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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและการบริหารจัดการความรู
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซึ่งเปนขาราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน ) พนักงาน
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กลุมตัวอยางตามแนวทาง Yamane โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95  ไดขนาดตัวอยางเทากับ 229 ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา โดยคํานวณ
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 This research aimed to study organization culture and knowledge 
management of Nakhon Pathom Rajabhat University. The population for this study 
consisted of 532 staff working in the faculties and internal offices within Nakhon 
Pathom Rajabhat University. They were government officials (academic and 
supporting staff), university employees (academic and supporting staff), government 
employees (academic and supporting staff) and permanent employees (operating 
staff). Yamane’s formula was applied to select the sample with error ± 5% or 95% 
confidence level. Therefore, the sample size was 229 staff derived by quota 
sampling. A questionnaire was used as the research instrument while the collecting 
data was analyzed for frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. Moreover, Pearson Product Moment Correlation Coefficient was used to 
find the relationship between organization culture and knowledge management 
process of Nakhon Pathom Rajabhat University.  
 The research finding revealed that all aspects of organization culture of 
Nakhon Pathom Rajabhat University were at a high level. When considering each 
aspect, the constructive styles aspect had the highest mean score, followed by 
passive-defensive styles and aggressive-defensive styles. The knowledge management 
process of Nakhon Pathom Rajabhat University in overall was at a high level. The 
high level aspects were, in order of priorities, knowledge organizing, knowledge 
sharing, knowledge codification and refinement, knowledge creation and acquisition, 
and knowledge access. However, learning and knowledge identification aspects were 
at a moderate level. As for the knowledge management contexts, generally all 
aspects were at a high level. There was the positive relationship between the 
constructive styles and the knowledge organizing with the .05 level of statistical 
significance, while there was negative relationship between the aggressive-defensive 
styles and knowledge organizing and knowledge access aspects with the .05 level of 
statistical significance.  

 

Department of ENTREPRENEURSHIP       Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature .................................................                           Academic Year 2012 
Independent Study Advisor's signature ............................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระเรื่อง  วัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากรองศาสตราจารยประสพชัย  พสุนนท 
อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ  ผูซึ่งใหความรู ขอคิด คําแนะนํา คําปรึกษา พรอมทั้งตรวจแกไข
ขอบกพรองจนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิทักษ ศิริวงศ ที่กรุณารับเปนประธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารยนภนนท  หอมสุด  ที่กรุณารับเปนกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ โดยใหคําแนะนํา แกไข ตรวจสอบการคนควาอิสระจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครับที่ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน และเปน
กําลังใจที่สําคัญยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณาจารย เพื่อนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทุกทาน
และอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือและเปนกําลังใจใหอยางสม่ําเสมอ 

ทายที่สุด  ผูวิจัยหวังวาการคนควาอิสระนี้คงเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรูที่
เหมาะสม 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช

สารบัญ 
 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ฌ 
บทที่ 
1 บทนํา ..............................................................................................................................  1 
       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา.................................................................   1 
       วัตถุประสงคการวิจัย .............................................................................................  4 
       ขอบเขตการวิจัย ...................................................................................................  4 
       กรอบแนวคิดการวิจัย ............................................................................................  5 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย .................................................................  6 
             นิยามศัพทเฉพาะ ..................................................................................................  6 
2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ .....................................................................................................  8 
 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร...........................................................................    8 
       หลักการและแนวคิดเก่ียวกับความรู ......................................................................  15 
       แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู .........................................................................  18 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม................................................................................  30 
       งานวิจัยที่เกี่ยวของ ...............................................................................................  32 
3 ระเบียบวิธีวิจัย ................................................................................................................  36 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ...................................................................................  36 
 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือในการวิจัย ...........................................................  38 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ..........................................................................................  40 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิตที่ใชในการวิจัย ..........................................................  40 
 การนําเสนอผลการวิจัย .........................................................................................  41 
4 ผลการวิเคราะหขอมูล .....................................................................................................  42 
 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม .......................................................  42 
 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ..........  45 
 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรูของ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม................................................................................  59 
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรู 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .........................................................................  78 
5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ .................................................................................  80 
 สรุปผลการศึกษาคนควา .......................................................................................  80 
 การอภิปรายผล .....................................................................................................  81 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ 

บทที่ หนา 
 
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา...............................................................................  84 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป .........................................................................  84 
 
บรรณานุกรม  .......................................................................................................................  85 
 
ภาคผนวก..................................................................................................................................  88 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถามท่ีใชในในการวิจัย ..................................................................   89 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ .....................................  101                      
 ภาคผนวก ค คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ...............................................................  105 
 
ประวัติผูวิจัย ..............................................................................................................................  111 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่   หนา  
  

1 แสดงจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
   จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ...................................................................................   36 
 2 แสดงกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนบุคลากรในหนวยงาน .....................................   37 
 3 แสดงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ........................................................................  39 
  4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ......................................  42 
 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ ......................................  43 
 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ ............................  43 
 7 จําจวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา ....................  43 
 8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทบุคลากร .................  44 
 9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ...............................................................................  44 
 10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด .................  45 
 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
    วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  46 
 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนความเปนตนเองของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  47 
 13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนบุคคลและการกระตุนของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  48 
 14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนไมตรีสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  49 
 15 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร ลักษณะ 
  สรางสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ...........................................................  49 
 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มิติมุงเห็นพองดวย  
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.............................................................................  50 
 17 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มิติมุงยึดกฎเกณฑ ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  51 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ 

ตารางที่   หนา  
 
 18 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มิติพ่ึงพา ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  52 
 19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มิติมุงการหลีกเลี่ยง ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  53 
 20 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
  ลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .....................................  54 
 21 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ   

   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติมุงเห็นตรงขาม ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  55 
 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติมุงใชอํานาจ ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  56 
 23 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – กาวราว มิติมุงการแขงขัน ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  57 
 24 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติมุงสมบูรณแบบ ของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  58 
 25 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
  ลักษณะตั้งรับ – กาวราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .....................................  58 
 26 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ 
  วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม..................................................  59 
 27 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   กระบวนการจัดการความรู ดานการคนหาความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .  60 
 28 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการสรางและแสวงหาความรูของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  61 
 29 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  63 
 30 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการประมวลและกลั่นกรองความรูของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ

ตารางที่   หนา  
 
 31 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการเขาถึงความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .  66 
 32 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏนครปฐม .......................................................................................................  69 
 33 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

  กระบวนการจัดการความรู ดานการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ...........  74 
 34 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 

  ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ..................................................................  75 
 35 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  บริบทดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ................................  75 
 36 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคกับกระบวนการ 
   บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ............................................  78 
 37 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – เฉื่อยชา กับกระบวนการ 
  บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ............................................  79 
 38 ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – กาวราว กับกระบวนการ 
  บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ............................................  79 
 
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

1  

บทที ่1 
บทนํา  

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่
กําหนดไวในทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 - 2554) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศท้ังทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง และยึด “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” โดยนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพ่ือมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 
ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึ งใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน 
เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนาควบคู
กับการเปนผูขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 2549 : 36) 

มนุษยมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งสงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ใหกับสังคมมนุษยที่ยังคงยึดติดกับอํานาจ จึงกอใหเกิดการแขงขันกันขึ้นและมีการชิงความไดเปรียบ
โดยใช “ความรู” ที่เหนือกวาเปนฐานพลังในการแขงขัน ยิ่งมองผานมานอนาคตเราย่ิงเห็นสิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ เขามาอยางตอเนื่อง และหลายครั้งสิ่งที่เราเคยเรียนรูมา อาจตอง
กลับไปตั้งระดับความรูของเราท่ีมีอยูเดิมเปนศูนย สืบเนื่องจากองคความรูใหมที่เราไมคุนเคย ดังนั้น 
เราจึงตองเรียนรูใหเปน เราไมสามารถเรียนรูและสามารถทํางานไดตามลําพังอีกตอไป องคกรชั้นนํา
จึงเห็นความจําเปนของ “การจัดการความรู (Knowledge Management – KM)” และถือวาเปนสิ่ง
ที่สําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกร (บดินทร วิจารณ 2549 : 3) 

การจะสรางใหเกิดการเรียนรูในองคการไดนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากพนักงานและ
ผูบริหาร โดยฝายผูบริหารตองจูงใจใหพนักงานเห็นประโยชนที่องคการจะไดรับจากการเรียนรูและ
แลกเปล่ียนความรูของพนักงาน โดยอาจตองมีการสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับพนักงาน รวมถึงการ
สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

ที่มาของการเรียนรูในองคการนั้นมาจากความคิดของพนักงาน การวิจัยและพัฒนา 
ขอมูลจากลูกคา การแลกเปล่ียนความรูในวิธีการทํางานที่เปนเลิศ และการเปรียบเทียบกับองคการท่ี
เปนเลิศ (Benchmarking) โดยอาจนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรูไดทางหนึ่งดวย ดังนั้นจะเห็นไดวา การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคลเปนการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่งอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการท้ังในดานผลการ
ดําเนินการ ความพึงพอใจของลูกคาและพนักงาน แลวยังทําใหองคการมีความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 
การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคลน้ันคือ การท่ีองคการใหความสําคัญและสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยน 
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และเรียนรูภายในองคการ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่เสริมสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคการ 
(Competitive Advantage) จะเห็นวาในภาวะปจจุบัน “ความรู” ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดของ 
องคการ เนื่องจากสินทรัพยทางปญญาหรือความรู (Knowledge Assets) ซึ่งหมายรวมถึงความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการองคการของผูบริหารและพนักงาน สิทธิบัตรทางปญญา ความ
เชื่อมั่นในตราสินคา ลวนเปนส่ิงที่คูแขงยากจะเลียนแบบได และถือวามีคามากย่ิงกวาสินทรัพยที่จับ
ตองไดอยางที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร 

หากองคการมีคนที่มีความรูและมีความสามารถในการจัดการความรูที่ดีก็จะสามารถ
รักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางมั่งคง อีกทั้ง ยิ่งองคการมีความรูมากเทาไร ก็ยิ่งสามารถ
เรียนรูในส่ิงใหมๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เมื่อเกิดการเรียนรูมากขึ้นยอมเกิดการพัฒนาเปนความรูใหมได
มากขึ้น เมื่อนําความรูเกามาบูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้นอีก และสามารถ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอองคการไดมากขึ้น จึงกลายเปนวงจรที่ไมสิ้นสุดที่เรียกวา “วงจร
การเรียนรู” สอดคลองกับ “วงจร SECI” ของ โนนากะ (1991 : 96-104) ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลง
และการสรางความรูระหวางความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวของแตละ
บุคคล เกิดจากประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ และ ความรูเดนชัด (Explicit 
Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ ได 
เชน หนังสือ คูมือ ตํารา เอกสาร และรายงานตางๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได 4 รูปแบบ ไดแก 

S = Socialization คือ การสรางความรูดวยการแบงปนประสบการณโดยการพบปะ
สมาคม และพูดคุยกับผูอ่ืน ซึ่งจะเปนการถายทอด แบงปน ความรูที่อยูในตัวบุคคลไปใหผูอื่น  

E = Externalization คือ การนําความรูในตัวบุคคลท่ีไดนํามาพูดคุยกันถายทอดออกมา
ใหเปนสิ่งที่จับตองไดหรือเปนลายลักษณอักษร  

C = Combination คือ การผสมผสานความรูที่ชัดแจงมารวมกันและสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
เพ่ือใหสามารถนําความรูนั้นไปใชในทางปฏิบัติได  

I = Internalization คือ การนําความรูที่ไดมาใหมไปใชปฏิบัติหรือลงมือทําจริง ๆโดย
การฝกคิด ฝกแกปญหา จนกลายเปนความรูและปรับปรุงตนเอง  

รูปแบบการเรียนรูจะหมุนเปนเกลียวไปเรื่อยๆ อยางไมมีที่สิ้นสุดเพราะการเรียนรูเกิดขึ้น
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม การที่องคการจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้น ขึ้นอยูกับ
ความสามารถขององคการในการทําใหวงจรการเรียนรูที่กลาวขางตนหมุนไดรวดเร็วและตอเนื่อง โดย
ผานกระบวนการอยางเปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด แลกเปล่ียน
เรียนรู และประยุกตความรู ซึ่งเรียกวา “การจัดการความรู” นั่นเอง (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 
2549 : 7) 

ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรูเปนแนวคิดที่นําไปใชไดเชนเดียวกับ
องคการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจฐานความรูที่อาศัยความรูเปนปจจัยสําคัญ จึง
จําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองมีศักยภาพในการจัดการความรู  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสถาบันและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสังคมคาดหวังวาจะเปนศูนยรวมแหง
ความรู เปนองคการที่เปนแหลงรวมของผูที่มีความรูระดับสูงหลากหลายที่สรางความรูเชิงวิชาการจาก
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การปฏิบัติจริง และตองตอบสนองความตองการของสังคม ดวยการใหบริการความรูที่เปนประโยชน
ตอสังคม  

การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของการจัดวางระบบงาน หากบุคลากรใน
สถานศึกษาขาดความรูความเขาใจ มีความรูหรือความชํานาญไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการทํางาน นั่นยอมหมายถึงอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติงาน ดังน้ันบุคลากรใน
สถานศึกษาจึงจําเปนที่จะตองเรียนรูและไดรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูเพ่ือนําผลการ
เรียนรูที่ไดมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บุคลากรเปนสวนประกอบท่ีสําคัญที่สุดของ
สถานศึกษา ไมมีงานใดจะยากลําบากและมีความไมแนนอนเทากับการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทั้งนี้
บุคลากรมีความตองการท่ีแตกตางกัน ดังนั้นความสําคัญจึงอยูที่การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม การดูงาน การศึกษาตอ ตลอดจนถึงการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง การสัมมนาทางวิชาการรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการทํางาน (เมธี ปลันธนานนท 2529 : 
26) และสืบเน่ืองจาก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

อยางไรก็ตาม การท่ีองคการใดจะนําแนวคิดการจัดการความรูมาใชแลวประสบ
ความสําเร็จนั้น ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายปจจัย โดยองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูคือ คน 
เทคโนโลยี และกระบวนการความรู โดยเฉพาะคนถือเปนสวนที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเปนแหลงความรู
และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด และการที่จะทําใหคนมีการปฏิบัติการจัดการ
ความรู และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน (บุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 : 7-8) ยอมขึ้นอยูกับ
การปฏิบัติหรือพฤติกรรมของคนในองคการวาจะมีการจัดการความรูและนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนหรือไมอยางไร โดย John R. et al. (2003) กลาววาวัฒนธรรมองคกรเปนระบบของ
กิจกรรม คานิยม คุณคา และความเชื่อรวมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นในองคการและใชเปนแนวทางในการ
กําหนดพฤติกรรมของคนในองคการ ดังจะเห็นไดวา วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนใน
องคการ ซึ่งคนในองคการน้ันมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการความรูโดยการจัดการความรูเริ่มตน
จากการท่ีคนในองคการมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูซึ่งกันและกัน  

วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการจัดการความรู หากองคการมีวัฒนธรรมที่
เหมาะสมและเอ้ือตอการจัดการความรูอยูแลว เชน มีการยอมรับและเปดกวางทางความคิด การมี
สวนรวมและเห็นประโยชนรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีความไววางใจกัน มีการทํางาน
เปนทีม เปนตน ก็จะทําใหการจัดการความรูขององคการประสบความสําเร็จ แตถาองคการดังกลาว
เปนองคการที่มีการแขงขันภายในสูง ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีการหวงความรู ชอบทํางานคนเดียว 
ไมแลกเปลีย่นความรูกัน วัฒนธรรมดังกลาวยอมเปนปญหา และอุปสรรคตอการจัดการความรู แมจะ
มีปจจัยอ่ืนมาสนับสนุนหรือมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีเพียงใด ยอมไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตอ
การจัดการความรู ดังนั้น หากองคการตองการประสบความสําเร็จในการจัดการความรู นอกจากการ
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คํานึงถึงปจจัยดานอ่ืนๆ แลว องคการจําเปนจะตองมีการสรางและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเอ้ือตอ
การจัดการความรู 

การจัดการความรูในองคการเปนเร่ืองที่มีคุณคาสมควรที่สถานศึกษาจะบริหารจัดการให
มีการจัดการความรูขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นวาครูและบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูที่มีคุณคาเปนการ
มองคนวาเปน “ทรัพยสินทางปญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูที่เรียนจากการ
ปฏิบัติเปนตัวนํา การปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณและเกิดวิธีการทํางานที่เปนตัวอยางที่ดี (Best 
Practice) เพ่ือใหครูรุนหลังนําไปศึกษา นําไปใชประโยชน และนําไปตอยอดความรูใหแตกฉานตอไป 
(สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 2548 : 23) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย  
และเปนแหลงความรูของปวงชน มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหสมบูรณ มีคุณคาดานการจัดการภูมิ
ปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุงสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจหลัก
คือ เสริมสรางโอกาสในการศึกษาแกประชาชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ เพ่ิมขีดความสามารถ ความเขมแข็งของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่ง
กระบวนการบริหารงานและดําเนินภารกิจถือเปนปจจัยผลักดันใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุผลสําเร็จตามหนาที่หลักขององคการ  ซึ่ งตองอาศัยผูบริหารและบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ แตหากบุคลากรที่มีความรูดังกลาวออกไปจากมหาวิทยาลัยฯ ความรูจะยังอยูกับ
หนวยงานหรือไม จะมีวิธีการรักษาและใชความรูเปนฐานในการตอยอดไดอยางไร  ซึ่งยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจัดการความรูและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ วาเหมาะสมและเอ้ือใหการ
จัดการความรูนั้นประสบความสําเร็จหรือไม ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรม
องคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการศึกษาจะเปนแนวทาง
ใหกับมหาวิทยาลัยฯ ในการสนับสนุนและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหเอ้ือตอการริเริ่มและ
การดําเนินงานดานการจัดการความรู กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ใหสามารถสรางและพัฒนาความรูที่เปนประโยชนตอสังคม เพ่ือใหกาวไปสูสังคมฐานความรูตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในการวิจัย 
มีดังนี ้

