามารถของบุคลากรอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม และปัจจยัด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรมีการน าข่าวสาร/ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลยั มาเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได้รับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ ตามล าดบั  

5.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
จากผลการศึกษาพบวา่ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน 
โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้   โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้   
การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 
โดยภาพรวม มีผลการด าเนินการ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

5.1.4 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
5.1.4.1 เปรียบเทียบการด าเนินงานการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและ 

มหาวทิยาลยัเอกชน  
จากผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลยัในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีผลการ

ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ 
โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและ
กิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.4.2 เปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้
ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  

จากผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีปัจจัย
ทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                

DPU



81 
 

พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                  
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ด้านความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                              
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

5.1.4.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินการจดัการความรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลยั
ในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน ตั้งแต่ระดบัแผนกข้ึนไปท่ีมีช่วงอายแุละระดบัต าแหน่งแตกต่าง
กนั 

จากผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการ
ความรู้ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั และ โครงสร้างของ
องคก์รจดัการความรู้  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ี
มีอายุแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นแผนงาน โครงสร้างและ
บทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้  การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  และ
กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั และ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

บุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลการด าเนินการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยั ดา้น การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั แผนงาน 
โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ และ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้  
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากร
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มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรใน
การจดัการความรู้ และ โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้ การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการ
ความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.4.4 การวเิคราะห์ถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีมี
ผลต่อผลการด าเนินการจดัการความรู้ 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการ
ความรู้ ได้แก่ ดา้นผูน้ าองค์การ ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  
ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน  ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ด้านความรู้ ทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ี ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ ภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน 
โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ การ
ประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้  
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

5.1.4.5 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยั
เอกชน  

ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้น
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.243) 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.179) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ด้านระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั และสามารถ
อธิบายความแปรปรวน ไดร้้อยละ 44.0 

แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้  จากผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.229) พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  (Beta = 0.214) และ 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  (Beta = 0.187) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจัดการความรู้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวน ไดร้้อยละ 37.9 
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โครงสร้างขององค์กรจัดการความรู้   จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.307) ดา้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.269) และ ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ (Beta = -0.155) ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวน ไดร้้อยละ 33.1 

การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้าน
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการ
จดัการความรู้ (Beta = 0.207) ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.185) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.154) และ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.139) ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นการประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวน ไดร้้อยละ 48.9 

กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.309) และ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.149) ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวน ไดร้้อยละ 34.9 

ภาพรวม จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้        
มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.219) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Beta = 0.184) ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.176) และ ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์    
ในการจดัการความรู้ (Beta = 0.149) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั     
ในภาพรวม สามารถอธิบายความแปรปรวน ไดร้้อยละ 50.5 
 
5.2  การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 
สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

5.2.1 เปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและ
มหาวทิยาลยัเอกชน  

จากผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลยัในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัของการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ 
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โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและ
กิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ไดจ้ดัให้มี
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัการความรู้  ระยะ 5 ปีโดยได้ด าเนินการวิเคราะห์แผนของ
หน่วยงาน และรวบรวมตามขอบเขตการจดัการศึกษา (KM Focus Area) ทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นการจดั
การศึกษา   ดา้นการวิจยัและพฒันาดา้นการปรับแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ดา้นบริการ
วิชาการ ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้สอดคล้องกบัตวับ่งช้ีของสกอ. ส่วนมหาวิทยาลยัเอกชน ได้จดัท าแผน         
การจดัการความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจและให้แนวทางในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ 
(KM Action Plan) ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพื่อให้ไดรั้บความเขา้ใจในหลกัการของ      
การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี(2550, น. 80 - 84) 
กล่าวถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจะมีผลต่อกระบวนการจดัการความรู้ ดงัน้ี ผลการด าเนินงานการจดั
ความรู้ ประกอบด้วย 5 ปัจจยั ดังน้ี ระดับของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบัติ แผนงาน 
โครงสร้าง และบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้     
การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้  

