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ตามขอมูลสวนบุคคลพบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน



(4) 

วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกัน ในดานการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และบุคลากรที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกันในดานการกระตุนและการใหรางวัล ที่ระดับนัยสําคัญ  .05 นอกจากนั้น ผลการ 
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ABSTRACT 
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Year  2009 

The purpose of  this  research is  to 1)  to acknowledge cultural factors  that has 
an  effect  to  higher  education  2)  to  study  the  cultural  barrier  in  knowledge 
management  3)  to  suggest  the  building  cultural  passage  for  knowledge management 
in  higher  education.    The  criteria  use  in  this  research  base  on  6  factors  which  are 
1)  planning  2)  change  and  innovation  3)  participation  4)  leaning  5)  corporation  and 
network  6)  incentive  and  rewards.  The  sample  that  we  use  for  this  research  is  371 
personnel that are responsible for processing knowledge management in all university 
locate in Bangkok. Research tools are questionnaires and the statistics use to analyze 
the  data  are:  data  frequency,  percentage,  mean  standard  deviation,  ttest,  oneway 
ANOVA, and content analysis. 

Result of  this research shows that overall opinion of participant  thinks that all 
6  cultural  factors  have  enormous  impact  on  knowledge  management  for  higher 
education.    After  comparing  participant’s  opinion  we  found  that  the  more  gap  in 
education  level  exist  the more  contrast  in  the  opinions.  The  statistic  significance  of 
cultural  change  and  innovation  is  at  .05  levels.  Participant  from  different  type  of 
organization  have  different  opinion  on  cultural  incentive  and  rewards  at  significant 
level of  .05. Other  than  that,  the  result  shows  that knowledge management  in  higher 
education  in  Bangkok  has  all  6  cultural  barriers  from  highest,  cultural  participation, 
cultural  learning,  cultural  change  and  innovation,  cultural  corporation  and  network, 
cultural  planning  and  last  is  cultural  incentive  and  rewards.  All  barriers  mentioned 
have  impact  on  knowledge  management  for  high  education  in  respect  to  process, 
people, knowledge and innovation, and budget. 

In  conclusion,  this  research  potentially  can  lead  a  model  for  creating  better 
culture  for  knowledge management  in  higher  education  and will  be  advantageous  in 
the future research.



กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเรื่อง ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา: 
กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สําเร็จลุลวงไดเนื่องจากผูเขียนไดรับความ 
ชวยเหลือในการใหขอมูล  คําปรึกษา  ขอแนะนํา  ความคิดเห็น และกําลังใจจากบุคลากรที่ 
รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่กรุณาใหความ 
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้ 

ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. โกวิทย กังสนันท ผูซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา 
และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา  ขอชี้แนะ 
ขอแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน รวมทั้ง ไดสอนสิ่งที่ 
เปนแรงบันดาลใจในการเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งสามารถคิดตอยอดใหเห็นมุมมองในเรื่องที่ศึกษาได 
กวางข้ึน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ประธานกรรมการ และอาจารย ดร.อนุชัย รามวรังกูร 
กรรมการ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้  รวมทั้ง  กรุณาพิจารณาและตรวจสอบ 
วิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ไดถายทอด 
และสรางความรูใหแกผูเขียน และขอขอบคุณเจาหนาที่ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่คอยให 
คําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตางๆ จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ อีกทั้ง 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน สําหรับกําลังใจและความชวยเหลือที่มีใหมาโดยตลอด 

ทายสุดขอขอบคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธเลมนี้แด 
ครอบครัวที่คอยใหคําปรึกษาและใหกําลังใจในการศึกษาเสมอมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบ 
ผลสําเร็จไดตามที่ตั้งใจ 

จิตราภรณ ทองไทย 
ตุลาคม  2552



สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอ  (3) 
ABSTRACT  (5) 
กิตติกรรมประกาศ  (6) 
สารบัญ  (7) 
สารบัญตาราง  (9) 
สารบัญภาพ  (11) 

บทท่ี 1  บทนํา  1 
1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา  1 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  6 
1.3  คําถามการวิจัย  6 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  6 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา  7 
1.6  นิยามคําศัพท  7 

บทท่ี 2  การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา  8 
2.1  บทบาทและความสําคัญของการจัดการความรู  8 
2.2  วัฒนธรรมองคการ  21 
2.3  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและวัฒนธรรมองคการ  33 
2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  39 
2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา  51



(8) 

2.6  สมมติฐานในการศึกษา  62 
บทท่ี 3  วิธีการศึกษา  64 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  64 
3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  66 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  73 
3.4  การวิเคราะหขอมูล  73 

บทท่ี 4  ผลการศกึษา  75 
4.1  ขอมูลสวนบุคคล  75 
4.2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรู  77 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
4.3  การเปรียบเทยีบระดบัความคิดเห็นของบคุลากรเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่  84 

สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
4.4  ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู  92 
4.5  ผลกระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู  97 
4.6  ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา  99 

บทท่ี 5  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  102 
5.1  สรุปผลการศึกษา  102 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา  105 
5.3  ขอเสนอแนะ  124 

บรรณานุกรม  130 
ภาคผนวก  137 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  138 
ประวัติผูเขียน  146



สารบัญตาราง 

ตารางที่  หนา 

2.1  ปจจยัที่มีผลตอการจัดการความรูแบงตามความคิดเห็นของนักวชิาการ  18 
2.2  ปจจยัที่มีผลตอการจัดการความรูแบงตามองคการทีน่ําการจัดการความรูมาใช  19 
2.3  แสดงอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขของ  37 

Davenport and Prusak 
2.4  แสดงอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขของ  38 

พยัต วุฒิรงค 
3.1  ขอคําถามในแตละดานของปจจัยดานวัฒนธรรม  68 
3.2  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอ  71 

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
3.3  เกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอ  74 

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
4.1  ขอมูลสวนบุคคล  75 
4.2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานการวางแผน  77 
4.3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานการเปลี่ยนแปลง  78 

และนวัตกรรม 
4.4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานการมีสวนรวม  79 
4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานการเรียนรู  80 
4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานความรวมมือและ  81 

เครือขายความรู 
4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยดานการกระตุนและ  82 

การใหรางวัล



(10) 

4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบ  84 
เทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามเพศ 

4.9  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน  85 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามอายุ 

4.10  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ  86 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนก 
ตามอายุ 

4.11  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน  87 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

4.12  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ  88 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบ  89 
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามประเภทขององคการ 

4.14  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน  90 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ตําแหนงงาน 

4.15  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับ  91 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
จําแนกตามตําแหนงงาน



สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนา 

2.1  สามเหลี่ยมแหงการเรยีนรู  9 
2.2  กระบวนการจัดการความรู  16 
2.3  Organizational Factors Affecting the Culture of an Organization  33 
2.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา  58



บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 
Nonaka (1991: 96-104) กลาวถึงความสําคัญของความรูวาเปนความไดเปรียบทางการ 

แขงขันที่ยั่งยืนที่สุด ซึ่งคํากลาวนั้นเปนจริง โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่เขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge-Based Economy) ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่อาศัยความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักทําใหเกิด 
การเติบโต สรางความมั่งคั่ง และสรางงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 
2549:  6;  บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550:  11) สงผลใหองคการที่ตองการอยูรอดในยุคเศรษฐกิจ 
ฐานความรูตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารและการดําเนินงาน จากในอดีตซึ่งเปนยุค 
อุตสาหกรรมองคการตางสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยศักยภาพและประสิทธิภาพของ 
เครื่องจักรและกระบวนการผลิต หันมาใหความสําคัญกับศักยภาพและประสิทธิภาพของ 
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของทุนทางความรู และความสามารถในการเรียนรู 
ของคนในองคการ  ดังจะเห็นไดวา คนถือเปนปจจัยที่สําคัญเพราะเปนแหลงความรูและเรียนรู 
ปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเอง งาน 
และองคการได ดังนั้น คนที่มีความรูจึงถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนทุนขององคการ 

หากองคการมีคนที่มีความรูและมีความสามารถในการจัดการความรูที่ดีก็จะสามารถ 
รักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางมั่งคง อีกทั้ง ยิ่งองคการมีความรูมากเทาไร ก็ยิ่ง 
สามารถเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เมื่อเกิดการเรียนรูมากขึ้นยอมเกิดการพัฒนาเปน 
ความรูใหมไดมากขึ้น เมื่อนําความรูเกามาบูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้น 
อีก และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอองคการไดมากขึ้น จึงกลายเปนวงจรที่ไมส้ินสุด 
ที่เรียกวา “วงจรการเรียนรู” สอดคลองกับ “วงจร SECI” ของ Nonaka (1991: 96-104) ซึ่งเปนการ 
เปลี่ยนแปลงและการสรางความรูระหวาง Tacit Knowledge ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวของแตละ 
บุคคล เกิดจากประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ และ Explicit Knowledge ซึ่งเปน
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ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ ได เชน หนังสือ 
คูมือ ตํารา เอกสาร และรายงานตางๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได 4 รูปแบบ ไดแก 1) Socialization 
2) Externalization 3) Combination และ 4) Internalization ทําใหเกิดความรูใหมขึ้น ซึ่งจะหมุน 
เปนเกลียวไปเรื่อยๆ อยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะการเรียนรูเกิดขึ้นตลอดเวลา อยางไรก็ตาม การที่ 
องคการจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถขององคการ 
ในการทําใหวงจรการเรียนรูที่กลาวขางตนหมุนไดรวดเร็วและตอเนื่อง โดยผานกระบวนการอยาง 
เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู และประยุกต 
ความรู ซึ่งเรียกวา “การจัดการความรู (Knowledge  Management:  KM)” นั่นเอง (สถาบัน 
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2549: 7) 

ตั้งแตป 1990 เปนตนมา การจัดการความรูเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับองคการในการเพิ่ม 
ผลผลิตและประสิทธิภาพขององคการ (Delong  and  Fahey,  2000:  113-129;  Inkpen,1996: 
123-140; Zack, 1999: 45-56;  ) การจัดการความรูจึงเปนแนวคิดที่องคการในประเทศตางๆ หัน 
มาใหความสนใจ จากการสํารวจความเห็นของผูบริหารระดับสูงในหลายองคการในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องที่ผูบริหารใหความสนใจเมื่อป 1998 พบวา ผูบริหารใหความสนใจใน 
เรื่องโลกาภิวัตน 94% เรื่องการจัดการความรู 88% เรื่องการลดตนทุนและระยะเวลาการผลิต 79% 
เรื่องการขยายตัวของหวงโซอุปสงค 78% เรื่องการมีโรงงานอยูในหลายพื้นที่ 76% และเรื่องการ 
จางแรงงานแบบชั่วคราว 71% ดังจะเห็นไดวา การจัดการความรูเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจเปน 
อันดับสอง รองจากเรื่องโลกาภิวัฒน ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนกลาวถึง แตผูบริหารที่มีวิสัยทัศนทาง 
เศรษฐกิจไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรูและเชื่อวาจะเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอ 
องคการธุรกิจอยางแนนอน (Louis  Harris  et  al., 1998 อางถึงใน บูญดี บุญญากิจ และคณะ, 
2549: 8) และจากการสํารวจผูบริหารระดับสูงในกลุมสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
The  Cap  Germini  Ernst  &  Young  เกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญของการจัดการความรู 
พบวา กวา 80% เห็นวาการจัดการความรูชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ขององคการและพนักงานเปนประโยชนที่มีผูเห็นรองลงมา 
เชน ทําใหเกิดการสรางนวัตกรรมซึ่งสงผลใหสินคาหรือบริการมีความแตกตางจากคูแขง การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาคุณภาพ การลดการทํางานซ้ําซอน และการกระจาย
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อํานาจ เปนตน (Singapore Productivity and Standard Board, 2001: 38-39) ขอมูลจากการ 
สํารวจดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการความรูเปนเรื่องที่ผูบริหารขององคการตางๆ ให 
ความสําคัญ นอกจากนั้น จากการศึกษาของ IDC  Corporation  พบวา ตลาดของซอฟทแวร 
สําหรับการจัดการความรูภายในองคการเพิ่มขึ้นจาก 1.4  พันลานดอลลารในป 1999  เปน 5.4 
พันลานดอลลารในป 2004 (Wintrob, 2001 อางถึงใน พยัต วุฒิรงค, 2550: 44) แสดงใหเห็นวา 
การจัดการความรูเกิดขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็วไปยังองคการตางๆ ทั่วโลก 

ในปจจุบัน หลายองคการมีการนําการจัดการความรูมาใชเปนกลยุทธหลักเพื่อสรางใหเกดิ 
ความไดเปรียบในการแขงขัน จากการศึกษาของ Bell-De Tienne  and  Jackson  (2001:  1-11) 
พบวา 40  %  ขององคการที่ทําการสํารวจมีระบบการจัดการความรูหรือกําลังพัฒนาระบบการ 
จัดการความรูอยู และ 70% ขององคการเหลานั้นมีการวางแผนลงทุนระบบการจัดการความรูเปน 
อันดับแรกภายใน 1-3 ป สําหรับในประเทศไทย มีหลายหนวยงานที่นําการจัดการความรูมาใช ทั้ง 
องคการภาครัฐ เชน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นอีสานใต มูลนิธิ 
ขวัญขาว คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เปนตน 
องคการภาครัฐวิสาหกิจ เชน การประปานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ป 
โตเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน และ 
องคการภาคเอกชน เชน เครือซีเมนตไทย บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ทรูคอ 
ปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด เปนตน (ทิพวรรณ หลอสุวรรณ 
รัตน, 2548: 239-241) ซึ่งแสดงใหเห็นวา องคการในประเทศไทยตางเล็งเห็นความสําคัญของการ 
จัดการความรูที่จะชวยใหองคการของตนสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในยุค 
เศรษฐกิจฐานความรูได 

ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรูเปนแนวคิดที่นําไปใชไดเชนเดียวกับ 
องคการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจฐานความรูที่อาศัยความรูเปนปจจัยสําคัญ 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองมีศักยภาพในการจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชน 
สูงสุดตอสถาบันและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสังคมคาดหวังวาจะเปนศูนย 
รวมแหงความรู เปนองคการที่เปนแหลงรวมของผูที่มีความรูระดับสูงหลากหลายที่สรางความรูเชิง 
วิชาการจากการปฏิบัติจริง ซึ่งตองตอบสนองความตองการของสังคมดวยการใหบริการความรูที่
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เปนประโยชนตอสังคม (Stewart, 1997: 91) เกี่ยวกับเรื่องนี้ Barnett (1994: 11-13) กลาววาการ 
พัฒนาไปสูสังคมความรูนั้น จะตองมีองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน 3 ประการ ไดแก ความรู 
อุดมศึกษา และสังคม  โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูผลิตองคความรูแลวนําความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนตอสังคม  และพัฒนาสังคม  และเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจะสะทอนความรูไปสู 
สถาบันอุดมศึกษา  ดูดซับความรูจากสังคม  นํามาพัฒนาเปนองคความรูใหมและนํากลับไปให 
เปนประโยชนตอสังคม  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนแหลงรวบรวมความรูที่ถายทอดไปสูสังคม 
และเปนการเชื่อมโยงการเรียนรูกับสังคม การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นจะตอง 
ดําเนินการภายใตกรอบหลักในการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ที่เนนการเรียนรูเปนสําคัญ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการจัดการ 
ความรูไวเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการตาม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไดแก มาตรฐานดาน 
การสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยเปนการแสวงหา การสราง และการ 
จัดการความรูตามแนวทางหรือหลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

อยางไรก็ตาม การที่องคการใดจะนําแนวคิดการจัดการความรูมาใชแลวประสบ 
ความสําเร็จนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายปจจัย โดยองคประกอบสําคัญของการจัดการความรู 
คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู โดยเฉพาะคนถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด เนื่องจาก 
เปนแหลงความรูและสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549: 
7-8; Collison and Parcell, 2004: 20; Gorelick et al., 2004: 36) อยางไรก็ตาม ยอมขึ้นอยูกับ 
การปฏิบัติหรือพฤติกรรมของคนในองคการวาจะมีการจัดการความรูและนําความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนหรือไมอยางไร โดย Schermerhorn  Jr.,  Hunt  และ  Osborn  (2003:  262)  กลาววา 
วัฒนธรรมองคการเปนระบบของกิจกรรม คานิยม คุณคา และความเชื่อรวมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นใน 
องคการและใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในองคการ ดังจะเห็นไดวา วัฒนธรรม 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ซึ่งคนในองคการนั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการ 
ความรู โดยการจัดการความรูเริ่มตนจากการที่คนในองคการมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู 
ซึ่งกันและกัน ดังเชน บริษัท Xerox Corporation ซึ่งเปนองคการตัวอยางที่มีชื่อเสียงและประสบ 
ความสําเร็จอยางสูงในเรื่องการจัดการความรู ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากการมีพื้นฐานที่ดีของ
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วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ สอดคลองกับ Bob Buckman ประธานเจาหนาที่ 
บริหารบริษัท Buckman  Laboratories  ซึ่งไดรับรางวัลเกียรติยศ MAKE  (The  Most  Admired 
Knowledge Enterprises) ของอังกฤษ ที่เคยตั้งคําถามไววา What are the three critical factor 
in Knowledge Management? ซึ่งคําตอบของเขาก็คือ Culture, Culture, and Culture.โดยเขา 
กลาววา  90  %  ของกิจกรรมการจัดการความรูคือ เรื่องวัฒนธรรม เพราะสิ่งที่จะทําใหองคการ 
บรรลุผลสําเร็จเรื่องการจัดการความรูคือ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูของคนใน 
องคการ 

ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการความรู หากองคการมี 
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการจัดการความรูอยูแลว เชน มีการยอมรับและเปดกวางทาง 
ความคิด การมีสวนรวมและเห็นประโยชนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีความไววางใจ 
กัน มีการทํางานเปนทีม เปนตน ก็จะทําใหการจัดการความรูขององคการประสบความสําเร็จ แต 
ถาองคการดังกลาวเปนองคการที่มีการแขงขันภายในสูง ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีการหวง 
ความรู ชอบทํางานคนเดียว ไมแลกเปลี่ยนความรูกัน เปนตน ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวยอมเปน 
ปญหาอุปสรรคตอการจัดการความรู แมจะมีปจจัยอื่นมาสนับสนุนหรือมีเครื่องมือและเทคโนโลยทีี่ 
ดีเพียงใด ยอมไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตอการจัดการความรู ดังนั้น หากองคการตองการประสบ 
ความสําเร็จในการจัดการความรู นอกจากการคํานึงถึงปจจัยดานอื่นๆ แลว องคการจําเปนจะตอง 
มีการสรางและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการจัดการความรู 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรูโดยสนใจที่จะทําการศึกษาในกลุมของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ศูนยรวมแหงความรูทั้งที่เปนศาสตรและการเรียนรูภายในอยูมากมาย เชน เทคนิคการสอนและ 
วิธีการถายทอดใหลูกศิษยอยากเรียนรูของอาจารยที่สอนเกง แนวคิดและวิธีการวิจัยของนักวิจัย 
อาวุโสที่มีผลงานวิจัยเยี่ยมยอดและมีชื่อเสียง การบริหารจัดการหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จ 
ตลอดจนการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานก็ถือเปนความรูที่มีคุณคาทั้งสิ้น แตเมื่อ 
บุคคลที่มีความรูดังกลาวออกไปจากสถาบัน ความรูจะยังอยูกับหนวยงานหรือไมและจะมีวิธีการ 
รักษาและใชเปนฐานในการตอยอดความรูนั้นอยางไร ซึ่งยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการ 
จัดการความรูและวัฒนธรรมของสถาบันวาเหมาะสมและเอ้ือใหการจัดการความรูนั้นประสบ
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ความสําเร็จหรือไม  ดังนั้น จึงเปนที่มาของแนวความคิดที่จะศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาทําการศึกษาและเก็บ 
รวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู  เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรู ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรู เพื่อเสนอแนวทางการสรางวัฒนธรรม 
ในการจัดการความรู ในสถาบัน อุดมศึกษา ทั้ งนี้  ผลการศึกษาจะเปนแนวทางใหกับ 
สถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเ อ้ือตอการริเริ่มและการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ใหสามารถสรางและพัฒนาความรูที่เปนประโยชนตอสังคม เพื่อใหกาวไปสูสังคมฐานความรูตอไป 
อีกทั้ง การศึกษาครั้งนี้ยังเปนการเชื่อมโยงผลการศึกษากับความรูดานการจัดการความรูที่มีอยู 
สงผลใหเกิดการประโยชนตอการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในขั้นตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการสรางวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

1.3  คําถามการวิจัย 
1.3.1  ปจจัยดานวัฒนธรรมดานใดบางที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
1.3.2  ในการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาพบปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมดาน 

ใดบาง 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกรณีศึกษา (Case  Study) โดยผูศึกษาทําการศึกษาจาก 

บุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
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เอกชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขต 
กรุงเทพมหานครที่มีการดําเนินงานดานการจัดการความรู ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.5.1  ทําใหทราบถึงปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในองคการ ปญหา 

อุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
1.5.2  เปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในการสนับสนุนและปรับเปลี่ยน 

วัฒนธรรมใหเอ้ือตอการริเริ่มและการดําเนินงานดานการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ 
กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหสามารถสรางและพัฒนา 
ความรูที่เปนประโยชนตอสังคม เพื่อใหกาวไปสูสังคมฐานความรูตอไป 

1.5.3  เปนการเชื่อมโยงผลการศึกษากับความรูดานการจัดการความรูที่มีอยู สงผลใหเกิด 
การประโยชนตอการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในขั้นตอไป 

1.6  นิยามคําศัพท 
1.6.1  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง รูปแบบของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม 

รวมกันของสมาชิกในองคการ ซึ่งสรางและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของ 
สมาชิกในองคการ 

1.6.2  การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การรวบรวมความรูที่มีอยูใน 
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไป 
เปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู และ 
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา 
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

เนื้อหาในบทนี้นําเสนอการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
และความสําคัญของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 
ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและวัฒนธรรมองคการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ อีกทั้ง 
ยังนําเสนอถึงกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ 

2.1  บทบาทและความสําคัญของการจัดการความรู 

2.1.1  สถาบันอุดมศกึษาและการเรียนรูระดับสังคม 
ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรูเปนแนวคิดที่นําไปใชไดเชนเดียวกับ 

องคการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจฐานความรูที่อาศัยความรูเปนปจจัยสําคัญ 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองมีศักยภาพในการจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชน 
สูงสุดตอสถาบันและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสังคมคาดหวังวาจะเปนศูนย 
รวมแหงความรู เปนองคการที่เปนแหลงรวมของผูที่มีความรูระดับสูงหลากหลายที่สรางความรูเชิง 
วิชาการจากการปฏิบัติจริง ซึ่งตองตอบสนองความตองการของสังคมดวยการใหบริการความรูที่ 
เปนประโยชนตอสังคม (Stewart, 1997: 91) 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ Barnett  (1994:  11-13)  ไดเสนอวาในสถาบันอุดมศึกษาเปนผูผลิต 
ความรูแลวนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและพัฒนาสังคม ถือวาสถาบันอุดมศึกษาเปน 
สถาบันแหงการเรียนรูหรือสังคมแหงการเรียนรู โดยประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ 
ซึ่งเรียกวา สามเหลี่ยมแหงการเรียนรู (Learning Triangle) ดังภาพที่ 2.1
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จากภาพที่ 2.1  สามเหลี่ยมแหงการเรียนรูมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนวัฏจักรแบบ 
หมุนเวียนสลับไปมา คือ สถาบันอุดมศึกษาเปนผูผลิตองคความรูแลวนําความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนตอสังคมและพัฒนาสังคม เมื่อมองอีกดานหนึ่ง คือ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจะสะทอน 
ความรูไปสูสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจะดูดซับความรูจากสังคมนํามาพัฒนาเปนองค 
ความรูใหมและนํากลับไปใหเปนประโยชนตอสังคม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนแหลงรวบรวม 
ความรูที่ถายทอดไปสูสังคม เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูกับสังคม 

2.1.2  ความสําคัญของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
การจัดการความรูมีความสําคัญและมีประโยชนตอองคการทุกรูปแบบ ทั้งชวยเพิ่มผลผลิต 

พัฒนาคุณภาพองคการใหดีขึ้น เพิ่มประโยชนกับบุคคล นวัตกรรม การเรียนรู ความสามารถของ 
บุคคลในการนําไปปฏิบัติซึ่งจะเปนการปรับปรุงและเพิ่มสินทรัพยความรูขององคการ สําหรับใน 
สวนของสถาบันการศึกษา การจัดการความรูมีประโยชนดังนี้ (ชัชวาล วงษประเสริฐ, 2548: 64- 
65) 

1)  เปนการเปลี่ยนการเรยีนรูในสถาบนัการศึกษาโดยการเขาถึงศูนยความรู และขยายเขต 
แดนของสถาบันออกสูโลกกวาง 

2)  ชวยในการจัดการเรียนรูทางไกล และ E-learning ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3)  ใหมีการทํางานระหวางนกัศึกษาและอาจารยระหวางสถาบันทํางานรวมกนัเรยีนรู 

แลกเปลี่ยนความรูความคิดกัน 
4)  ชวยจําลองประสบการณการเรียนรู ทําใหเขาใจในเนื้อหานั้นๆ มากขึ้น 

ภาพที่ 2.1  สามเหลี่ยมแหงการเรียนรู 

ความรู 

สังคม อุดมศึกษา
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5)  ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองและศักยภาพในการเรียนรู โดยการปรับปรงุโปรแกรม 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

อยางไรก็ตาม องคความรูในสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เปนศาสตรและการเรียนรูภายในมีอยู 
มากมาย อาทิเชน อาจารยที่สอนเกงในภาควิชามีเทคนิคการสอนและวิธีการถายทอดความรู 
อยางไรใหลูกศิษยอยากเรียนรู นักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานวิจัยเยี่ยมยอดและมีชื่อเสียงมีแนวคิดและ 
วิธีการวิจัยอยางไร การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการ 
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานที่ถือเปนองคความรูที่มีคุณคาทั้งสิ้น แตเมื่อบุคคลที่มี 
คุณคาทั้งหลายเกษียณอายุหรือลาออกจากสถาบันไป พวกเขาจะนําความรูที่สั่งสมมาในตัวเขาไป 
ดวยหรือเหลือทิ้งไวใหกับหนวยงานและองคการ สถาบันอุดมศึกษาจะมีวิธีการใดที่จะรักษาองค 
ความรูไวและใชเปนฐานในการตอยอดความรูใหองคการเขมแข็งข้ึน 

ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ไมเพียงแต 
ความรูเปนธุรกิจหลักขององคการเทานั้น แตเพราะความรูที่เกิดขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษามี 
มากมาย หากมีกระบวนการถายทอดและสนับสนุนใหคนในองคการไดเขาใจและเรียนรูจากกัน 
และกันจะเปนเครื่องมือสําคัญที่นําพาใหองคการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ 
แทจริง ซึ่งการเริ่มตนดําเนินการเรื่องการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมใชเรื่องยากแตเปน 
เรื่องใหม และไมไดหมายความวาไมมีความรูแตเปนเพราะไมรูวิธีการที่จะจัดการเก็บความรูที่มีอยู 
กระจัดกระจายภายในสถาบัน และนําความรูเหลานั้นมาตอยอด เพื่อใหคนในองคการมีความรู 
มากขึ้น องคการเขมแข็งและกลายเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง (รัชตวรรณ กาญจน 
ปญญาคม, 2547:  16-20)  ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรให 
ความสําคัญและริเริ่มดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหองคการสามารถรักษา จัดการ และตอยอด 
ความรูที่เกิดประโยชนตอไป



11 

2.1.3  หลักการและกรอบมาตรฐานของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
ไทย 

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นจะตองดําเนินการภายใตกรอบหลักในการ 
จัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนการเรียนรูเปนสําคัญ 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดการจัดการความรูไวเปนสวนหนึ่งของ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง 
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ไวดังนี้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
1)  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู 

และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทาง 
รางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยมีตัวบงชี้ 
ดังนี้ 

(1)  บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ 
ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสงัคมใหสามารถ 
แขงขันไดในระดบัสากล 

(2)  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม 

(3)  บัณฑติมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของ 
ตนเองอยางถกูตอง เหมาะสม 

2)  มาตรฐานดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา 

อยางมีดุลยภาพ 
ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบรหิารการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย 

และความเปนอิสระทางวิชาการ โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้
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(1)  มกีารบรหิารจดัการบคุลากรที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มีความยดืหยุน 
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวชิาการ 

(2)  มกีารบริหารจัดการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทีม่ี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบ 
และวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทนุ 

(3)  มีระบบการประกันคณุภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศกึษา 
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  4  ดาน  อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการ 

ประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู โดยมีตัว 
บงชี้ ดังนี้ 

(1)  มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการที่ 
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบ 
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มี 
การประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี 
การบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน การสอน 

(2)  มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู 
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาม 
ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน 
และตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ 
ประเทศชาติ 

(3)  มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม 
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวาง 
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

(4)  มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ 
เสริมสรางความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม 
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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3)  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคม 

ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้ 
(1)  มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู  ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา 

ทองถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 
(2)  มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอัน 
นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

นอกจากนั้น การจัดการความรูยังเปนหนึ่งในตัวชี้วัดตามการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการศึกษา โดยใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีการกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  และใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ก็ไดมีการกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัดที่  15  ระดับ 
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู  เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
สถาบันอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
บุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการ 
จัดการความรูในสถาบันฯ  ที่มีประสิทธิภาพ  ที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมี 
ความกาวหนาตามลักษณะงาน  ตามสาขาวิชาชีพ  และตามสมรรถนะ(Competencies)  อยาง 
เหมาะสม 

คําอธิบาย : 
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถงึ แนวทาง กลยุทธ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศกึษากําหนดไว 

เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ตองการ ไดแก มีคุณภาพ 
มีความรักองคกร  มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด  ไดรับมอบหมายงานตาม 
ศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแตละบุคคล  มีความพึงพอใจในการทํางาน  กอใหเกิด 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงาน 
ที่ปฏิบัติหนาที่ (Career path)
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บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  อาจารยประจํา  และบุคลากรประจําสาย 
สนับสนุน 

อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ  ไดแก  อาจารยขาราชการ  อาจารย 
พนักงานรวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัย 
ดานสนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไม 
ต่ํากวา 9 เดือน) 

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบนัอุดมศึกษาซึ่งกระจัด 
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
บุคลากรเพื่อใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง 
แขงขันสูงสุด 

กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ 
จัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน 
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน 
สถาบันอุดมศึกษาการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น 

โดยกําหนดประเด็นสําคญัในการประเมินความสําเรจ็ ดังนี้ 
ประเด็นที่  1  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และ สมรรถนะ 

(Competencies)  ที่ตองการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับ 
ภารกิจ ลักษณะงานความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนา 
ในสายงานเพื่อการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรู 
เปนเครื่องมือ  ในการประเมินความตองการจําเปน  (Needs  assessment)  เพื่อการพัฒนาของ 
บุคลากรฯที่จะชวยใหบุคลากรฯ  สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและมี 
ความกาวหนาในวิชาชีพ 

ประเด็นที่  2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่  1 คือความตองการจําเปนของ 
บุคลากรฯมาวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบัน  เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่ 
สถาบันอุดมศึกษาตองการ และนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการ 
จัดการความรูที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการจัดการความรูกับการพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลอง 
กับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแผนดังกลาวไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใช 
ชองทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการ 
แลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  การทํางาน  และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานโดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตางๆ 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผน 
รายป  รวมทั้งดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน  โดยใชกระบวนการจัดการ 
ความรู 

ประเด็นที่  5  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ  รวมทั้ง  นําผลการ 
ติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่ 
เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและ 
ภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่  7  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว  โดย 
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และ 
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ  ปญหา  ขอจํากัด  แนว 
ทางแกไขและขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และ 
นําไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรูสําหรับ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2.1.4  กระบวนการจดัการความรูในสถาบันอุดมศกึษา 
สําหรับกระบวนการของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามีความคลายคลึงกับ 

กระบวนการจัดการความรูในองคการประเภทอ่ืนๆ โดยในกระบวนการเรียนการสอนใน 
สถาบันอุดมศึกษาไดใชกระบวนการจัดการความรูที่มีกระบวนการยอย ๆ เชื่อมโยงกันจําแนกได
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เปนกระบวนการ คือ  กระบวนการพัฒนาความรู  การจําแนกความรู  การเก็บรักษาความรู  การ 
ประเมินและปรับปรุงความรู  การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําความรูไปใช (บุญสง 
หาญพานิช, 2546: 45) ดังภาพที่ 2.2 

ภาพที่ 2.2  กระบวนการจดัการความรู 
แหลงท่ีมา:  บุญสง หาญพานิช, 2546: 45. 