3.1 ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหาร
จัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแนวคิดวัฒนธรรมองคการของ Cooke & 
Lafferty (อางใน บุศรา กายี, 2546: 18) ที่ไดแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการเปน 3 ลักษณะ คือ 
(1) วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (2) วัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา และ (3) 
วัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ -กาวราว ทั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดนี้สอดคลองกับลักษณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซึ่งเปนองคการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเปนระบบราชการ  
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สําหรับการศึกษาการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยนํา
ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 54) มาเปนแนวทางใน
การศึกษากระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแก 
(1) การคนหาความรู (Knowledge Identification) (2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge 
Creation and Acquisition) (3) การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) (4) 
การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) (5) การเขาถึง
ความรู (Knowledge Access) (6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) และ (7) 
การเรียนรู (Learning) 

3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ไดแก ขาราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและ
สายสนับสนุน) พนักงานราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ลูกจางประจํา (สายปฏิบัติการ) 
จํานวนทั้งสิ้น 532 คน จากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง Yamane 
(ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41) โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใช  229 คน  

3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 – 30 
มิถุนายน 2555 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยใชลักษณะดานประชากรศาสตรเปนตัวแปรตน และใชวัฒนธรรมองคกรและ
กระบวนการบริหารจัดการความรูเปนตัวแปรตาม 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
5. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

5.1 ทราบถึงวัฒนธรรมองคกรและกระบวนการการบริหารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

5.2 เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรูใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการนําไปประยุกตใชกับงานดานอื่นๆ  

5.3 คณะ/สถาบันตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถนําแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกรไปประยุกตใชในคณะ/
สถาบันของตนเองไดมากข้ึน 

 
6.  นิยามศัพทเฉพาะ 

1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง รูปแบบของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม
รวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งสรางและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกใน
องคการ จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ  

1.1 วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) หมายถึง วัฒนธรรม
องคกรที่ใหความสําคัญกับคานิยมการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ 
สงเสริมใหคนในองคการมีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี มีลักษณะ
การทํางานที่สงเสริมใหคนในองคการประสบผลสําเร็จในการทํางานแบงออกเปน 4 มิติ คือ มิติเนน

วัฒนธรรมองคกร 
1. ลักษณะสรางสรรค 
2. ลักษณะต้ังรับ-เฉ่ือยชา 
3. ลักษณะต้ังรับ-กาวราว 

กระบวนการบริหารจัดการความรู 
1. การคนหาความรู 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
7. การเรียนรู 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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ความสําเร็จ (Achievement) มิติเนนความเปนตนเอง (Self - Actualizing) มิติเนนบุคคลและการ
กระตุน (Humanisitc - Encouraging) และมิติเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliative)   

1.2 วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา (Passive - Defensive Styles) หมายถึง
องคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงความตองการ ความมั่นคงของพนักงานและผูนําที่
มุงบุคคลเนนการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดกฎระเบียบแบบแผน พ่ึงพาผูบริหารและ
พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร พนักงานเนน
ถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะปองกันตนเองและตั้งรับ เปนแนวทางที่ทําใหมั่นคงปลอดภัยและ
กาวหนาในการทํางาน แบงออกเปน 4 มิติ คือ มิติมุงเห็นพองดวย (Approval) มิติมุงยึดกฎเกณฑ 
(Conventional) มิติมุงพ่ึงพา (Dependent) และมิติมุงการหลีกเลี่ยง (Avoidance)  

1.3 วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ - กาวราว (Aggressive - Defensive Styles) คือ 
องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะผูนํามุงงาน และเนนความตองการดาน
ความม่ันคงของพนักงาน ลักษณะการทํางานมุงอํานาจ เห็นตรงกันขาม แขงขันชิงดีชิ่ งเดน ตอตาน 
และมุงความสมบูรณแบบ แบงออกเปน 4 มิติ คือ มิติมุงเห็นตรงกันขาม (Oppositional)  มิติมุงใช
อํ าน าจ  (Power) มิ ติ มุ ง เ น น การแข ง ขั น  (Competitive) และมิ ติ มุ ง ค ว ามสมบู รณ แบบ 
(Perfectionistic)   

2. กระบวนการจัดการความรู หมายถึง กระบวนการนําความรูที่มีอยู หรือความรูที่เกิด
จากการเรียนรูมาใชใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายขององคกร 
ประกอบดวย การคนหาความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู 
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บทที ่2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรโดยรวมและสภาพการบริหารจัดการ
ความรูในปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรกับกระบวนการ
บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตแนวคิดดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรู 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
องคกรแตละแหงยอมมีรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนแบบฉบับของตนเองและมี

ความแตกตางกันในแตละองคกร เปนตนวา กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในองคกร ขั้นตอนและ
กระบวนการตางๆ ภายในองคกร ซึ่งตางก็เปนสวนหนึ่งที่มีเอกลักษณและถือเปนพฤติกรรมของ
องคกรที่แตกตางกันออกไปจากองคกรหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอีกแหงหนึ่ง ทั้งนี้อาจเกิดจากผู
ที่เริ่มกอตั้งองคกรไดสรางเกณฑ ระเบียบหรือขอกําหนดตางๆ เหลานั้นไว เพ่ือที่จะใหผูที่เขามาทํางาน
ในองคกรไดทราบถึงข้ันตอน วิธีการทํางาน ตลอดจนกระบวนการตางๆ ภายในองคกรแลวบุคลากรใน
องคกรก็ไดมีการยึดถือเปนแบบแผนปฏิบัติและเปนที่ทราบโดยทั่วกันทั้งองคกร  จนกระทั่งมีการ
ถายทอดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมารุนตอรุน จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรขององคกรน้ันๆ 

 
ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

มีนักวิชาการหลายทานที่ไดใหความสนใจและศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรไวอยาง
กวางขวาง และไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคกรไวมากมาย ไดแก 

Cooke & Lafferty, 1989 (อางใน บุศรา กายี 2546 : 18 - 19) กลาววาวัฒนธรรม
องคกรเปนแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มี
พ้ืนฐานมาจากความเชื่อ คานิยม และองคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานในองคกรนั้นๆ ดวย ซึ่งแบบ
แผนพฤติกรรมนี้มี 3 ลักษณะ ไดแก 1) ลักษณะสรางสรรค 2) ลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชาและ 3) 
ลักษณะต้ังรับ-กาวราว โดยทั้ง 3 ลักษณะนี้จะมีความแตกตางกันไปในแตละองคกร จึงทําใหเปน
เอกลักษณท่ีถายทอดใหบุคลากรรุนตอๆ ไป  
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Schein (1991 : 9) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมไววา “วัฒนธรรมเปนรูปแบบของขอสมมติขั้น
พ้ืนฐานซึ่งกลุมมีการเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหาของการปรับตัวสูภายนอกและการรวมตัวกันภายใน
กลุม โดยการที่จะทํางานไดดีเพียงพอนั้นจะตองพิจารณาความถูกตอง เพราะฉะนั้นจึงตองมีการสอน
สมาชิกใหมใหรูและเขาใจถึงวิธีการหรือแนวทางท่ีถูกตอง อีกทั้งคิดและมีความรูสึกรวมกับปญหา
นั้นๆ” 

Daft (1992 : 237) นิยามวา วัฒนธรรมเปนชุดของคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ และ
วิธีคิดรวมกันของคนในองคกรและถายทอดใหแกสมาชิกใหม วัฒนธรรมจะทําใหเกิดความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคกร เกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของคานิยมและความเช่ือขององคกร 

Schermerhorn Jr., Hunt และ Osborn (1997: 267, 2003: 262) นิยามวัฒนธรรม
องคกรวา หมายถึง ระบบของกิจกรรม คานิยม คุณคา และความชื่อรวมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นในองคกร
และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 

Greenberg และ Baron (2003 : 515) ใหความหมายวัฒนธรรมองคกรวาเปนระบบ
ของทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม และความคาดหวังรวมกันของสมาชิกในองคกร  

Robbins (2009 : 585-586) นิยามวัฒนธรรมองคกรวา หมายถึงระบบของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งทําใหองคกรมีความแตกตางจากองคกรอื่น 

จากความหมายของวัฒนธรรมองคกรขางตน สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกรเปนรูปแบบ
ของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งสรางและพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในองคกร 

 
องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร 

จากความหมายของวัฒนธรรมองคกร พบวามีการกลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรม
องคกรอยูบาง และจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ พบวา มีผูกลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรม
องคกรในทํานองเดียวกันกับทัศนของ Deal & Kennedy, 1982 (อางในบุศรา กายี, 2546 : 19) ที่วา 
วัฒนธรรมองคกรมีองคประกอบพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

1. คานิยม (Values) เปนแนวคิดและความเช่ือพ้ืนฐานขององคกร คานิยมเปรียบเสมือน
หัวใจของวัฒนธรรมองคกร เปนรากฐานของวัฒนธรรมองคกร เปนหลักปรัชญาที่จะนําองคกรไปสู
ความสําเร็จ คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีควรแสดงออก และการปฏิบัติประจําวันแกบุคลากรใน
องคกรทั้งหมด คานิยมจึงเปนสิ่งที่บุคลากรในองคกรยอมรับยึดถือเปนแนวทางการใชชีวิตในองคกร  
และคานิยมมักถูกระบุไวในเปาหมายหรือคําขวัญขององคกร 

2. วีรบุรุษ (Heroes) เปนผูนําภายในองคกรในการกําหนดพฤติกรรม วิธีการทํางานใน
แตละวัน มักเปนผูสะทอนคานิยมทางวัฒนธรรมและเปนแบบอยางใหบุคลากรอ่ืนๆ เห็นและทําตาม 
และเปนตัวอยางที่แพรหลายภายในองคกร 

3. พิธีการและพิธีกรรม (The Rites and Rituals) เปนระบบและมีรูปแบบท่ีวางไวในแต
ละองคกรจะแสดงใหบุคลากรในองคกรเห็นถึงพฤติกรรมท่ีองคกรคาดหวัง จะมีพิธีการประเพณีตางๆ 
ที่องคกรยึดถือและปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอ เชน การเล้ียงอําลาผูที่เกษียณอายุการทํางาน พิธีการ
กลาวสดุดียกยองบุคลากรดีเดนเปนที่ยอมรับของทุกคน การจัดงานรําลึกถึงพระคุณของอดีตผูที่มี
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อุปการะคุณตอองคกร เปนตน สิ่งเหลานี้เปนขนบธรรมเนียมที่องคกรหลายแหงยึดถือและสืบทอดตอ
กันมาอยางตอเน่ือง 

4. องคประกอบของวัฒนธรรม (The Elements of Culture) เปนตัวกําหนดวา จะตอง
ทําอะไรเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ โดยองคประกอบในดานสภาพแวดลอมขององคกรมีอิทธิพลมากที่สุด
ในการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกร หากสภาพแวดลอมขององคกรอยูภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
การมุงการขายก็จะเปนสวนหนึ่งของวฒันธรรมองคกร 

5. เครือขายทางวัฒนธรรม (The Culture Network) เปนชองทางการส่ือสารอยางไม
เปนทางการอันสําคัญภายในองคกร โดยจะเปนผูนําสาร คานิยม เรื่องราวของวีรบุรุษตางๆ โดยการ
เลาซุบซิบ การเผยแผโดยสาวก นักเทศน และบุคลากรในองคกร ซึ่งมักจะรับรูรวมกันทั่วองคกรและ
ระหวางรุนของบุคลากรที่ตอเนื่องกัน 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกรประกอบดวยคานิยม วีรบุรุษ พิธีการ และพิธีกรรม
องคประกอบของวัฒนธรรม และเครือขายวัฒนธรรม อันเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสามารถบอกให
เราทราบวา องคกรนั้นๆ เปนองคกรที่ทําอะไร ในทิศทางใด และสงผลใหบุคลากรในแตละองคกรมี
พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะที่แตกตางกัน จึงทําใหเรามองเห็นความแตกตางขององคกรหน่ึง
กับอีกองคกรหนึ่งไดชัดเจนมากข้ึน 
 
ระดับของวัฒนธรรมองคกร 

Schermerhorn Jr., Hunt และ Osborn (1997: 271, 2003: 267-268) ไดแบงระดับ
ของวัฒนธรรมองคกรเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมที่สังเกตได (Observable culture) เปนวัฒนธรรมในระดับบนที่สามารถ
มองเห็นได เปนการแสดงถึงวิธีการในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร และเปนแนวทางท่ี
องคกรถายทอดใหแกสมาชิกใหม เพ่ือใหมีพฤติกรรมสอดคลองกับองคกร วัฒนธรรมในระดับนี้จะเปน
ผลของการแสดงออกของสิ่งที่อยูภายในหรือวัฒนธรรมในระดับที่ลึกกวานี้ โดยวัฒนธรรมที่สามารถ
สังเกตเห็นได ไดแก พิธีกรรมตางๆ สัญลักษณ การเฉลิมฉลองหรือเทศกาลตางๆ ระเบียบแบบแผน 
ตํานานหรือเรื่องราวตางๆ และประวัติศาสตรขององคกร เปนตน 

2. คานิยมหรือคุณคารวมกันขององคกร (Shared values) เปนระดับของคานิยมที่อยู
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออกตางๆ ในองคกร เนื่องจากพฤติกรรมจะตองมีสาเหตุที่มา
อธิบายพฤติกรรม คานิยมรวมกันจะเปนเครื่องมือที่เชื่อมโยงพนักงานในองคกรเขาดวยกัน การมีความ
เชื่อและความเห็นรวมกันจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมขององคกร 

3. ฐานคติรวมกัน (Common assumptions) เปนระดับของคานิยมที่ลึกที่สุด 
กลาวคือในระดับนี้สมาชิกในองคกรจะมีความเชื่อที่รับรูรวมกันวาเปนฐานคติรวมกันขององคกร ซึ่ง
ทุกคนรับรูและเขาใจเหมือนกันจนอาจจะไมตองมีการระบุไวเปนลายลักษณอักษรอีก 

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

1. วัฒนธรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นได (Core Culture) เปนวัฒนธรรมในระดับที่อยู
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออก ประกอบดวย คานิยม ความเชื่อ และขอสมมติรวมกันของคน
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ในองคกร โดยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในสวนลึกของแตละคน เชน จะรูสึกวาถูกคุกตามเม่ือขอสมมติ
ของพวกเขาถูกทาทายและมักพูดวา “นั่นเปนวิธีปฏิบัติที่ทํากันมาเสมอ” 

2. วัฒนธรรมที่สังเกตเห็นได (Observable Culture) เปนวัฒนธรรมในระดับที่มีการ
แสดงออกที่สามารถเห็นไดชัดเจน ไดแก สัญลักษณ ผังที่นั่งของหนวยงาน รูปแบบการแตงกาย 
เรื่องราวตางๆ ขององคกร บุคคลสําคัญขององคกร พิธีกรรมและประเพณีตางๆ 
 
หนาที่ของวัฒนธรรมองคกร  

ศิริพงษ เศาภายน  (2548:73) ไดรวบรวมความเห็นสวนใหญของนักวิชาการในเรื่อง
หนาที่ของวัฒนธรรมองคกรวามีหนาที่  ดังนี้ 

1. สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกองคกรยอมรับจากการท่ีสมาชิกในหนวยงานทั้ง
เกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเรื่องงาน ทําใหบุคคลใหมขององคกรเรียนรูวิธีคิด วิธีการทํางาน
ที่ถูกตองเหมาะสมจากคําแนะนําของสมาชิกเกา หรือไมก็เรียนรูจากประสบการณหรือการสังเกต
สวนตัววา วิธีคิด วิธีการทํางานแบบใดที่ทําแลวไดรับคําสรรเสริญหรือไดรับรางวัลและวิธีปฏิบัติใดที่
ทําแลวถูกตําหนิ ติเตียนหรือไดรับการลงโทษ สิ่งตางๆ เหลานี้บุคลากรใหมจะคอยๆ เรียนรูจนทราบ
ถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่สมาชิกองคกรสวนใหญปรารถนา 

2. จัดระเบียบในองคกร ถาพนักงานเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิด วิธีทํางานที่
หนวยงานคาดหวัง พนักงานก็จะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด การทํางานและการ
ประพฤติปฏิบัติตอกัน นานวันเขาแนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรมเนียม บรรทัดฐานของกลุมให
สมาชิกยึดถือปฏิบัติตาม ดังนั้น  จึงกลาวไดวา  ธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคกร จะชวยวางกฎเกณฑใหสมาชิกคิดและทําอยางมีระเบียบแบบแผน ชวยใหหนวยงาน
ทํางานไปไดอยางมีระบบและราบร่ืน 

3. กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตางๆ ที่อยูรอบตัวเมื่อบุคลากรใน
หนวยงานเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคกรของตนเองแลว วัฒนธรรมองคกรจะชวยใหสมาชิกของ
หนวยงานเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรม หรือความเปนไปตางๆ ในหนวยงานของตนเอง 

4. ลดความจําเปนที่ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ ดังที่ทราบมาแลววา
วัฒนธรรมองคกรเปนคานิยม ความเชื่อและแนวปฏิบัติที่สมาชิกขององคกรทําอยูเปนปกติวิสัยจนเคย
ชินกลายเปนนิสัย ดังนั้นสมาชิกขององคกรสามารถทํากิจกรรมเหลานี้ได โดยอัตโนมัติ 

5. แกไขปญหาและตอบสนองความตองการพ้ืนฐานขององคกร วัฒนธรรมองคกร มี
หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ชวยแกไขปญหาพ้ืนฐานขององคกรเพ่ือใหองคกรอยูรอด ซึ่งทุก
หนวยงานมีปญหาพื้นฐานที่จะตองแกไข 2 ประการคือ การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก 
(Externa adaptation) และการบูรณาการสวนตางๆ ภายในองคกร (Internal adaptation) ให
ทํางานประสานสอดคลองกัน 

6. ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัวเม่ือวัฒนธรรมองคกรไดผาน
กาลเวลาแหงการทดสอบจนเปนที่ยอมรับจากสมาชิกองคกรสวนนี้แลววา สามารถชวยแกปญหา
พ้ืนฐานตางๆ ขององคกรได สิ่งเหลานี้จะถูกถายทอดใหสมาชิกรุนใหมรับรูวาเปนวิธีคิด วิธีทํางานที่
ถูกตองเหมาะสมท่ีจะใชภายในหนวยงาน 
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7. สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก วัฒนธรรมองคกรชวยใหสมาชิกของหนวยงาน
ตระหนักวา แตละคนเปนพวกเดียวกันหรือยูในกลุมเดียวกัน เพราะมีคานิยม ความเชื่อ และการ
ประพฤติปฏิบัติที่คลายคลึงกัน การตีความหรือแสดงพฤติกรรมในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของเปน
เอกลักษณท่ีแตกตางกันจากวิถีทางของกลุมอื่นในสังคม 

 

วัฒนธรรมองคกรตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรตี้  
Cooke และ Lafferty (1989 อางถึงใน สวัสนันท  ธิรศรีโชติ 2554 : 31-35) กลาวถึง 

แนวคิดวัฒนธรรมองคกรตามแนวคิดการวัดการรับรูของบุคคลในองคกร ในแงของพฤติกรรม การ
แสดงออกและบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ที่นํามาจากแนวทฤษฏีแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต (Life Style Inventory) ของ Lafferry  รวมกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับการ
ทํางานและทฤษฎีแรงจูงใจตามความตองการของบุคคลของ Maslow และ McClelland ที่ตองการ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จและความตองการดานคุณคาแหงตน รวมทั้งตองการให
บุคคลอ่ืนยอมรับและเห็นคุณคา และในทางตรงกันขามความตองการของบุคคลในระดับที่ต่ํากวา คือ 
ตองการความม่ันคงในชีวิตใหพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคล มุงเนนไปในทางปกปองตนเองใน
แนวทางท่ีหลีกเลี่ยง และตอตานหรือมุงเนนอํานาจ เปนตน 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว ประกอบกันเปนลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลในองคกร
ตางๆ ที่มีคานิยม ความเชื่อ แนวทางในการทํางาน การประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานท่ีองคกรนั้นมี
อยู โดย คุก และ ลาฟเฟอรตี้ ไดนําแนวคิดทั้งหมดมาเปนกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของ
วัฒนธรรมองคกรได 3 ลักษณะ คือ 

1. วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) หมายถึง วัฒนธรรมองคกรที่
ใหความสําคัญกับคานิยมการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคกร สงเสริมใหคน
ในองคกรมีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี มีลักษณะการทํางานท่ี
สงเสริมใหคนในองคกรประสบผลสําเร็จในการทํางานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคนี้ ยังแบงออกเปน 
4 มิติ คือ 

1.1 มิติเนนความสําเร็จ (Achievement) คือ ลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่มีภาพรวม
ในลักษณะการทํางานที่ดี มีคานิยมและพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน มีการต้ังเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน มีเหตุมีผล มีหลักการ เปนนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพกระตือรือรนและสนุกกับงาน 
รูสึกวางานมีความทาทายและมีความหมาย ลักษณะเดนของคนในวัฒนธรรมนี้คือ เปนคน
กระตือรือรน รูสึกวางานมีความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลาใชกําลังกายและกําลังใจในการ
ทํางาน อุทิศตนใหกับวัตถุประสงคขององคกร มุงการทํางานเปนทีม มุงผลสําเร็จของงานในเกณฑที่สูง 
ชอบที่จะริเริ่มงานใหมๆ หาขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงพรอมทั้งใหขอมูลหรือขอคิดเห็นที่เปนจริง และ
ใหความกระจางเมื่อผูรวมทีมสงสัย ประสานความคิดเห็น 

1.2 มิติเนนความเปนตนเอง (Self-Actualizing) คือ องคกรที่มีคานิยมพฤติกรรม
แสดงออกในทางสรางสรรค เนนความตองการของบุคคลในองคกรตามความนึกคิดและตามความ
คาดหวัง เปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากกวาปริมาณงาน รวมทั้งความสําเร็จของงานมา
พรอมๆ กับความกาวหนาของพนักงาน ทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตนเอง แมวางานนั้นจะ
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เปนงานงาย ทํางานนั้นดวยความเต็มใจ สรางสรรคงานใหม ๆ ขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ พนักงาน
ทุกคนไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานที่ทําอยู สามารถพัฒนางานของตนเองอยางมี
อิสระ ลักษณะเดนของวัฒนธรรมนี้คือ บุคคลยึดมั่นผูกพันกับงานและบุคลิกภาพของบุคคลมีความ
พรอมในการทํางานสูง รูสึกวาตนเองมีคามีความสามารถ  

1.3 มิติเนนบุคคลและการกระตุน (Humanisitc-Encouraging) คือ องคกรที่มี
คานิยมและพฤติกรรมการทํางาน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนบุคคลเปนศูนยกลางให
ความสําคัญกับพนักงาน ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาที่สุดขององคกร การทํางานมีลักษณะการ
ติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพของพนักงานมีความสุข ภูมิใจ และสนุกกับการสอนงาน
หรือเปนพ่ีเลี้ยง และไดรับการสนับสนุนใหกาวหนาในการทํางานอยางสม่ําเสมอ ลักษณะเดนของ
วัฒนธรรมนี้คือ ถือวาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรมนุษย ซึ่งดูแลใหดีที่สุดทั้งทางกายภาพและจิตใจ 

1.4 มิติเนนไมตรีสัมพันธ (Affiliative) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกมุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคลล ทุกคนในองคกรมีความเปนกันเอง 
เปดเผย และมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน การแสดงออกของพนักงานในองคกรจะ
เนนการทํางานในลักษณะการใหความอบอุน ใหการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการแบงปนและเขาใจ
ความรูสึกซ่ึงกันและกัน รูจักใจเขาใจเรา ลักษณะเดนคือ  ความเปนเพ่ือน และความจริงใจตอกันเนน
มนุษยสัมพันธ 

2. วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive-Defensive Styles) หมายถึงองคกรท่ีมี
คานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุงความตองการความม่ันคงของพนักงาน และเนนการคลอยตาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดกฎระเบียบแบบแผน พ่ึงพาผูบริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่
ตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร เนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะ
ปองกันตนเองและตั้งรับ เพราะเปนแนวทางท่ีทําใหมั่นคงปลอดภัยและกาวหนาในการทํางาน แบง
ออกเปน 4 มิติ คือ 

2.1 มิติมุงเห็นพองดวย (Approval) คือองคกรที่มีคานิยมการแสดงออกที่บุคคล
สวนใหญใหการยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น พฤติกรรมท่ีถูกคือพยามยาม
เห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น การปฏิบัติตัวเหมือนกับบุคคลสวนใหญในองคกร ลักษณะการ
คลอยตามเปนสิ่งที่พนักงานในองคกรพอใจ ลักษณะเดนคือ ตองปฏิบัติใหเหมือนกับบุคคลอ่ืนๆ ใน
องคกร และสิ่งที่ถูกตองคือ การเห็นดวยกับแนวทางความคิดเห็นของผูบริหาร และผูรวมงาน 

2.2  มิติมุงยึดกฎเกณฑ (Conventional) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกลักษณะอนุรักษนิยม ประเพณีแบบแผนการปฏิบัติงานมีการควบคุมดวยระบบราชการ ทุก
คนในองคกรตองทําตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และมีความรูสึกที่ดีตอระเบียบและกฎนั้นๆ ทุกคน
ในองคกรขัดตอกฎระเบียบไมได มีคานิยมของระบบอาวุโสและอนุรักษนิยม ลักษณะเดนคือระบบ
อนุรักษนิยม และยึดกฎระเบียบการปฏิบัติราชการเปนบรรทัดฐานในการทํางานอยางเครงครัด 

2.3 มิติมุงพ่ึงพา (Dependent) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ที่แสดงถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูที่ผูบริหารหรือผูนํา
กลุมซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น และทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจน้ันถูกตอง ทุกคนไมสนใจ
คุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายในการทํางานของตนเองและของ
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องคกร มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหารหรือผูตรวจการแนะนํา ลักษณะเดน คือเปนผู
ตามท่ีดีและมีความระมัดระวังตัวสูงในการปฏิบัติงาน 

2.4 มิติมุงการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีเนนการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด แตเมื่อทํางานประสบผลสําเร็จก็ไมไดรับรางวัลอะไร 
ผลจากการบริหารลักษณะนี้ ทําใหพนักงานแบงความรับผิดชอบใหเทาๆ กันกับบุคคลอ่ืน  และ
หลีกเลี่ยงการกระทําตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและการถูกตําหนิ พนักงานทุก
คนรูสึกผิด ตําหนิตนเองและรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เมื่อทํางานผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการทํางาน
หรือทําตัวใหเกิดความขัดแยงและความผิดตางๆ เหตุการณที่จะตองตัดสินใจก็พยายามหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจและปฏิบัติงานที่มีการหลีกเลี่ยงนอยที่สุด 

3. วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-กาวราว (Aggressive-Defensive Styles) คือ องคกรท่ีมี
คานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะผูนํามุงงาน และเนนความตองการดานความมั่นคงของ
พนักงาน ลักษณะการทํางานมุงอํานาจ เห็นตรงกันขาม แขงขันชิงดีชิ่งเดน ตอตานและมุงความ
สมบูรณแบบ แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

 3.1 มิติมุงเห็นตรงกันขาม (Oppositional)  คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการเผชิญหนา มีคานิยมการบริหารท่ีเนนการเจรจาตอรอง พนักงานรูสึกวามีคุณคา
ถาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา ขาดการวางแผนลวงหนา การแกไขปญหาเฉพาะหนากอใหเกิดความ
ขัดแยงกับบุคคลอ่ืนอยูเสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแยงในลักษณะชอบสงสัยไมไวใจบุคคลอ่ืน 
แสดงอาการตําหนิและตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอๆ ลักษณะเดน 
คือ ชอบตอตานทกุส่ิง และตองมีขอตําหนิขัดแยงเปนประจํา 

 3.2 มิติมุงใชอํานาจ (Power) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดง
ออกแบบไมมีสวนรวม โดยมีพ้ืนฐานเนนอํานาจหนาที่และบทบาทของแตละคนอยูที่ตําแหนงที่ดํารง
อยู รางวัลท่ีไดรับจากองคกรคือ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ไดควบคุมพนักงานระดับต่ํากวา ทุกคนมี
ความตองการที่จะไดขั้น ตําแหนงที่สูงขึ้น และตองการเปนผูตรวจการ  พนักงานตองการอํานาจเพ่ือ
รักษาความรูสึกที่มั่นคงโดยการมุงเนนที่ผลงานโดยงานใชอํานาจหนาที่ชอบเปนผูสอนงาน ชอบสอน
งานเพ่ือนรวมงาน ลักษณะเดน คือ ชอบการควบคุมคนอ่ืนและมีความเชื่อในเร่ืองการผลักดัน
เหตุการณตางๆ ใหเกิดขึ้นในองคกร 

 3.3 มิติมุงเนนการแขงขัน (Competitive) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการแขงขันที่ตองมีการแพชนะ พนักงานตองการชนะและดีกวาคนอ่ืน ทุกคนมุงการ
แขงขนักันเพ่ือรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเอง จากการแบงระดับในท่ีทํางาน และวัดผลสําเร็จ
ของการทํางานในรูปของผลงานมากกวา ดีกวาเพ่ือนรวมงาน พนักงานทุกคนยอมรับลักษณะการ
ทํางานท่ีมีการแขงขัน และมีความเชื่อวาการทํางานตองการมีการแขงขันกัน จึงจะประสบผลสําเร็จ 
ลักษณะเดน คืน ชอบการแขงขันและทุกสิ่งทุกอยางมีลกัษณะทาทายใหมีการแขงขันในการทํางาน 

 3.4 มิติมุงความสมบูรณแบบ (Perfectionistic) คือ องคกรที่มีคานิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ การทํางานอยางหนัก และยึดมั่นในระบบการทํางาน
มาก แตไดเปาหมายขององคกรนอย มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง จึงทําใหทํางานอยาง
ละเอียดถ่ีถวน แตไดรับผลงานและผลผลิตขององคกรนอย และตองใชระยะเวลาในการทํางานนาน 
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เนนการทํางานที่มีระบบระเบียบอยางละเอียด ลักษณะเดนคือ เนนความมีระเบียบและตําหนิความ
ผิดพลาดของตนเอง 

ทั้งนี้ คุกและลาฟเฟอรตี้ กลาววา ในแตละองคกรจะมีวัฒนธรรมองคกรทั้ง 3 ลักษณะ 
โดยในแตละองคกรจะมีลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรม
ในสังคมท่ีแตกตางกัน 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกรเปนรูปแบบของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม
รวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งสรางและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกใน
องคกร โดยมีคานิยม วีรบุรุษ พิธีการและพิธีกรรมองคประกอบของวัฒนธรรม และเครือขาย
วัฒนธรรม เปนองคประกอบพ้ืนฐานที่บอกใหทราบวา องคกรนั้นๆ เปนองคกรที่ทําอะไร ในทิศทางใด 
และสงผลใหบุคลากรในแตละองคกรมีพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะท่ีแตกตางกัน ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยใชแนวคิด
วัฒนธรรมองคกรของ Cooke & Lafferty ซึ่งแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคกรเปน 3 ลักษณะ คือ 
(1) วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค (2) วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และ (3) 
วัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ-กาวราว เนื่องจากเปนการวัดการรับรูของบุคคลในองคกร ในแงของ
พฤติกรรม การแสดงออก และบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร โดยมีความเชื่อ
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคกรเก่ียวกับพฤติกรรมและความรูสึกหรือบรรยากาศในองคกรดวย   

 
2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรู 

ปจจุบันความรูมีความสําคัญมากในองคกรเปนปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ผลงานตาง ๆ ลวนแตเปนผลผลิตที่เกิดจากความรูความสามารถทั้งส้ิน โดยเฉพาะในโลก
ปจจุบันเปนยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่อาศัยการสราง การกระจายและการใช
ความรูเปนตัวขับเคล่ือน ที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความมั่นคงและสรางงานอุตสาหกรรมทุกแบบ 
การที่องคกรจะอยูไดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูนั้น องคกรจะตองเปลี่ยนแปลงกลยุทธ ในการ
ดําเนินการจากการแขงขันในเร่ืองขนาดมาเปนการแขงขันที่ตองใชความเร็วตองสรางความไดเปรียบ
ดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพยที่จับตองไมได เชน ความรู ทักษะประสบการณ เทคโนโลยี และตอง
ใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปนความรูที่เกิดข้ึน ตั้งแตแรกที่เกิดจนกระท่ังถึง
วันสุดทายของอายุขัย มนุษยไดรับรู เรียนรู และไดนําสิ่งที่ไดรับรู เรียนรูมาพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลาไมวาจะเปนความรูที่มาแตเดิมหรือวาความรูที่เกิดขึ้นใหมตามสังคมโลก  ที่มักเรียกกันวา 
สังคมในยุคโลกาภิวัตน 

การรู รูมาจากไหน คงจะตอบไดวารูจากการฟง การสังเกต การอาน การถาม ตลอดถึง
การรูจากประสบการณของผูอ่ืน แลวจึงมีการนําความรูที่รูเหลานั้นมาทําการทดลองปฏิบัติเองโดย
วิธีการลองผิดลองถูก จึงเรียกไดวาเปนการทําใหรูอีกระดับหนึ่ง และการท่ีจะนํามาปฏิบัตินั้นผูรู
จะตองเกิดการศรัทธา และมีสมาธิในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ อยางแทจริง โดยเรียกวา อิทธิบาท 4 และ
สามารถที่จะสอนตอหรือแนะนําตอใหผูอ่ืนสามารถปฏิบัติตามได  โดยผูบอกหรือผูสอนหรือแนะนํา
ตองมีคุณสมบัติ คือ (1) พูดใหฟง (2) ทําใหดู และ (3) เปนอยูใหเห็น จึงจะเปนแบบอยางของการรูที่ดี
ได และบุญสง หาญพานิช (2546 : 18) กลาวถึงธรรมชาติของความรู วามีอยูทั่วไป ทั้งในสวนที่ฝงอยู
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ในตัวคน และอยูภายนอกตัวคน ซึ่งไดมีการบันทึกและเก็บไวในหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ 
ตํารา หรือแฝงอยูในตัวองคกร ตัวผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางานและการเรียนรู เปนตน ซึ่ง
ความรูเหลานี้จะมีคุณคาก็ตอเมื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอบุคคล สถาบันและสังคม ในบรรดาปจจัย
สําหรับการพัฒนานั้น ความรูทั้งในสวนที่เปนปจเจกบุคคลและของสถาบันถือเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง การท่ีมีการบริหารจัดการความรูที่ดียอมทําใหบุคคล สถาบัน และสังคม ไดรับ
ประโยชนจากความรูอยางเต็มที่ และในการที่จะบริหารจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองรูและเขาใจในธรรมชาติของความรูดังนั้นในโลกปจจุบัน ความรูจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จ ซึ่งความรูดังกลาวจะตองไดรับการบริหารจัดการอยางเปนระบบท่ีดี 
จึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ความหมายของความรู 

ความรูเปนคําที่กําหนดขอบเขตความหมายไดยาก แตมีความเกี่ยวของสัมพันธกันซึ่งมี
ผูใหความหมายไวหลายประการ ดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (http://rirs3.royin.go.th/new-
search/word-search-all-x.asp) ไดใหความหมายของความรูวา สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลา
เรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ; ความเขาใจหรือ
สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ  สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ 
องควิชาในแตละสาขา 

สวน บุญสง หาญพานิช (2546: 13) ใหคําจํากัดความคําวา “ความรู” หมายถึง
ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ กระบวนการ หรือขอมูลสารสนเทศที่ผนวกดวยความเขาใจอันเกิด
จากการเปรียบเทียบ การตีความ การวินิจฉัย และการตรวจสอบผลกระทบ แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือความรูภายในบุคคล เชน ประสบการณ ทักษะ ความชํานาญ มโนทัศน ความเชื่อคานิยมซึ่งฝงลึก
อยูในตัวบุคคล และความรูภายนอกตัวบุคคล ซึ่งไดมีการบันทึกไวในสื่อสิ่งพิมพทั่วไปและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เชน คูมือ บทความ วารสาร ตํารา รายงานวิจัย สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ 

Hideo Yamazaki (อางถึงในสรัสนันท ธิรศริโชติ 2554 : 15) ใหนิยาม ความรู คือ 
สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับ ความรูอ่ืน จนเกิดเปนความเขาใจ และ
นําไปใชประโยชนในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา 

ดังนั้นคําวา ความรู (Knowledge) จึงเปนสิ่งที่กําหนดขอบเขตของความหมายไดยาก
หากเริ่มตนในความหมายของขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และความรู ก็ใหความหมายท่ี
หลากหลาย สําหรับขอมูล ขอเท็จจริง คือการดําเนินการความจริงตาง ๆ ที่ทําใหเกิดขอมูล ซึ่งเปน
ขอเท็จจริงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระทํากิจกรรมตาง ๆ มี
การบันทึก รวบรวมเรื่องราว ขาวสาร หรือกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ ชวยใหเกิด
ความคิดการตัดสินใจในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห และประมวลไดที่ 

โดย Hideo Yamazaki ไดอธิบายคําจํากัดความของคําวา “ความรู” โดยแสดงเปน
แผนภูมิปรามิด ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 ปรามิดแสดงลําดับขั้นของความรู 
ที่มา: ยุทธนา แซเตียว, การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : สรางองคกรอัจฉริยะ. พิมพครั้ง

ที ่2. กรุงเทพฯ : บริษัท อินโนกราฟฟกส จํากัด, 2548 : 52. 
 