5.2.2 เปรียบเทียบปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  

จากผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีปัจจัย
ทางดา้นองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ ในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผูน้ าองค์การ ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน  ด้านวิสัยทศัน์                 
พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน                    
ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ด้านความรู้ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี                   
ดา้นวฒันธรรมองค์กร  และด้านโครงสร้างองค์กร ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเอกชน มีความพร้อมในการวางแผนในการด าเนินการจดัการ
ความรู้ 

มากกว่า ทั้ งในด้านบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน จึงท าให้ มีความ
แตกต่าง จากท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ท่ีมีความพร้อมน้อยกว่าในหลายๆด้าน ซ่ึงสอดคล้องกบั    
ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี (2550, น. 80 - 84) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจะมีผลต่อกระบวนการ
จดัการความรู้ ดงัน้ี ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  9  ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า
องค์การ ปัจจยัดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน ปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์               
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พนัธกิจ และกลยุทธ์   ดา้นการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจยั
ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ชค้วามรู้ ปัจจยัดา้นความรู้ และทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ีปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร และ ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร 

5.2.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน  ตั้งแต่ระดบัแผนกข้ึนไปท่ีมีช่วงอายุและระดบั
ต าแหน่งแตกต่างกนั  

จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐมีอายุแตกต่างกนั มีผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ในภาพรวม ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไป
ปฏิบติั และ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้  แตกต่างกนั บุคลากรมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั  มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบัของการน าการจดัการ
ความรู้ไปปฏิบติั และ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้  แตกต่างกนั บุคลากรมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบั
ของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการ
ความรู้ และ โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้  แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก บุคลากรมหาวิทยาลยั
ในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปท่ีมีท างานกับมหาวิทยาลัยมานาน                
มีประสบการณ์ในการท างานมาก มีต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหาร จะมีวิธีการด าเนินงานท่ีแตกต่างจาก
บุคลากรท่ีมีอายุน้อย ซ่ึงยงัไม่รู้แนวทางในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับหลายๆ ฝ่าย และหลายๆ
ต าแหน่ง ซ่ึงส่งผลให้การท างานในแต่ละดา้นแตกต่างกนัออกไป นอกจากนั้นพบวา่ไม่แตกต่างกนั 
ไม่สอดคลอ้งกบังานของใครจากบทท่ี 2 

5.2.4 การวเิคราะห์ถึงการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อผล
การด าเนินการจดัการความรู้  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการ
ความรู้ ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ าองค์การ ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน              
ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน  ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้  ด้านความรู้ ทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ี ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นโครงสร้างองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ ภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  แผนงาน 
โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ โครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้      
การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก แต่ละมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อผลการ
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ด าเนินการจดัการความรู้ ไม่เหมือนกนัเพราะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนของแต่ละมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดา จุลินทร (2549) ไดศึ้กษากระบวนการและปัจจยัความส าเร็จของ
การจดัการความรู้ในองคก์ร : ศึกษากรณีศูนยสุ์ขภาพจิตเขตกรมสุขภาพจิต โดยใชก้ารสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา  พบวา่ปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จในการด าเนินการจดัการความรู้ของศูนย์
สุขภาพจิตเขต คือ ผูน้ าให้ความส าคญัและให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั มีการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายท่ีชดัเจน บุคลากรทุกคนให้ความส าคญัให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย วตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนในการด าเนินการ มี
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี และมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเกิดการจดัการความรู้ 

5.2.5 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ท่ีผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน 

พิจารณารายดา้นไดด้งัน้ี  
ระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้น

องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.243) 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.179) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นระดบัของการน าการจดัการความรู้ไปปฏิบติั  ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
มหาวทิยาลยัไดมี้การฝึกอบรบ พฒันา พนกังานให้มีความรู้ ความสามารถในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้จริง และได้เอาความรู้นั้นมาแลกเปล่ียนกบั
เพื่อนร่วมงาน หรือช่วยสอนเพื่อนร่วมงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างดีมากยิ่งข้ึนได ้ให้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ าเริญ จิตหลงั (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัการจดัการความรู้น าไปสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวฒันธรรม
องคก์าร วิสัยทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้างองคก์าร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
จดัการ ความสามารถของบุคลากร และการเสริมแรง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสนบัสนุนให้เกิดสังคม
ฐานความรู้ในโรงเรียน  

แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้  จากผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.229) พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  (Beta = 0.214) และ 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  (Beta = 0.187)  ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
ดา้นแผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยั
ไดว้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ ไวอ้ยา่งชดัเจน และมุ่งมัน่ให้พนกังาน
ปฏิบติั เพื่อให้บรรลุแผน เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีวางไว ้รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของ
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แผนงาน โครงสร้าง บทบาท ท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัมีการจดัการความรู้ท่ีดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี
(2551) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์การกบักระบวนการจดัการความรู้ใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาคือมหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้น
องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการความรู้เพียง 5 ดา้น จากทั้งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชน ดา้นวิสัยทศัน์
พนัธกิจและกลยทุธ์ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างขององค์กรจัดการความรู้   จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.307) ดา้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.269) และดา้นบุคลากรท่ีใชค้วามรู้ (Beta = -0.155)  ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นโครงสร้างขององค์กรจดัการความรู้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งมหาวิทยาลยั จึงส่งผลให้สามารถพฒันาหรือสร้างโครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ได้
อยา่งเขม้แข็ง ส่วนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัการองคค์วามรู้ บางท่านไม่ไดน้ าเอา
องค์ความรู้ท่ีไดฝึ้กอบรมมาพฒันาองค์กร อาจจะเป็นเพราะว่าเบ่ือหน่ายกบัการท างาน ท างานมา
นาน    จึงมีความรู้สึกเคยชินกบัการท างานแบบเดิมๆ จึงส่งผลให้โครงสร้างขององค์กรจดัการ
ความรู้ไม่มีการพฒันาข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรุตม ์ วิศวรากูร (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้การสนบัสนุนหรือแสดง
ความเป็นผูน้ าในการจดัการความรู้โดยตอ้งท าการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการจดัการความรู้
ในบริษทั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าการก าหนดเป้าหมายและนโยบายออกมาอยา่งชดัเจน เพื่อท าให้การท า
โครงการการจดัการความรู้นั้นสามารถกลมกลืนไปกบัวฒันธรรมของบริษทั 

การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้าน
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการ
จดัการความรู้ (Beta = 0.207) ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Beta = 0.185) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.154) และ ดา้นผูน้ าองค์การ (Beta = 0.139)ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย ด้านการประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั มีเป้าหมายมุ่งมัน่ในการสร้าง วิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการ
จดัการความรู้ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการน าหลกัการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มาใช ้จึงท าให้การประเมินกลยุทธ์ในการจดัการความรู้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จในการจดัการความรู้ภายในองคก์ร: กรณีศึกษาบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า ปัจจยัของความส าเร็จในการจดัการความรู้ของบริษทัฯ คือ การสนับสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงความชดัเจนของวิสัยทศัน์และภาษา โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจถาวร นอกจากน้ีพบว่ากลยุทธ์การจดัการความรู้ของ
บริษทัฯ คือ กลยทุธ์ท่ีเนน้ความรู้ กลยทุธ์ท่ีเนน้กระบวนการทางธุรกิจ กลยุทธ์ท่ีเนน้ผลลพัธ์สุดทา้ย 
มุ่งไปสู่องคก์รท่ีมีการปฏิบติังานเป็นเลิศ 

กระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ทางดา้นองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ มี 2 ปัจจยั คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Beta = 0.309) และ ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.149) ส่งผลต่อ ผลการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ดา้นกระบวนการและกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเนน้ในเร่ืองของเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน ท่ี
จะสามารถช่วยให้บุคลากรมีการพฒันาความรู้ความสามารถ และสามารถจดัการความรู้เป็นอยา่งดี
จึงส่งผลใหเ้กิดกระบวนการ และกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ ของบุคลากรภายในองคก์รมาก
ข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มการจดัการความรู้ท่ีดีมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกิจ แตงมีแสง และ
ยงยุทธ อ่ิมอุไร (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในองคก์ร โดยมีกรณีศึกษาคือ บริษทัยู
เอชเอ็ม จ ากัด พบว่า รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรโดยผสานด้วย
องค์ประกอบสามส่วน ไดแ้ก่ องค์กร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยองค์กรจะเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ นอกจากน้ี กระบวนการจะมีทั้ งกระบวนการด าเนินธุรกิจและ
กระบวนการในการจดัการความรู้ องคป์ระกอบสุดทา้ยคือเทคโนโลยีซ่ึงจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการความรู้ เพื่อให้การจดัการความรู้นั้นเกิดประสิทธิผล หากองค์กรสามารถบริหาร
จดัการองค์ประกอบทั้งสามส่วนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ย่อมส่งผลต่อองค์กรท าให้เกิดการ
พฒันางานท่ีมีคุณภาพต่อไป 