กระบวนการจัดการความรูนี้มีอยูแลวในวิถีชีวิตแหงการทํางานทั่วไป  เพียงแตนํามาจัดให 
เปนระบบชัดเจนขึ้น  ทําใหมองเห็นจุดเดนและจุดดอยที่ตองพัฒนา  วาเราจะใชกระบวนการ 
จัดการความรู มาสรางใหเปนนิสัยแหงการเรียนรู  ที่บุคลากรตองการเรียนรูอยูเสมอ  และ 
ตลอดเวลา  ในรูปแบบตาง ๆ กัน  ทั้งการอานหนังสือ  การฟงคําบรรยาย  การอภิปรายแสดง 
ความคิด  รวมทั้งการเขียนรายงานเผยแพรความรู เปนตน  สิ่งเหลานี้ถือวาเปนวิถีชีวิตการทํางาน 
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันแหงคลังความรูหรือการเรียนรูจะถายทอดตอไปยัง 
สังคมหรือพัฒนาสังคม  และสังคมก็จะเปนสังคมแหงการเรียนรู 

อยางไรก็ตาม กระบวนการจัดการความรูจะสามารถดําเนินการหรือสําเร็จไดนั้น 
จําเปนตองมีการวางแผนที่ดี เนื่องจากการวางแผนเปนขั้นตอนแรกสุดของหนาที่การจัดการ เปน 
กระบวนการพื้นฐานในการกําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ดังคํา 

การพัฒนา 
ความรู 

การประเมินและการ 
ปรับปรุง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การจําแนกความรู 

การเก็บรักษาความรู 

การนําความรู 
ไปใช
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กลาวที่วา “ความสําเร็จของงานมาจากการวางแผนที่ดี” หรือ “การวางแผนที่ดีเทากับทํางานสําเร็จ 
ไปแลวครึ่งหนึ่ง” ดังนั้น การวางแผนจึงเปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมายไวในอนาคต การ 
ใชทรัพยากรและการปฏิบัติงานที่จะใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

การวางแผนจะเกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) 
และกลยุทธ (Strategies) ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ผูบริหารจะตองระลึกอยูเสมอวาจะมอบหมายใหใคร 
(Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไมตองทํา (Why) และทําอยางไร (How) 
เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การวางแผนอาจมีความหมายในอีกมุมมองหนึ่งวาเปนเรื่องการตัดสินใจในการ 
จัดเตรียมสิ่งตางๆ ที่ตองการในปจจุบันและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน 
อนาคต อยางไรก็ตาม “การวางแผน” จะถูกพิจารณาในแงของกระบวนการหรือวิธีการในการจัดทํา 
ในขณะที่ “แผน” คือผลที่ไดจากกระบวนการวางแผนที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวออกมาเปนเอกสาร 
ที่สามารถนําไปใชอางอิงหรือควบคุมการดําเนินงานตอไป (ตุลา มหาพสุธานนท, 2547: 107-110; 
Kinicki and Williams, 2004: 146-152) 

2.1.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรู 
ในปจจุบัน องคการตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีการนําการจัดการความรูมา 

ใชในการบริหารและพัฒนาองคการ สถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคการประเภทหนึ่งที่มีการริเริ่ม 
และดําเนินการจัดการความรูดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ไมใชวาทุกองคการที่มีการนําการจัดการ 
ความรูมาใชจะประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาเรื่องการจัดการความรูซึ่งเริ่มตนตั้งแตสมัย 
ของ Plato  และ Aristotle  (McElyea,  2002:  59-65)  พบวาในชวงเริ่มตนของการจัดการความรู 
องคการสวนใหญจะเนนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและเนนระบบในการเขาถึงแหลงความรู 
เครื่องมือและเทคนิค แตในการศึกษาของ DeLong  and  Fahey  (2000:  113-129)  พบวามี 
องคการเปนจํานวนมากที่นําการจัดการความรูเขามาใชภายในองคการแลวไมประสบความสําเร็จ 
ซึ่งสาเหตุที่ทําใหองคการเหลานั้นไมประสบความสําเร็จในการเริ่มตนของการนําการจัดการความรู 
มาใชในองคการ เนื่องจากหลายองคการเนนในเรื่องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช



18 

เสมือนวาเปนปจจัยเดียวท่ีทําใหการจัดการความรูในองคการประสบความสําเร็จ แตในความเปน 

จริงยังมีอีกหลายปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูในองคการ หลังจากท่ีการเร่ิมตนการนําการ 

จัดการความรูมาใชในหลายองคการแลวประสบความลมเหลว นักวิจัยหลายทานเร่ิมศึกษาปจจัย 

อ่ืนในการจัดการความรูและมีความเห็นตรงกันวา การจัดการความรูเปนมากกวาการเก็บและ 

จัดการขอมูลแตเปนกระบวนการท่ีตองการการผูกมัดเพ่ือใหเกิดการสรางและเผยแพรความรูไปท่ัว 

ท้ังองคการดังนั้นจึงมีนักวิจัยและนักวิชาการหลายทานไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู 

โดย พยัต วุฒิรงค(2550: 47-50)ไดสรุปเชิงเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูดัง 

ตารางท่ี2.1และตารางท่ี2.2 

ตารางท่ี2.1 ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูแบงตามความคิดเห็นของนักวิชาการ 

รายช่ือ 

นักวิชาการ 

สภาพ 

แวดลอม 

ภายใน 

องคการ 

โครง 

สราง 

องคการ 

จุด 

ประสงค 

รวมกัน 

ผูนํา 

ดาน 

ความ

รู 

กระบวน 

การ 

จัดการ 

ความรู 

ระบบ 

การให 

รางวัล 

เทคโน 

โลยี 

ผู 

นํา 

ชุม

ชน 

ปฏิบัติ 

วัฒนธรรม 

องคการ 

Gorelick et 

al. (2004) 

    

Marquardt 

and

Reynolds 

(1994) 

     

Garvey and 

Williamson 

(2002) 

     

Kemally 

(2002) 

       

Collison and 

Parcell 

(2004) 

     

Stacey 

(2001) 
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ตารางท่ี2.1(ตอ) 

รายช่ือ 

นักวิชาการ 

สภาพ 

แวดลอม 

ภายใน 

องคการ 

โครง 

สราง 

องคการ 

จุด 

ประสงค 

รวมกัน 

ผูนํา 

ดาน 

ความ

รู 

กระบวน 

การ 

จัดการ 

ความรู 

ระบบ 

การให 

รางวัล 

เทคโน 

โลยี 

ผู 

นํา 

ชุม

ชน 

ปฏิบัติ 

วัฒนธรรม 

องคการ 

วิจารณ 

พานิช 

(2549) 

     

บุญดี 

บุญญากิจ 

และคณะ 

(2549) 

      

ตารางท่ี2.2 ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูแบงตามองคการท่ีนําการจัดการความรูมาใช 

รายช่ือ 

องคการ 

สภาพ 

แวดลอม 

ภายใน 

องคการ 

โครง 

สราง 

องคการ 

จุด 

ประสงค 

รวมกัน 

ผูนํา 

ดาน 

ความ

รู 

กระบวน 

การ 

จัดการ 

ความรู 

ระบบ 

การให 

รางวัล 

เทคโน 

โลยี 

ผู 

นํา 

ชุมชน 

ปฏิบัติ 

วัฒนธรรม 

องคการ 

องคการตางประเทศ 

Xerox          

Buckman 

Laboratories 

     

World Bank           

NASA         

DeBeer      

องคการไทย 

องคการภาครัฐ 

รพ.ศิริราช          

รพ.บานตาก        
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ตารางท่ี2.2(ตอ) 

รายช่ือ 

องคการ 

สภาพ 

แวดลอม 

ภายใน 

องคการ 

โครง 

สราง 

องคการ 

จุด 

ประสงค 

รวมกัน 

ผูนํา 

ดาน 

ความ

รู 

กระบวน 

การ 

จัดการ 

ความรู 

ระบบ 

การให 

รางวัล 

เทคโน 

โลยี 

ผู 

นํา 

ชุมชน 

ปฏิบัติ 

วัฒนธรรม 

องคการ 

สถาบันเพ่ิม 

ผลผลิต 

แหงชาติ 

   

องคการภาครัฐวิสาหกิจ 

ปตท.          

กฟผ.       

องคการภาคเอกชน 

สแปนช่ัน      

True        

ซีแพค       

เย่ือกระดาษ 

สยาม 

      

ศูนยรับฝาก 

หลักทรัพย 

    

องคการภาคประชาสังคม 

เครือขาย 

เกษตร 

ธรรมชาติ 

พิจิตร 

    

มูลนิธิเด็ก    

จากขอสรุปเปรียบเทียบตามตารางท่ี2.1และตารางท่ี2.2พบวามีหลายปจจัยท่ีมีผลตอ 

การจัดการความรูซึ่งนักวิชาการหรือองคการตางใหความสําคัญกับแตละปจจัยท่ีแตกตางกัน
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ออกไป โดยสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานวัฒนธรรมองคการมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงมี 
ความเห็นวาปจจัยดานวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยที่นาสนใจที่จะศึกษา เนื่องจากการศึกษาวิจัย 
สวนใหญมักจะศึกษาในหลายปจจัยพรอมกัน หากผูวิจัยศึกษาในปจจัยดานวัฒนธรรมองคการก็ 
จะเปนการตอยอดงานวิจัย เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานวัฒนธรรมองคการในมิติตางๆ มากขึ้น 

2.2  วัฒนธรรมองคการ 

2.3.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
องคกรแตละองคกรยอมมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง เนื่องจากวัฒนธรรม 

องคกรนั้นจะกําหนดวาพฤติกรรมอะไรที่เปนที่ยอมรับ มีการกําหนดวิธีการแกปญหาและพูดคุยกัน 
ในกลุม มีการปฏิสัมพันธกัน อีกทั้งมีการกําหนดวิธีการทํางานรวมกัน หรืออาจกลาวไดวา 
วัฒนธรรมองคกรเปนรูปแบบทั้งหมดของการกระทํา การปฏิบัติงาน และการมีปฏิสัมพันธกันใน 
องคกร (McNabb, 2007: 111) 

Schein  (1991:  9)  ไดกลาวถึงวัฒนธรรมไววา “วัฒนธรรมเปนรูปแบบของขอสมมติขั้น 
พื้นฐานซึ่งกลุมมีการเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหาของการปรับตัวสูภายนอกและการรวมตัวกัน 
ภายในกลุม โดยการที่จะทํางานไดดีเพียงพอนั้นจะตองพิจารณาความถูกตอง เพราะฉะนั้นจึงตอง 
มีการสอนสมาชิกใหมใหรูและเขาใจถึงวิธีการหรือแนวทางที่ถูกตอง อีกทั้งคิดและมีความรูสึก 
รวมกับปญหานั้นๆ” 

Daft (1992: 237) นิยามวา วัฒนธรรมเปนชุดของคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ และวิธี 
คิดรวมกันของคนในองคการและถายทอดใหแกสมาชิกใหม วัฒนธรรมจะทําใหเกิดความรูสึกเปน 
สวนหนึ่งขององคการ เกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของคานิยมและความเชื่อขององคการ 

Gordon  (1990:  621,  2002:  347)  และคณะ ใหความหมายวัฒนธรรมองคการวาเปน 
ระบบคานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมกันของคนในองคการ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดโครงสราง 
ในการสรางบรรทัดฐานของกลุม วัฒนธรรมจะชวยใหบุคคลรูวาเขาจะตองทําอะไรและตอง 
ประพฤติหรือมีพฤติกรรมอยางไร
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Schermerhorn  Jr.,  Hunt  และ Osborn  (1997:  267,  2003:  262) นิยามวัฒนธรรม 
องคการวา หมายถึง ระบบของกิจกรรม คานิยม คุณคา และความชื่อรวมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นใน 
องคการและใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ 

Greenberg และ Baron (2003: 515) ใหความหมายวัฒนธรรมองคการวาเปนระบบของ 
ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม และความคาดหวังรวมกันของสมาชิกในองคการ 

นอกจากนั้น Robbins (2009: 585-586) นิยามวัฒนธรรมองคการวา หมายถึงระบบของ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันของสมาชิกในองคการ ซึ่งทําใหองคการมีความแตกตางจาก 
องคการอ่ืน 

จากความหมายของวัฒนธรรมองคการขางตน จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการนั้นมีอิทธิ 
ผลตอคนในองคการอยางยิ่ง นั่นหมายถึง การมีอิทธิผลตอการบริหารจัดการองคกรดานตางๆ 
เนื่องจากการบริหารจัดการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดหากไมไดรับการยอมรับและ 
ความรวมมือจากคนในองคการ 

2.3.3  ระดับของวัฒนธรรมองคการ 
จากการที่วัฒนธรรมมีความหมายกวางและมีทั้งสิ่งที่จับตองไดหรือเห็นไดชัดและสิ่งที่เปน 

ระบบความเชื่อ คานิยม ซึ่งเปนสิ่งที่อยูภายใน โดย  Schermerhorn  Jr.,  Hunt  และ  Osborn 
(1997:  271, 2003: 267-268) ไดแบงระดับของวัฒนธรรมองคการเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมที่สังเกตได (Observable  culture) เปนวัฒนธรรมในระดับบนที่สามารถ 
มองเห็นได เปนการแสดงถึงวิธีการในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ และเปนแนวทาง 
ที่องคการถายทอดใหแกสมาชิกใหม เพื่อใหมีพฤติกรรมสอดคลองกับองคการ วัฒนธรรมในระดับ 
นี้จะเปนผลของการแสดงออกของสิ่งที่อยูภายในหรือวัฒนธรรมในระดับที่ลึกกวานี้ โดยวัฒนธรรม 
ที่สามารถสังเกตเห็นได ไดแก พิธีกรรมตางๆ สัญลักษณ การเฉลิมฉลองหรือเทศกาลตางๆ 
ระเบียบแบบแผน ตํานานหรือเรื่องราวตางๆ และประวัติศาสตรขององคการ เปนตน 

2)  คานิยมหรือคุณคารวมกันขององคการ (Shared values) เปนระดับของคานิยมที่อยู 
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออกตางๆ ในองคการ เนื่องจากพฤติกรรมจะตองมีสาเหตุที่มา
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อธิบายพฤติกรรม คานิยมรวมกันจะเปนเครื่องมือที่เชื่อมโยงพนักงานในองคการเขาดวยกัน การมี 
ความเชื่อและความเห็นรวมกันจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมขององคการ 

3)  ฐานคติรวมกัน (Common assumptions) เปนระดับของคานิยมที่ลึกที่สุด กลาวคือ 
ในระดับนี้สมาชิกในองคการจะมีความเชื่อที่รับรูรวมกันวาเปนฐานคติรวมกันขององคการ ซึ่งทุก 
คนรับรูและเขาใจเหมือนกันจนอาจจะไมตองมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษรอีก 

สอดคลองกับ Kinicki and Williams (2004: 247) ซึ่งแบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 2 
ระดับ ดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นได (Core  Culture) เปนวัฒนธรรมในระดับที่อยู 
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออก ประกอบดวย คานิยม ความเชื่อ และขอสมมติรวมกันของ 
คนในองคการ โดยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในสวนลึกของแตละคน เชน จะรูสึกวาถูกคุกตามเมื่อขอ 
สมมติของพวกเขาถูกทาทายและมักพูดวา “นั่นเปนวิธีปฏิบัติที่ทํากันมาเสนอ” 

2)  วัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได (Observable Culture) เปนวัฒนธรรมในระดับที่มีการ 
แสดงออกที่สามารถเห็นไดชัดเจน ไดแก สัญลักษณ ผังที่นั่งของหนวยงาน รูปแบบการแตงกาย 
เรื่องราวตางขององคการ บุคคลสําคัญขององคการ และพิธีกรรมและประเพณีตางๆ 

2.3.2  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ มีผู เสนอแนวคิดตางๆ ไวอยาง 

หลากหลาย โดย Chatman and John (1991 quoted  in Greenberg and Baron, 1997: 471- 
472) ไดทําการสํารวจลักษณะวัฒนธรรมองคการไวดังนี้ 

1)  นวัตกรรม (Innovation) ไดแก ลักษณะที่คนในองคการมีการแสดงความคิดสรางสรรค 
และกอใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

2)  ความมีเสถียรภาพ (Stability) ไดแก ลักษณะทิศทางขององคการที่มคีวามมัน่คง 
ไมคอยมกีารเปลีย่นแปลง มีแนวทางในอนาคตที่สามารถทาํนายได มีสภาพแวดลอมในการ 
ทํางานที่มกีฎเกณฑระเบียบแบบแผนของการปฏิบตัิงานทีแ่นนอน
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3)  มุงเนนความสําคัญกับคนในองคการ (Orientation toward people) ไดแก องคการมี 
นโยบายที่ใหความยตุธิรรม ใหการสนับสนนุพนกังานในองคการและเคารพในสทิธคิวามเปน 
มนุษย 

4)  มุงเนนความสําคัญไปที่ผลสัมฤทธของงาน (Results-orientation) ไดแก องคการได 
กําหนดเปาหมายของการปฏิบัติงานไว แลวเนนทีค่วามบรรลุผลสัมฤทธตามเปาหมายที่วางไว 

5)  แบบแผนการทํางานแบบไมเครงครัด (Easygoingness) ไดแก ลักษณะการทํางานใน 
บรรยากาศแบบมคีวามเปนกันเอง มีความยืดหยุนในการทํางาน 

6)  ใหความสําคัญกับรายละเอียดของงาน (Attention to detail) ไดแก ระบบงานท่ีมีการ 
วิเคราะห ตรวจสอบในขัน้ตอนการทํางานเพื่อความถูกตอง 

7)  ความรวมมือในการทํางานเปนทีม (Collaborative orientation) ไดแก พนักงาน 
ทุกระดับในองคการมีความรวมมือกันในการทํางานเนนหนักการทํางานในรปูแบบของทีมมากกวา 
การทํางานแบบมุงเฉพาะบคุคล 

สอดคลองกับ Robbins (1997: 237, 2009: 585-586) ซึ่งเสนอวาลักษณะของวัฒนธรรม 
องคการจะประกอบดวยลักษณะดังนี้ คือ 

1)  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความกลาเส่ียง (Innovation and  risk  tolerance) เปน 
ระดับของการสนับสนุนใหพนักงานริเริ่มส่ิงใหมๆ ตลอดจนมีความกลาเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือ 
ตัดสินใจในองคการ มีความรับผิดชอบ อิสระ และเสรีภาพในการริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่องคการเปด 
โอกาสใหบุคคล 

2)  การใหความสนใจในรายละเอียด  (Attention  to  detail) คือการที่พนักงานให 
ความสําคัญในรายละเอียดการดําเนินการในองคการเพียงใด กลาวคือ องคการมุงหวังใหพนักงาน 
ปฏิบัติงานตางๆ โดยใหความสําคัญกับความถูกตองในรายละเอียดตางๆ 

3)  การมุงผลสําเร็จหรือผลงาน (Outcome  orientation) ระดับของการที่ผูบริหารใน 
องคการใหความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานขององคการมากกวากระบวนการหรือวิธีการใน 
การบรรลุผลดังกลาวเปนการพิจารณาวาองคการเนนผลงานหรือวิธีการทํางาน
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4)  การใหความสําคัญกับบุคคล (People orientation) การตัดสินใจหรือการดําเนินการ 
ตางๆ ในองคการพิจารณาถึงผลกระทบที่มีบุคคลในองคการมากนอยเพียงใด เปนการพิจารณาถึง 
ลักษณะขององคการดานการใหความสําคัญกับบุคคล 

5)  การทํางานเปนทีม (Team orientation) องคการมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงานที่ให 
การทํางานมีการรวมกันทํางานในรูปทีมงานมากกวาใหบุคคลแตละคนทํางานโดยอิสระหรือเนน 
การทํางานรายบุคคล 

6)  การทํางานเชิงรุก (Aggressiveness) องคการใหความสําคัญกับระดับของการแขงขัน 
และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองคการมากนอยเพียงใด องคการกระตุนหรือเนนการ 
แขงขันมากกวาการปลอยใหทุกอยางดําเนินไปเรื่อยๆ มากนอยเพียงใด 

7)  ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพ 
และสภาพเดิมขององคการมากนอยเพียงใด 

8)  ทิศทางขององคการ (Direction) การปฏิบัติงานขององคการมีการกําหนดเปาหมาย 
และผลการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนมากนอยเพียงใด 

9)  บูรณาการในองคการ (Integration) คือ ระดับของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวย 
งายยอยๆ ในองคการ การสนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานยอย การปฏิบัติงานที่ 
สอดคลองกันของหนวยงานยอยในองคการ 

10)  การสนับสนุนจากผูบริหาร (Management  support) ไดแก ระดับของการใหการ 
ชวยเหลือ และสนับสนุนตอผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร 

11)  การควบคุม (Control) ไดแก การที่องคการมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการ 
บังคับบัญชาโดยตรง ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 

12)  การเปนสวนหนึ่งขององคการ (Identity) คือระดับของการที่สมาชิกในองคการมีความ 
เชื่อหรือเห็นวาตนเปนสมาชิกขององคการและมององคการทั้งองคการในภาพรวมมากกวาการ 
สนใจเฉพําหนวยงานของตน 

13)  ระบบการใหรางวัล (Reward system) ไดแก การที่องคการมีระดับของการใหรางวัล 
จากผลงานของพนักงานมากกวาการใหรางวัลจากความระบบอาวุโสหรือความสัมพันธสวนตัว
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14)  การจัดการกับความขัดแยง  (Conflict  tolerance) คือ ระดับของการที่องคการ 
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถวิพากษวิจารณและจัดการความขัดแยงอยางเปดเผย 

15)  รูปแบบการติดตอสื่อสาร (Communication  pattern) ไดแก ระดับของความเปน 
ทางการในการติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ Cooke (1989: 16-23) ไดกลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการวา เปน 
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคการที่มีการรับรู ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ บรรทัดฐาน 
ในการทํางาน การปฏิบัติตัวในองคการ โดยแบงวัฒนธรรมองคการเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  ลักษณะสรางสรรค (Constructive styles) หมายถึงองคการที่ใหความสําคัญกับ 
คานิยมในการทํางานโดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ คือ ความตองการ 
ความสําเร็จ ความตองการไมตรีสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรมีความสัมพันธและสนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน และมีลักษณะการทํางานท่ีสงผลใหบุคลากรในองคการประสบความสําเร็จกับการ 
ทํางาน ซึ่งแบงออกเปน 4 มิติ คือ 

(1)  มิติเนนความสําเร็จ (Achievement) คือ องคการที่มีภาพรวมในลักษณะการ 
ทํางานที่ดีมีคานิยมและพฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการที่มีลักษณะของการมีเปาหมาย 
ของการทํางานรวมกัน มีเหตุผลและหลักการ เปนนักวางแผนทีม่ปีระสทิธภิาพมคีวามกระตอื 
รือรน มีความสุขกับงาน รูสึกวางานที่ทํานั้นมีความสําคัญและทาทาย 

(2)  มิติเนนสัจการแหงตน (Self-actualizing) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม 
การแสดงออกในทางสรางสรรค เนนความตองการของบคุคลในองคการตามความนกึคดิและ 
คาดหวัง เปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ไดรับ รวมทั้งความสําเร็จ 
ของงานมาพรอมๆ กัน กับความกาวหนาของพนักงานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน 

(3)  มิติเนนบุคคลและการกระทํา (Humanistic-encouraging) คือ องคการที่มีคานิยม 
และพฤติกรรมการทํางานโดยมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนบุคคลเปนศูนยกลาง 
ใหความสําคัญกับพนักงาน ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ การทํางานมี 
ลักษณะการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมีความสุขและภูมิใจในการทํางาน และ 
ไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานสม่ําเสมอ
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(4)  มิติเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliation) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ทุกคนในองคการมีความเปนกันเอง เปดเผย และ 
มีความรูสึกของเพ่ือนรวมงานหรือทีม การแสดงออกของพนักงานในองคการจะเนนการทํางาน 
ในลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกัน 
และกัน 

2)  ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/defensive styles) หมายถึง องคการที่มีคานิยมและ 
พฤติกรรมการแสดงออกที่มุงเนนความตองการความมั่นคงของพนักงาน และมีผูนําที่เนนบุคคล 
คลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พึ่งพาผูบริหารและพยายาม 
หลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร เนนถึงความสัมพันธ 
กับบุคคลในลักษณะปกปองตนเองและตั้งรับ เพราะเปนแนวทางที่ทําใหมั่นคง ปลอดภัย และ 
กาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งแบงออกเปน 4 มิติ คือ 

(1)  มิติเนนการเห็นพองดวย (Approval) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกที่บุคคลใหการยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแยงทีอ่าจเกดิขึน้ พฤตกิรรมที่ 
ถูกตองในองคการคือ พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น การปฏิบัติตวัเหมอืนกบั 
บุคคลสวนใหญในองคการ ลักษณะคลอยตามเปนส่ิงท่ีพนักงานในองคการพึงพอใจ 

(2)  มิติเนนกฎระเบียบ (Conventional) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกลักษณะอนุรักษนิยม รักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมดวย 
ระบบราชการ คนในองคการตองทําตามกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัด 

(3)  มิติเนนการพึ่งพา (Dependent) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกถึงสายการบังคับบัญชาศูนยรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูที่ผูบริหารหรือผูนํา 
กลุม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น และทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ทุกคน 
ไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายการทํางานของตนเอง 
และขององคการ มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหาร 

(4) มิติเนนการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกที่เนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด แตเม่ือทํางานประสบความสําเร็จกลับไมไดรับ
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รางวัลอะไร ทําใหพนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบใหกับผูอ่ืน และหลีกเลี่ยงการกระทําตางๆ ที่อาจ 
กอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและถูกตําหนิ พนักงานทุกคนจะรูสึกผิด ตําหนิตัวเอง และ 
รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เม่ือทํางานผิดพลาดทุกคนหลีกเล่ียงการทํางานหรือการปฏิบัติตัวที่ 
กอใหเกิดการขัดแยงและความผิดตางๆ พยายามหลีกเลี่ยงไปใหผูรวมงาน 

3)  ลักษณะต้ังรับ-กาวราว (Aggressive/defensive styles) คือ องคการที่มีคานิยมและ 
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะมุงเนนงานและเนนความตองการดานความม่ังคงของพนักงาน 
ลักษณะการทํางานแบบมุงเนนอํานาจ เห็นตรงกันขาม การแขงขัน และการทํางานแบบสมบูรณ 
แบบ ซึ่งแบงออกเปน 4 มิติ คือ 

(1) มิติเนนการเห็นตรงกันขาม (Oppositional) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม 
การแสดงออกของการเผชิญหนาเปนอยางมาก โดยมีคานิยมการบริหารที่เนนการเจรจาตอรอง 
พนักงานรูสึกวามีคุณคาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา ขาดการวางแผนลวงหนา การแกปญหาเฉพาะ 
หนากอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอ่ืนในองคการอยูเสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแยงใน 
ลักษณะไมไววางใจบุคคลอื่น และการแสดงอาการตําหนิและตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตาน 
ความคิดเห็นของผูอ่ืนอยูเสมอ 

(2)  มิติเนนอํานาจ (Power) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมี 
โครงสรางการบริหารแบบไมมีสวนรวม โดยมีพ้ืนฐานแบบเนนอํานาจหนาที่และบทบาทของแตละ 
คน อยูทีต่ําแหนงทีค่วรดํารงอยู รางวลัที่ไดรบัจากองคการ คือ การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง ได 
ควบคุมพนกังานที่มรีะดบัต่าํกวา ทกุคนมีความตองการที่จะไดตําแหนงที่สูงขึน้ และตองการ 
อํานาจเพื่อบํารุงรักษาความรูสึกที่มัน่คง โดยการมุงเนนทีผ่ลงานโดยการใชอํานาจหนาที่ 

(3)  มิติเนนการแขงขัน (Competitive) คือ องคการที่มคีานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกของการแขงขันท่ีตองการผลแพชนะ พนักงานตองการชนะและดีกวาผูอ่ืน ทุกคนมุงเนน 
เพื่อรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับในที่ทํางานและวัดผลสําเร็จที่การ 
ทํางานที่มกีารแขงขันและมีความเชื่อวาการทํางานตองมกีารแขงขันจึงจะประสบความสําเรจ็ 

(4)  มิติเนนความสมบูรณแบบ (Perfectionist) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม 
การแสดงออกลักษณะเนนความเปนระเบียบ การทํางานอยางหนักและยึดม่ันในระบบการทํางาน
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อยางละเอียดถีถ่วน แตไดรับผลงานและผลผลิตขององคการนอยมาก เนนการทํางานที่มีระบบ 
ระเบียบอยางละเอียด 

นอกจากนั้น Denison  (2000:  347-372)  ยังไดเสนอโมเดลการตรวจสอบวัฒนธรรม 
องคการเพื่อนําไปสูผลกระทบตอการดําเนินงานในทางธุรกิจ โดยอาศัยความยืดหยุนและความ 
มั่นคง กับการมุงเนนที่ภายในและภายนอกองคการไวดังนี้ 

1)  การมีสวนรวม (Involvement) สมาชิกในองคการจะรูสึกไดถึงความเปนเจาของ 
องคการ เน่ืองจากไดรับอํานาจใหมีสวนรวมในการตดัสินใจในการบริหารงานอยางเต็มที่ 
(Empowerment) และลกัษณะการทํางานทีมุ่งเนนทีมงาน (Team orientation) ทาํใหเกดิการ 
พัฒนาความสามารถ (Capability development) ของพนักงาน 

2)  ความสอดคลองกนั (Consistency) ของสมาชกิในองคการ ทาํใหการทํางานบรรลุ 
เปาหมายไดดี เนื่องจากพนักงานมีการยอมรับในคานิยมหลัก (Core value) รวมกัน ซึ่งนําไปสู 
ความรูสึกท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวยการรวมคาดหวังในส่ิงที่ตรงกัน ทําใหเกิดความเห็นพอง 
ตองกัน (Agreement) ไดงายข้ึน สามารถหาขอสรุปในประเด็นท่ีตองมีการวิพากษวิจารณรวมกัน 
สงผลใหมีการทํางานรวมกนั (Coordination and integration) จนงานเสร็จสิน้ 

3)  ความสามารถในการปรบัตวั (Adaptability) เปนการมุงตอบสนองส่ิงแวดลอม 
ภายนอกองคการ การปรับตัวไดดีนั้นคือการสรางสรรคการเปล่ียนแปลง (Creating change) โดย 
การวางแผนหลังจากท่ีอานและสามารถทํานายแนวโนมของธุรกิจในอนาคตได และตองมุงเนนไป 
ที่ลูกคา (Customer focus) โดยการตอบสนองที่รวดเร็วซึง่เปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
ดังนั้น องคการตองมกีารเรียนรู คือ การสะสมความรู และพัฒนาความสามารถใหมากขึ้นเพื่อที่จะ 
รับและแปลความหมายจากสัญญาณที่สงมาจากสิง่แวดลอมภายนอกในการสรางสรรคนวัตกรรม 
ใหเกิดขึ้น 

4)  การมุงเนนทีพ่นัธกิจ (Mission) เมื่อองคการตั้งมัน่ในพนัธกจินัน่หมายถึง ทกุคนใน 
องคการตองรวมรับรูในพันธกิจ และสามารถเขาใจถึงทิศทางของกลยุทธที่องคการใชในพันธกิจ 
(Strategic direction and intent) เมื่อทุกคนสามารถกาวตามกลยุทธก็สามารถมุงไปยังเปาหมาย 
(Goal) และวัตถุประสงค (Objective) ที่สอดคลองกับพนัธกิจขององคการ
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โดย Denison  ไดใชวัฒนธรรมองคการทั้ง 4 รูปแบบในการศึกษาความสัมพันธระหวาง 
วัฒนธรรมองคการกับมาตรวัดประสิทธิผลขององคการ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานของ 
องคการทั้งในดานที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน ผลประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
สวนแบงทางการตลาด ความพึงพอใจของพนักงาน จากผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมองคการทั้ง 
4 รูปแบบมีความสัมพันธกับมาตรวัดประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น 
องคการที่มีประสิทธิผลมีแนวโนมที่จําเปนตองมีวัฒนธรรมที่มีทั้งความสามารถในการปรับตัว มี 
ความสอดคลองกันและการมีสวนรวม อยางไรก็ตามใน 3 รูปแบบนี้ตองอยูในบริบทของความรูสึก 
รวมกันในการปฏิบัติตามพันธกิจ 

2.3.4  การสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ 
องคการสามารถสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมที่ตองการได โดย วันชัย มีชาติ (2548: 292- 

295) ไดสรุปแนวทางในการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมองคการไว ดังนี้ 
1)  การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การสรางและรักษาวัฒนธรรม 

องคการวิธีนี้องคการจะตองทราบวาองคการมีวัฒนธรรมอยางไร และวัฒนธรรมดังกลาว 
ประกอบดวยบุคคลที่มีลักษณะอยางไร องคการก็นําลักษณะดังกลาวมาใชในการสรรหาและ 
คัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการเขามาทํางาน ซึ่งเปนการรักษา 
วัฒนธรรมองคการไวตอไป 

2)  การปฏิบัติของผูบริหารระดับสูง (Top management) เปนการสรางวัฒนธรรมโดยใช 
พฤติกรรมและการแสดงออกตางๆ ของผูบริหารเปนตัวอยาง เนื่องจากพนักงานจะทําตามสิ่งที่ 
ผูบริหารแสดงออกและส่ิงที่ผูบริหารพูด ดังนั้น หากองคการตองการมีวัฒนธรรมแบบใด ผูบริหาร 
จะตองทําตัวเปนแบบอยางโดยตองแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่ตองการอยางชัดเจนและมีความ 
สอดคลองกันทั้งคําพูดและการกระทํา เพื่อไมใหเกิดความสับสนแกพนักงาน 

3)  ระบบการจูงใจและการใหรางวัลในองคการ (Reward system) องคการทุกองคการจะ 
มีระบบการใหรางวัลและการลงโทษภายในองคการ การใหรางวัลจะเปนการเสริมแรงใหเกิด 
พฤติกรรมที่นําไปสูการไดรางวัล หากองคการตองการใหพนักงานมีวัฒนธรรมแบบใดก็ใหรางวัล
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พฤติกรรมที่เปนไปตามวัฒนธรรมที่องคการตองการและองคการก็จะสามารถสรางและรักษา 
วัฒนธรรมองคการไวได ระบบการใหรางวัลจะมีความเกี่ยวของกับผูนําขององคการดวย เพราะ 
เปนผูที่มีบทบาทในการใหรางวัล การใหรางวัลอาจทําไดหลายประการ เชน การพิจารณาความดี 
ความชอบ การใหรางวัลพิเศษ ตลอดจนการแสดงออกตางๆ ที่แสดงถึงการยอมรับและการให 
ความสําคัญกับบุคคลและพฤติกรรมที่องคการตองการ 

4)  การฝกอบรมและพัฒนา (Training and development) เปนกระบวนการในการสราง 
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติแกพนักงานตามที่องคการตองการ การฝกอบรมและ 
พัฒนาจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของพนักงานใหเหมาะสมกับองคการ ทําใหพนักงานมี 
ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานบางดานมากขึ้น สามารถทํางานไดดีขึ้น หรือทําใหพนักงาน 
มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป 

5)  การกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) องคการสรางการเรียนรูแกสมาชิกใน 
องคการใหแสดงพฤติกรรมตามที่องคการตองการ การกลอมเกลาทางสังคมจะเปนกระบวนการ 
ที่กระทําอยางตอเนื่องและประกอบดวยหลายๆ วิธี ซึ่งการฝกอบรมและพัฒนาและการวางระบบ 
การจูงใจและการใหรางวัลก็เปนการกลอมเกลาทางสังคมในองคการไดดวย หรืออาจกระทําโดย 
การเลาเรื่องตํานาน บุคคลสําคัญ พิธีกรรมตางๆ และระบบการสอนงานในองคการ เปนตน 

2.3.5  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการ 
วัฒนธรรมองคการอยูรวมกับระบบยอยตางๆ ในองคการมากมายทั้งระบบการใหรางวัล 

ระบบโครงสรางองคการ ระบบการติดตอสื่อสารในองคการ เปนตน ระบบยอยตางๆ เหลานั้นจะ 
สงผลกระทบถึงกันตลอดเวลา ระบบวัฒนธรรมองคการก็ไดรับผลกระทบจากดานอ่ืนๆ ของ 
องคการเชนเดียวกัน ซึ่ง วันชัย มีชาติ (2548: 296-297) ไดสรุปปจจัยที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม 
องคการไว ดังนี้ 

1)  กลุม (Work group) เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
โดยตรง กลุมจะทําหนาที่ในการกลอมเกลาสมาชิกในกลุมและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิก 
การที่กลุมสามารถสรางบรรทัดฐานของกลุมและดูแลควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกไดก็จะสงผล
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ตอวัฒนธรรมองคการ โดยปจจัยในกลุมที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคการ ไดแก ความผูกพันกัน 
ระหวางสมาชิกในกลุมและความผูกพันกับภาระหนาที่ของกลุมสมาชิก (Commitment) ขวัญและ 
กําลังใจในกลุม (Morale) มิตรภาพในกลุม (Friendliness) 

2)  ภาวะผูนําของผูบริหาร (Manager/  Supervisor  Leadership  Style) ภาวะผูนําของ 
ผูบริหารมีผลตอพฤติกรรมของพนักงาน เนื่องจากผูบริหารจะเปนแบบอยางของพฤติกรรมของ 
พนักงานและเปนผูควบคุมดูแลความพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ตลอดจนใหรางวัลแก 
พฤติกรรมของสมาชิกที่เปนที่พึงปรารถนาขององคการ นอกจากนั้น ความใกลชิดระหวางผูบริหาร 
กับผูใตบังคับบัญชา ความเห็นอกเห็นใจตอผูปฏิบัติงาน ก็สงผลตอประสิทธิภาพขององคการและ 
ความทุมเทของพนักงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารจึงมีผลตอพฤติกรรมของ 
พนักงานและวัฒนธรรมองคการ 

3)  ลักษณะขององคการ (Organizational Characteristics)  เปนการพิจารณาลักษณะ 
ขององคการ เนื่องจากองคการแตละองคการมีลักษณะเฉพาะของตัวเองในดานตางๆ ทั้งดาน 
ขนาดองคการ โครงสรางองคการ ความสลับซับซอน การรวมอํานาจ ความเปนทางการ เปนตน ซึ่ง 
ลักษณะเหลานั้นสงผลถึงวัฒนธรรมองคการดวย โดยองคการจะใชลักษณะตางๆ เหลานั้นกําหนด 
ความประพฤติของคนในองคการ เชน การที่องคการที่มีขนาดใหญมักจะเนนที่ความชํานาญ 
เฉพาะดานและการติดตอสื่อสารมักเปนแบบทางการ สวนองคการขนาดเล็กมักมีระบบ 
ความสัมพันธภายในองคการในแบบที่ไมเปนทางการระหวางพนักงานและผูบริหาร เปนตน 

4)  กระบวนการในการบริหาร (Administrative  Processes) เปนระบบการทํางานของ 
องคการ เชน กระบวนการในการติดตอส่ือสารในองคการ วิธีการปฏิบัติงานขององคการ ขั้นตอน 
การทํางานในเรื่องตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการ เชน องคการที่มีระบบการ 
สื่อสารแบบเปดทุกคนสามารถติดตอถึงกันไดทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในองคการและ 
ชวยสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในองคการ ซึ่งสงผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององคการ
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2.4  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและวัฒนธรรมองคการ 

การจัดการความรูเปนแนวคิดการบริหารจัดการองคการที่สําคัญในยุคสังคมความรูเชนใน 
ปจจุบัน ซึ่งความสําเร็จของการนําแนวคิดการจัดการความรูไปปฏิบัตินั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย 
ประการ โดยปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอ 
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคนในองคการ  ตั้งแตการยอมรับการริเริ่มนําการจัดการความรูมา 
ใช  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขององคการตองการการเปลี่ยนแปลงของการกระทํา  การ 
ตอบสนอง และการมีปฏิสัมพันธของคน ดังนั้นองคการจึงควรมีการศึกษาและตรวจสอบวัฒนธรรม 
องคการวาเปนอยางไร วัฒนธรรมองคการใดที่ชวยสนับสนุนการจัดการความรูใหประสบผลสําเร็จ 
และทราบถึงวัฒนธรรมองคการที่เปนปญหาอุปสรรคตอการจัดการความรู  เพื่อดําเนินการ 
แกปญหาอุปสรรคดังกลาวตอไป 

McNabb (2007: 106-124) เสนอวัฒนธรรมองคการ 2 ลักษณะที่มีผลตอความสําเร็จใน 
การนําการจัดการความรูมาใช ดังภาพที่ 2.3 

ภาพที่ 2.3  Organizational Factors Affecting the Culture of an Organization 
แหลงที่มา:  McNabb, 2007: 112. 