จากภาพ ยุทธนา แซเตียว อธิบายไววา ขอมูล เปนขอมูลดิบตางๆ ที่ยังไมไดผานการ
แปลความหมาย สวนสารสนเทศ นั้นเปนขอมูลที่ผานกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห และ
ใหความหมาย เชน การนําตัวเลขประชากรมาหาคาทางสถิติ (ตามเน้ือหาของการวิเคราะห) สวน
ความรู เกิดจากกระบวนการท่ีบุคคลรับรูขอมูลขาวสารผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับ
ความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจและมีการนําไปใช และที่อยูบนยอดสูงสุดคือ ความรู เปนสิ่งที่ฝงอยู
ในตัวบุคคลจนเกิดเปนปญญา (Wisdom) คือ ความรูที่อยูในตัวคนกอใหเกิดประโยชนในการนําไปใช
ซึ่งเปนจุดสูงสุดของกระบวนการน้ี 

 
ประเภทของความรู 

แนวคิดของ Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka (อางใน บุญดี บุญญากิจและคณะ, 
2547: 16) ไดจําแนกความรูออกเปน 2 ประเภท คือ ความรูซอนเรน และความรูเดนชัด ซึ่งไดรับ
ความนิยมและนํามาใชอยางแพรหลาย ทั้งนี้ทั้ง 2 ทานไดใหคําจํากัดความของความรูทั้ง 2 ประเภท
ดังตอไปน้ี 

 

ความรู 
(Knowledge) 

สารสนเทศ 
(Information) 

ขอมูล 
(Data) 

ปญญา 
(Wisdom) 
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1. ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) คือ ความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ การเรียนรู หรือพรสวรรคตางๆ ซึ่งสื่อสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลาย
ลักษณอักษรไดยาก ความรูชนิดนี้พัฒนาและแบงปนกันได และเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบ
ในการแขงขัน 

2. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) คือ ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถรวบรวม
และถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานตางๆ ซึ่งทําใหคน
สามารถเขาถึงไดงาย 

โดยที่ความรูทั้ง 2 ประเภท มีวิธีการจัดการท่ีแตกตางกัน คือ การจัดการ “ความรู
เดนชัด”จะเนนไปท่ีการเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม
ก็นํามาสรุปไวเพื่อใชอางอิงหรือผูอื่นเขาถึงไดตอไป สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปท่ี
การจัดเวทีเพ่ือใหมีการแบงปนความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันอันนําไปสูการ
สรางความรูใหมที่แตละคนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตอไป  ความรูทั้ง 2 ประเภทสามารถ
เปลี่ยนสถานะระหวางกันไดตลอดเวลา บางคร้ังความรูที่ซอนเรนก็ออกมาเปนความรูเดนชัด และ
บางครัง้ความรูเดนชัดก็เปลี่ยนไปเปนความรูซอนเรน ขึ้นอยูกับสถานการณ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความรู  พบวา ความรู 
คือ สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเลาเรียนการคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ 
และทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง 
การคิด หรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา โดยคน ถือเปนแหลงความรูที่สําคัญที่สุด เพราะเปนทั้ง
ผูใหความรู และเปนผูนําความรูไปใช สวนเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือตางๆ ชวยเก็บและชวยในการ
คนหาความรู มีการแลกเปล่ียนเพ่ือนําความรูไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนโดยใชกระบวนการในการ
จัดการความรู 
 
3. แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการความรู 

การจัดการความรูเปนแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีเห็นคุณคาของบุคลากรใน
องคกรวาเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคา ทั้งนี้เนื่องจากกระแสของการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้ยังเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู ดังนั้นองคกรสมัยใหมจึง
จําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงนั้นๆ และบุคลากรทุกคนในองคกรจะตองสามารถทํางาน
ไดครอบคลุมงานหลักขององคกรทุกดาน และสามารถทํางานรวมกันเปนทีมไดเพ่ือที่จะผลักดันให
องคกรมีประสิทธิภาพและสามารถอยูรอดไดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน 

 
ความหมายของการจัดการความรู 

วิจารณ พานิช (2547: 63) อธิบายแนวคิดของการจัดการความรูไววา การจัดการความรู
เปนการเรียนรูแบบใหมที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา เปนตัวเดินเรื่องไมใชแคเรียนจากครูหรือตํารา 
ตํารานั้นเปนการเรียนรูแบบเกา ซึ่งเนนเรียนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรูแบบการจัดการความรู ก็เปน
ทฤษฎีแตวาเนนที่การเรียนรูแบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณ การจัดการความรู
ไมใชเรื่องของคนๆ เดียว เปนเรื่องของหลายคนท่ีทํางานรวมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแตละคนจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

  

มีประสบการณไมเหมือนกัน เมื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันแลวอาจเห็นสวนที่เหมือนกัน ซึ่งจะเปนการ
ยืนยันวาเขาใจตรงกันเมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะทําใหยกระดับความรูความเขาใจข้ึนไปอีก 
จะเห็นวาการจัดการความรูเราจะเนนที่การเรียนรูจากการปฏิบัติ แลวก็เนนตัวความรูที่เปนความรูใน
คนหรือที่เรียกวาความรูซอนเรน ทั้งนี้ ความรูจากเอกสาร ตํารา หรือที่เรียกวา ความรูเดนชัด นั้นก็
สําคัญ เพียงแตวาเรามักจะละเลยความรูที่อยูในคน  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547 : 63) อธิบายวา การจัดการความรู คือความรูเกิดจาก
การประมวล สังเคราะห และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพ่ือนําไปสูการตีความและทําความเขาใจ
สารสนเทศเหลานั้นจนกลายเปนความรู ซึ่งความรูนี้ครอบคลุมทั้งสวนของความรูโดยนัย ที่ซอนอยูใน
ความคิดของพนักงาน และที่ฝงตัวอยูในองคกรกับความรูแจงชัด ที่ปรากฏในเอกสารบันทึก หรือ
รายงานตางๆ ขององคกร การจัดการความรูทั้งสองประเภทนี้ใหเปนระบบระเบียบเพ่ือใหคนที่
ตองการเขาถึงไดงายและดึงออกมาใชงานไดโดยสะดวก การจัดการความรูจะเกิดขึ้นในระดับทีมงาน 
หรือระดับกลุมในองคกรที่ตองการปฏิสัมพันธระหวางปจเจกแตละคน เพราะการจัดการความรูจะ
เกิดข้ึนไดตอเมื่อมีการปฏิสัมพันธเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน ซ่ึงอาจเปนปฏิสัมพันธ
บนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจผานการพบปะพูดคุยกันหนา
ตอหนาก็ได 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547 : 23) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการใน
การนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผานกระบวนการตางๆ เชน 
การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใชความรู เปนตน 

สรุป การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมความรูที่เนนการปฏิบัติ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณการทํางาน ทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางานของแตละบุคคลในองคกร ซึ่งปฏิบัติงาน
ในเร่ืองเดียวกัน หรือทีมงานท่ีทํางานรวมกัน แลวมีการจัดการใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู โดยการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติ แลวมีการนําความรูที่รวบรวมไดมาสังเคราะห จําแนก หรือจัดระบบใหม
เพ่ือสรางเปนองคความรู โดยมีการจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือนําไปสูการเผยแพร อันจะทําใหเกิดการ
ตอยอดความรูหรือสรางประโยชนจากความรูและนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
ความสําคัญของการจัดการความรู 

วิจารณ พานิช (2547 : 3) กลาววา การเรียนรูเรื่องการจัดการความรู ดวยการอาน
หนังสือหรือฟง “ผูรู” บรรยาย การกระทําเชนนั้นจะไมมีทางชวยใหรูจักการจัดการความรูไดเลย 
เนื่องจากการจัดการความรูเปนทักษะ (Skill) ไมใชความรูเชิงทฤษฎี หรือกลาวใหชัดเจนข้ึน การ
จัดการความรูมีสวนที่เปนทักษะสิบสวน และสวนที่เปนทฤษฎีเพียงสวนเดียว (คลายพุทธศาสนา) การ
เรียนรูโดยการทองทฤษฎีจึงแทบจะไมมีประโยชน ตองลงมือทําจึงจะทําเปนและเกิดความรู ความ
เขาใจและการจัดการความรูที่แทจริง เปนการจัดการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน เปนการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันในกลุมผูทํางานเพ่ือชวยกันดึง “ความรูในคน” และ “ควา” ความรูภายนอกองคกร
มาใชในการทํางาน และคอย “ควา” ความรูที่เกิดขึ้นจากการทํางานเอามายกระดับความรูและนํา
กลับไปใชในการทํางานเปนวงจรตอเนื่องไมจบสิ้น 
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ประพนธ ผาสุขยืด (2548 : 2) กลาววา การจัดการความรูจะเปน “ตัวตอ หรือ Jigsaw” 
ชิ้นสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการบริหารคุณภาพ จะทําใหเปาหมายของผูบริหารท้ังหลายที่ตองการจะสราง 
“องคกรแหงการเรียนรู” เปนจริง แนวคิดเรื่องการจัดการความรูจะมีตนตอมาจากโลกตะวันตก แตมี
ประโยชนนาจะนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทไทยของเรา การจัดการความรูทางตะวันตกเร่ิมเห็น
วาในปจจุบันการที่องคกรหรือบริษัทเอาชนะกันไดนั้น มันไมไดขึ้นอยูกับผลผลิตแคนั้น แตเปนการ
เอาชนะกันดวยเรื่องของความคิด เปนเร่ืองการนําเอาสิ่งที่อยูในตัวคนมาใช มาทําใหเกิดเปนสิ่งใหม
ขึ้นมา ที่เรามักเรียกกันวา “นวัตกรรม” 

การจัดการความรูเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จับตองไมได  เปนเรื่องทุนทางปญญา
(Intellectual Capital) ที่ในปจจุบันถือวามีคายิ่งนัก จริงๆ แลวสังคมไทยก็ใหความสําคัญเร่ืองการ
แสวงหาวิชาความรูอยูแลว ดังจะเห็นวามีคําพูดในเรื่องนี้อยูมาก เชน ที่พูดวามีวิชาเหมือนมีทรัพยอยู
นับแสน หรือรูไวใชวาใสบาแบกหาม เปนตน 

สรุปไดวา การจัดการความรู โดยเฉพาะความรูที่ฝงลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่ง
เปนสินทรัพยทางปญญาที่มีคายิ่ง เกิดมาจากประสบการณในการทํางานจากคานิยม ทัศนคติ ที่ไดมา
จากการปฏิบัติงานในองคกร หรืออาจจะเกิดจากการมีพรสวรรค และเมื่อนํามาผานกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อนําความรูที่ไดผานกระบวนการจัดการความรูไปยกระดับความรู และนําไปใชในการ
ทํางานใหมก็จะทําใหเกิดประโยชนมากมาย ถาองคกรใดมีการจัดการความรูเชนนี้ไดก็จะทําใหองคกร
นัน้สามารถพัฒนาไปสู “องคกรแหงการเรียนรู” ไดในที่สุด 

 
องคประกอบของการจัดการความรู 

ในการจัดการความรูใหบรรลุผล ควรมีการดําเนินการตามองคประกอบ 6 ขั้นตอน คือ 
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547 : 46) 

1. การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน 
2. การสื่อสารใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู 
3. กระบวนการและเคร่ืองมือในการจัดการความรู 
4. การฝกอบรมและการเรียนรูในเรื่อง “การจัดการความรู” 
5. การวัดผล “การจัดการความรู” 
6. การยกยองชมเชยและการใหรางวัลเพ่ือเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู 
การจัดการความรูในองคกร จึงเปนเร่ืองที่มีคุณคาสมควรท่ีสถานศึกษาจะบริหารจัดการ

ใหมีการจัดการความรูขึ้นมา เพ่ือแสดงใหเห็นวาครูและบุคลากรของสถานศึกษาเปนผูที่มีคุณคา เปน
การมองคนวาเปน “ทรัพยสินทางปญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูที่เรียนจากการ
ปฏิบัติเปนตัวนํา เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณ และเกิดวิธีการทํางานที่เปนตัวอยางที่ดี 
เพ่ือใหคนรุนหลังนําไปศึกษา นําไปใชประโยชน และนําไปตอยอดความรูใหแตก 

 
กระบวนการในการจัดการความรู 

กระบวนการในการจัดการความรูไดมีผูอธิบายไววา ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ตาม
แนวคิดของผูใหคําอธิบาย ดังนี้  
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บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547, น.54) ไดสรุปรูปแบบกระบวนการจัดการความรู จาก
นักคิดตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบองคกรของประเทศไทย โดยประยุกตกระบวนการจัดการ
ความรูมาจาก Demarest, M. ซึ่งไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปน การสรางความรู 
(Knowledge Construction) การเก็บรวบรวมความรู (knowledge embodiment) การกระจาย
ความรูไปใช (knowledge dissemination) และการนําความรูไปใช (use) ในขณะที่ Turban และ
คณะ  นําเสนอกระบวนการจัดการความรูเปนลําดับวงกลม ประกอบดวยการสราง (create) การจับ
และเก็บ (capture and store) การเลือกหรือกรอง (refine) การกระจาย (Distribute) การใช (Use) 
และการติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor) สวน Probst และคณะ  ไดแบงกระบวนการจัดการความรู
เปนการกําหนดความรูที่ตองการ (knowledge identification) การจัดหาความรูที่ตองการ 
(knowledge acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม (knowledge development) การถายทอด
ความรู (knowledge transfer) การจัดเก็บความรู (knowledge storing) การนําความรูมาใช 
(knowledge utilization) และกําหนดความสัมพันธในรูปแบบ Mesh ที่แตละกระบวนการมี
ความสัมพันธกัน โดยบุญดี บุญญากิจ และคณะกลาววา กระบวนการในการจัดการความรูมี 7 
ประการ อันไดแก 

1. การคนหาความรู (Knowledge Identification)  หมายถึง  การศึกษาวิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมายขององคกร เพ่ือสรางความเขาใจใหไปสูเปาหมายเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหคนใน
องคกรดําเนินการบริหารจัดการความรูไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการวิเคราะหรูปแบบและแหลง
ความรูที่มีอยูเพ่ือใชความรูนั้นในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร 
และการประเมินระดับความรูที่มีอยูในปจจุบันวาภายในองคกรมีความรูอยูในระดับใด 

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง 
การสรางและแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ ที่กระจัดกระจาย ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อ
จัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organizing) หมายถึง การจัดแบง
ชนิดและประเภทของความรู เพื่อจัดระบบใหงาย สะดวกตอการคนหาและใชงาน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 
หมายถึง การจัดรูปแบบของเอกสารท่ีมาจากแหลงตางๆ ใหอยูในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร 
รวมถึงการเรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและตรงกับความตองการ 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) หมายถึง ความสามารถในการเขาถึง
ความรูในทุกเวลาและทุกสถานท่ีอยางสะดวกรวดเร็วตามเวลาที่ตองการ 

6. การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรูโดยการ
ถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร จากความรูซอนเรนสูความรูเดนชัด และการถายทอดความรู
จากคนสูคน เชนการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือเรียนรูงานอื่นเพ่ิมเติมจากงานท่ีเคยทํา 

7. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไข
ปญหา และปรับปรุงองคกร 

กระบวนการท้ังหมดน้ีจะชวยใหองคกรสามารถสรางและจัดการความรูที่มีอยูเดิมและ
ความรูใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแตละองคกรสามารถเลือกขั้นตอนกระบวนการ
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ใหเหมาะสมกับองคกรของตน เนื่องจากความพรอมของแตละองคกรไมเหมือนกัน โดยแตละองคกร
วิเคราะหวาองคกรของตนน้ันมีขั้นตอนใดที่ขาดอยู หรือมีขั้นตอนใดที่เปนสวนสําคัญที่จะนํามาเปน
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเองและทําใหกระบวนการจัดการความรู เปนระบบที่ถูกแทรกซึมเขา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานประจํา 

กระบวนการสําคัญของการจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน (พิเชษฐ
บัญญัติ อางใน สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 2548 : 4) ไดแก 

1. การกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู หรือการมองวาเราจะไปทางไหน หรือพูด
งาย ๆ วา จะทําไปทําไม 