ภาพรวม จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
มี 4 ปัจจยั คือ ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Beta = 0.219) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Beta = 0.184) ดา้นผูน้ าองคก์าร (Beta = 0.176) และ ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์     
ในการจดัการความรู้ (Beta = 0.149) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั      
ในภาพรวม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีพนัธกิจและกลยุทธ์
ในการจดัการความรู้ท่ีชัดเจนและปฏิบติัจริง โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐานมาช่วยในการจดัการความรู้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่         
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มีความพร้อมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพร้อมพฒันาตนเอง จึงส่งผลให้ผลการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของมหาวิทยาลยัดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติพงศ์ หาญกุลพงษ์ (2549) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้น ไดแ้ก่ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การด าเนินงานเร่ืองโครงสร้างองคก์ร 2) การก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีชดัเจน 3) การน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการจดัการความรู้ 4) ภาวะผูน้ า ซ่ึงผูบ้ริหาร 
ได้ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และให้การสนับสนุนการจดัการความรู้        
ในองคก์รดว้ยดี  5) การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบติังานเพื่อ
เป็นฐานในการสร้างความรู้ และมีการใหค้วามรู้กบับุคลากรในทีมงาน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
5.3.1.1 จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั มีเห็น

ดว้ย มากท่ีสุดในปัจจยัดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์การจดัการความรู้  ดงันั้น มหาวิทยาลยั
ควรมีการก าหนดนโยบาย/วิสัยทศัน์/พนัธกิจท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการจดัการความรู้ไวอ้ย่าง
ชดัเจน และปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ชค้วามรู้ โดยบุคลากรควรมีความตระหนกัวา่ความรู้เป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รได ้

5.3.1.2 จากผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั มีผล
การด าเนินการมากท่ีสุดในเร่ืองผูบ้ริหารไดใ้ห้บุคลากรแจง้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ของแต่ละคณะอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการท าการช้ีแจง
รายละเอียดความกา้วหนา้เป็นระยะๆ และมหาวิทยาลยัควรมีการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ หรือจดั
อบรมแก่บุคลากรอยา่งเพียงพอ ก่อนด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

5.3.1.3 มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ควรเพิ่มการจดัการความรู้ ใน ดา้นระดบัของการน า
การจดัการความรู้ไปปฏิบติั แผนงาน โครงสร้างและบทบาทของบุคลากรในการจดัการความรู้ 
โครงสร้างขององคก์รจดัการความรู้ การประเมินกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ และกระบวนการและ
กิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสร้างความรู้ ความเขา้ใจและให้แนวทางในการจดัท า
แผนการจดัการความรู้ ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพื่อให้ไดรั้บความเขา้ใจในหลกัการของ
การจดัการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั เพื่อน าไปสู่สัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนกบัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีท่ีมีการจดัการความรู้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
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5.3.1.4 มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ และ ควรมีการปรับปรุงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มการ
จดัการความรู้ ใน ดา้นผูน้ าองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและชุมชน        
ดา้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ในการจดัการความรู้ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านบุคลากรท่ีใช้ความรู้   ด้านความรู้ ทกัษะในการใช้
เทคโนโลย ี ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นโครงสร้างองคก์ร  เช่น การมีผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงเป็นผู ้
ก  าหนดวิสัยทศัน์ มหาวิทยาลยัและองคก์รต่างๆในชุมชนอยา่งพร้อมใจกนั รวมตวักนัแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด าเนินการ การผลิตองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงการผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ ส่ิงท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร     
การเรียนรู้ระหวา่งกนัในท่ีท างาน การพบปะสังสรรค์ ประชุมสัมมนา อบรม การจดัเวทีชุมชน หรือ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรท่ีใชค้วามรู้ในการปฏิบติังานและเป็นผูมี้
ส่วนร่วมในการเป็นผูด้  าเนินงาน หรือเป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมความรู้ต่างๆ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการสืบคน้ความรู้ จดัเก็บความรู้ หรือการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบุคคล การจดั
โครงสร้าง (Organize) ภายในองคก์รกลุ่มงาน ทีมงาน สายงานภายในองคก์รพฤติกรรมท่ีพนกังาน
ภายในองคก์รตลอดจนผูบ้ริหารร่วมกนัสร้างมาจนเป็นวถีิการท างานท่ีเหมาะสมใหพ้นกังานปฏิบติั   