Either: 
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Behavior 
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ดังจะเห็นไดวา จากภาพที่ 2.3  McNabb  แบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 2 ลักษณะ 
ไดแก 

1)  วัฒนธรรมของความรวมมือกัน (A Culture of Collaboration) ซึ่งเปนวัฒนธรรม 
องคการที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) โดยในการจัดการความรู 
ตองมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกันระหวางสมาชิกในองคการ โดยผานรูปแบบและ 
ชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรื่องราวตางๆ ของสมาชิกใน 
กลุมหรือองคการในเรื่องที่สนใจ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูถือวาเปนกิจกรรมที่สําคัญของการ 
จัดการความรู โดยในการแลกเปลี่ยนความรูนั้นตองมีบรรยากาศของความไววางใจกัน มีความ 
สมัครใจและตั้งใจที่จะเรียนรู โดยการสรางรูปแบบของชุมชุนปฏิบัติ (Community of Practice) ซึ่ง 
สมาชิกมาแลกเปลี่ยนความสนใจ ปญหาตางๆ และมีปฏิสัมพันธกันทําใหไดความรูและ 
ประสบการณ อีกทั้งเห็นคุณคาของการใชเวลาและความสัมพันธรวมกัน ซึ่งผูบริหารหรือหัวหนา 
งานเองก็ตองเปนแบบอยางที่ดีและกระตุนเพื่อจูงใจพนักงานใหมีพฤติกรรมที่ตองการ ในดานการ 
ยอมรับและการใหรางวัล (Recognition and Rewards) ถือเปนปจจัยที่สําคัญในการกระตุนและ 
จูงใจพนักงานเกิดการยอมรับและใหความรวมมือในการจัดการความรู โดยผูบริหารสามารถสราง 
สิ่งกระตุนทั้งแบบที่เปนวัตถุ เชน เงินรางวัล เปนตน และส่ิงกระตุนที่ไมใชวัตถุ เชน การเพิ่มความ 
ทาทายในเปาหมายและหนาที่ความรับผิดชอบ การไดรับการยกยองชมเชย เปนตน นอกจากนั้น 
ในการจัดการความรูจําเปนตองมีผูนําซึ่งอาจเปนผูบริหารหรือหัวหนางานที่มีพฤติกรรมที่มี 
จริยธรรม  (Ethical  Behavior) และมีการเอาใจใสและมีความรับผิดชอบ  (Respect  and 
Responsibility) โดยผูนําตองมีความรูความสามารถในการจัดการความรู รับผิดชอบในการ 
วางแผนกลยุทธและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในดานตางๆ คอยอํานวย 
ความสะดวกและสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดรับความคิดเห็นและสงเสริมการ 
เรียนรูแบบทีม และมีการใหรางวัลเพื่อกระตุนใหพนักงานรวมมือในการจัดการความรู ซึ่งลักษณะ 
ของวัฒนธรรมองคการดังกลาวชวยสนับสนุนการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ 

2)  วัฒนธรรมของการแยกตัวกันแบบระบบราชการ (A Culture of Bureaucratic 
Isolation) เปนวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะของการหวงความรู (Knowledge Hoarding) โดย
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สมาชิกในองคการมีการเก็บสะสมความรูไวแตไมมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน จึงเปน 
อุปสรรคตอการจัดการความรู เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความรูนั้นถือเปนกิจกรรมที่สําคัญของการ 
จัดการความรูในเรื่องของการติเตียนและทําใหรูสึกกลัวหรือกังวล (Criticism and Fear) ถือวาเปน 
ลักษณะของวัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคตอการจัดการความรู ซึ่งองคการที่มีวัฒนธรรมลักษณะนี้มัก 
ใชวิธีการบังคับในการกระตุนพนักงานใหปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่ตองการ นอกจากนั้นการมี 
พฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรม (Unethical Behavior) และการปกปองพวกพองและความขัดแยง (Turf 
Protection and Conflict) ยังถือเปนลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เปนอุปสรรคตอการจัดการ 
ความรู ซึ่งหากองคการตองการประสบความสําเร็จในการจัดการความรู ควรสํารวจวัฒนธรรมที่ 
เปนอุปสรรคตอการจัดการความรูที่สงผลตอความสําเร็จกอนลงมือวางแผนและนําไปเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

นอกจากนั้น คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544: 177- 
194) ยังทําการวิจัยพบวา อุปสรรคที่สําคัญอันดับแรกที่มีผลตอการถายทอดความรูภายในองคกร 
ไดแก การไมใสใจ (Ignorance) โดยความไมใสใจนี้เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ฝาย นั้นคือผูที่จะถายทอด 
ความรูและผูที่จะรับความรู ในองคกรขนาดใหญทั้งผูรับและผูถายทอดความรูตางไมทราบวาอีก 
ฝายมีความรูที่ตองการ หรือมีความตองการในความรูที่ตนเองมี อุปสรรคที่สําคัญประการที่สอง 
ไดแก ความสามารถในการรับหรือความสามารถในการดูดซับของพนักงาน  (Absorptive 
Capacity) นั้นคือผูที่จะรับความรูอาจจะขาดทั้งทรัพยากรในดานการเงินและเวลาสําหรับการรับ 
ความรู  หรือความรูความสามารถในการนําความรูไปใช และอุปสรรคประการที่สามไดแก 
ความสัมพันธระหวาง 2 ฝาย ปกติคนเราจะมีการรับความรูจากบุคคลที่ตนเองรูจัก เคารพหรือ 
ชื่นชอบ แตถาบุคคลทั้ง 2 ฝายขาดความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ไมมีความผูกพันระหวางกัน ไมมี 
ความไววางใจและเชื่อใจกัน การถายทอดความรูระหวางกันของทั้ง 2 ฝายยอมยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง 
อุปสรรคที่สําคัญดังกลาวขางตนนั้นมักจะเกิดจากโครงสรางขององคกร ระบบในการบริหาร และ 
วัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคแทนที่จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรูภายใน 
องคกร
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ถาวัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมที่สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการแบงปนความรู สิ่งที่ 
ผูบริหารตองทําคือการกําจัดหรือลดสิ่งที่เปนอุปสรรคอ่ืนๆ ที่เกิดจากโครงสรางองคกร พรอมทั้ง 
สรางปจจัยสนับสนุนดานเทคโนโลยี เพื่อใหความรูไดมีโอกาสถายทอดไปทั่วทั้งองคกร แตถา 
วัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมที่ไมสนับสนุนใหเกิดการแบงปนและถายทอดความรู ตอใหมี 
เทคโนโลยีที่ดีเพียงใด ยอมจะไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ โดยไดสรุปลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 
ที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการถายทอดความรูภายในองคกร ประกอบดวย 

1)  สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยการสอนและการแบงปนความรู 
2)  มีการใชเรื่องเลา นิทาน หรือตํานาน เปนเครื่องมือในการถายทอดความรู 
3)  มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา 
4)  บุคคลในองคกรมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกัน 
5)  พนักงานมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
สวนลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่ไมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการถายทอดความรู 

ภายในองคกรนั้น ประกอบดวย 
1)  ไมมีสิ่งจูงใจในการที่จะการแบงปนความรู 
2)  พนักงานมีความรูสึกวาทํางานแขงกับเวลาตลอดเวลา จนไมมีเวลามาคิดถึงสิ่งที่ได 

เรียนรูหรือถายทอดความรูใหกับผูอ่ืน 
3)  ผูบริหารไดรับการวาจางและการเลื่อนขั้นโดยพิจารณาจากความสามารถหรือความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะคน 
4)  ผูบริหารและพนักงานไมยินดีที่จะเปดเผยถึงโครงการในอดีตที่ลมเหลว (ทําใหขาดการ 

เรียนรูจากขอผิดพลาด) 
5)  ฝายหรือแผนกแตละแหงมีเปาหมายและภารกิจที่แตกตางและไมเกื้อหนุนทําใหไมเกิด 

บรรยากาศที่สนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูระหวางฝายหรือแผนก 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ Davenport and Prusak (1998: 153-160) เสนอเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค 

ทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขไวดังตารางที่ 2.3
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ตารางท่ี 2.3  ปญหาอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจดัการความรูและแนวทางแกไขของ 
Davenport and Prusak 

วัฒนธรรมท่ีเปนอุปสรรค 

ในการจัดการความรู 

แนวทางแกไข 

ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน  สรางความสัมพันธและความไววางใจกันดวยการจัดประชุม 
แบบพบหนากันแบบไมเปนทางการ 

วัฒนธรรมแตกตางกัน  สรางพื้นฐานรวมกันดวยการใหการศึกษา หารอื ทํางาน 
เปนทีม และการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน 

หวงความรู เกรงวาหากถายโอน 
ความรูแลวตนจะหมดความสําคัญ 

ประเมินผลงานและใหรางวัลแกคนทีแ่ลกเปลี่ยนความรู 
เปนหลัก 

ความสามารถในการรบัความรู 
มีจํากัด 

พัฒนาใหพนักงานมีความยืดหยุน ใหเวลาในการเรียนรู 
จางคนท่ีเปดรับความคิดใหมๆ  

ความเชื่อวาความรูเปนอภสิิทธิ์ 
ของคนบางกลุม 

สรางความเชื่อใหมวาคุณคาของความรูสาํคัญกวาสถานะ 
ของบุคคล 

ไมอดทนตอความผิดพลาดหรอื 
ไมชอบขอความชวยเหลอื 

ยอมรับและใหรางวลัแกความผิดพลาดทีส่รางสรรคและ 
การทํางานรวมกัน 

นอกจากนั้น พยัต วุฒิรงค  (2550:  5-23) ยังไดทําการศึกษาและสรุปอุปสรรคทาง 
วัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขไวดังตารางที่ 2.4



38 

ตารางท่ี 2.4  แสดงอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขของ 
พยัต วุฒิรงค 

วัฒนธรรมท่ีเปนอุปสรรค 
ในการจัดการความรู 

แนวทางแกไข 

ขาดความไววางใจ  สรางความสัมพันธและความไววางใจดวยการจัดประชุม 
แบบพบหนากันแบบไมเปนทางการ 

พนักงานไมเหน็คุณคา  เลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จขององคกร 

ชอบทํางานคนเดียว  สรางใหพนักงานเกิดความรวมมือโดยการสรางทีมและ 
ใหรางวลัสาํหรับผลการทาํงานโดยรวม 

ใหความสําคัญเฉพาะภายใน 
ทีมงาน 

สรางใหเกิดโครงสรางการทํางานขามหนวยงานและ 
สรางชุมชนปฏิบัติเพื่อสรางเครือขายมากขึ้น 

วัฒนธรรมทีแ่ตกตางกนั  สรางพื้นฐานรวมกันดวยการใหการศึกษา หารอื ทํางาน 
เปนทีม และการหมุนเปลี่ยนงาน 

หวงความรู เกรงวาหากถายโอน 
ความรูแลวตนจะหมดความสําคัญ 

ประเมินผลงานและมอบรางวลัแกคนที่แลกเปลี่ยนความรู 
เปนหลัก 

ไมมีเวลาในการแลกเปลี่ยน  สรางเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการแลกเปลี่ยนใหใชเวลานอย 
ที่สุด 

ไมมีความตัง้ใจในการแลกเปลี่ยน  สรางใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการทาํงานและ 
เกิดการจัดการความรูโดยอัตโนมัติ 

ความสามารถมีจํากัดในการรับรู  พัฒนาใหพนักงานมีความยืดหยุน ใหเวลาในการเรียนรู 
จางคนท่ีเปดรับความคิดใหม



39 

ตารางท่ี 2.4 (ตอ) 

วัฒนธรรมท่ีเปนอุปสรรค 
ในการจัดการความรู 

แนวทางแกไข 

ความเชื่อวาความรูเปนอภสิิทธิ์ 
ของคนบางกลุม 

สรางความเชื่อใหมวาคุณคาของความรูสาํคัญกวาสถานะ 
ของบุคคล 

ไมยอมรับความรูของคนอื่น  สรางใหเกิดความเชื่อใจและไววางใจในสิ่งที่ ทุกคนสรางขึ้น 

ตําหนิผูทําผิด (Blame Culture)  ไมลงโทษหรอืตําหนผิูเสนอความคิดที่ไมถูกตองและสราง 
ความรูจากสิ่งทีผ่ิดพลาด 

ไมอดทนตอความผิดพลาดหรอื 
ไมชอบขอความชวยเหลอื 

ยอมรับและใหรางวลัแกความผิดพลาดทีส่รางสรรคและ 
การทํางานรวมกัน 

2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

Balthazard และ Cooke (2004: 5-8) ทําการศึกษาวัฒนธรรมองคการกับความสําเร็จของ 
การจัดการความรู จากกลุมตัวอยางที่ตอบกลับแบบสอบถามจํานวน 60,900 ในระหวางป ค.ศ. 
1999  ถึง ป ค.ศ. 2000  โดยกําหนดตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ Organizational  Culture 
Inventory (OCI) ซึ่งประกอบดวย ลักษณะของวัฒนธรรม 3 ลักษณะ ไดแก 1) ลักษณะวัฒนธรรม 
แบบสรางสรรค (Constructive styles) ซึ่งเนนที่เนนความสําเร็จ (Achievement) สัจการแหงตน 
(Self-actualizing)  บุคคลและการกระทํา  (Humanistic-encouraging)  และไมตรีสัมพันธ 
(Affiliation) 2) ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/defensive  styles)  ซึ่งเนนการ 
เห็นพองดวย (Approval) กฎระเบียบ (Conventional) การพึ่งพา (Dependent) และการหลีกเลี่ยง 
(Avoidance) 3) ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/defensive styles) ซึ่งเนนที่ 
การเห็นตรงกันขาม (Oppositional)  อํานาจ (Power)  การแขงขัน (Competitive)  และความ 
สมบูรณแบบ (Perfectionist) ที่มีผลหรือมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จของการ
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จัดการความรูโดยวัดผลในรูปแบบของผลลัพธทั้งระดับบุคคลและผลลัพธระดับองคการ ผลลัพธ 
ระดับบุคคลที่ศึกษา ประกอบดวย บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน คุณภาพของการติดตอสื่อสาร ความ 
เหมาะสมของจํานวนสมาชิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความพึงพอใจในงาน สวนในดาน 
ผลลัพธระดับองคการที่ศึกษา ประกอบดวย คุณภาพของสินคาและบริการ การใหคํามั่นในการ 
บริการลูกคา ความสามารถในการปรับตัว อัตราการออกจากงาน และ คุณภาพของสถานที่ทํางาน 

โดยมีสมมติฐานในการศึกษา ดังนี้ สมมติฐานที่ 1 ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมี 
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับบุคคล ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จของการจัดการความรู 
สมมติฐานที่ 2  ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ (เฉื่อยชา-กาวราว) จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับ 
ผลลัพธระดับบุคคล ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จของการจัดการความรู สมมติฐานที่ 3  ลักษณะ 
วัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับองคการ ซึ่งจะสนับสนุน 
ความสําเร็จของการจัดการความรู  สมมติฐานที่ 4  ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ (เฉื่อยชา- 
กาวราว) จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับองคการ ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จของการ 
จัดการความรู 

ผลจากการศึกษาพบวา ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับ 
ผลลัพธระดับบุคคลในดานบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก และความ 
พึงพอใจในงาน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับบุคคลในดานคุณภาพของการ 
ติดตอส่ือสาร และความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก ในทางตรงกันขาม ลักษณะวัฒนธรรมแบบ 
ตั้งรับ (เฉื่อยชา-กาวราว) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับบุคคลในดานบทบาทหนาที่ที่ 
ชัดเจน ความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก และความพึงพอใจในงาน แตมีความสัมพันธเชิงบวก 
กับผลลัพธระดับบุคคลในดานคุณภาพของการติดตอสื่อสาร และความเหมาะสมของจํานวน 
สมาชิก  และในการวัดผลลัพธระดับองคการพบวา ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมี 
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับองคการในดานคุณภาพของสินคาและบริการ การใหคํามั่น 
ในการบริการลูกคา ความสามารถในการปรับตัว  และคุณภาพของสถานที่ทํางาน  แตมี 
ความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับองคการในดานอัตราการออกจากงาน ในทางตรงกันขาม 
ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ (เฉื่อยชา-กาวราว)มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับองคการ
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ในดานอัตราการออกจากงาน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับองคการในดานคุณภาพ 
ของสินคาและบริการ การใหคําม่ันในการบริการลูกคา ความสามารถในการปรับตัว และคุณภาพ 
ของสถานที่ทํางาน 

Martin  (2004  อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551:  45-46)  ทําการศึกษาปจจัยที่ 
สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดย 
สัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) กับกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อทําการประมวล 
แลวพบวาประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมองคการ ดานผูบริหาร และดานการ 
บริหารจัดการองคการ โดยในปจจัยดานวัฒนธรรมองคการนั้นประกอบดวย 

1)  การเปลี่ยนรูปแบบจากการทํางานแบบเดิมไปสูวัฒนธรรมการทํางานทีใ่ชความรู 
2)  การมีบรรยากาศการทํางานท่ีเปดกวางและโปรงใสทางความคิด อีกท้ังมีการเปดรับ 

ความเปลี่ยนแปลงและความคิดใหมๆ เพื่อเอ้ือใหบุคลากรทุกระดับมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ซึ่งหมายถึงการเปนองคการแบบเปด (Open enterprise) 

3)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีการทํางานในลักษณะการเชื่อมโยงเปนเครือขายที่มี 
การปฏิสัมพันธกัน ไมใชตางคนตางทํางานโดยไมยุงเกี่ยวกัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสถาบัน 
สามารถพัฒนาไปสูการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาข้ันสูง ดังนั้นจึงเปน 
ที่รวมของผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง ดังนั้นการสรางเครือขายการ 
เรียนรูรวมกันจึงเปนสิ่งที่ควรดําเนินการ โดยการรวมกลุมเปนเครือขายควรมีการผสมผสาน 
ระหวางทักษะและประสบการณที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพือ่ใหการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกนัมี 
ประสิทธิภาพ โดยความสําเร็จของการทํางานแบบเครือขายคือการยอมรับในความสามารถของ 
ผูอ่ืนมีความจริงใจและเปดกวางตอกัน นอกจากน้ียังมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก 
เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถาบันกับผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มหาวิทยาลัยสามารถ 
ดําเนินการไดโดยวิธีการสํารวจความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมุมมอง เพื่อพัฒนาความรวมมือ 
ตอไปในอนาคต มีการจัดพบปะกันทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับผูเชี่ยวชาญจาก 
ภายนอก เปนตน
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4)  มีการสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนการเรียนรู โดยเปลี่ยนไปสูการเปนองคการแหงการ 
เรียนรู (Learning Organization) คนในองคการตองมีวัฒนธรรมการเรียนรู กลาวคือมีความอยาก 
รูอยากเห็น อยากเรียนรู กระตือรือรนที่จะรับสิ่งใหมๆ มุงมั่นที่จะสรางนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจ 
เชนการใหรางวัล ทั้งพฤติกรรมแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ตองมีการสรางวัฒนธรรมการ 
แบงปนถายทอดความรู โดยเนนการแลกเปลี่ยนความรูที่ซอนเรนที่อยูในแตละคนหรือทีมงาน 
โดยเฉพาะความรูที่ เปน Know-How  ที่ เปนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best  Practice) ตองมี 
บรรยากาศที่การส่ือสารเปนไปอยางทั่วถึงทั้งองคการ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูระหวางคนในสถาบัน โดนเนนรูปแบบการส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) มากกวา 
การส่ือสารผานเทคโนโลยี เชน อีเมล เพราะจะเปนขอจํากัดในการเปดกวางทางความคิด 

สอดคลองกับ Keyser  (2004:  37-38)  ทําการสังเคราะหและประมวลปจจัยหรือ 
องคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูกับการปฏิบัติงานในองคการ จากงาน 
หลายชิ้นที่ตีพิมพในชวง 10 ปตั้งแตป ค.ศ. 1992 ถึงป ค.ศ. 2002 โดยใชเกณฑวาตองปรากฏอยู 
ในวรรณกรรมหรืองานวิจัยอยางนอย 2 ชิ้นขึ้นไป และนําเสนอผลการสังเคราะหในรูปของตาราง 
โดย Keyser ไดจัดกลุมปจจัยออกเปน 5 กลุม ไดแก ดานวัฒนธรรมองคการ ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ดานกระบวนการจัดการความรู ดานการประเมินและการวัดผลการจัดการความรู และ 
ดานกลยุทธการจัดการความรู โดยในปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ Keyser ไดจําแนกปจจัยดาน 
วัฒนธรรมองคการออกเปน 10 องคประกอบ จากการสังเคราะหงานที่เกี่ยวของจํานวน 23 ชิ้น ที่ 
ตีพิมพตั้งแตป ค.ศ. 1992  ถึงป ค.ศ. 2002 ประกอบดวยงานของ Drucker  (1988,1994), 
Pickering  and  Matson  (1992),  Wiig  (1993),  Nonaka  (1994),  Leonard  Barton  (1995), 
Myers (1996), Muzumadr (1997), Allee (1997), Davenport and Prusak (1998),O’Dell and 
Grayson  (1998),  Greengard  (1998), Martinez  (1998),  Wah  (1999),  Greco  (1999), 
McLagan (1999), Buckmen (1999), Calabress  (2000), Bixler (2000), Choi (2000), Small 
and Tatalias  (2000), Dixon  (2000) and  Nguyen  (2002)  โดยไดนิยามความหมายจากงาน 
เหลานี้วาปจจัยดานวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนการจัดการความรู  หมายถึง วัฒนธรรมการ 
แบงปนถายทอดความรูที่รวมถึงสภาพแวดลอมที่คนในองคการมีความจริงใจและนับถือกัน มี
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ความสนใจรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน มีการตระหนักถึงสิ่งสําคัญที่ตองทํารวมกัน มีการแบงปน 
และเรียนรูรวมกัน โดยไมกลัวความลมเหลว สละเวลาที่จะเขามารวมมือกัน มีการสรางเครือขาย 
ของคนในองคการ โดยที่ผูบริหารองคการตองใหการสนับสนุน สงเสริมและมีสวนรวม โดยแบงเปน 
องคประกอบดานวัฒนธรรม ดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมการแบงปนถายทอดความรูที่เขมแข็ง 
2)  พันธะสัญญา การมีสวนรวม และการสนับสนุนสงเสริมของผูบริหาร 
3)  บรรยากาศของการแบงปนความรูและการเรียนรูในองคการ 
4)  เปาหมายและความสนใจรวมกัน 
5)  ความจริงใจและการนับถือกัน 
6)  การสรางแรงจูงใจ การมีสวนรวม และการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงาน 
7)  เครือขายเพื่อเชื่อมโยงบุคลากร 
8)  การใหรางวัล/การยกยองชมเชยและการยอมรับ/การสงเสริมในหนาที่การงาน และการ 

ประเมินผล 
9)  กลาที่จะทําโดยไมกลัวความลมเหลว 
10)  สภาพแวดลอมของความรวมมือกัน 
นอกจากนี้ Pan  และ  Scarbrough  (1998:  55-66)  ไดทําการสํารวจการจัดการความรู 

ในทางปฏิบัติซึ่งอยูบนพื้นฐานของการศึกษาเชิงประจักษของกระบวนการแบงปนความรูจาก 
หนวยงานนานาชาติ คือ Buckman Laboratories การศึกษานี้ใชแนวคิดเชิงคุณภาพสําหรับการ 
วิเคราะหขอมูลยอนหลัง ใชการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางกับผูจัดการความรูและผูใหขอมูล 
การสังเกตในบริษัทดวยตนเอง ของผูศึกษามากกวา 6  สัปดาห และการเขาถึงขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ในบริษัท การวิเคราะหถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไดยอนหลังไปมากกวา 10 
ป ผูศึกษาไดสัมภาษณผูจัดการระดับสูงอยางเปนทางการจํานวน 12 คน และพนักงานอื่นๆ อีก 38 
คน นอกจากนี้ยังใชวิธีการสังเกตจากหองประชุม หองเรียน การฝกอบรม และการทํางานของแต 
ละบุคคล ซึ่งขอมูลจากการสังเกตถูกใชเพื่อการตรวจสอบความจริงกับขอมูลที่ไดจากการ 
สัมภาษณ นอกจากนั้นยังเขาสูระบบ Intranet  ของบริษัท ซึ่งมีการสนทนาออนไลนการจัดการ
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ความรูทั่วโลกมากกวา 50 ระบบ ที่ถูกใชโดยพนักงานจากยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา และ 
เทคนิคที่แตกตางกันทั่วโลก ผูศึกษาไดสังเกตผูที่จัดการเกี่ยวกับการประชุมจํานวน 8 คน 
สัมภาษณทางโทรศัพท 5 คน และสัมภาษณทางอีเมลมากกวา 200 คน เพื่อการตรวจสอบขอมูล 
การศึกษาเนนในชวงเวลาของการพัฒนาระหวางป ค.ศ. 1992-1995  ซึ่งวิวัฒนาการของการ 
พัฒนาการจัดการความรูของบริษัท Buckman Laboratories แบงเปน 2 ยุค คือ 1) ยุคแหงอดีต 
(1945-1991)  2)  ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง (1992-1998)  ซึ่งผลจากการศึกษาพบวัฒนธรรม 
องคการเปนองคประกอบของการจัดการความรูที่สําคัญ โดยเปนคลังที่เก็บความรูภูมิหลัง ซึ่งผูทํา 
งานสามารถใชไดและเปนสิ่งที่ฝงอยูในความสัมพันธทางสังคมรอบๆ กระบวนการกลุมงาน ความรู 
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมถูกกําหนดวาเปนสิ่งที่ผลักดันการแบงปนความรูและสารสนเทศ นอกจากนั้น 
ยังเปนสวนที่ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตางๆ ของบริษัท Buckman  Laboratories ที่ 
ดําเนินการใหสะดวกตอสภาพแวดลอมของการแบงปนความรู มีสวนสําคัญ 2 ประการดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมที่เต็มไปดวยความริเริ่มทางความรู (Knowledge Enterprising Culture) 
ที่ Buckman Laboratories สิ่งหนึ่งที่สําคัญของวัฒนธรรมประกอบดวยคุณลักษณะของ 

การริเริ่มทางความรูซึ่งสนับสนุนการแบงปนความรู วัฒนธรรมที่ Buckman สรางขึ้นพรอมกับ 
กระบวนการคือการเรียนรูใหม  (re-learning) และหัวใจของกิจกรรมการแบงปนความรูคือ 
บรรยากาศที่ตอเนื่องและความไววางใจ 

2)  ความเปนเจาของ ผูบริหารความรู และบทบาทของผูบริหารระดับสูง (Knowledge 
Entrepreneurship and the Role of Top Management) 

วิสัยทัศนผูบริหารความรูเปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรู การแบงปน 
วิสัยทัศน เปนการกระตุนและใหพลังกับคนที่ เห็นภาพอนาคตขององคการ  Buckman 
Laboratories แนะนําวา ภาวะผูนําและการระดมสรางความเขาใจและทัศนคติของพนักงานเปน 
เครื่องมือที่สําคัญ ซึ่งผูบริหารระดับสูงของ Buckman  Laboratories จะมีบทบาทสําคัญตอการ 
เรียนรู และการแบงปนความรู การอํานวยความสะดวก การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการจัดการ 
ความรูตองการการสนับสนุนเชิงรุกจากผูบริหารระดับสูง
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สอดคลองกับ ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548: 76) ซึ่งศึกษาเรื่อง 
“ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคกร” กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ไดแก การสนับสนุนของ 
ผูบริหารระดับสูง ความชัดเจนของวิสัยทัศนและภาษา ความสัมพันธทางคุณคาของเศรษฐกิจและ 
อุตสาหกรรม การมุงเนนที่กระบวนการ โครงสรางความรูพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานขององคกร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การสรางแรงจูงใจถาวร และปจจัยดานวัฒนธรรมที่เอ้ือตอ 
ความรู ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยวัฒนธรรมความรูของเครือซีเมนตไทยนั้นเปนคลังที่ 
เก็บความรูภูมิหลังที่ฝงอยูในความสัมพันธทางสังคมรอบๆ โดยกระบวนการกลุมงานเปนปจจัย 
หลักสําคัญที่ทําใหกระบวนการจัดการความรูดําเนินไปอยางราบรื่น ซึ่งวัฒนธรรมความรูของเครือ 
ซีเมนตไทยมีลักษณะดังนี้ 

1)  วัฒนธรรมที่เต็มไปดวยความริเริ่มทางความรู ซึ่งประกอบไปดวยสิ่งแวดลอมและ 
บรรยากาศของการริเริม่ การแบงปนความรูและการเรยีนใหม (Re-learning) อันเปนหวัใจของ 
กิจกรรมการจัดการความรูภายในเครือซีเมนตไทย 

2)  วัฒนธรรมที่เปยมไปดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่ไดรับการถายทอดและแบงปน 
เสมือนภาพความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3)  วัฒนธรรมที่กอใหเกดิความภาคภูมิใจของพนักงานในความเปนเครือซเีมนตไทย 
นอกจากนั้น ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548: 165-224) ยังไดทําการศึกษาองคการแหง 

ความรูของประเทศไทยและตางประเทศ กรณีศึกษาในประเทศไทย มี  4 กรณีศึกษา คือ 
โรงพยาบาลศิริราช บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จํากัด 
(มหาชน) และมูลนิธิเด็ก โดยมีวิธีการศึกษาคือ การศึกษาโดยการสัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบ 
การจัดการความรูในองคการ ตามประเด็นในการศึกษาดังตอไปนี้ ที่มาการจัดการความรูใน 
องคการ ขั้นตอนวิธีการดําเนินการจัดการความรู กลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการ 
จัดการความรู ผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู 
ในองคการ สวนกรณีศึกษาตางประเทศ ทําการศึกษาจากเอกสารตางๆ ผลงานวิจัย และขอมูล 
จากเว็บไซต หนวยงานที่เปนกรณีศึกษา ไดแก ธนาคารโลก (World Bank) องคการบริหารการบิน
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และอวกาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space Administration: NASA) 
และบริษัท Storage  Technology  Corporation  โดยศึกษาในประเด็นตอไปนี้ สภาพทั่วไปของ 
องคการ การดําเนินการจัดการความรู กลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการความรู 
ผลการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ 

ผลจากการศึกษาดานปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูดานวัฒนธรรมองคการ 
พบวา ตองมีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู องคการตองสรางวัฒนธรรมและพฤติกรรมคนใน 
องคการที่เอ้ือตอการจัดการความรู สงเสริมใหพนักงานมีลักษณะการแบงปนความรูและมีการใช 
ความรูใหม มีการคนควาอยูตลอดเวลา สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูและความรวมมือกัน 

ดานปญหาอุปสรรคของการดําเนินการการจัดการความรู  ในดานของวัฒนธรรมพบวา 
องคการสวนใหญยังขาดวัฒนธรรมการเรียนรู ทําใหขาดบรรยากาศการแบงปนความรู ขาดการ 
รวมมือในกระบวนการจัดการความรูของพนักงาน นอกจากนี้องคการที่มีขนาดเล็กและมีขอจํากัด 
ดานความกาวหนา พนักงานมีภาระงานมากแตผลตอบแทนนอย ขาดแรงจูงใจในการแสวงหา 
ความรู แบงปนความรู และใชประโยชนจากความรู สวนในกรณีศึกษาตางประเทศ ไมมีการศึกษา 
เกี่ยวกับปญหาอยางชัดเจน ยกเวนที่บริษัท Storage Technology Corporation ที่ระบุถึงปญหา 
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของหนวยธุรกิจ วัฒนธรรมแบบเดิมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูใหมๆ 
และการที่ภารกิจของพนักงานมีมาก ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องเวลาในการรวมมือในการจัดการ 
ความรู 

อีกทั้ง ยังมีการศึกษาของบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549: 57) ที่ทําการศึกษาองคการ 
สวนใหญที่ไมคอยประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู พบวาเกิดจากสาเหตุหลัก 3 
ประการ คือ 

1)  ตัวบุคคล 
โดยมีสาเหตุมาจากมีทัศนคติวา ความรูคืออํานาจ จึงหวงความรู ไมทราบวาสิ่งที่ตนรูมี 

ประโยชนตอผูอ่ืนหรือไม ไมเห็นประโยชน ไมมีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู ไมมีความมุงมั่น 
เพียงพอในการเรียนรูจากผูอ่ืน และไมมีความคุนเคยเพียงพอกับบุคคลที่ตองการแลกเปลี่ยน 
ความรูดวยหรือไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกันนั่นเอง
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2)  สวนรวม/โครงสราง 
โดยมีสาเหตุมาจากยังไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ ผูบริหารไมให 

การสนับสนุน ความไมพรอมของระบบสารสนเทศ และยังไมมีระบบการยกยองหรือใหรางวัลแกผู 
ที่แลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูใหผูอ่ืน 

3)  คานิยม/วัฒนธรรมองคการ 
โดยมีสาเหตุมาจากมีการแขงขันภายในหนวยงานสูง บุคลากรไมใหความรวมมือในการให 

ความรู และผูบริหารไมยอมรับความลมเหลวที่เกิดขึ้น จากการทดลองสิ่งใหม 
ธิดา จุลินทร (2549: 97-108) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการและปจจัยความสําเร็จ 

ของการจัดการความรูในองคการ: ศึกษากรณีศูนยสุขภาพจิตเขต กรมสุขภาพจิตโดยพบวาทั้ง 3 
องคการที่ศึกษามีระดับความสําเร็จที่แตกตางกัน เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนและขอจํากัดที่ 
แตกตางกัน จึงสงผลใหศูนยสุขภาพจิตเขต ทั้ง 3 องคการ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานไม 
เทากัน โดยศูนยสุขภาพจิตเขตที่ประสบความสําเร็จในการจัดการความรูนั้นมีเงื่อนไขหรือปจจัย 
สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1)  ผูนํามีวิสัยทัศนและมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่ชัดเจน 
2)  ผูนําใหความสําคัญกับเรื่องการจัดการความรูในองคการและใหการสนับสนุนเปนที่ 

ปรึกษาตลอดจนมีการควบคุม กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง 
3)  บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีการศึกษากระบวนการจัดการความรูใหเขาใจ จนเกิด 