2. การแบงปนความรู คือการเอาความรูที่ฝงลึกในตัวคน มาถายทอด เลาสูกันฟง หรือ
การจัดเวทีใหมีการแบงปนความรูหรือแลกเปล่ียนเลาสูกันฟง โดยวิธีการเชนนี้อาจเรียกวาเปนชุมชน
ของการปฏิบัติที่ดี (Community of Best Practices) 

3. การนําความรูที่ไดมาเก็บไวเปนแหลงความรู หรือขุมทรัพยความรู (Knowledge 
Assets) 

นฤมล พฤกษศิลป และพัชรา หาญเจริญกิจ (2543: 66) อธิบายวากระบวนการหรือ
ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการความรู ประกอบดวย 

1. การจัดหาหรือการสรางความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 
2. การจัดเก็บความรู (Knowledge Organization Storage) 
3. การเผยแพรความรู (Knowledge Distribution) 
4. การใชโปรแกรมการจัดการความรู (Knowledge Application) 
 
กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546, อางในอนงค ปนทะโชติ และอรวรรณ ปราบสูงเนิน, 

2550 : 29 - 30) ไดสรุปขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดการความรูไว 5 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอน
ดังนี ้

1. กําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู (Knowledge Identification) คือ การกําหนด/นิยามสิ่งที่
องคกรตองการใหพนักงานเรียนรูเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คานิยม และ
เปาหมายตางๆ ขององคกร เชน การนิยามขีดความสามารถหลัก กําหนดและจัดตั้งคณะทํางาน
กําหนดขีดความสามารถเขียนคําพรรณนางาน กระบวนการหลัก สวนแบงการตลาด ศักยภาพของ
หุนสวน คูคา ผูจัดสงวัตถุดิบ หรือผูจัดจําหนาย เปนตน 

2. การแสวงหาความรู คือ การแสวงหาความรูที่องคกรจําเปนตองมี ถามีแลวองคกรก็
จะตองหาวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตางๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจายมารวมไวเพ่ือจัดทําเนื้อหา
ใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช 

3. การสรางความรู คือ การสรางสรรคความรูใหเกิดขึ้นในแตละบุคคล โดยผานการ
ผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางลึกซึ้ง ซึ่งทุกคนสามารถเปนผูสรางความรู
ใหมๆ 

4. การจัดเก็บและสืบคนความรู ความหมายของการเก็บและสืบคนความรูวา เปนการ
จัดเก็บความรูไวเพ่ือใหพนักงานเขามาสืบคนไดตามความตองการโดยตองคํานึงถึงวิธีการเก็บรักษา ซึ่ง
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แตละองคกรจะตองเก็บรักษาขอมูล สารสนเทศ และความรูไวอยางดีที่สุด ในการจัดเก็บนั้นสามารถ
บันทึกเปนฐานขอมูลหรือบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนได รวมท้ังในการจัดโครงสรางความรู 
องคกรจําเปนตองพิจารณาความหลากหลายของกลุมคนที่แตกตางกันในการสืบคนขอมูล ดังนั้นระบบ
การเก็บขอมูลสารสนเทศ และความรูที่มีประสิทธิผลขององคกรจึงควรจัดหมวดหมูตามองคประกอบ
ดังนี้ 

4.1 ความจําเปนของการเรียนรู 
4.2 วัตถุประสงคของงาน 
4.3 ความชํานาญของผูใช 
4.4 หนาที่/การใชสารสนเทศ 
4.5 สถานที่ตั้งที่สารสนเทศถูกเก็บไว 

ในสวนของการสืบคนความรู (Retrieval) เปนลักษณะของการเขาถึงสิ่งที่ผูใชตองการ
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน องคกรจึงควรทําใหพนักงานทราบถึงชองทางหรือวิธีการ
สําหรับการคนหาความรูตางๆ ทั้งในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชน การทําสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะ
ของผูเชี่ยวชาญ (Directories) การทําสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ขององคกรหรือในรูปแบบท่ี
ไมเปนทางการ เชน เครือขายการทํางานตามระดับขั้น การประชุม การฝกอบรม เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้
เองท่ีจะนําไปสูการถายโอนความรูในองคกร 

5. การถายโอนความรูและใชประโยชน (Knowledge Transfer & Utilization) การ
ถายโอนและการนําความรูไปใชประโยชนวาเปนการกระจายความรูและถายทอดไปอยางรวดเร็วและ
เหมาะสมท่ัวทั้งองคกร โดยอาศัยกลไกอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เปนไปโดยตั้งใจ
และไมตัง้ใจ 

5.1 การถายโอนความรูโดยตั้งใจน้ัน มีวิถีทางตางๆ เชน การส่ือสารดวยการเขียน
(การบันทึก รายงาน จดหมาย ขาวประกาศ) การฝกอบรม การประชุมภายใน การสรุปขาวสารการ
สื่อสารภายในองคกร (วีดิทัศน สิ่งพิมพ เครื่องเสียง) การเขาเยี่ยมชมงาน การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 
การสอนงานในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) 

5.2 การถายโอนความรูโดยไมตั้งใจ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไมรูตัวหรือเปนการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการที่เกิดขึ้นตามหนาที่ที่ทําอยูทุกวันอยางไมมีแบบแผน  เชน การหมุนเวียน
งาน เรื่องราวตางๆ ที่เลาตอกันมา การทํางานแตละทีม และเครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งองคกรจะ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดนั้น กระบวนการในระบบยอยดานความรูตอง
ดําเนินไปอยางสัมพันธกัน รวมถึงขอมูลสารสนเทศภายในองคกรควรจะไดรับการกลั่นกรองซึ่งการ
จัดการความรูนั้นตองการท้ังวิธีที่เปนเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ (Reactive) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 : 11) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดการ
องคความรูไวดังนี้ 

1. การไดมาซึ่งความรู คือ การแสวงหา สืบคืน คนควา และรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

2. การใชความรู คือการใชประโยชนจากความรูที่มีอยูและที่ไดรับจากการไดมาซึ่งความรู
เพ่ือนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
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3. การถายทอดและแบงปนความรู คือ การถายทอดดวยวิธีการตางๆ เชน การรายงาน
บันทึกเวียน การประกาศ การฝกอบรม การประชุม เพ่ือใหไดมาซึ่งการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในโรงเรียน 

4. การสรางความรู คือ การดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูใหมที่เกิด
ขึ้นกับตัวบุคคลและโรงเรียนไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 
รูปแบบการจัดการความรู 

การจัดการความรูตามรูปแบบ “ตัวปลา” รูปแบบตัวปลาของ วิจารณ พานิช (2548 : 
129) ไดเสนอรูปแบบการจัดการความรูซึ่งเปรียบเทียบกับตัวปลาทู ซึ่งมีสวนประกอบอยู 3 สวน 
ไดแก สวนหัว สวนตัว และสวนหาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3 การจัดการความรูตามรูปแบบ “ตัวปลา” 
ที่มา : วิจารณ พานิช, การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ บ.ตถา   
        พับลิเคชั่น จํากัด, 2548. 
  

สวนแรกคือ หัวปลา เปนสวนที่เรียกวา Knowledge Vision (KV) หมายถึง สวนที่เปน
วิสัยทัศนหรือเปนทิศทางของการจัดการความรู กลาวคือ กอนที่จะเร่ิมกระบวนการนี้ตองตอบใหได
กอนวา “เรากําลังมุงหนาไปทางใด หรือจะจัดการความรูเพ่ืออะไร” กลุมคนตองรวมกันพิจารณาหา
คําตอบเพ่ือกําหนดจุดมุงหมายและทิศทางการทํางานใหชัดเจนกอน ดังนั้นบทบาทที่แทจริงของการ
จัดการความรูจึงเปนเพียงเครื่องมือที่จะนําไปสูจุดหมายเทานั้น 

สวนที่สอง คือ สวนตัว เปนสวนตรงกลางของตัวปลา เรียกวา Knowledge Sharing 
(KS) ซึ่งเปนสวนของการแลกเปล่ียนเรียนรู (Share and Learn) ที่เปนหัวใจและเปนสวนที่ยากที่สุด
ในกระบวนการอันจะเกิดข้ึนผานเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในองคกร ซึ่งตองอาศัยความ
พรอมของจิตใจ เวลา พ้ืนที ่และบรรยากาศแหงการแบงปน 
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สวนที่สาม คือ สวนหางปลา ที่เรียกวา Knowledge Assets (KA) อันหมายถึง ตัว
เนื้อความรูที่เก็บสะสมเปนคลังความรู ซึ่งอาจอาศัยเครื่องมือทางสารสนเทศเขามาจัดการดวยก็ได 
ทั้งนี้ทั้งนั้นปลาแตละตัวอาจมีรูปรางตางกันไป นั่นหมายถึง การจัดการความรูในแตละองคกรแตกตาง
กันดังเชน หนวยงานที่เนนการแลกเปล่ียนเรียนรูสวนกลางของตัวปลาจะอวนกวาสวนอ่ืน  ในขณะที่
หนวยงานที่เนนเปนคลังความรูและการใชเทคโนโลยีสวนของหางปลาจะใหญกวาสวนอ่ืน  ดังนั้น
รูปแบบการจัดการความรูจึงเปนเอกลักษณของแตละองคกร 

การจัดการความรูภายใตแนวคิดหรือแนวทางการจัดการรูปแบบตัวปลาน้ีไดให
ความสําคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ซึ่งเปนการเรียนรูในทุก
ขั้นตอนของการทํางาน เชน กอนเร่ิมงานจะตองมีการศึกษา ทําความเขาใจในส่ิงที่กําลังจะทําจะเปน
การศึกษาวิธีการและเทคนิคตางๆ ที่ใชไดผล พรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไรและจะ
สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นมาใชกับงานท่ีกําลังจะทํานี้ไดอยางไร  ในระหวางที่ทํางานอยูก็เชนกัน
จะตองมีการทบทวน (Review) การทํางานอยูตลอดเวลา เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการ
ทบทวนกิจกรรมยอยในทุกขั้นตอน หรือใชเครื่องมือที่เรียกวา After Action Review (AAR) คือหมั่น
ตรวจสอบอยูเสมอวา จุดมุงหมายของงานที่ทําอยูนี้คืออะไร กําลังเดินไปถูกทางหรือไมอยางไร และ
นอกจากน้ันเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานหรือเมื่อจบโครงการก็จะตองมีการทบทวนสิ่งตางๆ ที่ไดทํามาแลว 
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา Retrospect วามีอะไรบางที่ทําไดดี มีอะไรบางที่ตองปรับปรุงแกไข หรือรับ
ไวเปนบทเรียน ซึ่งการเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีถือไดวาเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรอยู
ในสวนกลางของตัวปลาตามแนวคิดการจัดการความรูรูปแบบตัวปลานั่นเอง 

 
เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 151-155) ไดกลาวถึงเครื่องมือที่นํามาใชเพ่ือให
องคกรสามารถถายทอดขอมูลระหวางหนวยงานและบุคลากร  รวมถึงอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 
 1.  เครื่องมือที่ชวยใน “การเขาถึง” ความรู 

เหมาะสําหรับความรูประเภท ความรูเดนชัด ชวยอํานวยความสะดวกใหคนสามารถ
เขาถึงขอมูล ดังนี้ 

1.1 การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศขององคกรไวในรูปของเอกสาร เปน
การจัดเกบ็ความรูหรือขอมูลขององคกรไวในรูปแบบงายๆ เพ่ือความสะดวกในการคนหาและนําไปใช 
เชน งานวิจัย ผลการสํารวจ ผลงานประจําป และขอมูลทางการตลาด นอกจากน้ันแลวองคกรควรมี
การจัดทําฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพ่ือใหผูที่สนใจสามารถเขามาเรียนรูไดซึ่งการรวบรวมวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศอาจไดจากการทํา Benchmarking ซึ่งเปนการเรียนรูจากผูที่ทําไดดีที่สุดทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 

1.2 การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) การใชเทคนิคการเลาเรื่องนี้เปน
วิธีการเผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจ โดยตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการ
บรรยายเรื่องและเนื้อหาท่ีตองการส่ือ ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนและกระตุนให
เกิดการแลกเปล่ียนขอมูลความรูที่มีระหวางกันได 
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1.3 สมุดหนาเหลือง สมุดหนาเหลืองสําหรับการจัดการความรูนี้จะเปนการบันทึก
แหลงที่มาของความรู ประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกรรวมถึงขอมูลสวน
บุคคลที่สําคัญๆ เชน ผลงานท่ีผานมาและเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนตน สมุดหนาเหลืองใน
ลักษณะนี้ชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางคนท่ีตองการใชขอมูลกับแหลงขอมูลที่มี คือ ทําใหบุคลากร
ในองคกรรูวามีขอมูลอยูท่ีใดและจะสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆ ไดอยางไรสําหรับการบันทึกขอมูลตางๆ 
ในสมุดหนาเหลืองน้ัน สามารถทําไดทั้งในรูปแบบเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือผานระบบ
อิเล็กทรอนิคสก็ได ทั้งนี้สมุดหนาเหลืองไมจําเปนตองผูกติดกับเฉพาะขอมูลในองคกรเทานั้น แตยัง
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลภายนอกผานระบบเว็บไซตตางๆ ไดดวย 

1.4 ฐานความรู (Knowledge Bases) เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆ ที่องคกรมีไว
ในระบบฐานขอมูลและใหผูตองการใชคนหาขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และถูกตอง ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย 

2.  เครื่องมือที่ชวยในดานการ “ถายทอด” ความรู 
เหมาะสําหรับความรูประเภทความรูซอนเรน ไดแก 
2.1 การจัดทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team) เปนการจัดตั้งทีมเพ่ือมา

ทํางานรวมกันในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่กําหนดขึ้นภายใตความเช่ือท่ีวา การทํางานในแตละเรื่องตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ ดานมาแลกเปล่ียนประสบการณและทํางานรวมกันจึงจะประสบความสําเร็จ
การแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางทีมจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน ทั้งนี้ในการ
แลกเปล่ียนหรือถายทอดความรูระหวางกันนั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หัวหนาทีมควรสราง
บรรยากาศที่ดีเพ่ือชวยใหเกิดความคุนเคยระหวางกัน ทําใหทุกคนเขาใจและมุงไปท่ีวัตถุประสงค
เดียวกัน สรางความเชื่อมั่นและไววางใจตอกัน และสิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือระหวางที่มีการ
พบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกันนั้นควรมีการจดบันทึกหรือรวบรวมความรูที่เกิดขึ้นไวดวย 

2.2 Innovation & Quality Circles (IQCs) เปนกลุมที่พัฒนามาจากกลุม Quality 
Circles (QCs) ซึ่งสมาชิกของกลุมจะมาจากตางหนวยงานหรือตางระดับองคกร หรืออาจจะมาจาก
ตางองคกรก็ได กลุม IQCs จะรวมตวักันเพ่ือคนหาวิธีการเพ่ือชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือ
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ การทํางานกลุม IQCs นี้จะเปนการระดมสมองเพ่ือกําหนด
แนวคิดตางๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาองคกรตามหัวขอเรื่องที่ตั้งไวและคนหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
ชวยแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคกร ทั้งนี้ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรูกันตองมี
การบันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดขึ้น รวมทั้งปญหาและความสําเร็จที่เกิดข้ึนไวดวย 

เมื่อเปรียบเทียบ IQCs กับทีมขามสายงานแลวจะมีความแตกตางในเร่ืองของสมาชิก
กลุมที่สามารถมารวมไดจากทั้งภายในและภายนอกองคกร ในขณะที่สมาชิกของทีมขามสายงานจะมี
เฉพาะคนในองคกรเทานั้น และเนื้อเรื่องของการทําทีมขามสายงานจะเปนเร่ืองที่เฉพาะคนในองคกร
เทานั้น และเนื้อเร่ืองของการทําทีมขามสายงานจะเปนเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงมากกวา แตอยางไรก็ตาม
ทั้งสองวิธีตางก็เปนเทคนิคในการทําใหคนมาพบปะและแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน เพ่ือชวยพัฒนา
และปรับปรุงองคกร 
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2.3 ชุมชนแหงการเรียนรู (Communities of Practice: CoP) เปนอีกหนึ่งเทคนิคที่
มีการใชอยางแพรหลาย โดย CoP เปนกลุมคนท่ีมารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี
ขึ้น สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะน้ีมักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจใน
เรื่องใดเร่ืองหน่ึงรวมกัน ซึ่งความไววางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปล่ียนขอมูลความรูระหวางกัน
จะเปนส่ิงที่สําคัญ โดย CoP จะมีความแตกตางจากการจัดตั้งทีมงาน เนื่องจากเปนการรวมกันอยาง
สมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคมไมไดมีการมอบหมายงานเฉพาะ
หรือเปนโครงการ แตเลือกทําในหัวขอเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น การทํา CoP จะมีระยะเวลาในการ
เริ่มตนและส้ินสุด โดยหากสมาชิกในกลุมหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงครวมกันแลว กลุม 
CoP ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเชน เปลี่ยนหัวขอของกลุมหรือมีการจัดตั้งกลุม CoP ใหมๆ 
ขึ้นมา ทั้งนี้ระหวางการอยูรวมกันควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกัน เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชน
ดวย อยางไรก็ตาม แม CoP จะเกิดข้ึนโดยการรวมตัวของสมาชิกท่ีสนใจรวมกันและจัดการกันเอง แต
ก็ตองมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนเพ่ือใหการทํายั่งยืนในระดับหนึ่ง เชน 

- ควรมีการยกยองชมเชยและใหการยอมรับกลุม CoP จากผูบริหารขององคกร 
- ชวยสนับสนุนใหการสื่อสารระหวางสมาชิก CoP เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว เชน

การลงทุนในเรื่องสื่อสารสนเทศ สถานที่ที่ใชประชุม เปนตน 
 - พยายามชักจูงหรือทําใหสมาชิกเห็นประโยชนในการพบปะแลกเปล่ียนความรู
ระหวางกัน 

 - ใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกที่ใหความรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ
เปนตัวอยางแกคนอ่ืนๆ ตอไป 

- สงเสริมให CoP มีการเติบโตและขยายตัว 
2.4 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ระบบพ่ีเลี้ยงเปนวิธีการในการถายทอด 