5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งผลต่อการด าเนินการจดัการความรู้ของ

มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  
5.3.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัในก ากบั

รัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  
5.3.2.3 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อผลการด าเนินการจดัการความรู้ของ

มหาวทิยาลยั ท่ีไม่ไดศึ้กษาในงานวิจยัน้ี เช่น ความผกูพนัต่อองคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร และความจงรักภกัดี เป็นตน้ 

5.3.2.4 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน มากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
เร่ือง  การจัดการความรู้ของมหาวทิยาลัยในก ากบัรัฐและมหาวทิยาลัยเอกชน : กรณศึีกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
.................................................................................... 

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  (     )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน   

1. เพศ 
 ( )  ชาย   (  )  หญิง 

2. อาย…ุ…………….ปี 

3.    ระดบัการศึกษา 
 ( )  มธัยมปลาย หรือปวช.    (     )  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
 ( )  อนุปริญญา หรือปวส.        (     )  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 ( )  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        (     )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

4.    ระยะเวลาการท างาน....................ปี 

5.    ระดบัต าแหน่งงาน 
             ( )  ผูบ้ริหาร    
             ( )  อาจารย ์        
       ( )  เจา้หนา้ท่ี 

6.   สถานะของท่านในการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
             (   )  เป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั      
       ( )  ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั   
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ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความเห็นของท่านต่อขอ้ความ
ดงัต่อไปน้ีโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ย
นอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด 

เห็น
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน 
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

 
1 

ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร 
ผูบ้ริหารภายในมหาวทิยาลยัส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความ 
สามารถของบุคลากรอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

 

2 

ปัจจัยด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลัยและชุมชน 
มหาวทิยาลยัมีบทบาทหลกัในการเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชนและ
สนบัสนุนใหมี้การผลิตองคค์วามรู้ใหม่ 

     

 
 

3 
 
 

ปัจจัยด้านวสัิยทศัน์ พนัธกจิและกลยุทธ์
การจัดการความรู้ 
มหาวทิยาลยัมีการก าหนดนโยบาย/
วสิัยทศัน์/พนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การจดัการความรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

 
 

4 
 

ปัจจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

มหาวทิยาลยัมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช ้เพื่อช่วยในการ
จดัการฐานขอ้มูล/คลงัความรู้ต่างๆใน
สถาบนั 
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ล าดับ
ที่ 

รายละเอยีด 

เห็น
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน 
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

 
5 

ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บุคลากรมีการน าข่าวสาร/ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของมหาวทิยาลยั มา
เผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานไดรั้บทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

 
6 

ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ใช้ความรู้ 
บุคลากรมีความตระหนกัวา่ความรู้เป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์กบัองคก์รได ้

     

 
 

7 

ปัจจัยด้านความรู้และทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพวิเตอร์ บุคลากร
ไดรั้บความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับพฒันาทกัษะ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ 

     

 
8 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
บุคลากรในมหาวทิยาลยัมีความเตม็ใจใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีมีใหแ้ก่เพื่อน
ร่วมงาน 

     

 
9 

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 
มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ
ส าหรับการจดัโครงสร้างของระบบการ
จดัการความรู้ 
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ส่วนที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  

ล าดับ
ที่ 

รายการประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 มหาวทิยาลยัมีการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ หรือจดัอบรม

แก่บุคลากรอยา่งเพียงพอ ก่อนด าเนินงานเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ 

     

2 มหาวทิยาลยัจดัการปฐมนิเทศท่ีเหมาะสมกบับุคลากรใหม่
เก่ียวกบักระบวนการหรือเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 

     

3 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้การอบรมท่ีเป็นประโยชน์แก่
บุคลากรทุกระดบัเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการความรู้ 