ทักษะและมีประสบการณในการดําเนินการตามกระบวนการ 
4)  บุคลากรทุคนใหความรวมมือและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
5)  วัฒนธรรมองคการในการเปนผูใหและผูรับที่ดี 
6)  มีการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือ 
7)  บุคลากรมีความมุงมั่นและมีทัศนคติในเชิงบวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
นอกจากนั้น จากการศึกษาทั้ง 3 องคการ พบวามีปญหาและขอจํากัดของการจัดการ 

ความรู ดังตอไปนี้
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1)  ปญหาดานบุคลากรมีจํานวนนอย 
ศูนยสุขภาพจิตเขตทั้ง 3 องคการ ประสบปญหาดานจํานวนบุคลากรภายในองคการมี 

นอย ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงาน โดยประเด็นปญหาดานบุคลากรที่มีจํานวนนอยนี้ 
เปนปญหาและขอจํากัดที่เปนไปตามโครงสรางองคการที่มีบุคลากรจํานวนที่จํากัด เนื่องจากเปน 
องคการขนาดเล็ก 

2)  ปญหาดานภาระงานที่มากและเวลาในการดําเนินการมีนอย 
ประเด็นปญหาดานภาระงานที่มีมากจนสงผลใหบุคลากรไมมีเวลาที่จะดําเนินงานดาน 

การจัดการความรูไดอยางเหมาะสม เนื่องจากบุคลากรในศูนยสุขภาพจิตเขตเองก็มีนอยในขณะที่ 
ตองรับผิดชอบแผนงานโครงการมากมายที่จะตองตอบสนองตอวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ 
รวมถึงตองตอบสนองตอนโยบายที่เรงรัดของกรมดวย 

3)  ปญหาดานบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการการจัดการ 
ความรู 

ศูนยสุขภาพจิตเขต 2 องคการประสบปญหาคนในองคการยังไมมีความรู ความเขาใจที่ 
ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการความรู อีกทั้งยังขาดทักษะและประสบการณในกระบวนการ ข้ันตอนใน 
การดําเนินงาน ที่ชัดเจน สงผลใหการดําเนินงานของทั้ง 2 องคการเกิดความลาชาและไมคลองตัว 
เทาที่ควร ซึ่งมีผลตอความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ 

4)  ปญหาดานบุคลากรไมทราบประเด็นที่จะดําเนินการกอนหลัง 
โดยประเด็นปญหาที่บุคลากรในองคการไมทราบถึงประเด็นหรือหัวขอความรูที่จํานํามา 

กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของหรือทีมงานไดนํามาจัดการใหเปนองคความรู โดยผานขั้นตอนการ 
สราง สกัด จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากร งาน และองคการ 
กลาวคือ ในศูนยสุขภาพจิตเขตนั้นมีความรูที่หลากหลาย หลายประเภท หากไมมีการกําหนด 
ประเด็นความรูที่ชัดเจน ก็สงผลใหเกิดการสับสนสําหรับผูปฏิบัติได 

5)  ปญหาดานบุคลากรยังไมเห็นความสําคัญและประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู 
ปญหาดานนี้เปนปญหาที่ศูนยสุขภาพจิตเขต 2 องคการพบ โดยกลุมผูใหขอมูลระบุวา 

เปนปญหาที่สําคัญของการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ กลาวคือ บุคลากรที่เกี่ยวของ
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บางสวนยังไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดการความรูที่มีอยูใหเหมาะสม เปน 
นวัตกรรมใหม หรือเปนคลังความรู เพื่อใหทุกคนในองคการสามารถนําไปใช อีกทั้งบุคลากรภายใน 
องคการก็ไมเห็นประโยชนหรือความคุมคาของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่หนวยงานหรอื 
บุคลากรมีอยู เพราะพวกเขาใหเหตุผลวาทุกวันนี้ก็สามารถปฏิบัติงานไดอยูแลว จึงไมมีความ 
จําเปนหรือถือเปนเรื่องเรงดวนอะไรที่จะตองนําความรูที่มีอยูมาจัดการใหเปนคลังความรูใหม 

6)  ปญหาดานบุคลากรขาดแรงจูงใจในการแบงปนความรู 
ปญหาดานบุคลากรขาดแรงจูงใจที่จะแบงปนความรูนั้น เนื่องจากความรูเปนสิ่งที่ฝงแนน 

ในจิตมนุษยไมไดไหลเวียนไปมาไดโดยงาย จึงตองมีการกระตุนบุคลากรของศูนยสุขภาพจิตเขต 
หันมาสรางความรู แลกเปลี่ยนความรู และใชความรูกัน ซึ่งสิ่งจูงใจที่จะนํามาใชเปนรางวัลตองมี 
คุณคาพอสําหรับความรูสึกของบุคลากร ซึ่งเปนกระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมดาน 
ความรู ซึ่ง Davenport  และ Prusax  (1998:  153-160) ไดกลาวถึงปจจัยแหงความสําเร็จของ 
โครงการจัดการความรูไว 9 ประการ และปจจัยหนึ่ง คือมีสิ่งจูงใจที่ไมธรรมดามาเปนสิ่งกระตุน 
หรือสรางใหเกิดแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมการแบงปนความรูใหบุคลากรอ่ืนได และรางวัล 
นี้จะตองไมใชของธรรมดา เปนสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยูในรูปที่ปรากฏใหคนทั่วไปเห็นชัดเจน 
เชน การมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการความรูใหเกิดเปนองค 
ความรูใหมๆ เปนตน 

พยัต วุฒิรงค (2550:  43-56) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ 
ความรูภายในองคการ โดยไดมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูของ Collison  และ 
Parcell  (2004:  20)  แบงปจจัยตางๆ ออกเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานคน กระบวนการ และ 
เทคโนโลยี โดยทั้งสามปจจัยมีสวนเกี่ยวของกัน ซึ่งเปนปจจัยเดียวกับกรอบแนวคิดดานการจัดการ 
ความรูของ Gorelick et al.  (2004: 36) ที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยทั้งสามจะตองเชื่อมโยงกันเพื่อ 
สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการภายใตวัฒนธรรมองคการ ซึ่งผู 
ศึกษาไดแบงปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูเปน 3 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
องคการ (Environment) ประกอบดวย จุดประสงคและประโยชนของการจัดการความรู โครงสราง 
องคการ สภาพแวดลอมภายในองคการ และเทคโนโลยี ปจจัยดานกระบวนการ (Process)
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ประกอบดวย ระบบการบริหารและการใหรางวัล และกระบวนการจัดการความรู และปจจัยดาน 
คน  (People) ประกอบดวย ผูนําองคการ ผูนําความรู  การสรางชุมชนปฏิบัติ และการสราง 
วัฒนธรรมองคการ ซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ โดยผูศึกษาสรุปวาวัฒนธรรมองคการเปน 
รากฐานที่สําคัญที่มีผลตอการจัดการความรู โดยวัฒนธรรมที่เหมาะสมจะเปนวัฒนธรรมที่สงเสริม 
การเรียนรูรวมกัน ไววางใจกัน และทํางานรวมกัน (Inkpen, 1996: 123-140; Zack, 1999: 45-58) 
การจัดการความรูเปรียบเสมือนสิ่งที่เปนอุดมคติและยากตอการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะใน 
องคการที่มีการแขงขันภายในสูง มีการชิงดีชิงเดน ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีการหวงความรู หวง 
ขอมูล ชอบทํางานคนเดียว ไมแลกเปลี่ยนความรูกัน วัฒนธรรมดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดการ 
ความรู หากองคการตองการอยูรอดในสถานการณปจจุบัน การจัดการความรูเปนสิ่งที่จําเปนและ 
ตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการจัดการความรู ซึ่ง Brannen และ Salk (2000: 451- 
487)  ไดศึกษาผลการวิจัยหลายฉบับพบวา มีความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมแกรง (Strong 
Cultures) ขององคการกับผลลัพธที่มีประสิทธิผลขององคการ การจัดการความรูไมไดเปนสิ่งที่ 
เกิดขึ้นในเวลาชั่วคืน หากเปนกระบวนการตอเนื่องที่ใชเวลาและตองการรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ 
สรางวัฒนธรรมในระดับที่สามารถปลูกฝงลงไปที่คานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติและฐานคติของ 
องคการดวย

นอกจากนั้น ยังไดศึกษาปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูพบวาหนวยงานหรือ 
องคการที่ไดเริ่มตนการจัดการความรูจะมีปญหาโดยสามารถแบงไดเปน 4  ประเด็น คือ ดาน 
ผูบริหาร ดานลักษณะองคการ ดานพนักงาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1)  ดานผูบริหารหรือผูนําองคการ 
ผูบริหารระดับสูงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูนอยและไมคุนเคยกับ 

เทคโนโลยี เนื่องจากเปนผูมีอายุมากและไมมีเวลาศึกษาทําความเขาใจและทําความคุนเคย 
2)  ดานองคการ 
องคการสวนใหญยังขาดวัฒนธรรมการเรียนรู ทําใหขาดบรรยากาศการแบงปนความรู 

ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูของพนักงาน นอกจากนี้ องคการที่มีขนาดเล็ก
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และมีขอจํากัดดานความกาวหนา พนักงานมีภาระงานมากแตมีผลตอบแทนนอย ขาดแรงจูงใจใน 
การแสวงหาความรู แบงปนความรู และใชความรู 

3)  ดานพนักงาน 
พนักงานไมคอยกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรู พนักงานไมคุนเคยและยังมีความกลัว 

ตอการใชคอมพิวเตอร ความรูพื้นฐานในการคิดและการเขียนยังมีขอจํากัด จึงเปนอุปสรรคตอการ 
เรียนรู นอกจากนี้ พนักงานยังไมเขาใจเรื่องการจัดการความรูและยังมีความสับสนวาการจัดการ 
ความรูควรเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด 

4)  ดานเทคโนโลยี 
บางองคการระบบเทคโนโลยีในองคการไมสมบูรณ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถ 

ใชอินเตอรเน็ตไดมีขอจํากัด ทําใหเกิดความไมทั่วถึงในการเขาไปเรียนรูหรือแลกเปลี่ยนความรู 
บางพื้นที่ในตางจังหวัดไมสามารถรองรับเทคโนโลยีได นอกจากนี้ ฝายเทคโนโลยีไมสามารถ 
พัฒนางานการจัดการความรูไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก การพัฒนาเทคโนโลยี 
การจัดการความรูจึงชากวาที่ควรจะเปน 

2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูที่ผานมาขางตนพบวามีนักวิชาการและนักวิจัยหลาย 
ทานไดเสนอลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่มีความสอดคลองกันหลายดาน โดยผูวิจัยได 
คัดเลือกลักษณะของวัฒนธรรมในดานที่มีผูเสนอสอดคลองกันมากที่สุดวาสงผลตอความสําเร็จใน 
การจัดการความรู แลวนํามาสรุปและจัดกลุมลักษณะของวัฒนธรรมในดานที่สอดคลองกันไดเปน 
ปจจัยดานวัฒนธรรม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

1)  ดานการวางแผน 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของ ธิดา จุลินทร (2549:  97-108) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

กระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ: ศึกษากรณีศูนยสุขภาพจิต
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เขต กรมสุขภาพจิต พบวาปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานมาจากการมีผูนําที่ 
มีวิสัยทัศนและมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อทบทวน 
วรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลองกับแนวคิดของ 
นักวิชาการหลายทาน ไดแก  Cooke  (1989:  16-23)  Chatman  and  John  (1991  quoted  in 
Greenberg  and  Baron,  1997:  471-472)  Robbins  (1997:  237,  2009:  585-586)  ที่เสนอ 
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในดานทิศทางขององคการซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีการกําหนด 
เปาหมายไวแลวมุงเนนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

นอกจากนั้น Denison  (2000:  347-372)  ยังไดเสนอวัฒนธรรมองคการที่มีความ 
สอดคลองกัน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการมุงเนนที่พันธกิจ (Mission) ทุกคนในองคการตองรวมรับรู 
ในพันธกิจ และสามารถเขาใจถึงทิศทางของกลยุทธที่องคการใชในพันธกิจ (Strategic direction 
and  intent)  เมื่อทุกคนสามารถกาวตามกลยุทธก็สามารถมุงไปยังเปาหมาย  (Goal) และ 
วัตถุประสงค (Objective) ที่สอดคลองกับพันธกิจขององคการได และ 2) ดานความสามารถใน 
การปรับตัว (Adaptability) ซึ่งเปนการมุงตอบสนองสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ การปรับตัวไดดี 
นั้นคือการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลง (Creating change) โดยการวางแผนหลังจากที่อานและ 
สามารถทํานายแนวโนมของธุรกิจในอนาคตได และตองมุงเนนไปที่ลูกคา (Customer focus) 

จากลักษณะของวัฒนธรรมองคการดังกลาวสอดคลองกับ ตุลา มหาพสุธานนท (2547: 
107-110)  Kinicki  และ Williams  (2004:  146-152) ที่สรุปไววาการวางแผนเปนกระบวนการใน 
การกําหนดเปาหมายไวในอนาคต มีการใชทรัพยากรและการปฏิบัติงานที่จะใหบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยการวางแผนจะเกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เปาหมาย (Goals) และกลยุทธ (Strategies) ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ผูบริหารจะตองระลึกอยูเสมอวา 
จะมอบหมายใหใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไมตองทํา (Why) 
และทําอยางไร (How) เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนอาจมีความหมายในอีกมุมมองหนึ่งวาเปนเรื่องการ 
ตัดสินใจในการจัดเตรียมสิ่งตางๆ ที่ตองการในปจจุบันและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือกับเหตุการณที่ 
จะเกิดขึ้นในอนาคต
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2)  ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของ Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 

45-46) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาพบวา 
การเปลี่ยนรูปแบบจากการทํางานแบบเดิมไปสูวัฒนธรรมการทํางานที่ใชความรู  และการมี 
บรรยากาศการทํางานที่เปดกวางและโปรงใสทางความคิด อีกทั้ง มีการเปดรับความเปลี่ยนแปลง 
และความคิดใหมๆ เพื่อเอ้ือใหบุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งหมายถึงการ 
เปนองคการแบบเปด (Open enterprise) เปนปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงเสริมการจัดการความรู 
สวน Keyser (2004: 37-38) ที่ทําการสังเคราะหและประมวลปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอ 
ความสําเร็จในการจัดการความรูกับการปฏิบัติงานในองคการ พบวาการกลาที่จะทําโดยไมกลัว 
ความลมเหลวนับวาเปนปจจัยดานวัฒนธรรมดานหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลอง 
กับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก Chatman and John (1991 quoted in Greenberg 
and  Baron,  1997:  471-472)  ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรมดานนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเปน 
ลักษณะที่คนในองคการมีการแสดงความคิดสรางสรรค และกอใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพื่อนํามาปรับ 
ใชในการปฏิบัติงาน Robbins  (1997:  237,  2009:  585-586)  เสนอลักษณะวัฒนธรรมดาน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกลาเสี่ยง (Innovation and risk tolerance) ซึ่งเปนระดับของ 
การสนับสนุนใหพนักงานริเริ่มส่ิงใหมๆ ตลอดจนมีความกลาเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจ 
ในองคการ มีความรับผิดชอบ อิสระ และเสรีภาพในการริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่องคการเปดโอกาสให 
บุคคล นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับ Denison (2000: 347-372) ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรมดาน 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) วาเปนการมุงตอบสนองสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ 
การปรับตัวไดดีนั้นคือการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลง (Creating  change) โดยการวางแผน 
หลังจากที่อานและสามารถทํานายแนวโนมของธุรกิจในอนาคตได และตองมุงเนนไปที่ลูกคา 
(Customer focus) โดยการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดังนั้น 
องคการตองมีการเรียนรู คือ การสะสมความรู และพัฒนาความสามารถใหมากขึ้นเพื่อที่จะรับและ
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แปลความหมายจากสัญญาณที่สงมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกในการสรางสรรคนวัตกรรมให 
เกิดขึ้น 

3)  ดานการมีสวนรวม 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของ Keyser (2004: 37-38) ที่ทําการสังเคราะหและประมวล 

ปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูกับการปฏิบัติงานในองคการ 
พบวาการมีเปาหมายและความสนใจรวมกัน ตลอดจนมีการตระหนักถึงสิ่งสําคัญที่ตองทํารวมกัน 
เปนปจจัยดานวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนการจัดการความรู สอดคลองกับ ประชา การมานะกิจ 
กุล และนภาพร สุคนธวารี (2548: 76) ซึ่งศึกษาเรื่อง “ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู 
ภายในองคกร” กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยหนึ่งที่ทําใหการ 
จัดการความรูประสบความสําเร็จ ไดแก วัฒนธรรมที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจของพนักงานใน 
ความเปนเครือซีเมนตไทย นอกจากนั้น ธิดา จุลินทร (2549: 97-108) บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมี 
การศึกษากระบวนการจัดการความรูใหเขาใจ จนเกิดทักษะและมีประสบการณในการดําเนินการ 
ตามกระบวนการ/บุคลากรทุคนใหความรวมมือและปฏิบัติอยางตอเนื่องถือเปนปจจัยที่สงเสริมให 
การจัดการความรูประความสําเร็จ 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลอง 
กับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก Chatman and John (1991 quoted in Greenberg 
and Baron, 1997: 471-472) Robbins (1997: 237, 2009: 585-586) ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรม 
ดานมุงเนนความสําคัญกับคนในองคการ (Orientation toward people) ซึ่งเปนองคการมีนโยบาย 
ที่ใหความยุติธรรม ใหการสนับสนุนพนักงานในองคการ การตัดสินใจหรือการดําเนินการตางๆ ใน 
องคการพิจารณาถึงผลกระทบที่มีบุคคลในองคการมากนอยเพียงใด และเคารพในสิทธิความเปน 
มนุษย 

Cooke  (1989:  16-23)  เสนอวัฒนธรรมมิติเนนบุคคลและการกระทํา (Humanistic- 
encouraging) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการทํางานโดยมีการบริหารจัดการแบบมี 
สวนรวมและมุงเนนบุคคลเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับพนักงาน ถือวาพนักงานเปนทรัพยากร
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ที่มีคาที่สุดขององคการ การทํางานมีลักษณะการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมี 
ความสุขและภูมิใจในการทํางาน และไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานสม่ําเสมอ 

Denison (2000: 347-372) เสนอวัฒนธรรม 2 ดาน ที่มีความสอดคลองกับดานนี้ ไดแก 
1)  การมีสวนรวม (Involvement) สมาชิกในองคการจะรูสึกไดถึงความเปนเจาขององคการ 
เนื่องจากไดรับอํานาจใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานอยางเต็มที่ (Empowerment) 
และลักษณะการทํางานที่มุงเนนทีมงาน (Team orientation) ทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถ 
(Capability development) ของพนักงาน 2) ความสอดคลองกัน (Consistency) ของสมาชิกใน 
องคการ ทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดดี เนื่องจากพนักงานมีการยอมรับในคานิยมหลัก 
(Core value) รวมกัน ซึ่งนําไปสูความรูสึกที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวยการรวมคาดหวังในสิ่งที่ 
ตรงกัน ทําใหเกิดความเห็นพองตองกัน (Agreement) ไดงายขึ้น สามารถหาขอสรุปในประเด็นที่ 
ตองมีการวิพากษวิจารณรวมกัน สงผลใหมีการทํางานรวมกัน (Coordination and integration) 
จนงานเสร็จสิ้น 

4)  ดานการเรียนรู 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน ไดแก ประชา การมานะ 

กิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548:  76)  ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548:  165-224) ธิดา 
จุลินทร (2549:  97-108) พยัต วุฒิรงค (2550:  43-56) Pan  และ  Scarbrough  (1998:  55-66) 
Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 45-46) Keyser (2004: 37-38) McNabb 
(2007: 106-124) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูพบวาองคการตองมี 
การสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนการเรียนรู มีการสรางวัฒนธรรมการแบงปนถายทอดความรู ตอง 
มีชองทางการติดตอสื่อสารอยางทั่วถึงทั้งองคการ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูระหวางคน รวมถึงสภาพแวดลอมที่คนในองคการมีความจริงใจ นับถือกันและมีความ 
ไววางใจกัน อีกทั้ง ตองมีผูนําการเรียนรูที่มีการแบงปนความรู ใหการสนับสนุน และอํานวยความ 
สะดวก 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลอง 
กับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก Cooke (1989: 16-23) ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรมมิติ
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เนนไมตรีสัมพันธ  (Affiliation) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงเนน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล ทุกคนในองคการมีความเปนกันเอง เปดเผย และมีความรูสึกของ 
เพื่อนรวมงานหรือทีม การแสดงออกของพนักงานในองคการจะเนนการทํางานในลักษณะใหความ 
อบอุน ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ 
Chatman  and  John  (1991  quoted  in  Greenberg  and  Baron,  1997:  471-472)  ที่เสนอ 
ลักษณะวัฒนธรรมดานแบบแผนการทํางานแบบไมเครงครัด (Easygoingness) ซึ่งเปนลักษณะ 
การทํางานในบรรยากาศแบบมีความเปนกันเอง มีความยืดหยุนในการทํางาน  นอกจากนั้น 
Chatman และ John ยังเสนอลักษณะวัฒนธรรมดานการทํางานเปนทีม (Team orientation)  ซึ่ง 
สอดคลองกับ Robbins  (1997:  237,  2009:  585-586)  โดยเสนอวาองคการควรมีการออกแบบ 
งานหรือจัดรูปงานที่ใหการทํางานมีการรวมกันทํางานในรูปทีมงานมากกวาใหบุคคลแตละ 
คนทํางานโดยอิสระหรือเนนการทํางานรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกัน 

5)  ดานความรวมมือและเครือขายความรู 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของ Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 

45-46)  ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีการทํางานในลักษณะการเชื่อมโยงเปนเครือขายที่มีการ 
ปฏิสัมพันธกัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสถาบันสามารถพัฒนาไปสูการเรียนรูรวมกัน นอกจากนั้น ยัง 
ควรมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน 
กับผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการสํารวจความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและมุมมอง เพื่อพัฒนาความรวมมือตอไปในอนาคต มีการจัดพบปะกันทั้งแบบเปน 
ทางการและไมเปนทางการกับผูเชี่ยวชาญจากภายนอก เปนตน สอดคลองกับ Keyser (2004: 37- 
38) ที่ทําการสังเคราะหและประมวลปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ 
ความรูกับการปฏิบัติงานในองคการจากงานหลายชิ้นที่ตีพิมพในชวง 10 ปตั้งแตป ค.ศ. 1992 ถึงป 
ค.ศ. 2002 พบวาองคการตองมีการสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรและสรางสภาพแวดลอม 
ของความรวมมือกัน
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เมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลอง 
กับ Robbins  (1997:  237)  ซึ่งเสนอลักษณะของวัฒนธรรมดานบูรณาการในองคการ 
(Integration) ซึ่งเปนระดับของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงายยอยๆ ในองคการ การ 
สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานยอย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน 
ของหนวยงานยอยในองคการ 

6)  ดานการกระตุนและการใหรางวัล 
จากการทบทวนผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน ไดแก Keyser (2004: 

37-38) Martin  (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 45-46) McNabb  (2007: 106- 
124)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูพบวาการยอมรับและการให 
รางวัล (Recognition and Rewards) ถือเปนปจจัยที่สําคัญในการกระตุนและจูงใจพนักงานเกิด 
การยอมรับและใหความรวมมือในการจัดการความรู โดยผูบริหารสามารถสรางสิ่งกระตุนทั้งแบบที่ 
เปนวัตถุ เชน เงินรางวัล เปนตน และส่ิงกระตุนที่ไมใชวัตถุ เชน การยกยองชมเชยและการยอมรับ 
การสงเสริมในหนาที่การงาน การเพิ่มความทาทายในเปาหมายและหนาที่ความรับผิดชอบ และ 
การประเมินผล เปนตน เปนตน 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลอง 
กับแนวคิดของ Cooke (1989: 16-23) ที่เสนอวัฒนธรรมที่สอดคลองกับดานนี้ 3 มิติ ไดแก 1) มิติ 
เนนความสําเร็จ  (Achievement) ซึ่งสวนหนึ่งองคการจะตองใหพนักงานในองคการมีความ 
กระตือรือรน มีความสุขกับงาน รูสึกวางานที่ทํานั้นมีความสําคัญและทาทาย 2) มิติเนนสัจการ 
แหงตน  (Self-actualizing) ที่ความสําเร็จของงานตองมาพรอมๆ กันกับความกาวหนาของ 
พนักงานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน  และ 3)มิติเนนบุคคลและการกระทํา 
(Humanistic-encouraging) คือ การทําใหพนักงานมีความสุขและภูมิใจในการทํางานและไดรับ 
การสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานสม่ําเสมอ นอกจากนั้น Robbins (1997: 237) ยังได 
เสนอลักษณะวัฒนธรรมดานระบบการใหรางวัล (Reward system) วาองคการควรมีระดับของ 
การใหรางวัลจากผลงานของพนักงานมากกวาการใหรางวัลจากความระบบอาวุโสหรือ 
ความสัมพันธสวนตัว
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จากการสรุปการทบทวนวรรณกรรมไดเปนปจจัยดานวัฒนธรรมทั้ง 6 ดาน ไดแก การ 
วางแผน การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การมีสวนรวม การเรียนรู ความรวมมือและเครือขาย 
ความรู และการกระตุนและการใหรางวัล ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจและคาดวาจะสงผลตอการจัดการ 
ความรูในสถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่ 
สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก 1) เพื่อ 
ศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษาปญหา 
อุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการ 
สรางวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูวิจัยนําปจจัยดานวัฒนธรรม 
ดังกลาวมาสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 2.4 

ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิดในการศกึษา 

การจดัการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 

•  การวางแผน 

•  การเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 

•  การมีสวนรวม 

•  การเรียนรู 

•  ความรวมมือและเครือขาย 
ความรู 

•  การกระตุนและการใหรางวัล
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จากภาพที่ 2.4 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งปจจัยดานวัฒนธรรมที่ผูวิจัย 
ทําการศึกษา ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การวางแผน การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การมีสวน 
รวม การเรียนรู ความรวมมือและเครือขายความรู และการกระตุนและการใหรางวัล โดยในแตละ 
ดานมีนิยามปฏิบัติการของตัวแปรและลักษณะขอมูล ดังนี้ 

1)  มิติดานการวางแผน หมายถึง ลักษณะขององคการที่มีการวางแผนงานดานการ 
จัดการความรูไวอยางชัดเจน และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานการจัดการความรูไปตาม 
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปล่ียนแปลง เชน นโยบายของรัฐบาล ความตองการของลูกคา 
หรือสังคม เปนตน โดยแผนงานดังกลาวจะควรสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสยัทศันหรอื 
พันธกิจขององคการ นอกจากนั้น แผนงานดานการจัดการความรูควรมีการระบุการใชทรัพยากร 
กลยุทธ และเปาหมายไวชัดเจน อีกทั้ง องคการควรมีการวางแผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู ตลอดจน แผนงานนั้นสามารถกระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกรวม 
ในความสําเร็จและทาทายในงาน โดยแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  ความสามารถในการปรับตัว 
(2)  ขอตกลงรวมกันในวิสัยทัศนหรือพันธกจิขององคการ 
(3)  การบริหารทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี งบประมาณ เปนตน) 
(4)  การกําหนดกลยทุธและเปาหมาย 
(5)  แผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการความรู 
(6)  ความรูสึกรวมในความสําเร็จและทาทายในงาน 

2)  มิติดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม หมายถึง ลักษณะที่คนในองคการเปดกวาง 
ทางความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เขามา และพรอมและสนใจทีจ่ะเรยีนรูสิง่ใหมหรอื 
วิทยาการใหมๆ ที่มาพรอมกับการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ อีกทั้งมีความกลาที่จะ 
ริเริ่มส่ิงใหมๆ มีการแสดงความคิดสรางสรรค ที่กอใหเกิดนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ เพ่ือนํามา 
ปรับใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองความตองการขององคการหรือ 
ลูกคาได โดยองคการควรสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมาทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิด 
ความคิดที่หลากหลายภายใตลักษณะการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ  เชน
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การใหอิสระและเสรีภาพในการคิด การลองผิดลองถูก การเปดกวางใหมีการทดลองนําความคิด 
ริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง เปนตนโดยแบงออกเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  การเปดกวางทางความคดิและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
(2)  การเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
(3)  การคิดริเริ่มสรางสรรคสิง่ใหมๆ 
(4)  การตอยอดความรู นําความรูไปใชประโยชนในการคดิสรางสรรคนวัตกรรม 
(5)  ความแตกตางของบุคคลที่กอใหเกิดความคิดที่หลากหลาย 
(6)  ลักษณะการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

3)  มิติดานการมีสวนรวม หมายถึง ลักษณะที่คนในองคการมีความเชื่อหรือเห็นวาตนเปน 
สวนหนึ่งขององคการ และมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน  อีกทั้ง 
บุคลากรทุกระดับมีความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม ทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ 
ดําเนินดานการจัดการความรู การมีสวนรวมในการรับรูวัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่จะ 
ไดรับจากโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู และเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตางๆที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนรวมแสดงความคิดเห็นหรือประเมิน 
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางตางๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการหรือ 
กิจกรรมตางๆ ตอไป โดยแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  การเปนสวนหนึ่งขององคการ 
(2)  การมองเหน็ถึงประโยชนทีจ่ะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน 
(3)  ความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม 
(4)  การมีสวนรวมในการรับรู 
(5)  การเขารวมโครงการหรือกจิกรรม 
(6)  การแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือนํามาใชปรับปรุง 

การดําเนนิงาน 
4)  มิติดานการเรยีนรู หมายถึง ลักษณะขององคการทีม่ีลักษณะการทาํงานที่ยดืหยุน 

บุคลากรทํางานแบบพึ่งพาตอกนั มุงเนนการทํางานในรูปแบบของทีมงานมากกวาการทํางานแบบ
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มุงเนนเฉพาะบคุคล อีกทั้ง มบีรรยากาศของความเปนกนัเอง เปดเผย และมีความไววางใจกนั โดย 
มีการแบงปนความรูซึ่งกนัและกัน  ผานการติดตอสื่อสารทีเ่ปดกวางใหบคุลากรทกุระดับสามารถ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกนัอยางทั่วถงึในหลายชองทาง เชน การประชุม การฝกอบรม Web site, Web 
board, และ E-mail เปนตน โดยไดรับการสนบัสนุนจากผูบริหารหรือหัวหนางานในการเปนผูนํา 
การเรียนรู ที่คอยสนบัสนุนใหทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง โดยแบงออกเปน 
6 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  ลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน 
(2)  การทํางานแบบพึ่งพาตอกนั ทํางานเปนทีม 
(3)  บรรยากาศของการเปดเผยและมีความไววางใจกัน 
(4)  การแบงปนความรู 
(5)  การติดตอสื่อสารที่เปดกวาง 
(6)  ผูนําการเรยีนรู 

5)  มิติดานความรวมมือและเครือขายความรู หมายถึง ลักษณะที่คนในองคการมองเห็น 
วาการจัดการความรูเปนเรื่องขององคการในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 
โดยในการจัดการความรูองคการมีการจัดตั้งทีมงานหลักในการดําเนินงานที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
คอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ ขณะเดียวกันแตละหนวยงานก็ตองมีทีมงานที่รับผิดชอบใน 
การดําเนินงานดานการจัดการความรู ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน เอ้ืออํานวย กระตุน และสงเสริม 
ใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้ง หนวยงานตางๆ มีการทํากิจกรรมหรือโครงการที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการความรูรวมกันเพื่อสรางความมีปฏิสัมพันธกัน นอกจากนี้ องคการควรมี 
การเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอก เชน ผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
โครงการรวม การจัดหลักสูตรการสอน/ฝกอบรมรวมกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เปนตน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาความรูและนวัตกรรมใหมๆ อีกทั้งสรางความรวมมือ 
ตอไปในอนาคต โดยแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  การมองการจัดการความรูในภาพรวมขององคการ 
(2)  การมีทีมงานหลักที่เปนพีเ่ลี้ยงในการดําเนินงาน
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(3)  หนวยงานตางๆ มีทีมงานที่รับผดิชอบในการดําเนนิงาน 
(4)  การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
(5)  การทํากจิกรรมหรือโครงการรวมกนัของหนวยงานตางๆ 
(6)  การประสานงานระหวางองคการกบัเครือขายภายนอก 

6)  มิติดานการกระตุนและการใหรางวัล หมายถึง ลักษณะขององคการที่มีการจูงใจหรือ 
ใหรางวัลแกบุคลากรหรือหนวยงาน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู ซึ่งองคการสราง 
แรงจูงใจไดหลายวิธีโดยแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  การใหเงินรางวัล 
(2)  การใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกยีรติคณุ 
(3)  การยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการความรู 
(4)  การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน 
(5)  การมอบหมายใหบคุลากรรับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถ 
(6)  การนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการ 

ประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน 

2.6  สมมติฐานในการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1:  ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 

สมมติฐานที่  2:  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีความสําคัญตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 3:  ปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวมมีความสําคัญตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 

สมมติฐานที่  4:  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรูมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก
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สมมติฐานที่ 5: ปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรูมีความสําคัญตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 6: ปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุนและใหรางวัลมีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัมาก 

สมมติฐานที่ 7: บุคลากรเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 8: บุคลากรที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 9: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 10: บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 11: บุคลากรที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกัน



บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

เนื้อหาในบนนี้นําเสนอวิธีการศึกษา ประกอบดวยสวนสําคัญหลัก  5 สวน ไดแก 
1) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 3) การเก็บรวบรวม 
ขอมูล และ 4) การวิเคราะหขอมูล 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู  ซึ่งจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากบุคลากรในหนวยงานที่ 
รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของแตละสถาบันอุดมศึกษา พบวา มีประชากร 
ที่ใชในการศึกษาประมาณจํานวน 700 คน ประกอบดวย ประชากรจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ประมาณจํานวน 420 คน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของประชากรทั้งหมด และประชากรจาก 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนประมาณจํานวน 280 คน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของประชากร 
ทั้งหมด 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรูและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหกับผูวิจัย 
จํานวน 400  คน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Stratified 
Random Sampling) ตามกลุมประชากรที่สนใจศึกษา ดังนี้
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1)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการดําเนินงานดานการจัดการ 
ความรูและใหความรวมมือกับผูวิจัย ประกอบไปดวยสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  16 แหง ไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน 
ดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ในการศึกษาครั้ งนี้  ทํ าการสุมตัวอยางจากสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ  ในเขต 
กรุงเทพมหานครจํานวน 240  หนวยตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยบุคลากรทั้งในระดับบริหารและ 
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 
ของหนวยตัวอยางทั้งหมด 

2)  สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มกีารดําเนนิงานดานการ 
จัดการความรูและใหความรวมมือกับผูวิจัย ประกอบไปดวยสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 แหง 
ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกรกิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
วิทยาลัยเซนตหลุยส วิทยาลัยดุสิตธานี และวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการสุมตัวอยางจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต 
กรุงเทพมหานครจํานวน 160  หนวยตัวอยาง ซึ่งประกอบดวยบุคลากรทั้งในระดับบริหารและ 
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 
ของหนวยตัวอยางทั้งหมด
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3.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการสราง 
เครื่องมือในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1)  ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในการจัดการความรู 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาที่สนใจ 

2)  สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน 
คือ สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอคําถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา และสวนที่ 3 ขอคําถาม 
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมและแนวทางการแกปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา โดยผูวิจัยไดสรางขอคําถามจากกรอบแนวคิดของการศึกษาที่ 
เชื่อมโยงมาจากการทบทวนวรรณกรรม จากกรอบแนวคิดของการศึกษาที่สนใจศึกษาปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาใน 6 ดาน ไดแก ดานการวางแผน 
ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู ดานความรวมมือและเครือขายความรู และดานการกระตุนและ 
การใหรางวัล ซึ่งในปจจัยดานวัฒนธรรมแตละดานมีตัวแปรตางๆ ที่นํามาสรางเปนขอคําถาม ดังนี้ 