Tacit Knowledge แบบตัวตอตัวจากผูมีความรูและประสบการณมากกวาไปยังบุคลากรรุนใหมหรือผู
ที่มีความรูและประสบการณนอยกวา เปนวิธีการหนึ่งในการสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิดผูที่
เปนพี่เลี้ยงมักจะมีตําแหนงและอาวุโสกวา ซึ่งอาจอยูในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานก็ไดหาก
อยูในหนวยงานเดียวกันก็ไมควรเปนผูบังคับบัญชาและลูกนองกัน โดยทั่วไประบบพ่ีเลี้ยงนี้จะใชเวลา
คอนขางนาน เพราะทั้ง 2 ฝายจะตองสรางความคุนเคย ความสัมพันธ และความเขาใจกันผูที่เปนพ่ี
เลี้ยงนั้นนอกจากจะใหคําปรึกษาในดานการงานแลว ยังเปนที่ปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสน ที่
สําคัญพ่ีเลี้ยงจะตองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับความ
ตองการขององคกร 

2.5 การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน 
(Secondment) การสับเปล่ียนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานตางๆ  ซึ่งอาจอยู
ภายในสายงานเดียวหรือขามสายงานเปนระยะๆ เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของทั้ง 2 ฝาย (ผูถูกยายและผูที่อยูในหนวยงานตางๆ) ทําใหผูถูก
ยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น สําหรับการยืมตัวบุคลากรมาทํางานชั่วคราวนั้นเปน
การยายบุคลากรระดับบริหาร หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงไปชวยทํางานในหนวยงานขามสาย
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งานหรือหนวยงาน เพ่ือใหผูถูกยืมตัวถายทอดความรู ประสบการณของตนเองใหหนวยงาน เปนการ
กระจายความรูที่ไดผลในระยะสั้น ในขณะเดียวกันผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจากบุคลากรในหนวยงานอ่ืน
ซึ่งสามารถนํามาพัฒนางานของตนเองหรือสรางความรูใหมๆ ได 

2.6 เวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Form) การจัดประชุมหรือ
กิจกรรมอยางเปนกิจลักษณะอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนเวทีใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุย
กันก็เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได  ซึ่งอาจทําไดหลาย
ลักษณะ เชน การสัมมนาและประชุมทางวิชาการที่จัดอยางสม่ําเสมอ การใชเวลากอนและหลังการ
ประชุมตางๆ เพ่ือพูดคุยในเรื่องตางๆ เปนตน นอกจากวิธีการท่ีไดกลาวมาแลว การจัดสถานท่ีทํางาน
และสรางบรรยากาศในการทํางานก็มีสวนชวยเสริมปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกรองคกร
สามารถผสมผสานวิธีการเหลานี้เขาดวยกันเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ วิธีการทํางานและ
วัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหเกิดการกระจายความรู และการเรียนรูอยางทั่วถึงท้ังองคกร 

 
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
ระบุในมาตรา 11 ดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ 
รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ   ใหเกิดสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกานี้” และมีผลบังคับใช โดยกําหนดใหหนวยงานราชการตองพัฒนาไปสูความเปนองคกร
เรียนรูและตองดําเนินการจัดการความรู ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กําหนดใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินหนวยราชการกระแสของการ
จัดการความรูในหนวยราชการก็กลายเปนแฟชั่นทันที พฤติกรรมของหลายหนวยงานเปนไปใน
ลักษณะของการดําเนินการจัดการความรู โดยมีเปาหมายหลัก “เพ่ือใหไดชื่อวามีการจัดการความรู” 
ไมไดดําเนินการเพ่ือหวังผลของการจัดการความรูอยางแทจริง ซึ่งจะทําใหสูญเสียทรัพยากรไปโดยไม
เกิดผล 

วิจารณ พานิช (2548 : 219) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคตอผลสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดการความรูที่พบเห็นในหนวยราชการสรุปไดดังนี้ 

1. ภาวะผูนําที่ “พิการหรือบิดเบี้ยว” มีการปฏิบัติของผูนําระดับสูงขององคกรหลาย
ประการท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการจัดการความรูที่สําคัญๆ ไดแก 

1.1 ไมรูจักและไมสนใจการจัดการความรู 
1.2 ไมสนับสนุนหรือสนับสนุนแบบไมจริงใจ 
1.3 ถือประโยชนสวนตนสําคัญกวาประโยชนสวนองคกร 
1.4 มีการแยงชิงอํานาจในหมูผูบริหารระดับสูง หรือไมสามัคคีกัน 
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อีกประการหน่ึงคือ “การรวมศูนย” ของภาวะผูนํา คือ คิด และปฏิบัติในลักษณะท่ีเขาใจ
วาภาวะผูนํา หมายถึง ผูนําระดับสูงเทานั้น แนวคิดและการปฏิบัติในลักษณะน้ีเปนอุปสรรคตอการ
จัดการความรู ในการตีความจากมุมของการจัดการความรู คําวา “ภาวะผูนํา” นอกจากหมายถึง
ภาวะผูนําระดับสูงแลว ยังมีความเชื่อใน “ผูนําทั่วทั้งองคกร” ซึ่งถาไมมีการเอ้ือใหทุกคนในองคกรเปน 
“ผูนํา” ไดแลว การจัดการความรูภายในองคกรจะมีผลสัมฤทธิ์ไดยากหรือไมไดเลย 

ในกรณีนี้ คําวา “ผูนํา” หมายถึง ผูที่คนหาและทดลองวิธีการใหมๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ การท่ีจะเกิด “ผูนํา” ในบุคลากรทุกระดับภายในองคกรได ผูนําระดับสูง
จะตองยึดถือแนวทางทํางานแบบ “เอ้ืออํานาจ” (Empowerment) ไมใชแบบ “หวงอํานาจ”หรือ 
“รวบอํานาจ” 

2.  วัฒนธรรมอํานาจ องคกรที่อยูภายใตวัฒนธรรมอํานาจ (Top-down, Command 
and Control) จะมีลักษณะ 

2.1 บุคลากรแสดงความเคารพยําเกรง จงรักภักดีตอ “นาย” ที่เอ้ือประโยชนแกตน
ไดและทํางานเพ่ือสนอง “นโยบาย” ของ “นาย” เปนหลักโดยไมคํานึงถึงเปาหมายหลักขององคกร 

2.2 องคกรมีลักษณะเปน “แทงอํานาจ” หลายๆ แทงอยูดวยกันในลักษณะแทงใคร
แทงมัน 

2.3 การติดตอสื่อสารมีลักษณะสื่อสารในแนวด่ิงภายในแทงของตน ไมมีการ
ติดตอส่ือสารระหวางแทง หรือถามีก็จะตองมีเปนทางการ โดยผูมีอํานาจสูงสุดของแทง “อนุมัติ”ให
ดําเนินการได 

2.4 การริเริ่มสรางสรรคใหมๆ จะดําเนินไดเฉพาะโดย “นโยบาย” หรือโดยการ
อนุมัติของผูมีอํานาจสูงสุดภายในแทงเทานั้น 

2.5 การปฏิบัติงานตองเปนไปตามกฎระเบียบโดยเครงครัด 
2.6 ความสัมพันธเปนลักษณะ “ผูบังคับบัญชา” กับ “ผูอยูใตบังคับบัญชา 

ภายในวัฒนธรรมอํานาจเชนนี้ การเรียนรูจากภายนอกหนวยงานและการสรางความรูขึ้น
ใชเองอาจเปนการทาทายผูบังคับบัญชาและอาจเปนการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ 

เพ่ือลดความรุนแรงของวัฒนธรรมอํานาจ องคกรควรมีการยกยองและใหรางวัล
หนวยงานยอยที่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมใหปนความรูแกหนวยงานอ่ืนภายในองคกร หรือมีการ
สื่อสารกับหนวยงานอ่ืนอยางนาชื่นชมและเกิดผลดีตอองคกรตามเปาหมายหรือปณิธานหลักของ
องคกร หรือมีการดําเนินการแลกเปลี่ยน 

สมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 103-107) ไดกลาวถึงปญหาการจัดการความรู โดยสรุป
ไดวา “เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถแลกเปล่ียนความรู 
ความคิดเห็นไดงายขึ้น” ประโยคที่แสดงประโยชนและคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยค
ทํานองน้ีมีใหเห็นอยูมากมาย แตสิ่งเหลานี้จะเปนจริงไมได หากไมมีแหลงขอมูลหรือผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมมีความยินดีในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับผูอ่ืน ดังนั้นปญหาเทคโนโลยีใน
เรื่องของการเรียนรูไมใชเกิดจากปญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเทานั้น ยังเปนปญหาที่ตัวบุคคลดวย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูแมวาบุคลากรทุกคนรูวาการแบงปน
ความรูเปนส่ิงที่ดี และการแบงปนความรูนั้นไมไดทําใหความรูลดนอยลงเลย แตกลับยิ่งทําใหความรู
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นั้นเพ่ิมพูนข้ึน แตหลายคนยังมีความกังวลในการแบงปนความรูกับผูอ่ืน เชน ความกังวลวาตัวเองจะ
ลดบทบาทและความสําคัญลง หลังจากท่ีแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน การกระจายความรูเพ่ือเปนการ
พัฒนาศักยภาพทั้งของบุคลากรและองคกรเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู สรุปไดวา การ
จัดการความรู คือกระบวนการในการสราง ประมวล เผยแพร และใชความรู เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน และเหตุผลที่องคกรควรนําการจัดการความรูมาใช  

1. เพ่ือเก็บความทรงจําขององคกรไว เชน องคกรที่มีวิศวกรท่ีมีประสบการณสูงอายุ
เฉลี่ย 55 ป อีกไมกี่ปก็จะเกษียณกันหมด  ทําใหความทรงจําขององคกร ประสบการณ ขีด
ความสามารถในการทํางาน ที่อยูในสมองของคนหายไปดวย หรือองคกรมีคนทํางาน เปนคนหนุมสาว 
ซึ่งจะกระโดดเปล่ียนงาน เมื่อมีโอกาส ตองมีการจัดการความรู เพ่ือเก็บความรูไวในองคกร  

2. เพ่ือสงวนสมองขององคกร ทําใหคนมีความสุข มีคุณคา ไมออกไปจากองคกร  
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคกร ซึ่งประสิทธิผลในที่นี้ ครอบคลุมการตอบสนอง 

(ความตองการของลูกคา เปาหมายขององคกร และเปาหมายของสังคม) นวัตกรรม ขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพ  

4. เพ่ิมทุนทางปญญาใหแกองคกร คนมีความสําคัญ แตความสัมพันธระหวางคน มี
ความสําคัญมากกวา 
 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ในป พ.ศ.2479 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเริ่มกอตั้งเปน “โรงเรียนสตรีฝกหัดครู
นครปฐม” โดยใชตึกหอทะเบียนโดยใชตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 86 ถนน
เทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปดสอนชั้นฝกหัดครู
ประชาบาล ตอมาในป พ.ศ.2511 ไดเปลี่ยนชื่อเปนจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียน
ฝกหัดครูนครปฐม ป พ.ศ. 2512 ยายสถานท่ีตั้งเดิมมาท่ี 85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม (ซึ่งเปนที่ตั้งปจจุบัน) และเปดรับนักเรียนครูตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.) ป 
2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม และ
เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ป พ.ศ. 2518 เริ่มดําเนินการและ
บริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ทําวิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาทและโครงสรางเขา
ไปสูความเปนอุดมศึกษามากข้ึน ดังเชนที่ระบุไวในมาตรา 5 คือ “ใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันคนควา
และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี สงเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการแกชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่งไดรับฐานะให
เปนวิทยาลัยครูไดเพียง 5 ป ก็ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและขยายบทบาทออกไปอยางกวางขวาง
ตั้งแตพระราชบัญญัติประกาศใช ป พ.ศ. 2527ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางมาตราใหวิทยาลัยครูมีความสมบูรณ และปฏิบัติภารกิจสนองความ
ตองการของสังคมใหกวางขวางขึ้น สาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงลักษณะหน่ึงในมาตรา  5 คือ ให
วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาการตาง ๆ  นอกเหนือจากการผลิตครูไดดวย ป พ.ศ. 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูวา “สถาบัน
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ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ปพ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2547   พิมพประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับ
ใช ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน เปนตนไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554) 

จากสถานศึกษาที่มุงเนนในการผลิตบุคลากรในสายผูสอน  ไดเปล่ียนบทบาทมาเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทย และเปนแหลงความรูของปวงชน มุงจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหสมบูรณ มีคุณคาดานการจัดการภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุงสราง
องคความรูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจหลักคือ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
4. วิจัยเ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น สูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ

พระราชดําริ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
6. พัฒนาศักยภาพชุมชน 

 
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการเรียนการสอนใน 3 กลุมสาขาวิชา 

ประกอบดวยคณะวิชาตาง ๆ ดังนี้  
1. กลุมสาขาวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก คณะครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ 
2. กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
3. กลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร  
และมีโครงสรางการบริหารงานดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ที่มา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. รายงานประจําป 2554. นครปฐม : เพชรเกษมพร้ินติ้ง กรุป 

จํากัด, 2554 : 24. 
  

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546) ทําการศึกษาการนําเสนอระบบการจัดการความรู

สําหรับองคกรภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการขององคกร
เอกชนเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรเอกชน ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
กําหนดส่ิงที่ตองเรียนรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การเก็บและสืบคนความรู การถายโอน
และการนําความรูไปประยุกตใชในองคกรเอกชน และนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคกร
เอกชน กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวยนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 60 คน และผูบริหารงานทรัพยากรบุคคล และงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน  
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ผลการวิจัยพบวา ระบบการจัดการความรูสําหรับองคกรภาคเอกชน ประกอบดวย 8 
องคประกอบ คือ 1) ผูนํา/ผูบริหารองคกร 2) วิสัยทัศนการจัดการความรู 3) พันธกิจการจัดการ
ความรู 4) นโยบายการจัดการความรู 5) เปาหมายการจัดการความรู 6) เทคโนโลยี 7) บุคลากรท่ีใช
ความรู และ 8) ทีมผูชํานาญการ โดยระบบการจัดการความรูสําหรับองคกรเอกชนมี 5 ขั้นตอน 
ประกอบดวย  

ขั้นที่ 1 การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู มี 5 ขั้นตอนยอย คือ กําหนดนโยบายในส่ิงที่องคกร
ตองเรียนรู ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ หาความตองการในเร่ืองที่จะเรียนรูของพนักงาน ทีม
ผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูพิจารณาความเหมาะสม ประกาศและประชาสัมพันธความรูที่
ตองเรียนรู 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู มี 7 ขั้นตอนยอย คือ กําหนดนโยบายในการแสวงหาความรู 
ประกาศนโยบาย กําหนดเปาหมายการเรียนรู เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากร เตรียมเทคโนโลยี
สารสนเทศ/สื่อโสตทัศน ประเมินความพรอม และแสวงหาความรูจากชองทางตางๆ เพ่ือเปนการสราง
ความรู 

ขั้นที่ 3 การสรางความรูในองคกรมี 7 ขั้นตอนยอย คือ กําหนดนโยบายในการสราง
ความรูและนวัตกรรมใหม ประกาศนโยบายประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมสรางสรรคผลงานใหม 
รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ ทั่วทั้งองคกร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเดิมเขากับความรูใหม 
ทดลองใชความรูที่องคกรสรางขึ้น และประกาศองคความรูและนวัตกรรมใหม 

ขั้นที่ 4 การจัดเก็บและสืบคนความรูในองคกร มี 9 ขั้นตอนยอย คือ กําหนดนโยบายใน
การจัดเก็บและสืบคนความรูในองคกร ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ กําหนดองคความรูที่จะ
นํามาจัดเก็บ ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูประเมินความรูเดิมที่องคกรมีอยู บูรณาการ
ความรูเดิมเขากับความรูใหม ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูกลั่นกรอง ตรวจสอบ คัดเลือก
ความรู เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บความรู ปรับปรุง  และพัฒนาองคความรูให
ใหมอยูเสมอ  

ขั้นที่ 5 การถายโอนและการนําความรูไปใช มี 8 ขั้นตอนยอย คือ กําหนดนโยบาย 
ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน เลือกวิธีการท่ีจะถายโอนความรู เปดโอกาสให
พนักงานมีการถายโอนและนําความรูไปใช ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปด
โอกาสใหพนักงานถายโอนและนําความรูไปใชเพ่ือประโยชนขององคกร 

 
ยุวดี เกตสัมพันธ และคณะแพทย จาก โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันเพ่ิมผลผลิต 

(วิจารณพานิช 2549: 186) ไดทําการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรมีผลตอการจัดการความรูอยางไร” 
ในโรงพยาบาลศิริราช และอีก 2 หนวยงาน โดยนิยาม “วัฒนธรรมองคกร” วาหมายถึง “แบบแผน
พฤติกรรมท่ีบุคลากรในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ 
คานิยมและเปนส่ิงที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติการในองคกรนั้นๆ” ศึกษามิติทางวัฒนธรรม 4 มิติ 
คือ (1) ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ (2) การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (3) ปจเจกชนนิยม-กลุมนิยม 
(4) หยิน-หยาง ศึกษาวากระบวนการการจัดการความรู 6 ขั้นตอนตาม Xerox Model (การจัดการ
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การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม, การสื่อสาร กระบวนการและเคร่ืองมือ, การฝกอบรมและการเรียนรู, 
การวัดผล,และการยกยองชมเชยและการใหรางวัล) กับมิติทางวัฒนธรรมแตละมิติมีความสัมพันธกัน
อยางไร 