     

4 มหาวทิยาลยัไดส้ร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองการน าการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั รวมถึงก าหนดหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 

     

5 ผูบ้ริหารไดใ้หบุ้คลากรแจง้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของแต่ละคณะอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

6 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบในการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั 

     

7 มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนบุคลากรใหมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้ 

     

8 มหาวทิยาลยัมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งมีระบบ 

     

9 มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การถ่ายทอด Best Practices จากการจดั
ระดบัเทียบเคียง (Benchmarking) กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

     

10 มหาวทิยาลยัมีการจดัท าขอ้สรุปบทเรียนท่ีไดรั้บ (Lessons 
Learned) จากกระบวนการจดัการความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
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ส่วนที่ 4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 2 
ข้อมูลอ้างอิงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

และมหาวทิยาลยักรุงเทพ-ธนบุรี 
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หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีนารี จ  านวน 36 หน่วยงาน 

หน่วยงาน จ านวน (คน) 
ส านกังานสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (สสม.) 5 
ส านกังานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 5 
หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) 5 
ส านกังานอธิการบดี (สนอ.) 5 
ส่วนสารบรรณและนิติการ (สสน.) 5 
ส่วนการเจา้หนา้ท่ี (สกจ.) 5 
ส่วนการเงินและบญัชี (สกบ.) 5 
ส่วนอาคารสถานท่ี (สอส.) 5 
ส่วนพสัดุ (สพ.) 5 
ส่วนแผนงาน (สผ.) 5 
ส่วนประชาสัมพนัธ์ (สปส.) 5 
ส่วนส่งเสริมวชิาการ (สสว.) 5 
ส่วนกิจการนกัศึกษา (สกน.) 5 
สถานกีฬาและสุขภาพ (สกส.) 5 
ส่วนพฒันานกัศึกษา (สพศ.) 5 
สถานส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (สพส.) 5 
สถานพฒันาคณาจารย ์(สพค.) 5 
ส่วนบริหารสินทรัพย ์(สท.) 5 
หน่วยประสานงาน มทส. กทม. (นปมก.) 5 
ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ (สวว.) 5 
ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (สวทก.) 5 
ส านกัวชิาเทคโนโลยสีังคม (สวทส.) 5 
ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (สววศ.) 5 
ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ (สวพย.) 5 
ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ (สวพ.) 5 
สถาบนัวจิยัและพฒันา (สบวพ.) 5 

DPU

http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0030100
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0030200
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0030300
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020200
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020300
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020400
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020500
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020600
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020700
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020100
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0020900
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021100
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021500
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021400
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021700
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=0021200
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1010000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1030000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1020000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1070000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1080000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=1060000
http://web.sut.ac.th/2012/phone/show_dept.php?id=2010000


104 
 

ศูนยอ์าเซียนศึกษา (อซศ.) 5 
หน่วยงาน จ านวน (คน) 

ศูนยกิ์จการนานาชาติ (ศกน.) 5 
ศูนยค์อมพิวเตอร์ (ศค.) 5 
ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศควท.) 5 
ศูนยบ์ริการวชิาการสู่สังคม (ศบส.) 5 
ศูนยบ์ริการการศึกษา (ศบก.) 5 
ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา (ศบส.) 5 
ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยัและรักษาความปลอดภยั (ศบร.) 5 
ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา (ศนท.) 5 
ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ (ศสพ.) 5 

รวม 180 
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หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี จ  านวน 24 หน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน 

กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 5 
กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา 5 
กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 5 
กลุ่มงานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 5 
กลุ่มงานวจิยัและบริการวชิาการ 5 
กลุ่มงานบริหาร 5 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 5 
ฝ่ายกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 5 
คณะรัฐศาสตร์ 5 
คณะนิติศาสตร์ 5 
คณะนิเทศศาสตร์ 5 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
คณะศิลปศาสตร์ 5 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 
คณะศึกษาศาสตร์ 5 
คณะบญัชี 5 
คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม 5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 5 
คณะดุริยางคศาสตร์ 5 
คณะบริหารธุรกิจ 5 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารศึกษา 5 

รวม 120 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวปล้ืมจิตต ์ นราภิรมยข์วญั 
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจบณัฑิต  
     การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ส านกังานสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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