1)  ดานการวางแผน ประกอบดวย 
(1)  ความสามารถในการปรับตัว 
(2)  ขอตกลงรวมกันในวิสัยทัศนหรือพันธกจิขององคการ 
(3)  การบริหารทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี งบประมาณ เปนตน) 
(4)  การกําหนดกลยทุธและเปาหมาย 
(5)  แผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการความรู 
(6)  ความรูสึกรวมในความสําเร็จและทาทายในงาน 

2)  ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ประกอบดวย 
(1)  การเปดกวางทางความคดิและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
(2)  การเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
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(3)  การคิดริเริ่มสรางสรรคสิง่ใหมๆ 
(4)  การตอยอดความรู นําความรูไปใชประโยชนในการคดิสรางสรรคนวัตกรรม 
(5)  ความแตกตางของบุคคลที่กอใหเกิดความคิดที่หลากหลาย 
(6)  ลักษณะการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

3)  ดานการมีสวนรวม ประกอบดวย 
(1)  การเปนสวนหนึ่งขององคการ 
(2)  การมองเหน็ถึงประโยชนทีจ่ะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน 
(3)  ความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม 
(4)  การมีสวนรวมในการรับรู 
(5)  การเขารวมโครงการหรือกจิกรรม 
(6)  การแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนํามาใชปรับปรุง 

การดําเนินงาน 
4)  ดานการเรียนรู ประกอบดวย 
(1)  ลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน 
(2)  การทํางานแบบพึ่งพาตอกนั ทํางานเปนทีม 
(3)  บรรยากาศของการเปดเผยและมีความไววางใจกัน 
(4)  การแบงปนความรู 
(5)  การติดตอสื่อสารที่เปดกวาง 
(6)  ผูนําการเรยีนรู 

5)  ดานความรวมมือและเครือขายความรู ประกอบดวย 
(1)  การมองการจัดการความรูในภาพรวมขององคการ 
(2)  การมีทีมงานหลักที่เปนพีเ่ลี้ยงในการดําเนินงาน 
(3)  หนวยงานตางๆ มีทีมงานที่รับผดิชอบในการดําเนนิงาน 
(4)  การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
(5)  การทํากจิกรรมหรือโครงการรวมกนัของหนวยงานตางๆ
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(6)  การประสานงานระหวางองคการกบัเครือขายภายนอก 
6)  ดานการกระตุนและการใหรางวัล ประกอบดวย 
(1)  การใหเงินรางวัล 
(2)  การใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกยีรติคณุ 
(3)  การยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการความรู 
(4)  การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน 
(5)  การมอบหมายใหบคุลากรรับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถ 
(6)  การนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการ 

ประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน 
จากตัวแปรตางๆ ในปจจัยดานวัฒนธรรมทั้ง 6 ดานดังกลาวขางตนนํามาสรางขอคําถาม 

ของแบบสอบถาม โดยขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในแต 
ละดานประกอบดวยชุดคําถาม ดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  ขอคําถามในแตละดานของปจจัยดานวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมดานการวางแผน 

1. องคการสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานดานการจัดการความรูไปตามสภาพแวดลอมหรือสถานการณ 
ที่เปลี่ยนแปลง (เชน นโยบายของรัฐบาล ความตองการของลูกคา ฯลฯ) 

2. แผนงานดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคการ 

3. แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุการใชทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี ฯลฯ) ไวชัดเจน 

4. แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุกลยุทธและเปาหมายไวชัดเจน 

5. องคการมีการวางแผนการบรหิารโครงการหรอืกิจกรรมทีเ่กีย่วของกับการจัดการความรู 

6. แผนงานดานการจัดการความรูสามารถกระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกรวมในความสําเรจ็และทา 
ทายในงาน
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

วัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 

7. บุคลากรเปดกวางทางความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ  

8. บุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพฒันาตนเองอยูเสมอ 

9. บุคลากรกลาที่จะเสนอแนวคิดใหมๆ (เชน วธิีการทาํงานใหม โครงการหรือกิจกรรมใหม เปนตน) 

10. บุคลากรสามารถใชความรูคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดตรงตามความตองการขององคการและลูกคา 

11. องคการสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมาทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความคิดที่หลากหลาย 

12. องคการมลีักษณะการทํางานที่เอือ้ใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิง่ใหมๆ (เชน การใหอสิรเสรภีาพ 
ในการคิด การลองผิดลองถูก การเปดกวางใหมีการทดลองนําความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏบิัติจริง) 

วัฒนธรรมดานการมีสวนรวม 

13.บุคลากรมีความเชือ่หรือเห็นวาตนเปนสวนหนึง่ขององคการและเปนสวนหนึง่ของการจัดการความรู 

14.บุคลากรมองเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน 

15.บุคลากรทุกระดับมีความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม(เชน การตัดสินใจ การเขารวมโครงการ 
ฯลฯ) 

16.บุคลากรรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการหรือกิจกรรมการ 
จัดการความรู 

17.บุคลากรจากหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือเขารวมโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูอยาง 
สมํ่าเสมอ 

18.บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพือ่นํามาใชปรบัปรุงการ 
ดําเนินงาน
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

วัฒนธรรมดานการเรียนรู 

19.องคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป 

20.บุคลากรทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน มุงเนนทาํงานเปนทีมมากกวาใหแตละคนทํางานโดยอสิระ 

21.บุคลากรมีความเปนกนัเอง เปดเผย และมีความไววางใจกัน 

22.บุคลากรมีการแบงปนความรูหรอืถายโอนความรูใหผูอื่นดวยความสมัครใจ 

23.บุคลากรทุกระดับสามารถติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถงึโดยผานหลายชองทาง 
(เชน การประชุม การฝกอบรม Web site, Web board, E-mail วารสาร ฯลฯ) 

24.ผูบริหารหรอืหัวหนางานมีความเปนผูนําในการเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปนแบบอยางที่ดฯีลฯ) 

วัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู 

25.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมองเห็นวาการจัดการความรูเปนเรือ่งขององคการในภาพรวม 
มากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 

26.องคการมีทีมงานหลักในการดําเนนิงานที่ทําหนาที่เปนพี่เลีย้งคอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ 

27.แตละหนวยงานมีทีมงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ทําหนาที่ดูแล 
ประสานงาน เอือ้อาํนวย กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

28.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการเชือ่มโยงและประสานงาน 

29.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการทําโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูรวมกัน 

30.องคการมีการเชือ่มโยงและประสานงานกับเครอืขายภายนอก (เชน ผูเชี่ยวชาญ สถาบนัอุดมศึกษา 
อื่นๆ โครงการรวม การจัดหลักสูตรการสอน/ฝกอบรมรวมกับสถาบันอื่น ฯลฯ)
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

วัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล 

31. การใหเงินรางวลัแกบุคลากรหรอืหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ  

32. การใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือ 
แนวคิดใหมๆ 

33. การยกยองชมเชยหรือการเหน็วาเปนบุคคลที่มีความสําคญัตอการจัดการความรูของหนวยงาน 
หรือองคการ 

34. การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน 

35. การมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานหรือตาํแหนงที่ทาทายความสามารถ 

36. การนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวลัมาพิจารณารวมกับระบบการประเมินผลงานและ 
การใหคาตอบแทน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการพัฒนามาตราสวนเพื่อวัดตัวแปรตางๆ โดยใชวิธีการวัดทัศนคติ 
แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) เนื่องจากเปนวิธีการวัดทัศนคติที่รูจักกันอยางแพรหลาย งาย และ 
รวดเร็วตอการวัด มีความผันผวนนอยกวาการใชคําถามเพียงคําถามเดียวในการวัด ซึ่งใน 
การศึกษาครั้งไดแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนดังแสดงใน 
ตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  คะแนน 

สําคัญอยางยิ่ง  5
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 

ระดับความคดิเห็น  คะแนน 

สําคัญมาก  4 

สําคัญปานกลาง  3 

ไมคอยสําคัญ  2 

แทบจะไม หรือไมสําคัญ  1 

3)  นําเสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม 
4)  การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยทําการสอบถามหนวยตัวอยาง เพื่อ 

ตรวจสอบวาขอคําถามในแตละขอวาสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูศึกษาตองการ มีความ 
ชัดเจนและเหมาะสมหรือไม เพื่อทําการศึกษาขอบกพรองในเรื่องของการใชภาษา  ผลจากการ 
ตรวจสอบพบวามีขอคําถามบางขอที่ตองปรับปรุงแกไขเรื่องการใชภาษา 

5) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข แลวนําแบบสอบถามไปทดสอบ 
กับหนวยตัวอยาง จํานวน 20 คน 

6)  หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการของ Cronbach’s alpha 
จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นพบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.967 
แสดงวาแบบแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเพราะคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.967 เปน 
คาบวกและมีคาใกล 1 

7)  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวม 
ขอมูลตอไป
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งมีระยะเวลาใน 
การเก็บขอมูลจากหนวยตัวอยางระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1)  ผูวิจัยติดตอโดยตรงทางโทรศัพทไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดาน 
การจัดการความรู เพื่อชี้แจงแนะนําเบื้องตนกอนที่จะมีหนังสือจากทางคณะพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พรอมกับแบบสอบถามการวิจัยตามไปทีหลัง 

2)  ผูวิจัยขอหนังสือนําสงแบบสอบถามการวิจัย (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ไปยัง 
หนวยงานที่ติดตอไว แจกแบบสอบถามและใหสงกลับคืนใหผูวิจัยตามขอบเขตเวลาที่กําหนดหรือ 
บางกรณีผูวิจัยจะไปรับแบบสอบถามดวยตนเอง 

3)  การติดตามแบบสอบถามคืนจากหนวยงานของกลุมตัวอยาง หากเกิดความลาชากวา 
ขอบเขตเวลาที่กําหนด 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากหนวยตัวอยางจํานวน 371  คน  มา 
ประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 

1)  การตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
จากหนวยตัวอยาง แลวทําการลงรหัสขอมูลของแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทําการ 
ประมวลผลหาคาสถิติที่ตองการ 

2)  การวิเคราะหขอมูล โดยใชการคํานวณคาทางสถิติ ดังตอไปนี้ 
(1)  ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดย 

การแจกแจงความถี่ และแปลงเปนคารอยละ (Percentage) 
(2)  ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 2  ขอคําถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 

วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  คา 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการเปรียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ
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จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาโดยทําการวิเคราะหคาสถิติ t  (t-test  Analysis) และการ 
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

โดยมีเกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา แตละระดับทั้ง 5 ระดับกําหนดใหแตละชวงเทากัน (ยุทธ 
ไกยวรรณ, 2550: 101) โดยแบงเปน 5 ระดับคาเฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =  5 – 1  = 0.8 
จํานวนชั้น  5 

ตารางท่ี 3.3  เกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  คาเฉลี่ย 

มากที่สุด  4.20-5.00 

มาก  3.40-4.19 

ปานกลาง  2.60-3.39 

นอย  1.80-2.59 

นอยที่สุด  1.00-1.79 

3)  การวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในขอมูล 
แบบสอบถาม สวนที่ 3 ขอคําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน 
ดานการจัดการความรู ผลกระทบจากปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมตอการดําเนินงานดานการ 
จัดการความรู และแนวทางการแกปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมองคการในการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษา



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

เนื้อหาในบทนี้นําเสนอผลการศึกษา ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา  ผลการ 
เปรียบเทียบปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ขอมูลสวนบุคคล ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
ผลกระทบจากปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู และผลการทดสอบ 
สมมติฐานในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 371 ชุด ซึ่งคิดเปนรอย 
ละ 92.75  จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ผูวิจัยไดแจกไปใหกับกลุมตัวอยาง  เมื่อทําการ 
วิเคราะหพบผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

4.1  ขอมูลสวนบุคคล 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน  รอยละ 

เพศ 
ชาย  114  30.7 
หญิง  257  69.3 

รวม  371  100 
อายุ 
ต่ํากวา 25 ป  8  2.2 
25-34 ป  136  36.7 
35-44 ป  103  27.8 
45-54 ป  98  26.4 
55 ปขึ้นไป  26  7.0 

รวม  371  100



76 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน  รอยละ 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี  14  3.8 
ปริญญาตรี  143  38.5 
ปริญญาโท  181  48.8 
ปริญญาเอก  33  8.9 

รวม  371  100 
ประเภทองคการ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  237  63.9 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  134  36.1 

รวม  371  100 
ตําแหนง 
ผูปฏิบัติงาน  187  50.4 
ผูบริหารระดับตน  95  25.6 
ผูบริหารระดับกลาง  79  21.3 
ผูบริหารระดับสูง  10  2.7 

รวม  371  100 

ขอมูลสวนบุคคลแสดงใหเห็นวาสัดสวนของกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง (รอยละ 69.3) 
มากกวาสัดสวนของกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย (รอยละ 30.7) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 
อยูในชวง 25-34 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.7 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางในชวงอายุ 35-44 ป 
45-54 ป 55 ปขึ้นไป และต่ํากวา 25 ป ตามลําดับ ในดานของระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง 
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.8 รองลงมาเปนระดับปริญญา 
ตรี คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.5 ระดับปริญญาเอก คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.9 และระดับต่ํากวา 
ปริญญาตรี คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.8 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทองคการพบวาสัดสวนของกลุมตัวอยางจากสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ (รอยละ 63.9) มากกวาสัดสวนของกลุมตัวอยางจากสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (รอยละ 
36.1) และกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในตําแหนงผูปฏิบัติงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.4 รองลงมา 
เปนตําแหนงผูบริหารระดับตนและผูบริหารระดับกลางโดยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันที่รอยละ 25.6 
และ 21.3 ตามลําดับ สวนผูบริหารระดับสูงมีสัดสวนนอยที่สุดคือ รอยละ 2.7
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4.2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

จากการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในดานการวางแผน ดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู ดานความรวมมือและเครือขาย 
ความรู  และดานการกระตุนและการใหรางวัล โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามปจจัยวัฒนธรรม 
ทั้ง 6 ดานไดดังนี้ 

4.2.1  ดานการวางแผน 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผน 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 
วัฒนธรรมดานการวางแผน 
1. องคการสามารถปรับเปล่ียนแผนงานดานการจัดการความรูไปตาม 
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปล่ียนแปลง (เชน นโยบายของรัฐบาล 
ความตองการของลูกคา ) 

4.15  .73  มาก 

2. แผนงานดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน 
หรือพันธกิจขององคการ 

4.30  .66  มากที่สดุ 

3. แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุการใชทรัพยากร (เชน คน เวลา 
เทคโนโลยี ฯลฯ) ไวชัดเจน 

4.10  .74  มาก 

4. แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุกลยุทธและเปาหมายไวชัดเจน  4.26  .69  มากที่สดุ 
5. องคการมีการวางแผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ 
จัดการความรู 

4.16  .69  มาก 

6. แผนงานดานการจัดการความรูสามารถกระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกรวม 
ในความสําเร็จและทาทายในงาน 

4.12  .77  มาก 

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
วางแผนในเรื่องแผนงานดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธ 
กิจและเรื่องแผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุกลยุทธและเปาหมายไวชัดเจนมีความสําคญั
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ตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ 4.26 
ตามลําดับ สวนเรื่ององคการมีการวางแผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ 
จัดการความรู เรื่ององคการตองสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานดานการจัดการความรูไปตาม 
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เรื่องแผนงานดานการจัดการความรูสามารถ 
กระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกรวมในความสําเร็จและทาทายในงาน และเรื่องแผนงานดานการ 
จัดการความรูมีการระบุการใชทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี ฯลฯ) ไวชัดเจน เปนเรื่องที่ 
บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16, 4.15, 4.12 และ 4.10 ตามลําดับ 
ดังจะเห็นไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องแผนงานดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปน 
สวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธกิจมากที่สุด แตใหความสําคัญนอยที่สุดในเรื่องแผนงานดานการ 
จัดการความรูมีการระบุการใชทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี ฯลฯ) 

4.2.2  ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลี่ย  S.D.  ระดับ 
วัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
7. บุคลากรเปดกวางทางความคิดและยอมรับการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงใหมๆ  4.21  .73  มากที่สุด 
8. บุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ  4.28  .72  มากที่สุด 
9. บุคลากรกลาที่จะเสนอแนวคิดใหมๆ (เชน วิธีการทํางานใหม โครงการหรือ 
กิจกรรมใหม เปนตน) 

4.09  .76  มาก 

10. บุคลากรสามารถใชความรูคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดตรงตามความตองการ 
ขององคการและลูกคา 

4.04  .72  มาก 

11. องคการสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมาทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิด 
ความคิดที่หลากหลาย 

4.06  .77  มาก 

12. องคการมีลักษณะการทํางานที่เอื้อใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
(เชน การใหอิสระและเสรีภาพในการคิด การลองผิดลองถูก การเปดกวางใหมี 
การทดลองนําความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง) 

4.10  .80  มาก 

จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในเรื่องบุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ
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และเรื่องบุคลากรตองเปดกวางทางความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 
และ 4.21 ตามลําดับ สวนเรื่ององคการมีลักษณะการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่ง 
ใหมๆ (เชน การใหอิสระและเสรีภาพในการคิด การลองผิดลองถูก การเปดกวางใหมีการทดลองนํา 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง)  เรื่องบุคลากรกลาที่จะเสนอแนวคิดใหมๆ (เชน วิธีการ 
ทํางานใหม โครงการหรือกิจกรรมใหม เปนตน) เรื่ององคการสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกัน 
มาทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความคิดที่หลากหลาย และเรื่องบุคลากรสามารถใชความรูคิด 
สรางสรรคนวัตกรรมไดตรงตามความตองการขององคการและลูกคา เปนเรื่องที่บุคลากรให 
ความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10, 4.09, 4.06 และ 4.04 ตามลําดับ ดังจะเห็น 
ไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องบุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู 
เสมอมากที่สุด แตใหความสําคัญนอยที่สุดในเรื่องบุคลากรสามารถใชความรูคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมไดตรงตามความตองการขององคการและลูกคา 

4.2.3  ดานการมีสวนรวม 

ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามปจจัยวฒันธรรมดานการมี 
สวนรวม 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 
วัฒนธรรมดานการมีสวนรวม 
13.บุคลากรมีความเชื่อหรือเห็นวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการและเปนสวนหนึ่ง 
ของการจัดการความรู 

4.20  .74  มากที่สดุ 

14.บุคลากรมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน  4.26  .72  มากที่สดุ 
15.บุคลากรทุกระดับมีความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม(เชน การตัดสินใจ 
การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมฯลฯ) 

4.07  .82  มาก 

16.บุคลากรรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับจาก 
โครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู 

4.08  .71  มาก 

17.บุคลากรจากหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือเขารวมโครงการหรือกิจกรรม 
การจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ 

4.07  .80  มาก 

18.บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ 
นํามาใชปรับปรุงการดําเนินงาน 

4.05  .79  มาก



80 

จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
มีสวนรวมในเรื่องบุคลากรมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน และเรื่อง 
บุคลากรมีความเชื่อหรือเห็นวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการและเปนสวนหนึ่งของการจัดการ 
ความรู มีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.26  และ 4.20 ตามลําดับ สวนเรื่องบุคลากรรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู บุคลากรจากหนวยงานตางๆ ให 
ความรวมมือเขารวมโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ บุคลากรทุกระดับมี 
ความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม(เชน การตัดสินใจ การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมฯลฯ) และ 
เรื่องบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนํามาใชปรับปรุง 
การดําเนินงาน เปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08, 4.07, 
4.07  และ 4.05 ตามลําดับดังจะเห็นไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องบุคลากรมองเห็นถึง 
ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน แตใหความสําคัญนอยที่สุดในเรื่องบุคลากรมี 
โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนํามาใชปรับปรุงการดําเนินงาน 

4.2.4  ดานการเรียนรู 

ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรู 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 
วัฒนธรรมดานการเรียนรู 
19.องคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดถือกฎระเบียบ 
มากเกินไป 

3.77  .77  มาก 

20.บุคลากรทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกันและมุงเนนทํางานเปนทีมมากกวา 
ใหแตละคนทํางานโดยอิสระ 

4.06  .80  มาก 

21.บุคลากรมีความเปนกันเอง เปดเผย และมีความไววางใจกัน  4.06  .78  มาก 
22.บุคลากรมีการแบงปนความรูหรือถายโอนความรูใหผูอื่นดวยความสมัครใจ  4.22  .79  มากที่สดุ 
23.บุคลากรทุกระดับสามารถติดตอส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางทั่วถึง 
โดยผานหลายชองทาง (เชน การประชุม การฝกอบรม Web site,  E-mail ฯลฯ) 

4.15  .73  มาก 

24.ผูบริหารหรือหัวหนางานมีความเปนผูนําในการเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน 
เปนแบบอยางที่ดี ใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุงและเรียนรู ฯลฯ) 

4.30  .66  มากที่สดุ
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จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
เรียนรูในเรื่องผูบริหารหรือหัวหนางานมีความเปนผูนําในการเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปน 
แบบอยางที่ดี ใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุงและเรียนรู ฯลฯ) และเรื่องบุคลากรมีการ 
แบงปนความรูหรือถายโอนความรูใหผูอ่ืนดวยความสมัครใจ มีความสําคัญตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และ 4.22 ตามลําดับ สวนเรื่อง 
บุคลากรทุกระดับสามารถติดตอส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึงโดยผานหลายชองทาง 
(เชน การประชุม การฝกอบรม Web site,  E-mail ฯลฯ) เรื่องบุคลากรมีความเปนกันเอง เปดเผย 
และมีความไววางใจกัน เรื่องบุคลากรทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน มุงเนนทํางานเปนทีมมากกวาให 
แตละคนทํางานโดยอิสระ และเรื่ององคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดถือ 
กฎระเบียบมากเกินไป เปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 
4.06, 4.06 และ 3.77 ตามลําดับ 

ดังจะเห็นไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องผูบริหารหรือหัวหนางานมีความเปนผูนําใน 
การเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปนแบบอยางที่ดี ใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุงและ 
เรียนรู ฯลฯ)  แตใหความสําคัญนอยที่สุดในเรื่ององคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ 
ยืดหยุน ไมยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป 

4.2.5  ดานความรวมมือและเครือขายความรู 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือ 
และเครือขายความรู 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 
วัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู 
25.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมองเห็นวาการจัดการความรูเปนเร่ืองของ 
องคการในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 

4.10  .74  มาก 

26.องคการมีทีมงานหลักในการดําเนินงานที่ทําหนาที่เปนพี่เล้ียงคอยสอนงาน 
ใหกับหนวยงานตางๆ 

4.26  .69  มากที่สดุ 

27.แตละหนวยงานมีทีมงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน เอื้ออํานวย กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.16  .69  มาก 

28.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการเชื่อมโยงและประสานงาน  4.12  .77  มาก
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 

29.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการทําโครงการหรือกิจกรรมการจัดการ 
ความรูรวมกัน 

4.21  .73  มากที่สดุ 

30.องคการมีการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอก (เชน 
ผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โครงการรวม ฯลฯ) 

4.28  .72  มากที่สดุ 

จากตารางที่ 4.6  แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดาน 
ความรวมมือและเครือขายความรูในเรื่ององคการมีการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขาย 
ภายนอก (เชน ผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โครงการรวม ฯลฯ) เรื่ององคการมีทีมงานหลัก 
ในการดําเนินงานที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ และเรื่องหนวยงาน 
ตางๆ ภายในองคการมีการทําโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูรวมกัน มีความสําคัญตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 4.26 และ 4.21 
ตามลําดับ สวนเรื่องแตละหนวยงานมีทีมงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน เอ้ืออํานวย กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู เรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการเชื่อมโยงและประสานงาน และเรื่องหนวยงาน 
ตางๆ ภายในองคการมองเห็นวาการจัดการความรูเปนเรื่องขององคการในภาพรวมมากกวาการ 
สนใจเฉพาะหนวยงานของตน  เปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.16, 4.12,  และ 4.10 ตามลําดับ ดังจะเห็นไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่ององคการ 
มีการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอก (เชน ผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
โครงการรวม ฯลฯ)  แตใหความสําคัญนอยที่สุดในเรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมองเห็นวา 
การจัดการความรูเปนเรื่องขององคการในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 

4.2.6  ดานการกระตุนและการใหรางวัล 

ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุน 
และการใหรางวัล 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 
วัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล 
31. การใหเงินรางวัลแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือ 
แนวคิดใหมๆ 

4.09  .76  มาก
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
ปจจัยดานวัฒนธรรม  คาเฉลีย่S.D.  ระดบั 

32. การใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิด 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ 

4.04  .72  มาก 

33. การยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการ 
ความรูของหนวยงานหรือองคการ 

4.06  .77  มาก 

34. การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน  4.10  .80  มาก 
35. การมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถ  4.20  .74  มากที่สุด 
36. การนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการ 
ประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน 

4.26  .72  มากที่สดุ 

จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
กระตุนและการใหรางวัลในเรื่องการนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณา 
รวมกับระบบการประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน และเรื่องการมอบหมายใหบุคลากร 
รับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถ  มีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และ 4.20 ตามลําดับ สวนเรื่องการ 
ใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน  เรื่องการใหเงินรางวัลแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิด 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ  เรื่องการยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูของหนวยงานหรือองคการ  และเรื่องการใหโลรางวัลหรือใบ 
ประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ เปนเรื่อง 
ที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10,  4.09,  4.06  และ 4.04 
ตามลําดับ ดังจะเห็นไดวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องการนําแผนการยกยองชมเชยและการให 
รางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการประเมินผลงานและการใหคาตอบแทน แตใหความสําคัญนอย 
ที่สุดในเรื่องการใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรค 
นวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ
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4.3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ขอมูลสวนบุคคล 

4.3.1  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
เพศ 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามเพศ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

เพศชาย 
(N = 114) 

เพศหญิง 
(N = 257)  t  sig. 

S.D.  S.D. 
ดานการวางแผน  4.18  0.58  4.18  0.54  0.063  0.950 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  4.08  0.65  4.15  0.58  -1.074  0.283 
ดานการมีสวนรวม  4.06  0.72  4.15  0.58  -1.153  0.250 
ดานการเรียนรู  4.05  0.66  4.14  0.56  -1.253  0.212 
ดานความรวมมือและเครือขายความรู  3.94  0.65  4.00  0.55  -0.940  0.348 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล  3.90  0.86  3.95  0.76  -0.583  0.560 

รวม  4.04  0.57  4.10  0.46  -1.067 0.287 

จากตารางที่ 4.8 พบวา บุคลากรเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย พบวา บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นวาปจจัย 
วัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
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4.3.2  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับเกี่ยวกับปจจัย 
ดานวัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนก 
ตามอายุ 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามอายุ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 
ดานวัฒนธรรม 

อายุ 
ต่ํากวา 25 ป 

(N = 8) 

25-34 ป 
(N = 136) 

35-44 ป 
(N = 103) 

45-54 ป 
(N = 98) 

55 ปข้ึนไป 
(N = 26) 

S.D 
.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ดานการวางแผน  4.42  0.44  4.17  0.51  4.21  0.61  4.15  0.58  4.17  0.42 
ดานการเปลี่ยนแปลงและ 
นวัตกรรม  4.17  0.50  4.16  0.58  4.16  0.64  4.04  0.62  4.19  0.48 

ดานการมีสวนรวม  4.17  0.46  4.17  0.54  4.09  0.69  4.04  0.70  4.42  0.44 
ดานการเรียนรู  4.21  0.61  4.15  0.58  4.17  0.42  4.18  0.55  4.17  0.50 
ดานความรวมมือและ 
เครือขายความรู 

4.16  0.64  4.04  0.62  4.19  0.48  4.13  0.60  4.17  0.46 

ดานการกระตุนและ 
การใหรางวัล 

4.09  0.69  4.04  0.70  4.31  0.52  4.12  0.63  4.27  0.50 

รวม  4.15  0.60  4.07  0.63  4.19  0.47  4.11  0.60  4.17  0.67 

จากตารางที่ 4.9 พบวา บุคลากรอายุต่ํากวา 25 ป มีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดาน 
การวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.42 บุคลากรอายุ 25-34 ป มีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนและดาน 
การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.17 บุคลากรอายุ 35-44 ป มีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุนและการให 
รางวัลมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.31 บุคลากรอายุ 45-54 ป มีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรูมีความสําคัญตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18  และบุคลากรอายุ 55



86 

ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวมมีความสําคัญตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

ตารางท่ี 4.10  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกีย่วกับเกี่ยวกับ 
ปจจยัดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนก 
ตามอายุ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

แหลงความ 
แปรปรวน  df  SS  MS  F  sig. 

ดานการวางแผน  ระหวางกลุม  4  0.689  0.172  0.568  0.686 
ภายในกลุม  366  111.090  0.304 

รวม  370  111.780 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  ระหวางกลุม  4  1.175  0.294  0.811  0.518 

ภายในกลุม  366  132.512  0.362 
รวม  370  133.687 

ดานการมีสวนรวม  ระหวางกลุม  4  1.915  0.479  1.214  0.304 
ภายในกลุม  366  144.366  0.394 

รวม  370  146.281 
ดานการเรียนรู  ระหวางกลุม  4  0.666  0.167  0.464  0.762 

ภายในกลุม  366  131.246  0.359 
รวม  370  131.912 

ดานความรวมมือและเครือขายความรู  ระหวางกลุม  4  1.617  0.404  1.197  0.312 
ภายในกลุม  366  123.529  0.338 

รวม  370  125.146 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล  ระหวางกลุม  4  3.053  0.763  1.231  0.297 

ภายในกลุม  366  226.974  0.620 
รวม  370  230.027 

รวม 

ระหวางกลุม  4  1.071  0.268  1.073  0.370 
ภายในกลุม  366  91.302  0.249 

รวม  370  92.372
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จากตารางที่ 4.10 พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน 

4.3.3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเหน็เกีย่วกับปจจัยดานวัฒนธรรม 
ที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศกึษาจําแนกตามระดับการศึกษา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญา 

ตร ี
(N = 14) 

ปริญญาตร ี
(N = 143) 

ปริญญาโท 
(N = 181) 

ปริญญาเอก 
(N = 33) 

S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
ดานการวางแผน  4.07  0.63  4.12  0.53  4.22  0.57  4.27  0.43 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  3.90  0.62  4.07  0.58  4.15  0.63  4.39  0.43 
ดานการมีสวนรวม  3.86  0.60  4.12  0.60  4.11  0.67  4.31  0.45 
ดานการเรียนรู  3.93  0.77  4.09  0.61  4.14  0.61  4.18  0.35 
ดานความรวมมือและเครือขาย 
ความรู  3.81  0.62  3.99  0.55  3.99  0.61  4.05  0.55 

ดานการกระตุนและการใหรางวัล  4.05  0.72  3.85  0.78  3.96  0.83  4.11  0.60 
รวม  3.94  0.53  4.04  0.49  4.09  0.52  4.22  0.33 

จากตารางที่ 4.11 พบวา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และ 
ปริญญาโทมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03,  4.12  และ4.22  ตามลําดับ สวน 
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรมมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.39
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ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามระดับ 
การศึกษา 

ความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

แหลงความ 
แปรปรวน 

df  SS  MS  F  sig. 

ดานการวางแผน  ระหวางกลุม  3  1.280  0.427  1.417  0.237 
ภายในกลุม  367  110.500  0.301 

รวม  370  111.780 
ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  ระหวางกลุม  3  3.559  1.186  3.346*  0.019 

ภายในกลุม  367  130.128  0.355 
รวม  370  133.687 

ดานการมสีวนรวม  ระหวางกลุม  3  2.206  0.735  1.873  0.134 
ภายในกลุม  367  144.075  0.393 

รวม  370  146.281 
ดานการเรียนรู  ระหวางกลุม  3  0.802  0.267  0.748  0.524 

ภายในกลุม  367  131.110  0.357 
รวม  370  131.912 

ดานความรวมมือและเครือขายความรู  ระหวางกลุม  3  0.553  0.184  0.543  0.653 
ภายในกลุม  367  124.593  0.339 

รวม  370  125.146 
ดานการกระตุนและการใหรางวลั  ระหวางกลุม  3  2.454  0.818  1.319  0.268 

ภายในกลุม  367  227.572  0.620 
รวม  370  230.027 

รวม 
ระหวางกลุม  3  1.212  0.404  1.627  0.183 
ภายในกลุม  367  91.160  0.248 

รวม  370  92.372 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4.12 พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 
ดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

4.3.4  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ประเภทขององคการ 

ตารางท่ี 4.13  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามประเภทขององคการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ 

(N = 237) 

สถาบันอุดมศึกษาของ 
เอกชน 
(N = 134)  t  sig. 

S.D.  S.D. 
ดานการวางแผน  4.18  0.52  4.18  0.61  0.063  0.950 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  4.10  0.61  4.19  0.58  -1.498  0.135 
ดานการมีสวนรวม  4.12  0.62  4.12  0.65  -0.011  0.991 
ดานการเรียนรู  4.09  0.59  4.15  0.62  -0.965  0.335 
ดานความรวมมือและเครือขายความรู  3.98  0.56  4.00  0.61  -0.265  0.791 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล  3.85  0.77  4.07  0.81  -2.589* 0.010 

รวม  4.05  0.48  4.12  0.53  -1.211 0.227 

จากตารางที่ 4.13  พบวา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความคิดเห็นวาปจจัย 
วัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดย 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18  สวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีความคิดเห็นวาปจจัย 
วัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมและดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการ 
ความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  และ 4.18  ตามลําดับ 
นอกจากนั้น ยังพบวาบุคลากรที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการ 
กระตุนและการใหรางวัล ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

4.3.5  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ตําแหนงงาน 

ตารางท่ี 4.14  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรม 
ที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามตําแหนงงาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

ตําแหนงงาน 
ผูปฏิบัติงาน 

(N = 187) 

ผูบริหาร 
ระดับตน 
(N = 95) 

ผูบริหาร 
ระดับกลาง 
(N = 79) 

ผูบริหาร 
ระดับสูง 
(N = 10) 

S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
ดานการวางแผน  4.19  0.52  4.16  0.63  4.21  0.51  4.02  0.67 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  4.11  0.57  4.14  0.62  4.16  0.67  4.28  0.39 
ดานการมีสวนรวม  4.12  0.56  4.14  0.68  4.12  0.70  3.93  0.85 
ดานการเรียนรู  4.09  0.61  4.17  0.60  4.09  0.60  4.10  0.47 
ดานความรวมมือและเครือขายความรู  4.00  0.54  3.99  0.61  3.96  0.64  3.95  0.80 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล  3.94  0.69  3.91  0.88  3.91  0.91  4.23  0.47 

รวม  4.07  0.46  4.09  0.55  4.07  0.53  4.09  0.53 

จากตารางที่ 4.14 พบวา บุคลากรตําแหนงผูบริหารระดับสูงมีความคิดเห็นวาปจจัย 
วัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีความสําคัญตอการจัดการความรู ใน 
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด รองลงมาไดแก วัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล โดยมี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ 4.23  ตามลําดับ สวนตําแหนงผูบริหารระดับกลางมีความคิดเห็นวา 
ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามาก 
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และบุคลากรตําแหนงผูบริหารระดับตนมีความคิดเห็นวาปจจัย 
วัฒนธรรมดานการเรียนรูและดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรู ใน
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สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  และ 4.16  ตามลําดับ สวนบุคลากร 
ตําแหนงผูปฏิบัติงานใหความสําคัญกับดานการวางแผนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

ตารางท่ี 4.15  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามตําแหนง 
งาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรม 

แหลงความ 
แปรปรวน  df  SS  MS  F  sig. 