ผลลัพธภาพรวม วัฒนธรรมองคกรกับกระบวนการการจัดการความรู มีความสัมพันธกัน
รอยละ 35 ในขณะที่ผลการศึกษาในอเมริกา คือ รอยละ 80 มิติทางวัฒนธรรมที่สงเสริมกระบวนการ
การจัดการความรู ทั้ง 6 กระบวนการคือ หยาง (ความกระตือรือรน สนใจความกาวหนา มีความ
กาวราว) ในทางตรงกันขาม หยิน (ความออนนอมถอมตนการคํานึงถึงจิตใจหรือความรูสึกของผูอ่ืน 
เนนความสัมพันธมากกวาเรื่องงาน) เปนอุปสรรค มิติทางวัฒนธรรมดานความเหล่ือมล้ําของอํานาจ 
เปนอุปสรรคตอการจัดการการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนพฤติกรรม และตอการเรียนรู ความเปนปจเจก
นิยมชวยสงเสริมกระบวนการ KM ดานกระบวนการและเคร่ืองมือ และดานการยกยองชมเชยและให
รางวัล และเปนอุปสรรคตอการวัดผล เชนเดียวกับการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ชวยสงเสริมการยก
ยอง ชมเชย และใหรางวัล 

นฤมล แกวปอม (2551 : 106-120) ศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยแมโจ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคกรและสภาพการ
บริหารจัดการความรูในปจจุบันของมหาวิทยาลัยแมโจ และวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคกรกับกระบวนการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรม
องคกรของมหาวิทยาลัยแมโจโดยรวม และจําแนกตามรายลักษณะคือ ลักษณะสรางสรรค ลักษณะต้ัง
รับ-เฉื่อยชา และลักษณะต้ังรับ-กาวราว มีคาเฉลี่ยระดับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาระดับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยแมโจแบงตามประเภทสายงาน พบวา สายวิชาการ
มีคาเฉลี่ยระดับวัฒนธรรมองคกรรายลักษณะสรางสรรคอยูในระดับมาก และสายปฏิบัติการอยูใน
ระดับปานกลาง สวนรายลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และตั้งรับกาวราว ทั้งสองสายมีคาเฉล่ียระดับ
วัฒนธรรมองคกรอยูในระดับปานกลาง ระดับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยแมโจแบงตามกลุม
สาขา พบวา กลุมสาขาศิลปศาสตร มีคาเฉลี่ยระดับวัฒนธรรมองคกรรายลักษณะสรางสรรคในระดับ
มาก และกลุมสาขาวิทยาศาสตร และกลุมศูนย/สํานัก/โครงการจัดตั้ง อยูในระดับปานกลาง สวนราย
ลักษณะตั้งรับเฉื่อยชา และลักษณะต้ังรับ-กาวราว ทั้งสามกลุมสาขามีคาเฉลี่ยระดับวัฒนธรรมองคกร
อยูในระดับปานกลาง หนวยงานขนาดใหญและขนาดเล็กมีวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-กาวราว 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหนวยงานขนาดใหญ มีลักษณะวัฒนธรรมองคกรตั้ง
รับ-กาวราวมากกวาองคกรขนาดเล็ก สวนวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค และลักษณะต้ังรับ-
เฉื่อยชา หนวยงานขนาดใหญและหนวยงานขนาดเล็กมีวัฒนธรรมองคกรลักษณะท้ังสองลักษณะ
ดังกลาวไมตางกัน สําหรับสภาพการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยแมโจโดยรวมและแบงตาม
ขนาดหนวยงาน ประเภทสายงาน และกลุมสาขา พฤติกรรมของบุคลากรในกระบวนการบริหาร
จัดการความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยแมโจโดยรวม และ
แบงตามขนาดหนวยงานประเภทสายงาน และกลุมสาขา จําแนกตามรายลักษณะสรางสรรค ลักษณะ
ตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะต้ังรับ-กาวราว มีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการความรูทั้ง 7 
ขั้นตอน ในระดับตางกัน 
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Balthazard และ Cooke (2004 : 5 - 8) ทําการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับความสําเร็จ
ของการจัดการความรู 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) ซึ่งเนนที่ความสําเร็จ (Achievement) สัจการแหงตน (Self-
actualizing) บุคคลและการกระทํา (Humanistic-encouraging) และไมตรีสัมพันธ (Affiliation) 2) 
ลักษณะวัฒนธรรมแบบต้ังรับ-เฉื่อยชา (Passive/defensive styles) ซึ่งเนนการเห็นพองดวย 
(Approval) กฎระเบียบ (Conventional) การพ่ึงพา (Dependent) และการหลีกเลี่ยง 
(Avoidance) 3) ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว (Aggressive/defensive styles) ซึ่งเนนที่
การเห็นตรงกันขาม (Oppositional) อํานาจ (Power) การแขงขัน (Competitive) และความ
สมบูรณแบบ (Perfectionist) ที่มีผลหรือมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จของการ
จัดการความรูโดยวัดผลในรูปแบบของผลลัพธทั้งระดับบุคคลและผลลัพธระดับองคกร  ผลลัพธระดับ
บุคคลท่ีศึกษา ประกอบดวย บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน คุณภาพของการติดตอสื่อสาร ความเหมาะสม
ของจํานวนสมาชิก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความพึงพอใจในงาน สวนในดานผลลัพธระดับ
องคกรที่ศึกษา ประกอบดวย คุณภาพของสินคาและบริการ การใหคํามั่นในการบริการลูกคา 
ความสามารถในการปรับตัว อัตราการออกจากงาน และ คุณภาพของสถานท่ีทํางาน 

ผลจากการศึกษาพบวา ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผลลัพธระดับบุคคลในดานบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก และความพึง
พอใจในงาน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับบุคคลในดานคุณภาพของการติดตอสื่อสาร  
และความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก ในทางตรงกันขาม ลักษณะวัฒนธรรมแบบตั้งรับ (เฉื่อยชา-
กาวราว) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับบุคคลในดานบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน  ความเหมาะสม
ของจํานวนสมาชิก และความพึงพอใจในงาน แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับบุคคลในดาน
คุณภาพของการติดตอสื่อสาร และความเหมาะสมของจํานวนสมาชิก และในการวัดผลลัพธระดับ
องคกรพบวา ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธระดับองคกรใน
ดานคุณภาพของสินคาและบริการ การใหคํามั่นในการบริการลูกคา ความสามารถในการปรับตัว และ
คุณภาพของสถานท่ีทํางาน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับองคกรในดานอัตราการออกจาก
งาน ในทางตรงกันขามลักษณะวัฒนธรรมแบบต้ังรับ (เฉื่อยชา-กาวราว) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ผลลัพธระดับองคกรในดานอัตราการออกจากงาน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับองคกรใน
ดานคุณภาพของสินคาและบริการ การใหคําม่ันในการบริการลูกคา ความสามารถในการปรับตัว และ
คุณภาพของสถานท่ีทํางาน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรู ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) และ
รูปแบบของขอมูลที่ใชเปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ไดแก ขาราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและ
สายสนับสนุน) พนักงานราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ลูกจางประจํา (สายปฏิบัติการ) 
จํานวนทั้งสิ้น 532 คน จากคณะและสํานักตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด 
 

หนวยงาน จํานวน (คน) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 138 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 119 
คณะวิทยาการจัดการ 66 
คณะครุศาสตร 49 
คณะพยาบาลศาสตร 19 
สํานักงานอธิการบดี 88 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2 

รวมทั้งสิ้น 532 
 

 1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง 

Yamane (ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41) โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ขนาดตัวอยางที่ใช ดังนี้  
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n ≥
)2Ne+(1

N
 

  
เมื่อ n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N คือ ขนาดของประชากรที่ตองการศึกษา และ N = 523 
   e คือ ความผิดพลาดที่ยอมรับได เทากับ 5% หรือ e = 0.05 
แทนคาในสูตร 

 

n ≥
2(0.05) 532+(1

532
 

 
n ≥ 228.33 หรือ 229 

จากการคํานวณไดขนาดตัวอยาง 228.33 ราย อยางไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกในการ
วิจัยผูวิจัยจึงกําหนดใหขนาดตัวอยางเทากับ 229 ราย 
 
 1.3 การสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดย
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแตละกลุมตามสัดสวนจํานวนบุคลากรของแตละหนวยงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 และใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในแต
ละหนวยงาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนบุคลากรในหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวนประชากร
(คน) 

สัดสวนคิดเปน 
รอยละ 

จํานวนตัวอยาง 
(คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 66 12.41 29 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 138 25.94 59 
คณะครุศาสตร 49 9.21 21 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 119 22.37 51 
คณะพยาบาลศาสตร 19 3.57 8 
สํานักงานอธิการบดี 88 16.54 38 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 2.26 5 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 6.77 16 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2 0.38 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 0.56 1 

รวมทั้งสิ้น 532 100 229 
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2. เคร่ืองมือที่และการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ตําแหนง ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหนวยงานที่สังกัด 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรตี้ แบงลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
เปน 3 ลักษณะประกอบดวย 1) วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค จํานวน 13 ขอ 2) วัฒนธรรม
องคกรลักษณะต้ังรับ – เฉื่อยชา จํานวน 16 ขอ และ 3) วัฒนธรรมองคกรลักษณะแบบต้ังรับ – 
กาวราว จํานวน 11 ขอ โดยมีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s Five Rating Scale)  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก กระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน ตามแนวคิดของบุญดี 
บุญญากิจ และคณะ ประกอบดวย 1) การคนหาความรู จํานวน 3 ขอ 2) การสรางและแสวงหา
ความรู จํานวน 6 ขอ 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ จํานวน 3 ขอ 4) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู จํานวน 6 ขอ 5) การเขาถึงความรู จํานวน 7 ขอ 6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู จํานวน 
12 ขอ และ 7) การเรียนรู จํานวน 3 ขอ  โดยมีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอ และบริบทดานการ
บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 10 ขอ  เปนคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s Five Rating Scale)  

 โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ซึ่งเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s Five Rating Scale) ผูวิจัยกําหนดน้ําหนักคะแนน 
ในการประเมินวัฒนธรรมองคกรและการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีวัฒนธรรมองคกร/การบริหารจัดการความรูมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีวัฒนธรรมองคกร/การบริหารจัดการความรูมาก 
 3 หมายถึง มีวัฒนธรรมองคกร/การบริหารจัดการความรูปานกลาง 
 2 หมายถึง มีวัฒนธรรมองคกร/การบริหารจัดการความรูนอย 
 1 หมายถึง มีวัฒนธรรมองคกร/การบริหารจัดการความรูนอยที่สุด 

 
 2.2 การสรางเคร่ืองมือ 

 ในการสรางเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 2.2.1 การทบทวนวรรณกรรม สามารถนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในเรื่องของ

ความรู การจัดการความรู วัฒนธรรมองคกร และงานวิจัยที่เกี่ยวของมากําหนดกรอบแนวคิดและ
สรางเปนแบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.2.2 กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 
การศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรางเปนแนว
คําถามและสรางเปนแบบสอบถาม 

  2.2.3 นําเครื่องมือวิจัยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และความถูกตองของภาษา รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแกไข 

 2.2.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Consistency: IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยการใหคะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญดังนี้ (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-124)     

 +1   เมื่อขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา 
        0   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา 
      -1   เมื่อขอคําถามไมสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ซึ่งหมายถึงแบบ

คําถามมีความสอดคลองตามประเด็นหลักของเน้ือหา ผูศึกษาจึงจัดพิมพแบบสอบถาม 
 2.2.5 นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาแลว ไป

ทดลองใช (Try -Out) กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 30 ราย แลว
นํามาวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ประสพชัย พสุนนท, 2553) ไดคา
ความเชื่อม่ันปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
 

แบบสอบถามเรื่อง จํานวนขอคําถาม คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
วัฒนธรรมองคกร 40 0.9250 
กระบวนการบริหารจัดการความรู 40 0.8063 
บริบทการบริหารจัดการความรู 10 0.8335 

 
จากตารางที่ 3.3 แสดงวาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้ ในสวนของแบบสอบถามตอนที่ 2 

เปนแบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธแอลฟา เทากับ  0.9250 สําหรับแบบสอบถามตอนที่ 3  เรื่อง
กระบวนการบริหารจัดการความรู มีคาสัมประสิทธแอลฟา เทากับ  0.8063 และเร่ืองบริบท 
การจัดการความรู มีคาสัมประสิทธแอลฟา เทากับ  0.8335 ซึ่งอยูในระดับที่ใชไดดีเนื่องจากมีคา
ความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการรวบรวมขอมูล 
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2.6 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณ          
แลวนําเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 229 
คน 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเดือนมิถุนายน 2555 
 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม  SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) โดยแยกวิเคราะหดังนี้ 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยคํานวณหาคาความถี่ และคารอย
ละแลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

4.2 ลักษณะวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหดวยการหาคาคะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
จําแนกระดับวัฒนธรรมองคในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามเกณฑของเบสท (Best, 1981: 182)    

4.3 สภาพการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปน
แบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดนํามาหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
จําแนกระดับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามเกณฑของเบสท (Best, 
1981: 182)   

โดยเกณฑการใหคะแนนเฉล่ียวัฒนธรรมองคกรและกระบวนการบริหารจัดการความรู
แบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981: 182) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือการจัดการความรูอยูในระดับ
นอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือการจัดการความรูอยูในระดับ
นอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือการจัดการความรูอยูในระดับ
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือการจัดการความรูอยูในระดับ
มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือการจัดการความรูอยูในระดับ
มากท่ีสุด 

4.4 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการท่ีแบงลักษณะของวัฒนธรรม
องคกรเปน 3 ลักษณะ คือ (1) วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค (2) วัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ัง
รับ-เฉื่อยชา และ (3) วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-กาวราว กับกระบวนการจัดการความรู 7 
ขั้นตอน ไดแก (1) การคนหาความรู  (2) การสรางและแสวงหาความรู (3) การจัดการความรูใหเปน
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ระบบ (4) การประมวลและกล่ันกรองความรู (5) การเขาถึงความรู (6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
และ (7) การเรียนรู ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)   

 
5. การนําเสนอผลการวิจัย 

นําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบ
ตารางแสดงขอมูลทางสถิติ (Descriptive Analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มุงศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแบบสอบถามบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จาก
คณะและสํานักตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 229 คน การวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใช
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวนทั้งสิ้น 229 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 - 9 
 
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 100 43.67 
หญิง 129 56.33 

รวม 229 100 
 
จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงมากกวาชาย โดยมีผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนหญิง จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 56.33 และผูตอบแบบสอบถามที่เปนชาย 
มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 43.67 
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 30 ป 48 20.96 
30 – 39 ป 95 41.48 
40 – 49 ป 72 31.44 
ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 14 6.11 

รวม 229 100 
 

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30 – 39 ป มีมากที่สุด จํานวน 95คน 
คิดเปนรอยละ 41.48 รองลงมา อายุ 40 – 49 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 31.44 อายุต่ํากวา 
30 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 20.96 และอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
6.11 ตามลําดับ 

 
ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ   
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 110 48.03 
สมรส 104 45.41 
มาย/หยาราง 9 3.93 
แยกกันอยู 6 2.62 

รวม 229 100 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีมากที่สุด จํานวน 110คน 

คิดเปนรอยละ 48.03 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 45.41สถานภาพ
มาย/หยาราง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.93 และสถานภาพแยกกันอยู มีจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 2.62 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา   
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี 171 74.67 
ปริญญาโท 52 22.71 
ปริญญาเอก 6 2.62 

รวม 229 100 
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จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 171 คน คิดรอยละ 74.67 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
22.71 และปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.62 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทบุคลากร   
 

ประเภทบุคลากร จํานวน รอยละ 
ขาราชการ 87 37.99 
พนักงานราชการ 14 6.11 
พนักงานมหาวิทยาลัย 120 52.40 
ลูกจางประจํา 8 3.49 

รวม 229 100 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีมากท่ีสุด คือ 
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 52.40 รองลงมา เปนขาราชการ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
37.99 พนักงานราชการ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.11 และลูกจางประจํา จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 3.49 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา  5 ป 51 22.27 
ระหวาง 5 – 10 ป 62 27.07 
ระหวาง 11 – 15 ป 99 43.23 
ตั้งแต 16 ปขึ้นไป 17 7.42 

รวม 229 100 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 11 – 15 ป 
มีมากที่สุด คือ จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 43.23 รองลงมา มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 5 – 
10 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.07 ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 22.27 และระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต 16 ปขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.42  
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด  
 

หนวยงานที่สังกัด จํานวน รอยละ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 59 25.76 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 51 22.27 
สํานักงานอธิการบดี 38 16.59 
คณะวิทยาการจัดการ  29 12.66 
คณะครุศาสตร  21 9.17 
สํานักวิทยบริการฯ 16 6.99 
คณะพยาบาลศาสตร  8 3.49 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ  5 2.18 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  1 0.44 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0.44 

รวม 229 100 
 
จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 59 

คน คิดเปนรอยละ 25.76 รองลงมา ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 22.27 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 16.59 คณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 12.66 คณะครุศาสตร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.17 สํานักวิทย
บริการฯ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.99 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
3.49 สํานักสงเสริมวิชาการฯ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.18 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
สถาบันวิจัย มีจํานวนเทากัน คือ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.44  
 
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของ
ผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และจําแนกระดับวัฒนธรรมองคในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามเกณฑของเบสท ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 11 - 27 
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2.1 วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค 
 
ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนความสําเร็จ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค  

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติเนนความสําเร็จ         
1. บุคลากรสวนใหญมีสวนรวม

ในการกําหนดเปาหมายของ
โครงการหรือแผนงาน
รวมกัน 

131 51 41 6  4.34 
 

0.86 
 

มาก 
 (57.21) (22.27) (17.90) (2.62)  

2. บุคลากรสวนใหญมีความ
กระตือรือรนและมีความสุข
กับงานท่ีทํา 

61 109 48 9 2 3.95 
 

0.84 
 

มาก 
 (26.64) (47.60) (20.96) (3.93) (0.87) 

3. พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรสวนใหญมีเหตุผล
และหลักการ 

58 98 57 15 1 3.86 
 

0.89 
 

มาก 
 (25.33) (42.79) (24.89) (6.55) (0.44) 

4. บุคลากรสวนใหญมี
ความรูสึกวางานที่ปฏิบัติอยู
มีความสําคัญและทาทาย
ความสามารถ 

64 99 59 7  3.96 
 

0.81 
 

มาก 
 (27.95) (43.23) (25.76) (3.06)  