ดานการวางแผน  ระหวางกลุม  3  0.380  0.127  0.417  0.741 
ภายในกลุม  367  111.400  0.304 

รวม  370  111.780 
ดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม  ระหวางกลุม  3  0.388  0.129  0.356  0.785 

ภายในกลุม  367  133.300  0.363 
รวม  370  133.687 

ดานการมีสวนรวม  ระหวางกลุม  3  0.395  0.132  0.331  0.803 
ภายในกลุม  367  145.886  0.398 

รวม  370  146.281 
ดานการเรียนรู  ระหวางกลุม  3  0.441  0.147  0.410  0.746 

ภายในกลุม  367  131.471  0.358 
รวม  370  131.912 

ดานความรวมมือและเครือขายความรู 
ระหวางกลุม  3  0.110  0.037  0.108  0.955 
ภายในกลุม  367  125.035  0.341 

รวม  370  125.146 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล  ระหวางกลุม  3  1.014  0.338  0.542  0.654 

ภายในกลุม  367  229.012  0.624 
รวม  370  230.027 

รวม 
ระหวางกลุม  3  0.011  0.004  0.015  0.998 
ภายในกลุม  367  92.361  0.252 

รวม  370  92.372
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จากตารางที่ 4.15 พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 
ดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน 

4.4  ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามในสวนที่ เปนขอมูลเชิงคุณภาพพบวาในการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีปญหาอุปสรรค 
ดานวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั้ง 6  ดาน โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหและจัดหมวดหมูตามปจจัยดาน 
วัฒนธรรมทั้ง 6 ดาน แลวเรียงลําดับตามปญหาอุปสรรคที่มีผูตอบมากที่สุด ไดแก 1)  ปญหา 
อุปสรรคดานการมีสวนรวมมีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 67.44 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
2) ปญหาอุปสรรคดานการเรียนรูมีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.78 ของผูตอบแบบสอบถาม 
ทั้งหมด 3)  ปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 
27.90 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4) ปญหาอุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู 
มีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.35 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5) ปญหาอุปสรรคดานการ 
วางแผนมีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.95  ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และ 6)  ปญหา 
อุปสรรคดานการกระตุนและการใหรางวัลมีผูตอบคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97  ของผูตอบ 
แบบสอบถามทั้งหมด โดยในปจจัยวัฒนธรรมแตละดานพบปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

4.4.1  ดานการมีสวนรวม 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมนั้นเปนปญหาอุปสรรคที่พบ 

มากที่สุด โดยปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมที่พบมีหลายประการดวยกัน ประการแรก คือ 
บุคลากรยังไมคอยเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรูที่ตนเอง หนวยงาน และ 
องคการจะไดรับ อีกทั้ง ยังไมคอยไดรับรูและเขาใจการจัดการความรูอยางแทจริงและอยางทั่วถึง 
จึงทําใหบุคลากรไมคอยใหความรวมมือในการดําเนินงานหรือเขารวมโครงการหรือกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการความรูที่จัดขึ้นมากเทาที่ควร ประการที่สอง คือ บุคลากรสวนใหญมีภาระ 
งานประจําที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากและแตละคนตางมีเวลาวางที่ไมตรงกัน ทําใหเกิดปญหาใน 
เรื่องของเวลาในการมีสวนรวมที่ไมพรอมเพรียงกันหรือบางคนอาจไมสามารถมีสวนรวมไดอยาง 
เต็มที่และเต็มเวลา ประการที่สาม คือ บุคลากรกลัววาจะตองรับผิดชอบภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดย 
สวนใหญไมตองการเปนผูรับผิดชอบ แตคอยเปนผูสานงานตอหรือใหขอมูล ประการที่สี่ คือ
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บุคลากรไมคอยไดมีการสวนรวมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือเมื่อเสนอความ 
คิดเห็นแลวไมไดรับการยอมรับ และประการสุดทาย คือ บุคลากรที่มีสวนรวมในการจัดการความรู 
ยังไมทั่วถึงและไมเทาเทียมกัน ทําใหบุคลากรบางสวนที่ไมเกี่ยวของไมไดมีสวนรวมหรือบางครั้ง 
อาจไมรูวามีการจัดการความรูอยูในองคการ อีกทั้งบางสวนเขาใจวาเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
เทานั้น นอกจากนั้น ผูที่มีความอาวุโสกวา มีความใกลชิดมากกวา และมีระดับการศึกษาที่สูงกวา 
มักไดรับพิจารณาใหมีสวนรวมมากกวาคนอ่ืนๆ ที่แมวาจะมีความสามารถในการทํางานมากกวาก็ 
ตาม 

4.4.2  ดานการเรียนรู 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานการเรียนรูเปนปญหาอุปสรรคที่พบในลําดับ 

รองลงมา โดยมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ ประการแรก คือ บุคลากรไมคอยมีการ 
แบงปนความรูใหกับผูอ่ืน หวงความรู กลัววาตนเองจะหมดความสําคัญไป ประการที่สอง คือ 
บุคลากรไมคอยมีความไววางใจกัน มักเกิดการระแวงหรือขัดแยงกัน ไมคอยมีความเกรงใจกัน ไม 
คอยใหเกียรติกัน ไมยอมรับซึ่งกันและกัน และไมคอยเนนการสรางความมีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน 
ประการที่สาม คือ บุคลากรบางสวนชอบทํางานคนเดียว ทํางานแบบตัวใครตัวมัน ไมคอยทํางาน 
กันเปนทีม หรือทํางานแบบไมใชทีมงานที่แทจริง ประการที่สี่ คือ บุคลากรไมมีเวลาในการเรียนรู 
เพิ่มเติมไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานประจําที่ตองรับผิดชอบเปนจํานวนมากอยูแลว 
ประการที่หา คือ ศักยภาพในการเรียนรูของบุคลากรตางกัน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีซึ่งบุคลากร 
บางคนก็ไมยอมที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ประการที่หก คือ การเรียนรูยังจํากัดอยูในวง 
แคบ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมยอย แตไมมีการบันทึกหรือเผยแพรออกไปในวง 
กวาง ทําใหการหมุนเวียนหรือถายโอนความรูยังไมทั่วถึง และประการสุดทาย คือ ผูบริหารหรือ 
หัวหนางานยังไมสามารถเปนผูนําในการเรียนรูไดดีพอ 

4.4.3  ดานการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเปนปญหา 

อุปสรรคที่พบเปนลําดับที่สาม โดยพบวาบุคลากรไมคอยเปดกวางทางความคิด ยังไมยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ ที่เขามาในองคการ เนื่องจากยังยึดติดอยูกับระบบการทํางานแบบเดิมๆ 
คอยทํางานตามคําสั่ง ไมคอยกลาที่จะเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารหรือหัวหนางานหรือตอที่
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ประชุม นอกจากนั้น ยังไมสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ วิทยาการใหมๆ เพื่อมาพัฒนาตนเอง ไมมีการ 
นําความรูไปใชประโยชนในการทํางาน หรือตอยอดความรูใหเกิดความรูใหม หรือคิดริเริ่ม 
สรางสรรคสิ่งใหมๆ จึงทําใหบุคลากรไมคอยมีการเสนอแนวคิดใหมๆ วิธีการทํางานใหมๆ หรือ 
สรางนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากสําหรับการสรางวัฒนธรรมในการจัดการความรู 
หากบุคลากรไมยอมรับและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.4.4  ดานความรวมมือและเครือขายความรู 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรูเปนปญหา 

อุปสรรคที่พบเปนลําดับที่ สี่  โดยพบวาในการดํา เนินงานดานการจัดการความรู ของ 
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญยังไมมีเครือขายความรูที่เขมแข็ง ขาดการ 
เชื่อมโยงและประสานงานกันระหวางหนวยงานภายในองคการ โดยในหลายสถาบันอุดมศึกษายัง 
ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
และคอยทําหนาที่เปนหนวยงานพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานอ่ืนๆ และในหนวยงานเองก็ไมไดมีการ 
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้ง ยังพบวาขาดความรวมมือกันระหวาง 
หนวยงาน ตางมุงงานในหนวยงานของตนเอง ไมคอยใหความรวมมือกับงานสวนรวม บางครั้งเกิด 
การแขงขันกันระหวางหนวยงาน นอกจากนั้นในสวนของการเชื่อมโยงและประสานงานกับ 
เครือขายภายนอกก็ยังไมคอยมีความเขมแข็งเชนกัน 

4.4.5  วัฒนธรรมดานการวางแผน 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานการวางแผนเปนปญหาอุปสรรคที่พบเปน 

ลําดับที่หา โดยพบวาในวัฒนธรรมดานการวางแผนมีปญหาอุปสรรคในหลายประการดังนี้ 
ประการแรก คือ การวางแผนดานการจัดการความรูไมสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือพันธกิจของ 
องคการ ประการที่สอง คือ แผนงานดานการจัดการความรูยังไมชัดเจนและไมเปนรูปธรรม ทําให 
บุคลากรเกิดความสับสนและไมเห็นความสําคัญ ประการที่สาม คือ ยังไมมีแผนงานดานการ 
จัดการความรูในระดับหนวยงานหรือระดับคณะ ทําใหบุคลากรในหนวยงานไมเห็นถึงความจําเปน 
และความสําคัญของการจัดการความรู ประการที่สี่ คือ การมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ 
บุคลากรของหนวยงานไมเหมาะสม ขาดบุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรง โครงสรางความรับผิดชอบ 
ไมเหมาะสม เชน 1 ระบบ 1 บุคลากร ทําใหไมกอใหเกิดการจัดการความรูได และประการสุดทาย
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คือ ขาดการวางแผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรม ทําใหหลายๆ โครงการที่มีประโยชนหายไป 
และไมไดนําไปใชประโยชน 

4.4.6  ดานการกระตุนและการใหรางวัล 
จากการวิเคราะหพบวาปญหาอุปสรรคดานการกระตุนและการใหรางวัลเปนปญหา 

อุปสรรคที่เปนลําดับสุดทาย โดยพบวาในสถาบันอุดมศึกษาบางแหงยังไมมีระบบการจูงใจและ 
การใหรางวัลที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการมีสวนรวม และสรางสิ่งใหมๆ ใหกับ 
ตนเอง หนวยงาน และองคการ อีกทั้ง ยังไมมีความชัดเจนในการเจริญกาวหนาในสายงาน 
นอกจากนั้น ยังพบวาบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูบริหารหรือหัวหนางานมักจะไดรับการยกยอง 
ชมเชย ทําใหบุคลากรคนอ่ืนๆ ไมมีกําลังใจที่จะพัฒนาอะไรใหมๆ ขึ้นมา เพราะรูสึกวาไมรูจะทําไป 
เพื่ออะไร ถึงทําไดก็ไมไดรับการยกยองชมเชย 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 
ดานการจัดการความรูซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงสภาพความเปน 
จริงของปจจัยดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา และ 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ แสดงใหเห็นถึงประเด็นที่นาสนใจใน 
แตละดาน ดังนี้ 

1)  ดานการวางแผน ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดาน 
วัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู พบวาการวางแผนงานดานการจัดการความรู 
ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคการเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด และเมื่อ 
พิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณก็พบวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องแผนงานดานการ 
จัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธกิจมากที่สุด 

2)  ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหา 
อุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู พบวาบุคลากรไมคอยเปดกวาง 
ทางความคิด ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ ที่เขามาในองคการ เนื่องจากยังยึดติดอยู 
กับระบบการทํางานแบบเดิมๆ คอยทํางานตามคําสั่ง ไมคอยกลาที่จะเสนอความคิดเห็นตอ 
ผูบริหารหรือหัวหนางานหรือตอที่ประชุม นอกจากนั้น ยังไมสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ วิทยาการ 
ใหมๆ เพื่อมาพัฒนาตนเองเปนปญหาที่พบมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิง 
ปริมาณก็พบวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องบุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนา
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ตนเองอยูเสมอและเรื่องบุคลากรตองเปดกวางทางความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่ง 
ใหมๆ มากที่สุด 

3)  ดานการมีสวนรวม ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดาน 
วัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู พบวาบุคลากรยังไมคอยเห็นถึงความสําคัญ 
และประโยชนของการจัดการความรูที่ตนเอง หนวยงาน และองคการจะไดรับเปนปญหาอุปสรรคที่ 
พบมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณก็พบวาบุคลากรใหความสําคัญใน 
เรื่องบุคลากรมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกันมากที่สุด 

4)  ดานการเรียนรู ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรม 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรู พบวาปญหาบุคลากรไมคอยมีการแบงปนความรูใหกับ 
ผูอ่ืน หวงความรู กลัววาตนเองจะหมดความสําคัญไปเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด สําหรับ 
ปญหาเรื่องผูบริหารหรือหัวหนางานยังไมสามารถเปนผูนําในการเรียนรูไดดีพอก็เปนปญหา 
อุปสรรคที่บุคลากรพบในการดําเนินงานดวยเชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิง 
ปริมาณก็พบวาบุคลากรใหความสําคัญในเรื่องผูบริหารหรือหัวหนางานมีความเปนผูนําในการ 
เรียนรู และเรื่องบุคลากรมีการแบงปนความรูหรือถายโอนความรูใหผูอ่ืนดวยความสมัครใจมาก 
ที่สุด 

5)  ดานการความรวมมือและเครือขายความรู ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ 
ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ก็พบวาการเชื่อมโยงและ 
ประสานงานกับเครือขายภายนอกก็ยังไมคอยมีความเขมแข็งเปนปญหาอุปสรรคที่บุคลากรพบใน 
การดําเนินงาน และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณก็พบวาบุคลากรใหความสาํคญัใน 
เรื่ององคการมีการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอกมากที่สุด 

6)  ดานการกระตุนและการใหรางวัล ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหา 
อุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู พบวาปญหาความไมชัดเจนใน 
การเจริญกาวหนาในสายงาน เปนปญหาอุปสรรคที่บุคลากรพบในการดําเนินงาน  และเมื่อ 
พิจารณาผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณก็พบวาการใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงานเปน 
ปจจัยดานหนึ่งที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก นอกจากนั้น ยังพบประเด็นปญหาอุปสรรค 
ที่นาสนใจคือ การไมมีระบบการจูงใจและการใหรางวัลที่ชัดเจนและมีความเทาเทียมกัน
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4.5  ผลกระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพพบวาบุคลากรผูที่ 
รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูไดพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 
กระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยสามารถสรุปออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ 

4.5.1  ดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรูดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการใน 
หลายประการดวยกัน ประการแรก คือ ทําใหการดําเนินงานดานการจัดการความรูเกิดความลาชา 
ไมคอยมีความคืบหนา ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงานและตองมี 
การปรับเปลี่ยนแผนงานดานการจัดการความรูบอยครั้ง ประการที่สอง คือ การดําเนินงานดานการ 
จัดการความรูไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว  ประการที่สาม คือ ขาดผูนําและ 
ผูดําเนินการในการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ทําใหขาดการริเริ่ม ผลักดันและ 
ตอยอดอยางจริงจัง ประการที่สี่ คือ การดําเนินงานดานการจัดการความรูไมมีความตอเนื่อง ขาด 
การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ สงผลใหการดําเนินงานดานการจัดการ 
ความรูไมมีความยั่งยืน  และประการสุดทาย คือ การดําเนินงานดานการจัดการความรูไมมี 
ประสิทธิภาพและไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

4.5.2  ดานบุคลากร 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานบุคลากรในหลายประการดวยกัน ประการแรก คือ ขาดผูรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรู  เนื่องจากไมไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบไวชัดเจน 
บุคลากรไมคอยรวมมือรวมใจกันที่จะพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการความรูหรือเกี่ยงกันที่ 
จะรับผิดชอบ  ประการที่สอง คือ มีบุคลากรจากหนวยงานตางๆ สนใจเขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูจํานวนนอย โดยอาจมีความกระตือรือรนเพียงในชวงระยะเวลา 
เริ่มตนหลังจากนั้นก็ไมคอยใหความสนใจเขารวม ประการที่สาม คือ บุคลากรไมสามารถเขารวม
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กิจกรรมไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีภาระงานประจําที่ตองรับผิดชอบอยูมากจึงไมคอยมีเวลาเขารวม 
กิจกรรม และประการสุดทาย คือ บุคลากรที่ไดรับจากการจัดการความรูยังอยูในวงแคบไมทั่วถึงทั้ง 
องคการ เนื่องจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูในภาพรวมไมครบ 
ทุกหนวยงาน ทําใหกลุมที่ไมเกี่ยวของไมไดรับประโยชนจากการจัดการความรู 

4.5.3  ดานความรูและการนําความรูไปใชประโยชน 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในหลายประการดวยกัน 
ประการแรก คือ ความรูอยูในขอบเขตที่จํากัดไมสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง อีกทั้ง การ 
ถายทอดความรูจากคนรุนเกาที่มีความรูและประสบการณไปยังคนรุนใหมยังไมคอยมีเทาที่ควร 
ประการที่สอง คือ จํานวนความรูใหม ผลงานความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมีนอย  และ 
ประการสุดทาย คือ ทําใหการจัดการความรูไมเปนที่ประจักษวาสงเสริมการทํางาน เพราะไมไดมี 
การนําผลที่ไดจากการดําเนินงานดานการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนจริงกับการพัฒนา 
คน งาน และองคการในการดําเนินงานดานตางๆ ทําใหไมเกิดการตอยอดการจัดการความรูให 
กวางขวางขึ้น 

4.5.4  ดานงบประมาณ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานประมาณ โดยพบผลกระทบในสองประเด็น คือ งบประมาณในการ 
ดําเนินงานไมเพียงพอ และเกิดการสูญเสียงบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการความรูไป 
แตไมไดผลตามที่ตองการ
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4.6  ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา 

4.6.1  สมมติฐานที่ 1: ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมากและระดับมากที่สุด ดังตาราง 
ที่ 4.2 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.2  สมมติฐานที่ 2: ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
และระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 4.3 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.3  สมมติฐานท่ี 3: ปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวมมีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวน 
รวมมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมากและระดับมากที่สุด ดัง 
ตารางที่ 4.4 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.4  สมมติฐานที่ 4: ปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรูมีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรูมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมากและระดับมากที่สุด ดังตาราง 
ที่ 4.5 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว
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4.6.5  สมมติฐานท่ี 5: ปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรูมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือ 
และเครือขายความรูมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมากและ 
ระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 4.6 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.6  สมมติฐานที่ 6: ปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุนและใหรางวัลมี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอดุมศกึษาในระดับมาก 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุน 
และการใหรางวัลมีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมากและระดับ 
มากที่สุด ดังตารางที่ 4.7 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.7  สมมติฐานที่ 7: บุคลากรเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกัน 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 
ดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน ที่ระดับ 
นัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 4.8 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว 

4.6.8  สมมติฐานที่ 8: บุคลากรที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกัน 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
ดังตารางที่ 4.10 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว
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4.6.9  สมมติฐานที่ 9: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบัน 
อุดมศกึษาแตกตางกัน 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวาระดับ 
นัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 4.12 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.10  สมมติฐานที่ 10: บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน 
อุดมศกึษาของเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมท่ีสงผล 
ตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกนั 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกนั 
ในดานการกระตุนและการใหรางวัล ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .010 ซึ่งนอยกวา 
ระดับนัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 4.13 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

4.6.11  สมมติฐานที่ 11: บุคลากรที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบัน 
อุดมศกึษาแตกตางกัน 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน  ที่ระดับ 
นัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 4.15 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เนื้อหาในบทนี้นําเสนอการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะแนว 
ทางการสรางวัฒนธรรมในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้น ยังนําเสนอถึง 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเกี่ ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่ ส งผลตอการจัดการความรู ใน 
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังตอไปนี้ 

1)  บุคลากรมีระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวฒันธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรูในสถาบนัอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งในดานการวางแผน ดานการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม  ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู   ดานความรวมมือและเครือขายความรู  และ 
ดานการกระตุนและการใหรางวัล โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามปจจยัวัฒนธรรมทั้ง 6 ดานได 
ดังนี้ 

(1)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาเรื่องแผนงาน 
ดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธกิจมีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเปนเร่ืองแผนงานดานการจัดการความรูมี 
การระบุกลยทุธและเปาหมายไวชัดเจน 

(2)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม พบวา บุคลากรมีความ 
คิดเห็นวาเรื่องบุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอมีความสําคัญตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด รองลงมาเปนเร่ืองบุคลากรตองเปดกวางทาง 
ความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ 

(3)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวม พบวา บุคลากรมคีวามคิดเห็นวาเรือ่ง 
บุคลากรมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกันมีความสําคัญตอการจัดการ
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ความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องบุคลากรมีความเชื่อหรือเห็นวาตนเปน 
สวนหนึ่งขององคการและเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

(4)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรู พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาเรื่องผูบริหารหรือ 
หัวหนางานมีความเปนผูนําในการเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปนแบบอยางที่ดี ใหขอมูล 
ยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุงและเรียนรู  ฯลฯ) มีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องบุคลากรมีการแบงปนความรูหรือถายโอนความรูให 
ผูอ่ืนดวยความสมัครใจ 

(5)  ปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู พบวา บุคลากรมีความ 
คดิเหน็วาเรื่ององคการมกีารเชื่อมโยงและประสานงานกบัเครอืขายภายนอก (เชน ผูเชีย่วชาญ 
สถาบันอดุมศึกษาอืน่ๆ โครงการรวม ฯลฯ) มคีวามสําคญัตอการจดัการความรูในสถาบัน 
อุดมศกึษามากทีส่ดุ รองลงมาเปนเรือ่งองคการมทีมีงานหลกัในการดําเนนิงานทีท่าํหนาที่เปน 
พี่เลี้ยงคอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ และเรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมกีารทํา 
โครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูรวมกัน 

(6)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล พบวา บุคลากรมีความคิดเห็น 
วาเรื่องการนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการประเมินผล 
งานและการใหคาตอบแทน มีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษามากที่สุดและ 
เรื่องการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถเปนเรื่องที่ 
บุคลากรใหความสําคัญในลําดับรองลงมา 

2)  บุคลากรที่มีเพศ อายุ และตาํแหนงงานที่ตางกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตาง สวนบุคลากรที่มีระดับ 
การศึกษาตางกนัมีความคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัดานวฒันธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูใน 
สถาบนัอุดมศกึษาแตกตางกนัในดานการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม และบคุลากรในสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการ 
ความรูในสถาบนัอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการกระตุนและการใหรางวัล 

3)  ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั้ง 6 ดาน โดยเรียงตามลําดับปญหาอุปสรรคที่มีผูตอบ 
มากที่สุด ไดแก 1) ปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมนั้นเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 67.44 2) ปญหาอุปสรรคดานการเรียนรูเปนปญหาอุปสรรคที่พบในลําดับรองลงมา



104 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.78  3)  ปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 27.90 4) ปญหาอุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 26.35 5) ปญหาอุปสรรคดานการวางแผน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.95 และ 6) ปญหา 
อุปสรรคดานการกระตุนและการใหรางวัลเปนปญหาอุปสรรคที่เปนลําดับสุดทาย คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 6.97

4)  ผลกระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
บุคลากรผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูไดพบวาปญหาอุปสรรค 

ดานวัฒนธรรมสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยสามารถสรุปออกเปน 4 
ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ 2) ดานบุคลากร 3) ดานความรูและ 
การนําความรูไปใชประโยชน และ 4) ดานงบประมาณ 

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา 
จากการสมมติฐานในการศึกษา 11  สมมติฐาน พบวา มีการยอมรับ 8  สมมติฐาน 

ประกอบดวย 
สมมติฐานที่ 1: ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผนมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 

สถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีความสําคัญตอการ 

จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
สมมติฐานที่ 3: ปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวมมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 

สถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
สมมติฐานที่ 4: ปจจยัวฒันธรรมดานการเรยีนรูมคีวามสําคญัตอการจดัการความรูใน 

สถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
สมมติฐานที่ 5: ปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรูมีความสําคัญตอ 

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาในระดับมาก 
สมมติฐานที่ 6: ปจจัยวฒันธรรมดานการกระตุนและใหรางวัลมคีวามสําคัญตอการ 

จัดการความรูในสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัมาก 
สมมติฐานที่ 9: บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 

วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกัน เนื่องจากผลการศึกษา
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พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอ 
การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ที่ระดับ 
นัยสําคัญ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานที่ 10: บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกัน เนื่องจากผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่อยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 
แตกตางกันในดานการกระตุนและการใหรางวัล ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .010 
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 

6)  ผลการศึกษาสามารถตอบคําถามในการวิจัยที่ไดตั้งไว ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม 
ดานใดบางที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา  และในการจัดการความรูของ 
สถาบันอุดมศึกษาพบปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมดานใดบางและสงผลกระทบตอการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางไร 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถริเริ่ม ดําเนินการ และประสบ 
ความสําเร็จได ยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของคนในองคการวาจะมีการจัดการความรู 
และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนหรือไมอยางไร โดย Schermerhorn Jr., Hunt และ Osborn 
(2003:  262)  กลาววาวัฒนธรรมองคการเปนระบบของกิจกรรม คานิยม คุณคา และความเชื่อ 
รวมกัน ซึ่งพัฒนาข้ึนในองคการและใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในองคการ ดัง 
จะเห็นไดวา วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ซึ่งคนในองคการนั้นมีสวนสําคัญ 
อยางยิ่งตอการจัดการความรู ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีผลตอการจัดการความรู ซึ่งวัฒนธรรมนั้นมี 
ลักษณะที่หลากหลาย โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีการแบง 
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 6 ดาน ไดแก ดาน 
การวางแผน ดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู ดานความ
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รวมมือและเครือขายความรู  และดานการกระตุนและใหรางวัล  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ 
บุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาวามีปจจัย 
ดานวัฒนธรรมดานใดบางที่สงผลตอการจัดการความรูและสงผลในระดับใด  อีกทั้ง ในการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรูพบปญหาอุปสรรคทางวัฒนธรรมดานใดบางและสงผลตอการ 
ดําเนินงานอยางไร ทั้งนี้  ผูวิจัยจะทําการอภิปรายผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาปจจัยดาน 
วัฒนธรรมดานใดบางที่สงผลตอการจัดการความรูและสงผลอยางไร โดยทําการอภิปรายผล 
การศึกษาในประเด็น ดังตอไปนี้ 

5.2.1  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรม 
ท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน และเมื่อพิจารณาปจจัย 
วัฒนธรรมแตละดานสามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

1)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการวางแผน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาเรื่องแผนงานดาน 
การจัดการความรูสอดคลองหรือเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนหรือพันธกิจ และเรื่องแผนงานดานการ 
จัดการความรูมีการระบุกลยุทธและเปาหมายไวชัดเจนมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด สอดคลองกับ Denison (2000: 347-372) ที่ไดเสนอวัฒนธรรม 
องคการดานการมุงเนนที่พันธกิจ (Mission) ซึ่งทุกคนในองคการตองรวมรับรูในพันธกิจ และ 
สามารถเขาใจถึงทิศทางของกลยุทธที่องคการใชในพันธกิจ (Strategic direction and intent) เมื่อ 
ทุกคนสามารถกาวตามกลยุทธก็สามารถมุงไปยังเปาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค (Objective) 
ที่สอดคลองกับพันธกิจขององคการได และเมื่อทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของ 
วัฒนธรรมองคการพบวาสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ไดแก Cooke (1989: 16- 
23) Chatman and John (1991 quoted in Greenberg and Baron, 1997: 471-472) Robbins 
(1997: 237, 2009: 585-586) ที่เสนอลักษณะของวัฒนธรรมองคการในดานทิศทางขององคการ 
ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีการกําหนดเปาหมายไวแลวมุงเนนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว อีก 
ทั้งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธิดา จุลินทร  (2549:  97-108)  ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
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กระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ: ศึกษากรณีศูนยสุขภาพจิต 
เขต กรมสุขภาพจิต พบวาปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานมาจากการมีผูนําที่ 
มีวิสัยทัศนและมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่ชัดเจน 

สําหรับเรื่ององคการตองสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานดานการจัดการความรูไปตาม 
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ Denison (2000: 347-372) ที่เสนอ 
วัฒนธรรมองคการดานความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ซึ่งเปนการมุงตอบสนอง 
สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ การปรับตัวไดดีนั้นคือการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลง (Creating 
change) โดยการวางแผนหลังจากที่อานและสามารถทํานายแนวโนมของธุรกิจในอนาคตได และ 
ตองมุงเนนไปที่ลูกคา (Customer focus) 

นอกจากนั้น เรื่ององคการมีการวางแผนการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การจัดการความรู เรื่องแผนงานดานการจัดการความรูสามารถกระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกรวม 
ในความสําเร็จและทาทายในงาน และเรื่องแผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุการใช 
ทรัพยากร (เชน คน เวลา เทคโนโลยี ฯลฯ) ไวชัดเจน ยังเปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับ 
มาก ซึ่ง ตุลา มหาพสุธานนท (2547: 107-110) Kinicki และ Williams (2004: 146-152) ไดสรุป 
ไววา การวางแผนเปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมายไวในอนาคต มีการใชทรัพยากรและ 
การปฏิบัติงานที่จะใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยการวางแผนจะเกี่ยวเนื่องกับ 
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และกลยุทธ (Strategies) ซึ่งสิ่งตางๆ 
เหลานี้ผูบริหารจะตองระลึกอยู เสมอวาจะมอบหมายใหใคร (Who) ทําอะไร  (What) ที่ไหน 
(Where) เมื่อไร (When) ทําไมตองทํา (Why) และทําอยางไร (How) เพื่อเปนหลักประกันในการ 
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวา 
เรื่องบุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอและเรื่องบุคลากรตองเปด 
กวางทางความคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะ 
วงศ, 2551:  45-46)  ที่ทําการศึกษาพบวาการเปลี่ยนรูปแบบจากการทํางานแบบเดิมไปสู 
วัฒนธรรมการทํางานที่ใชความรู และการมีบรรยากาศการทํางานที่เปดกวางและโปรงใสทาง
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ความคิด อีกทั้งมีการเปดรับความเปลี่ยนแปลงและความคิดใหมๆ เพื่อเอ้ือใหบุคลากรทุกระดับมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งหมายถึงการเปนองคการแบบเปด (Open enterprise) เปนปจจัย 
ที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา และในดานการสนใจเรียนรู 
วิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 
45-46)  สรุปวาคนในองคการตองมีความอยากรูอยากเห็น อยากเรียนรู กระตือรือรนที่จะรับสิ่ง 
ใหมๆ มุงม่ันที่จะสรางนวัตกรรม 

สวนวัฒนธรรมดานการกลาที่จะเสนอแนวคิดใหมๆ (เชน วิธีการทํางานใหม โครงการหรือ 
กิจกรรมใหม เปนตน) นั้น Stephen P. Robbins (1997: 237, 2009: 585-586) เสนอวาลักษณะ 
ของวัฒนธรรมองคการดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกลาเสี่ยง (Innovation  and  risk 
tolerance) เปนระดับของการสนับสนุนใหพนักงานริเริ่มส่ิงใหมๆ ตลอดจนมีความกลาเสี่ยงในการ 
ปฏิบัติงานหรือตัดสินใจในองคการ สอดคลองกับ Keyser (2004: 37-38) ที่ทําการสังเคราะห และ 
ประมวลปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูกับการปฏิบัติงานใน 
องคกรพบวาความกลาที่จะทําโดยไมกลัวความลมเหลวเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของ 
วัฒนธรรม ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู 

เมื่อพิจารณาในดานความสามารถใชความรูคิดสรางสรรคนวัตกรรมไดตรงตามความ 
ตองการขององคการและลูกคา สอดคลองกับ Chatman and John (1991 quoted in Greenberg 
and Baron, 1997: 471-472) ที่เสนอวาลักษณะวัฒนธรรมองคการดานนวัตกรรม (Innovation) 
ไดแก ลักษณะที่คนในองคการมีการแสดงความคิดสรางสรรค และกอใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพื่อ 
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น องคการควรสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมา 
ทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความคิดที่หลากหลาย และองคการควรมีลักษณะการทํางานที่เอ้ือให 
บุคลากรคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ (เชน การใหอิสระและเสรีภาพในการคิด การลองผิดลองถูก 
การเปดกวางใหมีการทดลองนําความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง)  เกี่ยวกับเรื่องนี้ Stephen 
P. Robbins (1997: 237, 2009: 585-586) เสนอวาลักษณะของวัฒนธรรมองคการดานความคิด 
ริเริ่มสรางสรรคและความกลาเสี่ยง (Innovation and risk tolerance) ควรมีความเปนอิสระและ 
เสรีภาพในการริเริ่มส่ิงใหมๆ ที่องคการเปดโอกาสใหบุคคล
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3)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการมีสวนรวม พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาเรื่องบุคลากร 
มองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความรูรวมกัน และเรื่องบุคลากรมีความเชื่อหรือเห็น 
วาตนเปนสวนหนึ่งขององคการและเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู มีความสําคัญตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด สอดคลองกับ Denison (2000: 347-372) ที่ได 
เสนอวัฒนธรรมองคการเพื่อนําไปสูผลกระทบตอการดําเนินงานในทางธุรกิจ ในดานการมีสวนรวม 
(Involvement) วาสมาชิกในองคการจะรูสึกไดถึงความเปนเจาขององคการ เนื่องจากไดรับอํานาจ 
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานอยางเต็มที่  (Empowerment) และดานความ 
สอดคลองกัน  (Consistency) ของสมาชิกในองคการ ทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดดี 
เนื่องจากพนักงานมีการยอมรับในคานิยมหลัก (Core value) รวมกัน ซึ่งนําไปสูความรูสึกที่เปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันดวยการรวมคาดหวังในสิ่งที่ตรงกัน ทําใหเกิดความเห็นพองตองกัน 
(Agreement) ไดงายขึ้น สงผลใหมีการทํางานรวมกัน (Coordination and  integration) จนงาน 
เสร็จสิ้น  เกี่ยวกับเรื่องนี้ Keyser  (2004:  37-38) เสนอวาในการจัดการความรู  บุคลากรควรมี 
ความสนใจรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน มีการตระหนักถึงสิ่งสําคัญที่ตองทํารวมกัน นอกจากนั้น 
เมื่อพิจารณางานวิจัยของประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี (2548:  76)  ซึ่งศึกษา 
เรื่อง “ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคกร” กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) พบวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 
ไดแก  วัฒนธรรมที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจของพนักงานในความเปนเครือซีเมนตไทย 

นอกจากนั้น บุคลากรควรไดรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับ 
จากโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อเกิดความรวมมือจากบุคลากรหนวยงานตางๆ ใน 
การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ และองคการควรใหโอกาส 
บุคลากรทุกระดับมีความเสมอภาคกันในการมีสวนรวม เชน การตัดสินใจ การเขารวมโครงการ 
หรือกิจกรรม แสดงความคิดเห็นหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนํามาใชปรับปรุงการ 
ดําเนินงานตอไป 

4)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการเรียนรู พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวาเรื่องผูบริหารหรือ 
หัวหนางานมีความเปนผูนําในการเรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปนแบบอยางที่ดี ใหขอมูล 
ยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุงและเรียนรู  ฯลฯ) มีความสําคัญตอการจัดการความรูใน
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สถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด สอดคลองกับ Pan และ Scarbrough (1998: 55-66) ที่ไดทํา 
การสํารวจการจัดการความรูในทางปฏิบัติซึ่งอยูบนพื้นฐานของการศึกษาเชิงประจักษของ 
กระบวนการแบงปนความรูจากหนวยงานนานาชาติ คือ Buckman Laboratories พบวา วิสัยทัศน 
ผูบริหารความรูเปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรู การแบงปนวิสัยทัศนเปนการ 
กระตุนและใหพลังกับคนที่เห็นภาพอนาคตขององคการ Buckman Laboratories แนะนําวา ภาวะ 
ผูนําและการระดมสรางความเขาใจและทัศนคติของพนักงานเปนเครื่องมือที่สําคัญ ซึ่งผูบริหาร 
ระดับสูงของ Buckman Laboratories จะมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู และการแบงปนความรู 
การอํานวยความสะดวก การเปลี่ยนแปลงในขอบเขตการจัดการความรูตองการการสนับสนุนเชิง 
รุกจากผูบริหารระดับสูง 

สําหรับเรื่องบุคลากรมีการแบงปนความรูหรือถายโอนความรูใหผูอ่ืนดวยความสมัครใจกม็ี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุดเชนกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ Pan 
และ  Scarbrough  (1998:  55-66) ประชา การมานะกิจกุล และ นภาพร สุคนธวารี (2548:  76) 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548: 165-224) พบวาในการจัดการความรูองคการควรวัฒนธรรมที่ 
เต็มไปดวยความริเริ่มทางความรู มีการแบงปนความรูและการเรียนรูใหม (Re-learning)  ซึ่ง 
สอดคลองกับ  Keyser (2004: 37-38) ที่เสนอวาในการจัดการความรูตองมีวัฒนธรรมการแบงปน 
ถายทอดความรูที่รวมถึงสภาพแวดลอมที่คนในองคกรมีความจริงใจและนับถือกัน มีการแบงปน 
และเรียนรูรวมกัน นอกจากนั้น Martin (2004 อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 45-46) ได 
ทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา พบวาควรมี 
การสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนการเรียนรู การแบงปนถายทอดความรู โดยเนนการแลกเปลี่ยน 
ความรูที่ซอนเรนที่อยูในแตละคนหรือทีมงาน โดยเฉพาะความรูที่เปน Know-How ที่เปนวิธีการ 
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 

เรื่องบุคลากรทุกระดับสามารถติดตอส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึงโดยผาน 
หลายชองทาง (เชน การประชุม การฝกอบรม Web  site,  E-mail  ฯลฯ) สอดคลองกับ Martin 
(2004  อางถึงใน จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551:  45-46)  ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริม 
ความสําเร็จในการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา พบวาในการสรางวัฒนธรรมองคการที่เนน 
การเรียนรู ตองมีบรรยากาศที่การสื่อสารเปนไปอยางทั่วถึงทั้งองคการ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพใน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในสถาบัน โดนเนนรูปแบบการส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face-to- 
Face) มากกวาการส่ือสารผานเทคโนโลยี เชน อีเมล เพราะจะเปนขอจํากัดในการเปดกวางทาง 
ความคิด 

เรื่องบุคลากรมีความเปนกันเอง เปดเผย และมีความไววางใจกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ Cooke 
(1989:  16-23)  เสนอลักษณะของวัฒนธรรมองคการมิติเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliation) วาเปน 
องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ทุกคนใน 
องคการมีความเปนกันเอง เปดเผย และมีความรูสึกของเพื่อนรวมงานหรือทีม การแสดงออกของ 
พนักงานในองคการจะเนนการทํางานในลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการ 
แบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน 

เรื่องบุคลากรทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน มุงเนนทํางานเปนทีมมากกวาใหแตละคนทาํงาน 
โดยอิสระ สอดคลองกับ Chatman and John (1991 quoted in Greenberg and Baron, 1997) 
ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรมดานความรวมมือในการทํางานเปนทีม (Collaborative  orientation) 
ไดแก พนักงานทุกระดับในองคการมีความรวมมือกันในการทํางานเนนหนักการทํางานในรูปแบบ 
ของทีมมากกวาการทํางานแบบมุงเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ Stephen P. Robbins ที่เสนอ 
ลักษณะวัฒนธรรมของการทํางานเปนทีม (Team  orientation) โดยองคการควรมีการออกแบบ 
งานหรือจัดรูปงานที่ใหการทํางานมีการรวมกันทํางานในรูปทีมงานมากกวาใหบุคคลแตละ 
คนทํางานโดยอิสระหรือเนนการทํางานรายบุคคล 

สําหรับเรื่ององคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน ไมยึดถือกฎระเบียบ 
มากเกินไป เปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับ Chatman and John 
(1991 quoted in Greenberg and Baron, 1997: 471-472) ที่เสนอลักษณะวัฒนธรรมองคการ 
ดานแบบแผนการทํางานแบบไมเครงครัด (Easygoingness) วาลักษณะการทํางานในบรรยากาศ 
แบบมีความเปนกันเอง มีความยืดหยุนในการทํางาน 

5)  ปจจัยวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู พบวา บุคลากรมีความคิดเห็น 
วาเรื่ององคการมีการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอก  (เชน ผู เชี่ยวชาญ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โครงการรวม ฯลฯ) เรื่ององคการมีทีมงานหลักในการดําเนินงานที่ทําหนาที่ 
เปนพี่เลี้ยงคอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ และเรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการทํา
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โครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูรวมกัน มีความสําคัญตอการจัดการความรู ใน 
สถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด สวนเรื่องแตละหนวยงานมีทีมงานที่รับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน เอ้ืออํานวย กระตุน และสงเสริมให 
เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการเชื่อมโยงและ 
ประสานงาน  เรื่องหนวยงานตางๆ ภายในองคการมองเห็นวาการจัดการความรูเปนเรื่องของ 
องคการในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน เปนเรื่องที่บุคลากรใหความสําคัญ 
ในระดับมาก 

สอดคลองกับ Stephen  P.  Robbins  (1997:  237)  ซึ่งเสนอลักษณะของวัฒนธรรม 
องคการดานการบูรณาการในองคการ (Integration) วาเปนระดับของการปฏิบัติงานรวมกัน 
ระหวางหนวยงายยอยๆ ในองคการ การสนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานยอย การ 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกันของหนวยงานยอยในองคการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ Martin (2004 อางถึงใน 
จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2551: 45-46) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดการ 
ความรูในสถาบันอุดมศึกษา พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีการทํางานในลักษณะการ 
เชื่อมโยงเปนเครือขายที่มีการปฏิสัมพันธกัน ไมใชตางคนตางทํางานโดยไมยุงเกี่ยวกัน โดยมี 
เปาหมายเพื่อใหสถาบันสามารถพัฒนาไปสูการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเปน 
สถาบันการศึกษาขั้นสูง ดังนั้นจึงเปนที่รวมของผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะดานสูง ดังนั้นการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันจึงเปนสิ่งที่ควรดําเนินการ โดยการ 
รวมกลุมเปนเครือขายควรมีการผสมผสานระหวางทักษะและประสบการณที่หลากหลาย ทั้งนี้ 
เพื่อใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันมีประสิทธิภาพ โดยความสําเร็จของการทํางานแบบ 
เครือขายคือการยอมรับในความสามารถของผูอ่ืนมีความจริงใจและเปดกวางตอกัน นอกจากนี้ยัง 
มีการทํางานที่เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันกับ 
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการสํารวจความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและมุมมอง เพื่อพัฒนาความรวมมือตอไปในอนาคต มีการจัดพบปะกันทั้งแบบเปน 
ทางการและไมเปนทางการกับผูเชี่ยวชาญจากภายนอก เปนตน นอกจากนั้น Keyser (2004: 37- 
38) เสนอวาในการจัดการความรู บุคลากรควรสละเวลาที่จะเขามารวมมือกัน องคการควรมีการ
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สรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงคนในองคกร โดยที่ผูบริหารองคกรตองใหการสนับสนุน สงเสริมและมี 
สวนรวม 

6)  ปจจัยวัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวา 
เรื่องการนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัลมาพิจารณารวมกับระบบการประเมินผลงาน 
และการใหคาตอบแทน และเรื่องการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานหรือตําแหนงที่ทาทาย 
ความสามารถ มีความสําคัญตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับมากที่สุด สวนเรื่อง 
การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เรื่องการใหเงินรางวัลแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิด 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ  เรื่องการยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูของหนวยงานหรือองคการ  และเรื่องการใหโลรางวัลหรือใบ 
ประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ เปนเรื่อง 
ที่บุคลากรใหความสําคัญในระดับมาก สอดคลองกับ Cooke (1989: 16-23) ที่เสนอลักษณะของ 
วัฒนธรรมมิติ เนนบุคคลและการกระทํา  (Humanistic-encouraging)  วาเปนองคการที่ ให 
ความสําคัญกับพนักงาน ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ ทําใหพนักงานมี 
ความสุขและภูมิใจในการทํางาน และไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานสม่ําเสมอ 
นอกจากนั้น Keyser (2004: 37-38) ยังสรุปวาการใหรางวัล/การยกยองชมเชยและการยอมรับ/ 
การสงเสริมในหนาที่การงาน และการประเมินผล เปนองคประกอบของวัฒนธรรมที่สงเสริมใหการ 
จัดการความรูประสบความสําเร็จ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกบัปจจยั 
ดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวาปจจยัดาน 
วัฒนธรรมในดานตางๆ สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา 

5.2.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ขอมูลสวนบคุคล 

บุคลากรที่มีเพศ อายุ และตําแหนงงานที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตาง สวนบุคลากรที่มีระดับ
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การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และบุคลากรใน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการกระตุนและการใหรางวัล 

ในประเด็นของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน 
วัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกันในดานการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพบวาบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความเห็นวา 
ปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีความสําคัญตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.36 รองลงมา ไดแก บุคลากรที่มีการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.88,  24.43  และ 
23.43 ตามลําดับ เมื่อศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามพบวาบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญา 
เอกสวนใหญเปนบุคลากรในตําแหนงผูบริหารระดับสูง โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ตําแหนงงานพบวาผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับปจจัยวัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและ 
นวัตกรรมมากที่สุดเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.70 

สวนในประเด็นของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาแตกตางกนัในดาน 
การกระตุนและการใหรางวัลนั้น  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดาน 
การกระตุนและการใหรางวัลที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตาม 
ประเภทองคการพบวาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 
24.44 ซึ่งมากกวาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 23.13 และ 
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ พบวามีความใกลเคียงกัน 
นอกจากนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอาจมีความแตกตางกันใน 
ดานของนโยบายและงบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ซึ่งสงผลใหบุคลากรมี 
ความคิดเห็นที่แตกตางกันในวัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล  เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
McNabb (2007: 106-124) กลาววา ส่ิงกระตุนทางการเงินนั้นถูกนํามาใชบอยในภาคเอกชน แต
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เปนโอกาสที่เกิดขึ้นนอยในหนวยงานราชการ อยางไรก็ตามยังมีการกระตุนและใหรางวัลที่ไมใช 
วัตถุหลายรูปแบบ เชน การเพิ่มความรูสึกทาทายในเปาหมายและความรับผิดชอบในงาน การได 
ตําแหนงที่ไดมาจากการยอมรับยกยอง และประโยชนที่สมาชิกไดรับจากการเปนสวนหนึ่งของ 
องคการ เปนตน 

จากการอภิปรายผลการศึกษาขางตน ชี้ใหเห็นวา บุคลากรที่มีขอมูลสวนบุคคลที่แตกตาง 
กัน อาจเนื่องมากจากการมีวัฒนธรรมองคการหรือวัฒนธรรมของกลุมที่แตกตางกัน สงผลใหมี 
ความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปได 

5.2.3  ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมี 

ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวม ดานการเรียนรู ดานการ 
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ดานความรวมมือและเครือขายความรู ดานการวางแผน และดานการ 
กระตุนและการใหรางวัล โดยมีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายดังตอไปนี้ 

1)  ปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวม 
จากผลการศึกษาพบวาในการดําเนินงานดานการจัดการความรูมีปญหาอุปสรรคดานการ 

มีสวนรวมเกิดขึ้นหลายประการดวยกัน แตสวนใหญเกิดจากการที่บุคลากรยังไมเห็นถึง 
ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธิดา จุลินทร 
(2549:  97-108) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการจัดการ 
ความรูในองคการ: ศึกษากรณีศูนยสุขภาพจิตเขต กรมสุขภาพจิต พบปญหาดานบุคลากรยังไม 
เห็นความสําคัญและประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู โดยกลุมผูใหขอมูลระบุวาเปนปญหาที่ 
สําคัญของการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ กลาวคือ บุคลากรที่เกี่ยวของบางสวนยังไม 
เห็นถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการจัดการความรูที่มีอยูใหเหมาะสม เปนนวัตกรรมหรือเปน 
คลังความรู เพื่อใหทุกคนในองคการสามารถนําไปใช อีกทั้งบุคลากรภายในองคการก็ไมเห็น 
ประโยชนหรือความคุมคาของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่หนวยงานหรือบุคลากรมีอยู 
เพราะพวกเขาใหเหตุผลวาทุกวันนี้ก็สามารถปฏิบัติงานไดอยูแลว จึงไมมีความจําเปนหรือถือเปน 
เรื่องเรงดวนอะไรที่จะตองนําความรูที่มีอยูมาจัดการใหเปนคลังความรูใหม หรือดังที่ พยัต วุฒิรงค
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(2550:  5-23) ไดทําการศึกษาและสรุปวาการที่พนักงานไมเห็นคุณคาของการจัดการความรูถือ 
เปนอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูขององคการ 

ปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมประการตอมา คือ บุคลากรยังไมคอยไดรับรูและเขาใจ 
การจัดการความรูอยางแทจริงและอยางทั่วถึง จึงทําใหบุคลากรไมคอยใหความรวมมือในการ 
ดําเนินงานหรือเขารวมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูที่จัดขึ้นมากเทาที่ควร 
ซึ่งปญหาอุปสรรคดังกลาวก็สอดคลองกับการศึกษาของ ธิดา จุลินทร (2549: 97-108) และพยัต 
วุฒิรงค (2550: 5-23) ดวยเชนกัน โดยพบปญหาคนในองคการยังไมมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน 
เกี่ยวกับการจัดการความรู อีกทั้งยังขาดทักษะและประสบการณในกระบวนการ ขั้นตอนในการ 
ดําเนินงาน ที่ชัดเจน และยังมีความสับสนวาการจัดการความรูควรเปนความรับผิดชอบของ 
หนวยงานใด สงผลใหการดําเนินงานขององคการเกิดความลาชาและไมคลองตัวเทาที่ควร ซึ่งมีผล 
ตอประสิทธิผลและความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ 

ปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ บุคลากรสวนใหญมีภาระ 
งานประจําที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากและแตละคนตางมีเวลาวางที่ไมตรงกัน ทําใหเกิดปญหาใน 
เรื่องของเวลาในการมีสวนรวมที่ไมพรอมเพรียงกันหรือบางคนอาจไมสามารถมีสวนรวมไดอยาง 
เต็มที่และเต็มเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายทานที่พบวาการที่ภารกิจของ 
พนักงานมีมาก ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องเวลาในการรวมมือในการจัดการความรูและสงผลให 
บุคลากรไมมีเวลาที่จะดําเนินงานดานการจัดการความรูไดอยางเหมาะสม (ทิพวรรณ หลอสุวรรณ 
รัตน, 2548: 165-224; ธิดา จุลินทร, 2549: 97-108; พยัต วุฒิรงค, 2550: 5-23) 

นอกจากนั้น จากผลการศึกษายังพบปญหาอุปสรรคดานการมีสวนรวมอีกหลายประการ 
ไดแก บุคลากรกลัววาจะตองรับผิดชอบภาระงานที่ เพิ่มขึ้น โดยสวนใหญไมตองการเปน 
ผูรับผิดชอบ แตคอยเปนผูสานงานตอหรือใหขอมูล ประการตอมา คือ บุคลากรไมคอยไดมีการ 
สวนรวมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือเมื่อเสนอความคิดเห็นแลวไมไดรับการยอมรับ 
และประการสุดทาย คือ บุคลากรที่มีสวนรวมในการจัดการความรูยังไมทั่วถึงและไมเทาเทียมกัน 
ทําใหบุคลากรบางสวนที่ไมเกี่ยวของไมไดมีสวนรวมหรือบางครั้งอาจไมรูวามีการจัดการความรูอยู 
ในองคการ อีกทั้งบางสวนเขาใจวาเปนหนาที่ของคณะกรรมการเทานั้น นอกจากนั้น ผูที่มีความ 
อาวุโสกวา มีความใกลชิดมากกวา และมีระดับการศึกษาที่สูงกวามักไดรับพิจารณาใหมีสวนรวม



117 

มากกวาคนอ่ืนๆ ที่แมวาจะมีความสามารถในการทํางานมากกวาก็ตาม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
ปญหาอุปสรรคดังกลาวมีความสัมพันธกับแรงจูงใจของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรอาจรูสึกวามี 
ภาระงานมากแตไดผลตอบแทนนอย อีกทั้งอาจเกิดจากการที่ยังไมมีระบบการยกยองและการให 
รางวัลที่ชัดเจนและเทาเทียมกัน 

2)  ปญหาอุปสรรคดานการเรียนรู 
จากผลการศึกษาพบวาในวัฒนธรรมดานการเรียนรูมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ 

ประการแรก คือ บุคลากรไมคอยมีการแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน หวงความรู กลัววาตนเองจะหมด 
ความสําคัญไป ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของนักวิจัยและนักวิชาการหลายทาน เชน ทิพวรรณ หลอ 
สุวรรณรัตน (2548: 165-224) พยัต วุฒิรงค (2550: 5-23) Davenport และ Prusak (1998: 153- 
160)  McNabb  (2007:  106-124)  นอกจากนั้น บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549:  57) ที่ 
ทําการศึกษาองคการสวนใหญที่ไมคอยประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู พบวาสวน 
หนึ่งเกิดจากมีสาเหตุมาจากมีทัศนคติวา ความรูคืออํานาจ จึงหวงความรู ไมทราบวาสิ่งที่ตนรูมี 
ประโยชนตอผูอ่ืนหรือไม ไมเห็นประโยชน ไมมีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู ไมมีความมุงมั่น 
เพียงพอในการเรียนรูจากผูอ่ืน และไมมีความคุนเคยเพียงพอกับบุคคลที่ตองการแลกเปลี่ยน 
ความรูดวยหรือไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกันนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับปญหาอุปสรรคประการที่สอง คือ 
บุคลากรไมคอยมีความไววางใจกัน มักเกิดการระแวงหรือขัดแยงกัน ไมคอยมีความเกรงใจกัน ไม 
คอยใหเกียรติกัน ไมยอมรับซึ่งกันและกัน และไมคอยเนนการสรางความมีน้ําใจกับเพื่อนรวมงาน 
โดยปญหาอุปสรรคดังกลาวนั้น พยัต วุฒิรงค (2550: 5-23) Davenport และ Prusak (1998: 153- 
160) และMcNabb (2007: 106-124) ไดสรุปไวสอดคลองกันวาเปนปญหาอุปสรรคตอการจัดการ 
ความรูดวยเชนกัน นอกจากนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาปญหาอุปสรรคดังกลาวสอดคลองกับลักษณะ 
ของวัฒนธรรมองคการดานการเห็นตรงกันขาม (Oppositional) ของ Cooke (1989: 16-23) ซึ่ง 
เปนลักษณะขององคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการเผชิญหนาเปนอยางมาก 
โดยมีคานิยมการบริหารที่เนนการเจรจาตอรอง บุคลากรรูสึกวามีคุณคาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา 
ขาดการวางแผนลวงหนา การแกปญหาเฉพาะหนากอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอ่ืนในองคการ 
อยูเสมอๆ บุคลากรจะแสดงถึงความขัดแยงในลักษณะไมไววางใจบุคคลอื่น และการแสดงอาการ 
ตําหนิและตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอ่ืนอยูเสมอ นอกจากนั้น คณะ
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พาณิชยศาสตรและการบัญชี. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544: 177-194) ยังทําการวิจัยพบวา 
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการถายทอดความรูภายในองคการ  ไดแก ความสัมพันธ 
ระหวาง 2 ฝาย ปกติคนเราจะมีการรับความรูจากบุคคลที่ตนเองรูจัก เคารพหรือชื่นชอบ แตถา 
บุคคลทั้ง 2 ฝายขาดความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ไมมีความผูกพันระหวางกัน ไมมีความไววางใจ 
และเชื่อใจกัน การถายทอดความรูระหวางกันของทั้ง 2 ฝายยอมยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอุปสรรคที่ 
สําคัญดังกลาวขางตนนั้นมักจะเกิดจากโครงสรางขององคกร ระบบในการบริหาร และวัฒนธรรม 
องคกรที่เปนอุปสรรคแทนที่จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรูภายในองคการ 

ปญหาอุปสรรคประการที่สาม คือ บุคลากรบางสวนชอบทํางานคนเดียว ทํางานแบบตัว 
ใครตัวมัน ไมคอยทํางานกันเปนทีม หรือทํางานแบบไมใชทีมงานที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับขอสรุป 
ของพยัต วุฒิรงค (2550:  5-23) ปญหาอุปสรรคประการที่สี่ คือ บุคลากรไมมีเวลาในการเรียนรู 
เพิ่มเติมไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานประจําที่ตองรับผิดชอบเปนจํานวนมากอยูแลว ทําให 
พนักงานมีความรูสึกวาทํางานแขงกับเวลาตลอดเวลา จนไมมีเวลามาคิดถึงสิ่งที่ไดเรียนรูหรือ 
ถายทอดความรูใหกับผูอ่ืน (คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544: 
177-194) ปญหาอุปสรรคประการตอมา คือ ศักยภาพในการเรียนรูของบุคลากรตางกัน ซึ่งอาจ 
เกิดจากความสามารถในการรับหรือความสามารถในการดูดซับของพนักงาน  (Absorptive 
Capacity) นั้นคือผูที่จะรับความรูอาจจะขาดทั้งทรัพยากรในดานการเงินและเวลาสําหรับการรับ 
ความรู หรือความรูความสามารถในการนําความรูไปใชโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีซึ่งบุคลากรบาง 
คนไมคุนเคยและยังมีความกลัวตอการใชเทคโนโลยีหรือบางคนก็ไมยอมที่จะพัฒนาความสามารถ 
ของตนเอง จึงเปนอุปสรรคตอการเรียนรู (คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2544:  177-194;  พยัต วุฒิรงค, 2550:  5-23) นอกจากนั้นจากผลการศึกษายัง 
พบวาการเรียนรูยังจํากัดอยูในวงแคบ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุมยอย แตไมมีการ 
บันทึกหรือเผยแพรออกไปในวงกวาง ทําใหการหมุนเวียนหรือถายโอนความรูยังไมทั่วถึง และ 
ปญหาอุปสรรคประการสุดทาย คือ ผูบริหารหรือหัวหนางานยังไมสามารถเปนผูนําในการเรียนรูได 
ดีพอ
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3)  ปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
จากผลการศึกษาปญหาอุปสรรคดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมพบวาบุคลากรไม 

คอยเปดกวางทางความคิด ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ ที่เขามาในองคการ 
เนื่องจากยังยึดติดอยูกับระบบการทํางานแบบเดิมๆ คอยทํางานตามคําสั่ง ไมคอยกลาที่จะเสนอ 
ความคิดเห็นตอผูบริหารหรือหัวหนางานหรือตอที่ประชุม นอกจากนั้น ยังไมสนใจที่จะเรียนรูสิ่ง 
ใหมๆ วิทยาการใหมๆ เพื่อมาพัฒนาตนเอง ไมมีการนําความรูไปใชประโยชนในการทํางาน หรือ 
ตอยอดความรูใหเกิดความรูใหม หรือคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ จึงทําใหบุคลากรไมคอยมีการ 
เสนอแนวคิดใหมๆ วิธีการทํางานใหมๆ หรือสรางนวัตกรรมขึ้นมา ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากสําหรับ 
การสรางวัฒนธรรมในการจัดการความรูหากบุคลากรไมยอมรับและปรับตัวใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาปญหาอุปสรรคดังกลาวสอดคลองกับลักษณะวัฒนธรรม 
องคการแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/defensive styles) ของ Cooke (1989: 16-23) ไดแก 

(1)  มิติเนนการเห็นพองดวย (Approval) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ 
แสดงออกทีบุ่คคลใหการยอมรับซึ่งกนัและกนั หลกีเลีย่งการขดัแยงที่อาจเกิดขึ้น พฤตกิรรมที่ 
ถูกตองในองคการคือ พยายามเหน็ดวยและคลอยตามความคดิเหน็ การปฏิบตัิตวัเหมอืนกับ 
บุคคลสวนใหญในองคการ ลักษณะคลอยตามเปนสิ่งที่พนักงานในองคการพงึพอใจ 

(2)  มติิเนนกฎระเบยีบ (Conventional) คือ องคการทีม่ีคานยิมและพฤตกิรรมการ 
แสดงออกลักษณะอนุรักษนิยม รักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมดวยระบบ 
ราชการ คนในองคการตองทําตามกฎระเบยีบที่วางไวอยางเครงครัด 

(3)  มติิเนนการพึ่งพา (Dependent) คอื องคการทีม่คีานิยมและพฤตกิรรมการ 
แสดงออกถึงสายการบังคับบัญชาศูนยรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูท่ีผูบริหารหรือผูนํา 
กลุม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น และทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ทุกคนไม 
สนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานท่ีทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายการทํางานของตนเองและ 
ขององคการ มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบรหิาร 

4)  ปญหาอุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู 
จากผลการศึกษาพบวาในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาใน 

เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญยังไมมีเครือขายความรูที่เขมแข็ง ขาดการเชื่อมโยงและประสานงาน
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กันระหวางหนวยงานภายในองคการ โดยในหลายสถาบันอุดมศึกษายังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ 
เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูและคอยทําหนาที่เปน 
หนวยงานพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานอื่นๆ และในหนวยงานเองก็ไมไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้ง ยังพบวาขาดความรวมมือกันระหวางหนวยงาน ตางมุงงานใน 
หนวยงานของตนเอง ไมคอยใหความรวมมือกับงานสวนรวม บางครั้งเกิดการแขงขันกันระหวาง 
หนวยงาน นอกจากนั้นในสวนของการเชื่อมโยงและประสานงานกับเครือขายภายนอกก็ยังไมคอย 
มีความเขมแข็งเชนกัน  เกี่ยวกับเรื่องนี้  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี.  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย (2544: 177-194) สรุปลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เปนปญหาอุปสรรคในการ 
จัดการความรูที่ผูวิจัยมีความเห็นวาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู 
วาสวนหนึ่งเกิดจากการที่แตละฝายหรือแผนกมีเปาหมายและภารกิจที่แตกตางและไมเกื้อหนุนกัน 
ทําใหไมเกิดบรรยากาศที่สนับสนุนใหเกิดการถายทอดความรูระหวางฝายหรือแผนก นอกจากนั้น 
พยัต วุฒิรงค (2550: 5-23) ยังไดสรุปวาการใหความสําคัญเฉพาะภายในทีมงานถือเปนอุปสรรค 
ทางวัฒนธรรมในการจัดการความรู 

5)  ปญหาอุปสรรคดานการวางแผน 
จากผลการศึกษาพบวาในการวางแผนดานการจัดการความรูไมสอดคลองกับวิสัยทัศน 

หรือพันธกิจขององคการ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาอาจเนื่องจากการจัดการความรูเปนเรื่องใหม 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง อีกทั้ง การจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นจะตอง 
ดําเนินการภายใตกรอบหลักในการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ที่เนนการเรียนรูเปนสําคัญ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดการจัดการ 
ความรูไวเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการตาม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปน 
อิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตางตอง 
ปรับเปลี่ยนนําการจัดการความรูเขามาใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคการ โดยควรเนนวาง 
แผนการจัดการความรูใหสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคการ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการ 
ความรูเปนประโยชนในการพัฒนาคน งาน และองคการ มากกวาการเปนสิ่งที่เปนภาระงานเพิ่ม 
หรือเปนการปฏิบัติเพื่อใหไดผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดของการประเมินเทานั้น



121 

อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาบางสวนอยูในระหวางการดําเนินการจัดการความรูในระยะ 
เริ่มตนจึงทําใหแผนงานดานการจัดการความรูยังไมคอยชัดเจนและไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร ทําให 
บุคลากรเกิดความสับสนและไมเห็นความสําคัญ นอกจากนั้น บางแหงยังไมมีแผนงานดานการ 
จัดการความรูในระดับหนวยงานหรือระดับคณะ ทําใหบุคลากรในหนวยงานไมเห็นถึงความจําเปน 
และความสําคัญของการจัดการความรู ในดานการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับบุคลากรของ 
หนวยงานที่ไมเหมาะสม อาจเนื่องจากปญหาและขอจํากัดที่เปนไปตามโครงสรางองคการที่มี 
บุคลากรจํานวนที่จํากัด  ซึ่ง ธิดา จุลินทร (2549:  97-108) พบวามีปญหาและขอจํากัดของการ 
จัดการความรูสวนหนึ่งมาปญหาดานบุคลากรมีจํานวนนอย ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญในการ 
ดําเนินงาน โดยประเด็นปญหาดานบุคลากรที่มีจํานวนนอยนี้เปนปญหาและขอจํากัดที่เปนไปตาม 
โครงสรางองคการที่มีบุคลากรจํานวนที่จํากัด นอกจากนั้น อาจเกิดจากไมมีการมอบหมายวาใคร 
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

6)  ปญหาอุปสรรคดานการกระตุนและการใหรางวัล 
จากผลการศึกษาพบวาในสถาบันอุดมศึกษาบางแหงยังไมมีระบบการจูงใจและการให 

รางวัลที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการมีสวนรวม และสรางสิ่งใหมๆ ใหกับตนเอง 
หนวยงาน และองคการ อีกทั้ง ยังไมมีความชัดเจนในการเจริญกาวหนาในสายงาน สอดคลองกับ 
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549:  57) ซึ่งทําการศึกษาองคการสวนใหญที่ไมคอยประสบ 
ความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนความรูพบวาเกิดจากยังไมมีระบบการยกยองหรือใหรางวัลแกผูที่ 
แลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูใหผูอ่ืน นอกจากนั้น อาจเกิดจากการที่บุคลากรมีภาระงานมากแต 
มีผลตอบแทนนอย ทําใหขาดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู แบงปนความรู และใชประโยชนจาก 
ความรู (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 165-224; พยัต วุฒิรงค, 2550: 5-23) เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ธิดา จุลินทร (2549: 97-108) ทําการศึกษาปญหาและขอจํากัดของการจัดการความรูพบวาสวน 
หนึ่งเกิดจากบุคลากรขาดแรงจูงใจที่จะแบงปนความรู เนื่องจากความรูเปนสิ่งที่ฝงแนนในจิต 
มนุษยไมไดไหลเวียนไปมาไดโดยงาย จึงตองมีการกระตุนบุคลากรของศูนยสุขภาพจิตเขตหันมา 
สรางความรู แลกเปลี่ยนความรู และใชความรูกัน ซึ่งสิ่งจูงใจที่จะนํามาใชเปนรางวัลตองมีคุณคา 
พอสําหรับความรูสึกของบุคลากร ซึ่งเปนกระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมดานความรู 
ซึ่ง Davenport  และ Prusax  (1998:  153-160) ไดกลาวถึงปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ
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จัดการความรูไว 9 ประการ และปจจัยหนึ่ง คือมีสิ่งจูงใจที่ไมธรรมดามาเปนสิ่งกระตุนหรือสรางให 
เกิดแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมการแบงปนความรูใหบุคลากรอ่ืนได และรางวัลนี้จะตอง 
ไมใชของธรรมดา เปนสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยูในรูปที่ปรากฏใหคนทั่วไปเห็นชัดเจน เชน การ 
มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการความรูใหเกิดเปนองคความรู 
ใหมๆ เปนตน 

นอกจากนั้น จากผลการศึกษายังพบวาบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูบริหารหรือหัวหนางาน 
มักจะไดรับการยกยองชมเชย ทําใหบุคลากรคนอ่ืนๆ ไมมีกําลังใจที่จะพัฒนาอะไรใหมๆ ขึ้นมา 
เพราะรูสึกวาไมรูจะทําไปเพื่ออะไร ถึงทําไดก็ไมไดรับการยกยองชมเชย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาสอดคลอง 
กับลักษณะของวัฒนธรรมองคการมิติเนนการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ของ Cooke (1989: 16-23) 
ซึ่งเปนลักษณะขององคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่เนนการลงโทษเมื่อทํางาน 
ผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสบความสําเร็จกลับไมไดรับรางวัลอะไร ทําใหพนักงานเกี่ยงความ 
รับผิดชอบใหกับผูอ่ืนและหลีกเลี่ยงการกระทําตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน 
และถูกตําหนิ พนักงานทุกคนจะรูสึกผิด ตําหนิตัวเอง และรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เมื่อทํางาน 
ผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการปฏิบัติตัวที่กอใหเกิดการขัดแยงและความผิดตางๆ 
พยายามหลีกเลี่ยงไปใหผูรวมงาน 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมที่พบสงผลตอการจัดการ 
ความรูใน 4 ดานดวยกัน 

1)  ดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผลกระทบ 

ตอการดําเนินงานดานการจัดการความรูดานกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในหลาย 
ประการดวยกัน ประการแรก คือ ทําใหการดําเนินงานดานการจัดการความรูเกิดความลาชา ไม 
คอยมีความคืบหนา ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงานและตองมีการ 
ปรับเปลี่ยนแผนงานดานการจัดการความรูบอยครั้ง ประการที่สอง คือ การดําเนินงานดานการ 
จัดการความรูไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว  ประการที่สาม คือ ขาดผูนําและ 
ผูดําเนินการในการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ทําใหขาดการริเริ่ม ผลักดันและ 
ตอยอดอยางจริงจัง ประการที่สี่ คือ การดําเนินงานดานการจัดการความรูไมมีความตอเนื่อง ขาด
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การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอ สงผลใหการดําเนินงานดานการจัดการ 
ความรูไมมีความยั่งยืน  และประการสุดทาย คือ การดําเนินงานดานการจัดการความรูไมมี 
ประสิทธิภาพและไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

2)  ดานบุคลากร 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานบุคลากรในหลายประการดวยกัน ประการแรก คือ ขาดผูรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรู  เนื่องจากไมไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบไวชัดเจน 
บุคลากรไมคอยรวมมือรวมใจกันที่จะพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการความรูหรือเกี่ยงกันที่ 
จะรับผิดชอบ  ประการที่สอง คือ มีบุคลากรจากหนวยงานตางๆ สนใจเขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูจํานวนนอย โดยอาจมีความกระตือรือรนเพียงในชวงระยะเวลา 
เริ่มตนหลังจากนั้นก็ไมคอยใหความสนใจเขารวม ประการที่สาม คือ บุคลากรไมสามารถเขารวม 
กิจกรรมไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีภาระงานประจําที่ตองรับผิดชอบอยูมากจึงไมคอยมีเวลาเขารวม 
กิจกรรม และประการสุดทาย คือ บุคลากรที่ไดรับจากการจัดการความรูยังอยูในวงแคบไมทั่วถึงทั้ง 
องคการ เนื่องจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูในภาพรวมไมครบ 
ทุกหนวยงาน ทําใหกลุมที่ไมเกี่ยวของไมไดรับประโยชนจากการจัดการความรู 

3)  ดานความรูและการนําความรูไปใชประโยชน 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในหลายประการดวยกัน 
ประการแรก คือ ความรูอยูในขอบเขตที่จํากัดไมสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง อีกทั้ง การ 
ถายทอดความรูจากคนรุนเกาที่มีความรูและประสบการณไปยังคนรุนใหมยังไมคอยมีเทาที่ควร 
ประการที่สอง คือ จํานวนความรูใหม ผลงานความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมีนอย  และ 
ประการสุดทาย คือ ทําใหการจัดการความรูไมเปนที่ประจักษวาสงเสริมการทํางาน เพราะไมไดมี 
การนําผลที่ไดจากการดําเนินงานดานการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนจริงกับการพัฒนา 
คน งาน และองคการในการดําเนินงานดานตางๆ ทําใหไมเกิดการตอยอดการจัดการความรูให 
กวางขวางขึ้น
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4)  ดานงบประมาณ 
ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูพบวาปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมสงผล 

กระทบตอการดําเนินงานดานประมาณ โดยพบผลกระทบในสองประเด็น คือ งบประมาณในการ 
ดําเนินงานไมเพียงพอ และเกิดการสูญเสียงบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการความรูไป 
แตไมไดผลตามที่ตองการ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปจจัยดานวัฒนธรรมทั้ง 6 ดาน มีผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานที่เปนปจจัยสนับสนุนหรือเกื้อกูลใหการจัดการ 
ความรูเกิดการริเริ่ม ดําเนินการ และประสบความสําเร็จตามที่ตองการได หรืออีกดานหนึ่งคือดาน 
ที่เปนปญหาอุปสรรคตอการจัดการความรู สงผลใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานดานการ 
จัดการความรู ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการสรางวัฒนธรรมที่สนับสนุนหรือเกื้อกูลใหการ 
จัดการความรูเกิดการริเริ่ม ดําเนินการ และประสบความสําเร็จตามที่ตองการได พรอมกับ 
ปรับเปลี่ยนและหาแนวทางในการแกไขในปจจัยดานวัฒนธรรมที่เปนปญหาอุปสรรคและสงผล 
กระทบตอการดําเนินงาน ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการสรางปจจัยดานวัฒนธรรมในการจัดการ 
ความรูตามผลการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาไวในขอเสนอแนะ ทั้ งนี้  เพื่อให 
สถาบันอุดมศึกษานําไปใชประโยชนในการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาตอไป 

5.3  ขอเสนอแนะ 

5.2.1  ขอเสนอแนะแนวทางการสรางปจจัยดานวัฒนธรรมในการจัดการความรู 
จากผลการศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรมที่มีผลตอประสิทธิผลของระบบการจัดการความรู 

ในสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการสรางปจจัยดานวัฒนธรรมในการจัดการความรู 
ตามผลการศึกษา  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใชประโยชนในการจัดการความรูของ 
สถาบันอุดมศึกษาตอไป โดยสามารถแบงแนวทางการสรางปจจัยดานวัฒนธรรมออกเปน 6 มิติ 
ดังนี้ 

1)  มิติดานการวางแผน องคการควรมีแนวทางการสรางวัฒนธรรมในการริเริ่มและการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้
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(1)  องคการควรกําหนดนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรเห็น 
ความสําคัญและเขาใจการจัดการความรูในแนวทางที่ตรงกัน 

(2)  องคการตองสามารถปรับเปล่ียนแผนงานการจัดการความรูไปตามสภาพ 
แวดลอมหรือสถานการณที่เปล่ียนแปลง เชน นโยบายของรัฐบาล ความตองการของลูกคาหรือ 
สังคม เปนตน 

(3)  องคการควรมีการวางแผนงานดานการจัดการความรูที่สอดคลองหรือเปนสวน 
หนึ่งของวิสัยทศันหรือพนัธกจิขององคการ 

(4)  องคการควรมีการวางแผนงานการจัดการความรูไวลวงหนาและมีความชัดเจนทั้ง 
ดานการระบุถึงกลยุทธ โครงการหรือกิจกรรม ตัวบงชี้ และเปาหมายที่ตองการ โดยมีการจัดสรร 
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานดานการจัดการความรู เชน ผูรับผิดชอบ เวลา เทคโนโลยี และ 
งบประมาณ อยางเหมาะสม 

(5)  ในแตละหนวยงานภายในองคการควรมีแผนงานดานการจัดการความรูที่ 
สอดคลองกัน โดยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูมีแผนงาน 
หลัก และหนวยงานรวมอ่ืนๆ ควรมีแผนงานยอยที่มีความสอดคลองกับแผนงานหลัก 

(6)  มีการตดิตามผลการดาํเนนิงานดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ทั้งระดับ 
บุคคลและหนวยงาน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป 

2)  มิติดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม องคการควรมีแนวทางการสรางวัฒนธรรมใน 
การริเริ่มและการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 

(1)  องคการควรพัฒนาบุคลากรใหพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันตอการ 
เปล่ียนแปลง โดยแนะนําแนวคิดเรื่องการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหบุคลากรเปดกวางทางความคิดและ 
ยอมรับการเลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหมๆ อีกทั้งใหบุคลากรคดิในเชงิรุกและรูสึกทาทายในสิ่งที่ทํา 

(2)  องคการควรจัดประชุมชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงสถานการณใหมๆ อยูเสมอ 
(3)  องคการควรนําผลงานและนวัตกรรมมากระตุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง 
(4)  องคการสนับสนนุใหบุคลากรกลาคิดกลาแสดงออกในส่ิงทีถู่กตองและเปน 

ประโยชนตอองคการ
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(5)  องคการควรมุงเนนความคิดสรางสรรคและเปดโอกาสใหนําแนวทางใหมๆ มาใช 
พัฒนาอยางจริงจังมากขึ้น 

(6)  องคการควรสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมาทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิด 
ความคิดที่หลากหลาย 

3)  มิติดานการมีสวนรวม องคการควรมีแนวทางการสรางวัฒนธรรมในการริเร่ิมและการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 

(1)  ปรับเปล่ียนมุมมอง ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคลากรในการมีสวนรวม สรางความ 
รวมมือรวมใจ ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน และสรางความรักหนวยงานและองคการ 

(2)  หาแนวทางหรือตวัอยางองคการทีป่ระสบความสําเร็จในการจดัการความรูมา 
นําเสนอ เพื่อศึกษาวาควรจะดําเนนิการและพัฒนาการจัดการความรูขององคการอยางไร และชี้ให 
บุคลากรเห็นความสําคญัและประโยชนของการจดัการความรูที่มีตอองคการ 

(3)  สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่จะ 
ไดรับรวมกันจากการจัดการความรู โดยมีการประชาสัมพันธเผยแพรการจัดการความรูผาน 
ชองทางตางๆ อยางทั่วถึง เพื่อเปนการกระตุนเตือน 

(4)  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวมหรือเปนสวนหน่ึงของการจัดการ 
ความรูอยางเทาเทียมกัน ทั้งการตัดสินใจ การแสดงความคิดเหน็ โดยผูบรหิารหรือหัวหนางานรับ 
ฟงและใหการยอมรับความคิดเห็นตางๆ จากบคุลากรอยางเทาเทียมกัน 

(5)  จัดสมดุลภาระงานใหม โดยพิจารณากิจกรรมในการจัดการความรูเขาเปนภาระ 
งานหลักดวย หรือทําใหการจัดการความรูซึมซับเขาไปในงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากร 
รูสึกวาการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ไมใชเปนภาระเพิ่ม 

(6)  จัดสรรเวลาใหทกุคนไดมีสวนรวมในการจัดการความรูอยางพรอมเพรียงกนั 
4)  มิติดานการเรยีนรู องคการควรมีแนวทางการสรางวฒันธรรมในการริเริ่มและการ 

ดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 
(1)  องคการควรจดัอบรมเกีย่วกบัการจดัการความรูใหกบับุคลากรจากหนวยงาน 

ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกดิความเขาใจการจัดการความรูอยางแทจริง
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(2)  องคการควรมีการจดัการความรูอยางเปนระบบ และสรางชองทางการ 
ติดตอสื่อสารใหบคุลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนัในหลายๆ ชองทาง เชน การประชมุ การ 
ฝกอบรม Web site, Web board, E-mail เปนตน 

(3)  องคการหรือหนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรเรยีนรู โดยสรางบรรยากาศการ 
เรียนรู มีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุนและมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

(4)  องคการหรือหนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรทํางานแบบพ่ึงพาตอกัน มุงเนน 
การทํางานในรูปแบบของทีมงานมากกวาการทํางานแบบมุงเนนเฉพาะบคุคล 

(5)  องคการหรือหนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมของบุคลากรเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดบรรยากาศ 
ของความเปนกันเอง เปดเผย และมีความไววางใจกัน มีการแบงปนความรูซึ่งกันและกันกอใหเกิด 
การเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

(6)  ผูบริหารหรือหัวหนางานควรเปนผูนําการเรียนรูและคอยสนับสนุนใหทุกคนมีการ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกนัอยางตอเนื่อง 

5)  มิติดานความรวมมือและเครือขายความรู องคการควรมีแนวทางการสรางวัฒนธรรม 
ในการรเิริ่มและการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 

(1)  องคการควรสงเสริมใหบุคลากรมองเห็นวาการจดัการความรูเปนเรื่องขององคการ 
ในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 

(2)  องคการควรมีจัดตั้งหนวยงานหลักและคณะกรรมการการจัดการความรูที่ทํา 
หนาทีเ่ปนผูนํา ผูอํานวยการ และคอยเปนพีเ่ลี้ยงใหกับหนวยงานอ่ืนๆที่ยงัไมมีประสบการณ 

(3)  แตละหนวยงานภายในองคการควรมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานดาน 
การจัดการความรู ทําหนาที่ดูแล ประสานงาน เอ้ืออํานวย กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ 
การแลกเปลีย่นเรียนรู 

(4)  องคการและหนวยงานควรมีการมอบหมายและกระจายความรับผิดชอบให 
ชัดเจนและทัว่ถึง และอาจมกีารหมนุเวยีนผูรับผิดชอบ เพือ่ใหทกุคนเหน็ความจาํเปนและ 
ความสําคัญของการจัดการความรูดวยตนเอง อีกทั้งเพื่อใหเกิดการถายโอนความรูระหวาง 
บุคลากรและหนวยงาน
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(5)  หนวยงานตางๆ ควรมีการทาํกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการ 
ความรูรวมกันเพื่อสรางความมีปฏิสัมพนัธที่ดีระหวางกัน 

(6)  องคการควรมีการเชือ่มโยงและประสานงานกบัเครอืขายภายนอก เชน 
ผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โครงการรวม การจัดหลักสูตรการสอน/ฝกอบรมรวมกับ 
สถาบันอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาความรู 
และนวัตกรรมใหมๆ อีกทั้งสรางความรวมมือตอไปในอนาคต 

6)  มิติดานการกระตุนและการใหรางวัล องคการควรมีแนวทางการสรางวัฒนธรรมในการ 
ริเริ่มและการดําเนินงานดานการจัดการความรู ดังนี้ 

(1) สรางหนวยงานตนแบบขององคการ และใหการยกยองชมเชยทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง เพื่อกระตุนใหหนวยงานอื่นๆ ทําตาม 

(2) นําการจัดการความรูมาเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานและ 
คาตอบแทนของบุคลากร 

(3)  มีการใหรางวัลทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินแกบุคคลหรือหนวยงานท่ี 
เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรูไดดี เชน การใหเงินรางวัล การใหโลรางวัล 
หรือใบประกาศเกียรติคุณ  การยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการ 
จัดการความรู การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน การมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบ 
งานหรือตําแหนงที่ทาทายความสามารถ 

(4)  มีการยกยองชมเชยและใหรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีสรางผลงานดานการ 
จัดการความรู โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรหรือหนวยงาน 
ไดนําเสนอผลงาน 

นอกจากนั้น ผูบริหารถือวาเปนบุคคลสําคัญในการสรางวัฒนธรรมในการริเริ่มและการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรูใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งผูบริหารขององคการควรใหความสําคัญ 
กับการจัดการความรู โดยใหการผลักดันและสงเสริมเพื่อขับเคลื่อนใหการจัดการความรูเปนไป 
ตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้ง ผูบริหารยังควรเปนแบบอยางที่ดี มีวิสัยทัศนที่ดี เปนผูนําที่มุงทั้งงาน 
และคนเทาเทียมกัน สรางความรูใหมๆ หรือนวัตกรรม ใหเกิดขึ้นในองคการ ตลอดจนเขามามีสวน 
รวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง
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5.2.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
1)  ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรคํานึงถึงระยะเวลาในการดําเนินการดานการจัดการ 

ความรูของสถาบันอุดมศึกษาดวย เนื่องจากอาจสงผลตอความรูความเขาใจในดานการจัดการ 
ความรู อีกทั้ง ยังอาจสงผลตอความคิดเหน็ของบุคลากรทีม่ีตอการจัดการความรูได 

2)  ในการศกึษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศกึษาโดยใชวิธกีารศึกษาที่สามารถอธิบาย 
เหตุผลเชิงลกึไดวาเหตใุดปจจยัดานวัฒนธรรมดังกลาวจึงมีผลหรือไมมีผลตอการจัดการความรูใน 
สถาบันอุดมศึกษา เชน การสัมภาษณเจาะลึก การซักถามหรือสนทนากลุม และการประชุมระดม 
สมอง เปนตน เพื่อใหไดรายละเอียดขอมูลและขอเสนอแนะที่ครบถวนสมบูรณและเปนประโยชน 
ตองานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

3)  กรอบแนวคิดของการศึกษานั้นไดจากการศกึษาถึงปจจัยดานวัฒนธรรมในมิติตางๆ ที่ 
มีผลตอประสิทธิผลหรือความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการทั่วไป ทั้งที่เปนองคการใน 
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยผูวิจัยคาดวาปจจัยดานวัฒนธรรมดังกลาวจะมีผลตอ 
ประสิทธิผลของระบบการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หากไดแนวคิดที่เกี่ยวของกับ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรง กรอบแนวคิดในการศกึษาจะมคีวามสมบูรณมากยิง่ขึ้น 

4)  ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศกึษาปจจัยที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมในการ 
จัดการความรู เชน กลุม ภาวะผูนาํของผูบรหิาร ลกัษณะขององคการ และกระบวนการในการ 
บริหาร เปนตน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่เปนประโยชนมากยิง่ขึ้น



บรรณานุกรม 

จุฑารัตน ศราวณะวงศ.  2551.  การสังเคราะหปจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู.  วารสาร 
วิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  1 (มกราคม-มิถุนายน): 35-49. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี.  2544.  หน่ึงทศวรรษไอทีจุฬาฯ: 
การเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ.  การสัมมนาจัด 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี, 13 พฤศจิกายน. 

ชัชวาล วงษประเสริฐ.  2548.  การจัดการความรูในองคการธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 
ตุลา มหาพสุธานนท.  2547.  หลักการจัดการ หลักการบริหาร.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พ.ศ. 

พัฒนา. 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน.  2548.  องคการแหงความรู: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ.  พิมพครั้งที่ 

2. กรุงเทพฯ: แซทโพรพร้ินติ้ง. 
ธิดา จุลินทร.  2549.  กระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ: 

กรณีศึกษาศูนยสุขภาพจิตเขต กรมสุขภาพจิต. ภาคนิพนธมหาบัณฑิต คณะ 
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ พรชนกนาถ และปรียวรรณ กรรณลวน. 
2549.  การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: 
จิรวัฒน เอ็กซเพรส. 

บุญส ง      หาญพานิ ช .  2546 .  การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการความ รู ใน 

สถาบันอุดมศึกษาไทย.วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

บูรชัย ศิริมหาสาคร.  2550.  จัดการความรู สูความเปนเลิศ.  กรุงเทพฯ: แสงดาว.



131 

ประชา การมานะกิจกุล และนภาพร สุคนธวารี.  2548.  ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ 
ความรูภายในองคกร กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน). ภาค 
นิพนธมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พยัต วุฒิรงค.  2550 ก.  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคการ. 
วารสารบริหารธุรกิจ.  30 (ตุลาคม-ธันวาคม): 43-56. 

พยัต วุฒิรงค.  2550 ข. วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูและ The 
Competing Values Framework (CVF).  จุฬาลงกรณวาสาร. 18 (71): 20-21. 

ยุทธ ไกยวรรณ.  2550.  หลักการทําวิจัยและวิทยานิพนธ.  กรุงเทพฯ:  ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
รัชตวรรณ กาณจนปญญาคม.  2547.  การจัดการองคความรู (Knowledge  management). 

วารสารประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน.  5(กรกฎาคม-ธันวาคม): 16-20. 
วันชัย มีชาติ.  2548.  พฤติกรรมการบริหารสาธารณะ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 
วิจารณ พานชิ.  2549.  การจัดการความรูฉบบันักปฏบิัติ.  พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.  2549.  การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: 

จิรวัฒนเอ็กวเพรส. 
Allee,  V.  1997.  12  Principles  of  Knowledge  Management.  Training  and 

Development.  51 (November): 71-74. 
Balthazard, Pierre A. and Cooke, Robert A.  2004.  Organization Culture and Knowledge 

Management  Success:  Assessing  The  Behavior:  Performance  Continuum. 
Proceedings  of  the  37 th  Hawaii  International  Conference  on  System 
Sciences, held in Big Island, Hawaii, January, 5-8. 

Barnett, Ronald.  1994.  The Limits of Competence: Knowledge, Higher Education and 
Society.  Buckingham: SRHE and Open University Press. 

Bell De Tienne, K. and Jackson, L.A.    2001.   Knowledge Management Understanding 
Theory and Developing Strategy.  Competitive Review. 11(1): 1-11.



132 

Bixter, C.H.    2000.  Creating  a Dynamic Knowledge Management Maturity Continuum 
for  Increase Enterprise Performance and  Innovation.   Doctoral dissertation, 
The George Washington University. 

Brannen,  Y.M.  and  Salk,  J.E.    2000.    Partnering  across  Borders:  Negotiating 
Organizational  Culture  in  a  German-Japanese  Joint  Venture.  Human 

Relations. 53(4): 451-487. 
Buckmen,  R.  1999.  Collaborative  Knowledge.  Human  Resource  Planning. 

22(November): 22-23. 
Calabrese,  F.A.  2000.  A  Suggested  Framework  of  Key  Elements  Defining  Effective 

Enterprise-Wide  Knowledge  Programs.  In  American  Society  for  Engineering 

Management.  21 st  ASEM  National  Conference  Proceedings,  October  5-7. 
Pp. 251-266. 

Choi, Y.S.  2000.  An Empirical Study of Factor Affecting Successful  Implementation of 
Knowledge Management.  Doctoral dissertation,  University of Nebraska. 

Collison, C. and Parcell, G.  2004.  Learning  to Fly: Practical Knowledge Management 
from Leading and Learning Organization. West Sussex: Capstone. 

Cooke,  R.A.  and  Lafferty,  J.L.    1989.    Understanding  Organization  Culture:  A  Key  to 
Management  and  Decision  Making.  Journal  of  Nursing  Administration. 
18 (November): 16-23. 

Daft, Richard L.  1992.  Organization Theory and Design.  4 th edition.  Singapore: West 
Publishing. 

Davenport,  Thomas  H.  and Prusak  Laurence.    1998.  Working  Knowledge:  How 

Organizations  Manage  What  They  Know.    Boston. MA:  Harvard  Business 
School Press.



133 

DeLong,  D.W.  and  Fahey,  L.    2000.    Diagnosing  Culture  Barriers  to  Knowledge 
Management.  The Academy of Management Executive. 14 (4): 113-127. 

Denison, D.  2000.  Organization Culture: Can It Be a Key Lever for Driving Organization 
Change.  In The International Handbook of Organizational Culture.  C.L. 
Cooper, S. Cartwright and P.C. Early, eds.  London: John Wiley. 

Dixon,  N.    2000.    The  Insight  Track:  Knowledge  Transfer.  People  Management.  6 
(February): 34-39. 

Drucker,  P.F.    1994.    The  Theory  of  Business.  Harvard  Business  Review.  72 
(September): 95-104. 

Garvey,  B.  and  Williamson,  B.    2002.  Beyond  Knowledge  Management:  Dialogue, 

Creativity and the Corporate Curriculum.  London: Prentice Hill. 
Gold,  A.H.,  Malhotra,  A.,  and  Segars,  A.H.    2001.    Knowledge  Management:  An 

Organization Capabilities  Perspective.  Journal  of  Management  Information 
System.  18 (Summer): 185-214. 

Gordon,  Judith R. and associates.    1990.  Management  and Organizational  Behavior. 
Needham Heights,  MA: Allyn and Bacon. 

Gordon,  Judith  R.  and  associates.    2002.  Organizational  Behavior  A  Diagnostic 

Approach. 7 th ed.   New Jersey: Prentice Hall. 
Gorelick, C.; Milton, N. and April, K.  2004.  Performance through Learning: Knowledge 

Management in Practice.  Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann. 
Greco,  J.    1999.  Knowledge  is  Power.  Journal  of  Business  Strategy.  20(March): 

18-22. 
Greenberg,  J.  and  Baron,  R.  A.    1997.  Behavior  in  Organization:  Understand  and 

Managing  the  Human  Side  of  Work.    6th  ed.  Upper  Saddle  River,  NJ: 
Prentice Hall.



134 

Greenberg,  J.  and  Baron,  R.  A.    2003.  Behavior  in  Organization:  Understand  and 

Managing  the  Human  Side  of  Work.    8th  ed.  Upper  Saddle  River,  NJ: 
Practice Hall. 

Greengard,  S.    1998.    Will  Your  Culture  Support  KM ? .  Workforce.  77(October): 
93-94. 

Inkpen, A.C. 1996. Creating Knowledge  through Collaboration. California Management 
Review.  23 (3): 123-140. 

Kermally,  S.    2002.  Effective  Knowledge  Management:  a  Best  Practice  Blueprint. 
Chichester: John Wiley. 

Keyser, R. L.  2004.  Assessing the Relationship between Knowledge Management and 
Plant Performance at the Tennessee Valley Authority.  Doctoral dissertation, 
Industrial  and  Systems  Engineering  and  Engineering  Management, 
University of Alabama. 

Kinicki,  Angelo  and  Williams,  Brian  K.  2004.  Management:  a  Practical  Introduction. 
Bangkok: Mc Graw Hill. 

Leonard-Barton,  D.    1995.  Wellsprings  of  Knowledge-  Building  and  Sustaining 

the  Sources  of  Innovation.  Boston,  Mass.  :  Havard  Business  School 
Press. 

McElyea,  B.    2002.    Knowledge  Management  Intellectual  Capital,  and  Learning 
Organization: ATriad of Future Integration.  Futurics.  26 (1/2): 59-65. 

McLagan.  1999.  Measuring  the  Knowledge  Deficit.  Knowledge  Management. 
2(October): 34. 

McNabb, David E.  2007.  Knowledge Management in the Public Sector: A Blueprint for 
Innovation in Government.  New York: M.C. Sharpe.



135 

Marquardt, M.J. and Reynolds, A.  1994.  The Global Learning Organization. New York: 
Irwin. 

Martin, J. S.  2004.  Enhancing and Inhibiting Interactions between Business Processing 
and Knowledge Production:  A Macro Study  of  Leadership  and  Knowledge 
Processing in Higher Education.  Doctoral dissertation, Clemson University. 

Martinez,  M.  1998.  The  Collective  Power  of  Employee  Knowledge.  HR  Magazine. 
43 (February): 88-94. 

Muzumder, M.  1997.  Organizational Knowledge Management (OKM) Frameworks and 
A Case Study. Doctoral dissertation, Kent State University. 

Myers,  P.S.  1996.  Knowledge  Management  and  Organizational  Design:  An 
Introduction.  In  Knowledge  Management  and  Organizational  Design. 
Paul S. Myers, ed.  Boston, MA: Butterworth-Heinernann.  Pp. 1-15. 

Nguyen, T.V.    2002.  Knowledge Management:  Literature  Review  and  Findings  About 
Perceptions  of  Knowledge  Transfer  in  Collaborative  and  Process-Oriented 
Teams. Doctoral dissertation,  Pepperdine University. 

Nonaka, Ikujiro. 1991. The Knowledge Creating Company. Harvard Business Review. 69 
(November – December): 96-104. 

Nonaka,  Ikujiro.  1994.  A  Dynamic  Theory  of  Organizational  Knowledge  Creation. 
Organizational Science.  5 (February): 14-37. 

O’Dell,  C.;  Grayson,  C.J.  Jr.  and  Essaides,  Nilly.  1998.  If  We  Only  Knew  What 

We Know.  New York: The Free Press. 
Pan, S. L. and Scarbrough, H.  1998.  A Socio-Technical View of Knowledge Sharing at 

Buckman Laboratories.  Journal of Knowledge Management.  2 (1): 55-66. 
Pickering,  J.  and  Matson,  R.    1992.    Why  Executive  Development  Program 

(Alone) Don’t Work.  Training and Development.  46 (May): 91-95.



136 

Robbins, Stephen P.  1997.  Essentials of Organization Behavior.  5 th  ed. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Robbins,  Stephen  P.  and  Judge,  Timothy  A.    2009.  Organizational  Behavior.  13 th ed. 
New Jersey: Prentice Hall. 

Schein, Edger H.  1991.  Organization Culture and Leadership.  San Francisco: Jossey- 
Bass. 

Schermerhorn, John R., Hunt, James G. and Osborn, Richard N.  1997.  Organizational 
Behavior.  6 th ed.  New York: John Wiley. 

Schermerhorn, John R.; Hunt, James G. and Osborn, Richard N.  2003.  Organizational 
Behavior.  8 th ed.  New York: John Wiley. 

Singapore Productivity and Standard Board. 2001. Primer on Knowledge Management. 
Singapore:  Integrated Press 

Small, C.T. and Tatalies, J.  2000.  Knowledge Management Model Guides KM Process. 
The Edge-The MITRE Advanced Technology Newsletter.  4 (April): 1-4. 

Stacey,  R.D.  2001.  Complex  Responsive  Processes  in  Organization:  Learning  and 
Knowledge Creation.  New York: Routledge. 

Stewart, Thomas A.  1997.  Intellectual Capital: The New Wealth of Organization.  New 
York: Doubleday. 

Wah, L.  1999.  Behind the Buzz.  Management Review.  88 (April): 17-26. 
Wiig, K.  1993.  Knowledge Management Foundation.  Texas: Schema Press. 
Zack, M.H.  1999.  Management Codified Knowledge.  Sloan Management Review.  40 

(4): 45-58.



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง  “ปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการ 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลที่ได 
จากการวิจัย จะเปนประโยชนในการดําเนินงานดานการจัดการความรูและเปนแนวทางในการสราง 
วัฒนธรรมในการจัดการความรู อีกทั้ง เปนการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน 
ในดานตางๆ ไดตอไป 

จึงขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามในฐานะที่ทานเปนผูรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยขอมูลทั้งหมดของทานถือเปนความลับและใชประโยชนเพื่อการ 
วิจัยเทานั้น จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการทํางานของทาน จึงใครขอความกรุณาตอบคําถามใหตรงกับ 
ความเปนจริงมากที่สุด 

ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณอยางยิ่งสําหรับความรวมมอืของทานมา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวจิตราภรณ  ทองไทย 

นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

ผูวิจัย
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สวนท่ี1:ขอมูลสวนบุคคล 

(โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริงเพียงชองเดียว) 

1.ทานเปนเพศใด 

 ชาย   หญิง 

2.ทานอายุเทาใด 

 ต่ํากวา25ป   25-34ป 

 35-44ป   45-54ป 

 55ปข้ึนไป 

3.ทานจบการศึกษาระดับใด 

 ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4.ประเภทขององคการที่ทานทํางานอยูในปจจุบัน 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 

5.โปรดระบุลักษณะของตําแหนงงานของทานในองคการ(กรุณาเลือกขอที่ใกลเคียงที่สุดเพียงหน่ึงขอ) 

 ผูปฏิบัติงาน อาทิเชน ขาราชการระดับ4ลงมา ระดับพนักงานทั่วไปในองคการ เปนตน 

 ผูบริหารระดับตน อาทิเชน ขาราชการระดับ5-6ลงมา หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก เปนตน 

 ผูบริหารระดับกลาง อาทิเชน ขาราชการระดับ7-8ลงมา ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย 

เปนตน 

 ผูบริหารระดับสูง อาทิเชน ขาราชการระดับ9ขึ้นไป ผูอํานวยการฝาย กรรมการผูจัดการ 

เปนตน
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สวนท่ี2 : ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการความรูใน 

สถาบันอุดมศึกษา 

ในฐานะที่ทานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรู ทานคิดวาส่ิงตอไปน้ีมี 

ความสําคัญในระดับใดตอการจัดการความรู 

โปรดใสเครื่องหมายตามระดับความสําคัญท่ีทานเลือก 

ขอคําถาม 

สําคัญ 

อยางย่ิง 

(5) 

สําคัญ 

มาก

(4) 

สําคัญ 

ปาน 

กลาง 

(3) 

ไมคอย 

สําคัญ 

(2) 

แทบจะไม 

หรือไม 

สําคัญเลย 

(1) 

วัฒนธรรมดานการวางแผน 

1.องคการสามารถปรับเปล่ียนแผนงานดานการ 

จัดการความรูไปตามสภาพแวดลอมหรือสถานการณท่ี 

เปล่ียนแปลง(เชน นโยบายของรัฐบาล ความตองการ 

ของลูกคา ฯลฯ) 

2.แผนงานดานการจัดการความรูสอดคลองหรือเปน 

สวนหน่ึงของวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคการ 

3.แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุการใช 

ทรัพยากร(เชน คน เวลา เทคโนโลยี ฯลฯ)ไวชัดเจน 

4.แผนงานดานการจัดการความรูมีการระบุกลยุทธ 

และเปาหมายไวชัดเจน 

5.องคการมีการวางแผนการบริหารโครงการหรือ 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

6.แผนงานดานการจัดการความรูสามารถกระตุนให 

บุคลากรมีความรูสึกรวมในความสําเร็จและทาทายใน 

งาน
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ขอคําถาม 

สําคัญ 
อยางยิ่ง 
(5) 

สําคัญ 
มาก
(4) 

สําคัญ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

ไมคอย 
สําคัญ 
(2) 

แทบจะไม 
หรือไม 

สําคัญเลย 
(1) 

วัฒนธรรมดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

7. บุคลากรเปดกวางทางความคิดและยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงหรือส่ิงใหมๆ 

8. บุคลากรสนใจเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนา 
ตนเองอยูเสมอ 

9. บุคลากรกลาที่จะเสนอแนวคิดใหมๆ (เชน วิธีการ 
ทํางานใหม โครงการหรือกิจกรรมใหม เปนตน) 

10. บุคลากรสามารถใชความรูคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมไดตรงตามความตองการขององคการและ 
ลูกคา 

11. องคการสงเสริมใหบุคลากรที่มีมุมมองตางกันมา 
ทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดความคิดที่หลากหลาย 

12. องคการมีลักษณะการทํางานที่เอ้ือใหบุคลากรคิด 
ริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหมๆ (เชน การใหอิสรเสรีภาพใน 
การคิด การลองผิดลองถูก การเปดกวางใหมีการ 
ทดลองนําความคิดริเริ่มสรางสรรคมาปฏิบัติจริง) 

วัฒนธรรมดานการมีสวนรวม 

13.บุคลากรมีความเช่ือหรือเห็นวาตนเปนสวนหนึ่ง 
ขององคการและเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

14.บุคลากรมองเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ 
จัดการความรูรวมกัน 

15.บุคลากรทุกระดับมีความเสมอภาคกันในการมี 
สวนรวม(เชน การตัดสินใจ การเขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมฯลฯ)
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ขอคําถาม 

สําคัญ 
อยางยิ่ง 
(5) 

สําคัญ 
มาก
(4) 

สําคัญ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

ไมคอย 
สําคัญ 
(2) 

แทบจะไม 
หรือไม 

สําคัญเลย 
(1) 

16.บุคลากรรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย 
ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการหรือกิจกรรมการ 
จัดการความรู 

17.บุคลากรจากหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือเขา 
รวมโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรูอยาง 
สมํ่าเสมอ 

18.บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประเมิน 
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อนํามาใชปรับปรุงการ 
ดําเนินงาน 

วัฒนธรรมดานการเรียนรู 

19.องคการหรือหนวยงานมีลักษณะการทํางานที่ 
ยืดหยุน ไมยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป 

20.บุคลากรทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกัน มุงเนน 
ทํางานเปนทีมมากกวาใหแตละคนทํางานโดยอิสระ 

21.บุคลากรมีความเปนกันเอง เปดเผย และมีความ 
ไววางใจกัน 

22.บุคลากรมีการแบงปนความรูหรือถายโอนความรู 
ใหผูอื่นดวยความสมัครใจ 

23.บุคลากรทุกระดับสามารถติดตอส่ือสารเพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึงโดยผานหลาย 
ชองทาง (เชน การประชุม การฝกอบรม Web site, 
Web board, E-mail วารสาร ฯลฯ) 

24.ผูบริหารหรือหัวหนางานมีความเปนผูนําในการ 
เรียนรู (เชน ใหการสนับสนุน เปนแบบอยางที่ดี ให 
ขอมูลยอนกลับเพื่อใหบุคลากรปรับปรุง ฯลฯ)
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ขอคําถาม 

สําคัญ 
อยางยิ่ง 
(5) 

สําคัญ 
มาก
(4) 

สําคัญ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

ไมคอย 
สําคัญ 
(2) 

แทบจะไม 
หรือไม 

สําคัญเลย 
(1) 

วัฒนธรรมดานความรวมมือและเครือขายความรู 

25.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมองเห็นวาการ 
จัดการความรูเปนเรื่องขององคการในภาพรวม 
มากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงานของตน 

26.องคการมีทีมงานหลักในการดําเนินงานที่ทํา 
หนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยสอนงานใหกับหนวยงานตางๆ 

27.แตละหนวยงานมีทีมงานที่รับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานดานการจัดการความรู ทําหนาที่ดูแล 
ประสานงาน เอ้ืออํานวย กระตุน และสงเสริมใหเกิด 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

28.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการเช่ือมโยง 
และประสานงาน 

29.หนวยงานตางๆ ภายในองคการมีการทําโครงการ 
หรือกิจกรรมการจัดการความรูรวมกัน 

30.องคการมีการเช่ือมโยงและประสานงานกับ 
เครือขายภายนอก (เชน ผูเช่ียวชาญ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โครงการรวม การจัด 
หลักสูตรการสอน/ฝกอบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศ ฯลฯ) 

วัฒนธรรมดานการกระตุนและการใหรางวัล 

31. การใหเงินรางวัลแกบุคลากรหรือหนวยงานที่คิด 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือแนวคิดใหมๆ 

32. การใหโลรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณแก 
บุคลากรหรือหนวยงานที่คิดสรางสรรคนวัตกรรมหรือ 
แนวคิดใหมๆ
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ขอคําถาม 

สําคัญ 
อยางยิ่ง 
(5) 

สําคัญ 
มาก
(4) 

สําคัญ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

ไมคอย 
สําคัญ 
(2) 

แทบจะไม 
หรือไม 

สําคัญเลย 
(1) 

33. การยกยองชมเชยหรือการเห็นวาเปนบุคคลที่มี 
ความสําคัญตอการจัดการความรูของหนวยงานหรือ 
องคการ 

34. การใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน 

35. การมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานหรือ 
ตําแหนงที่ทาทายความสามารถ 

36. การนําแผนการยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
มาพิจารณารวมกับระบบการประเมินผลงานและการ 
ใหคาตอบแทน
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สวนที่ 3 : ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมในการจัดการความรู 

โปรดแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ทานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของ 
องคการ 

1. ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูในองคการของทาน มีวัฒนธรรมดานใดบางที่เปนปญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

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

2. ปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรมดังกลาวสงผลตอการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ทานมีแนวทางหรือวิธีการในการแกปญหาอุปสรรคดังกลาวอยางไร 

................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ  นามสกุล  นางสาวจิตราภรณ  ทองไทย 

ประวัตกิารศกึษา  บริหารธุรกิจบัณฑติ เกยีรตินยิมอันดับ 1 
(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบณัฑิตย ปการศกึษา 2547 

ประสบการณทํางาน ผลงาน รางวัล  ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธจากเงิน 
และทุนการศกึษา  งบประมาณแผนดินของสถาบณับณัฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศกึษา 2551 

ประกาศเกียรติคุณรางวัลเรียนดีหลักสูตรวิทยา 
ศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 

ทุนการศกึษาระดับปรญิญาโทจากสมาคมราช 
กรีฑาสโมสร ประจําปการศึกษา2549-2550 

ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา คณะพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร ประจําปการศกึษา 2549-2550
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บัณฑิตชวยงาน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบณัฑิตย ประจําป 2548 

เกียรตบิัตรนกัศึกษาในโครงการบัณฑิตเกียรติ 
นิยม (Honors Program) รุนที่ 2 สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
ประจําป 2548 

รางวัลเหรียญทองเชิดชูเกียรตเิรียนดี คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย 
ประจําปการศกึษา 2547 

ประกาศเกียรติคณุนกัศึกษากิจกรรมดีเดนและ 
มีความประพฤติดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย 
ประจําป 2546 

ทุนตัวแทนจังหวัด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
ประจําปการศกึษา 2544-2547