รวม 4.03 0.61 มาก 
 
ตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนน

ความสําเร็จ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 และอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยบุคลากรสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของโครงการหรือแผนงานรวมกัน  มี
คาเฉลี่ยสูงสดุ คือ 4.34 รองลงมาไดแก บุคลากรสวนใหญมีความรูสึกวางานที่ปฏิบัติอยูมีความสําคัญ
และทาทายความสามารถ มีคาเฉล่ีย 3.96 บุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรนและมีความสุขกับ
งานที่ทํา มีคาเฉล่ีย 3.95 และพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสวนใหญมีเหตุผลและหลักการ  มี
คาเฉลี่ย 3.86 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนความเปนตนเอง ของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครปฐม 
 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค  

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติเนนความเปนตนเอง         
1. เปาหมายในการทํางานของ

บุคลากรมุงเนนที่คุณภาพ
มากกวาปริมาณงาน 

72 102 49 6  4.05 
 

0.80 
 

มาก 
 (31.44) (44.54) (21.40) (2.62)  

2. บุคลากรสวนใหญมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนางานของตนให
สอดคลองกับงานขององคกร 

64 101 55 9  3.96 
 

0.82 
 

มาก 
 (27.95) (44.10) (24.02) (3.93)  

3. ความสําเร็จของงานเปนสวน
หนึ่งของความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ของบุคลากร 

55 115 56 2 1 3.97 
 

0.75 
 

มาก 
 (24.02) (50.22) (24.45) (0.87) (0.44) 

รวม 3.99 0.69 มาก 
 

ตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนความเปน
ตนเอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 และอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยเปาหมายในการทํางานของบุคลากรมุงเนนที่คุณภาพมากกวาปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
4.05 รองลงมาไดแก ความสําเร็จของงานเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของ
บุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.97 และบุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานของตนให
สอดคลองกับงานขององคกร มีคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนบุคคลและการกระตุน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค  

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติเนนบุคคลและการกระตุน         
1. หนวยงานใหการสนับสนุน

ในเขารวมฝกอบรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู และพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 

51 119 56 2 1 3.95 
 

0.74 
 

มาก 
 (22.27) (51.97) (24.45) (0.87) (0.44) 

2. หนวยงานมีนโยบายสงเสริม
ความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ 

51 106 66 5 1 3.88 
 

0.79 
 

มาก 
 (22.27) (46.29) (28.82) (2.18) (0.44) 

3. บุคลากรสามารถเสนอความ
คิดเห็นไดอยางอิสระในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน การ
ทํางานเปนทีม   

50 108 62 8 1 3.86 
 

0.81 
 

มาก 
 (21.83) (47.16) (27.07) (3.49) (0.44) 

รวม 3.90 0.62 มาก 
 

ตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนบุคคล
และการกระตุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 และอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยหนวยงานใหการสนับสนุนในเขารวมฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.95 รองลงมา ไดแก หนวยงานมีนโยบายสงเสริมความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.88 และบุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระในการทํา
กิจกรรมรวมกัน การทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ย 3.86 ตามลําดับ  
 



49 

  

ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนไมตรีสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรค  

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติเนนไมตรีสัมพันธ         
1. บุคลากรสวนใหญมีความ

เปนกันเองและเปดเผย 
60 93 58 16 2 3.84 

 
0.92 

 
มาก 

 (26.20) (40.61) (25.33) (6.99) (0.87) 
2. บรรยากาศในการทํางานมี

ความอบอุนและใหการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน   

39 77 94 16 3 3.58 
 

0.90 
 

มาก 
 (17.03) (33.62) (41.05) (6.99) (1.31) 

3. บุคลากรสวนใหญมีการ
แบงปนและเขาใจความรูสึก
ซึ่งกันและกันในการทํางาน 

46 84 80 15 4 3.67 
 

0.93 
 

มาก 
 (20.09) (36.68) (34.93) (6.55) (1.75) 

รวม 3.70 0.80 มาก 
 

ตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค มิติเนนไมตรี
สัมพันธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.70 และอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยบุคลากรสวนใหญมีความเปนกันเองและเปดเผย มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.84 รองลงมาไดแก 
บุคลากรสวนใหญมีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันในการทํางาน  มีคาเฉลี่ย 3.67 และ
บรรยากาศในการทํางานมีความอบอุนและใหการยอมรับซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร

ลักษณะสรางสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค x  S.D. ระดับ 
มิติเนนความสําเร็จ 4.03 0.61 มาก 
มิติเนนความเปนตนเอง 3.99 0.69 มาก 
มิติเนนบุคคลและการกระตุน 3.90 0.62 มาก 
มิติเนนไมตรีสัมพันธ 3.70 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.51 มาก 
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ตารางท่ี  15 แสดงให เห็นวา  ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติเนน
ความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.03 รองลงมาไดแก มิติเนนความเปนตนเอง มีคาเฉล่ีย 3.99 มิติ
เนนบุคคลและการกระตุน มีคาเฉลี่ 3.90 และมิติเนนไมตรีสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.70 ตามลําดับ  

 
2.2 วัฒนธรรมองคลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา  
 
ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา มิติมุงเห็นพองดวยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะ 
ตั้งรับ – เฉื่อยชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D.

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงเห็นพองดวย        
1. บุคลากรสวนใหญ

มักจะแสดงความ
คิดเห็นคลอยตาม
ผูบังคับบัญชา 

23 90 99 17  3.52 
 

0.78 
 

มาก 
(10.04) (39.30) (43.23) (7.42)  

2. บุคลากรสวนใหญ
พยายามเห็นดวยและ
คลอยตามความ
คิดเห็นของกันและกัน 

30 102 89 7 1 3.67 
 

0.76 
 

มาก 
(13.10) (44.54) (38.86) (3.06) (0.44) 

3. บุคลากรสวนใหญ
พยายามปฏิบัติตัวให
เหมือนกับบุคคลสวน
ใหญในองคกร 

39 96 87 6 1 3.72 
 

0.79 
 

มาก 
(17.03) (41.92) (37.99) (2.62) (0.44) 

4. บุคลากรสวนใหญเห็น
ดวยกับงานที่ไดรับ
มอบหมายและหนาที่
ของตนโดยไมมีขอ
โตแยง  

47 95 73 13 1 3.76 
 

0.86 
 

มาก 
(20.52) (41.48) (31.88) (5.68) (0.44) 

รวม 3.67 0.63 มาก 
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ตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา มิติมุงเห็น
พองดวย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 และอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยบุคลากรสวนใหญเห็นดวยกับงานที่ไดรับมอบหมายและหนาที่ของตนโดยไมมีขอโตแยง มี
คาเฉลี่ย 3.76 บุคลากรสวนใหญพยายามปฏิบัติตัวใหเหมือนกันบุคคลสวนใหญในองคกร มีคาเฉลี่ย 
3.72 บุคลากรสวนใหญพยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็นของกันและกัน มีคาเฉลี่ย 3.67 
และ บุคลากรสวนใหญมักจะแสดงความคิดเห็นคลอยตามผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย 3.52  
 
ตารางที่ 17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มิติมุงยึดกฎเกณฑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – เฉื่อยชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงยึดกฎเกณฑ         
1. บุคลากรสวนใหญ

ยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือ
ขอบังคับของ
หนวยงานอยาง
เครงครัด 

42 90 84 13  3.70 
 

0.83 
 

มาก 
 (18.34) (39.30) (36.68) (5.68)  

2. บุคลากรสวนใหญ
ยึดติดอยูกับ
ระเบียบแบบ
แผนการปฏิบัติงาน
แบบเกาๆ  

36 86 94 12 1 3.63 
 

0.83 
 

มาก 
 (15.72) (37.55) (41.05) (5.24) (0.44) 

3. บุคลากรสวนใหญให
การยอมรับและ
เคารพในระบบ
อาวุโส   

34 96 94 4 1 3.69 
 

0.76 
 

มาก 
 (14.85) (41.92) (41.05) (1.75) (0.44) 

รวม 3.67 0.72 มาก 
 

ตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา มิติมุงยึด
กฎเกณฑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 และอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยบุคลากรสวนใหญยอมรับและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานอยาง
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เครงครัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.70 รองลงมาไดแก บุคลากรสวนใหญยึดติดกับระเบียบแบบแผนการ
ปฏิบัติงานแบบเกาๆ  มีคาเฉลี่ย 3.69 และบุคลากรสวนใหญใหการยอมรับและเคารพในระบบอาวุโส 
มีคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มิติมุงพ่ึงพา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – เฉื่อยชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงพ่ึงพา         
1. บุคลากรสวนใหญ

ไมทราบ
จุดมุงหมายในการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเองและองคกร 

47 82 87 11 2 3.70 
 

0.88 
 

มาก 
 (20.52) (35.81) (37.99) (4.80) (0.87) 

2. บุคลากรสวนใหญ
มุงปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของผูบริหาร/
หัวหนากลุม/
หัวหนางาน 

39 78 97 15  3.62 
 

0.84 
 

มาก 
 (17.03) (34.06) (42.36) (6.55)  

3. บุคลากรสวนใหญ
ไววางใจและเชื่อมั่น
ในตัวผูบริหาร 

47 78 89 15  3.69 
 

0.87 
 

มาก 
 (20.52) (34.06) (38.86) (6.55)  

4. การตัดสินใจในการ
ดําเนินการใดๆ 
มักจะอยูที่ผูบริหาร/
หัวหนากลุม/
หัวหนางาน 

50 77 83 18 1 3.69 
 

0.92 
 

มาก 
 (21.83) (33.62) (36.24) (7.86) (0.44) 

รวม 3.67 0.80 มาก 
 

ตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา มิติมุง
พ่ึงพา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 และอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยบุคลากรสวนใหญไมทราบจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
3.70 รองลงมาไดแก บุคลากรสวนใหญไววางใจและเชื่อมั่นในตัวผูบริหาร และการตัดสินใจในการ
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ดําเนินการใดๆ มักจะอยูที่ผูบริหาร/หัวหนากลุม/หัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 3.69 เทากัน และบุคลากร
สวนใหญมุงปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหาร/หัวหนากลุม/หัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 3.62 
 
ตารางที่ 19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มิติมุงการหลีกเลี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – เฉื่อยชา 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่สุด 

มิติมุงการหลีกเลี่ยง         
1. บุคลากรสวนใหญ

รูสึกผิด ตําหนิ
ตนเอง และรูสึกวา
ตนเองไมมีคุณคา
เมื่อทํางานผิดพลาด 

68 67 81 11 2 3.82 
 

0.95 
 

มาก 
 (29.69) (29.26) (35.37) (4.80) (0.87) 

2. การปฏิบัติงาน
ผิดพลาดแมจะเพียง
เล็กนอยก็ตาม จะ
ไมไดรับการยกเวน
การลงโทษ 

58 119 44 7 1 3.99 
 

0.78 
 

มาก 
 (25.33) (51.97) (19.21) (3.06) (0.44) 

3. บุคลากรสวนใหญ
ทํางานในลักษณะ
ตางคนตางทํา 

54 106 61 7 1 3.90 
 

0.81 
 

มาก 
 (23.58) (46.29) (26.64) (3.06) (0.44) 

4. บุคลากรสวนใหญ
ทํางานเฉพาะใน
สวนที่ตนรับผิดชอบ
เทานั้น 

47 110 64 7 1 3.85 
 

0.79 
 

มาก 
 (20.52) (48.03) (27.95) (3.06) (0.44) 

5. เมื่อมีปญหาหรือขอ
ขัดแยงเกิดข้ึน 
บุคลากรสวนใหญ
จะไมเผชิญหนากับ
ปญหา 

49 109 62 9  3.86 
 

0.79 
 

มาก 
 (21.40) (47.60) (27.07) (3.93)  

ภาพรวม 3.88 0.54 มาก 
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ตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา มิติมุงการ
หลีกเลี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 และอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยการปฏิบัติงานผิดพลาดแมจะเพียงเล็กนอยก็ตาม จะไมไดรับการยกเวนการลงโทษ มีคาเฉลี่ย 
3.99 รองลงมาไดแก บุคลากรสวนใหญทํางานในลักษณะตางคนตางทําและทําเฉพาะในสวนที่ตน
รับผิดชอบเทานั้น มีคาเฉลี่ย 3.90 เม่ือมีปญหาหรือขอขัดแยงเกิดขึ้น บุคลากรสวนใหญจะไม
เผชิญหนากับปญหา มีคาเฉลี่ย 3.86 บุคลากรสวนใหญทํางานเฉพาะในสวนที่ตนรับผิดชอบเทานั้น มี
คาเฉล่ีย 3.85 และบุคลากรสวนใหญรูสึกผิด ตําหนิตนเอง และรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาเมื่อทํางาน
ผิดพลาด มีคาเฉลี่ย 3.82 

 
ตารางที่ 20 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร

องคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา x  S.D. ระดับ 
มิติมุงเห็นพองดวย 3.67 0.63 มาก 
มิติมุงยึดกฎเกณฑ 3.67 0.72 มาก 
มิติมุงพ่ึงพา 3.67 0.80 มาก 
มิติมุงการหลีกเลี่ยง 3.88 0.54 มาก 

ภาพรวม 3.74 0.50 มาก 
 
ตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติมุง
การหลีกเล่ียง มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.88 ขณะที่มิติมุงเห็นพองตองดวย มิติมุงยึดกฎเกณฑ และมิติมุง
พ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.67 เทากัน 
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2.3 วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว 
 
ตารางที่ 21  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติมุงเห็นตรงกันขาม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – กาวราว 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงเห็นตรงกันขาม         
1. บุคลากรที่มี

ความสามารถ
แกปญหาเฉพาะ
หนาไดจะไดรับการ
ยอมรับและยกยอง
กวาความสามารถ
อ่ืนๆ 

62 122 37 8  4.04 
 

0.76 
 

มาก 
 (27.07) (53.28) (16.16) (3.49)  

2. เมื่อเกิดปญหาขึ้นใน
หนวยงาน บุคลากร
สวนใหญจะนํา
วิธีการเจรจาตอรอง
เขามาใช  

50 121 46 12  3.91 
 

0.79 
 

มาก 
 (21.83) (52.84) (20.09) (5.24)  

3. บุคลากรใน
หนวยงานตางมี
ความสงสัย ไม
ไววางใจในกันและ
กัน และตรวจสอบ
การทํางานของกัน
และกัน 

30 111 81 7  3.72 
 

0.73 
 

มาก 
 (13.10) (48.47) (35.37) (3.06)  

4. ในการปฏิบัติงาน
รวมกัน มักมีกลุม
บุคลากรที่คอย
ตอตานความคิดเห็น
ของผูอ่ืนอยูเสมอ 

33 103 82 11  3.69 
 

0.78 
 

มาก 
 (14.41) (44.98) (35.81) (4.80)  

รวม 3.84 0.54 มาก 
 



56 

  

ตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - กาวราว มิติมุงเห็น
ตรงกันขาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84  และอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยบุคลากรที่มีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดจะไดรับการยอมรับและยกยองกวา
ความสามารถอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.04 เมื่อเกิดปญหาขึ้นในหนวยงาน บุคลากรสวนใหญจะนํา
วิธีการเจรจาตอรองเขามาใช มีคาเฉลี่ย 3.91 บุคลากรในหนวยงานตางมีความสงสัย ไมไววางใจในกัน
และกัน และตรวจสอบการทํางานของกันและกัน มีคาเฉลี่ย 3.72 และในการปฏิบัติงานรวมกัน มักมี
กลุมบุคลากรท่ีคอยตอตานความคิดเห็นของผูอื่นอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – กาวราว มิติมุงใชอํานาจ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – กาวราว 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงใชอํานาจ         
5. บุคลากรที่มักจะ

ใชอํานาจและชอบ
ออกคําสั่งกับ
เพ่ือนรวมงาน 

28 95 94 12  3.61 
 

0.77 
 

มาก 
 (12.23) (41.48) (41.05) (5.24)  

6. บุคลากรสวนใหญ
ตองการการ
ยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนรวมงาน 

29 105 84 7 4 3.65 
 

0.81 
 

มาก 
 (12.66) (45.85) (36.68) (3.06) (1.75) 

รวม 3.63 0.63 มาก 
 

ตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - กาวราว มิติมุงใช
อํานาจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 และอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยบุคลากรสวนใหญตองการการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.65 มากกวา บุคลากร
ที่มักจะใชอํานาจและชอบออกคําสั่งกับเพ่ือนรวมงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.61 
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ตารางที่ 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติ เนนการแขงขัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – กาวราว 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติเนนการแขงขัน         
1. บุคลากรตาง

แขงขันกันสราง
ผลงานที่มากกวา
และดีกวาผูอื่น 

27 109 85 8  3.68 
 

0.73 
 

มาก 
 (11.79) (47.60) (37.12) (3.49)  

2. การแพและชนะ
ในการทํางานเปน
เรื่องปกติธรรมดา
ที่เกิดขึ้นใน
หนวยงาน 

27 67 124 11  3.48 
 

0.76 
 

ปาน
กลาง 

 
(11.79) (29.26) (54.15) (4.80)  

3. บุคลากรที่มี
ผลสําเร็จของงาน
ที่เหนือกวาคน
อ่ืนๆ มีโอกาสใน
การเลื่อนข้ัน/
ตําแหนงมากกวา 

24 73 112 20  3.44 
 

0.80 
 

ปาน
กลาง 

 
(10.48) (31.88) (48.91) (8.73)  

รวม 3.53 0.65 มาก 
 

ตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - กาวราว มิติมุงเนน
การแขงขัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53 และอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยบุคลากรตางแขงขันกันสรางผลงานที่มากกวาและดีกวาผูอ่ืน  มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.68 
รองลงมาไดแก การแพและชนะในการทํางานเปนเรื่องปกติธรรมดาท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน มีคาเฉลี่ย 
3.48 และบุคลากรที่มีผลสําเร็จของงานท่ีเหนือกวาคนอ่ืนๆ มีโอกาสในการเลื่อนขั้น/ตําแหนงมากกวา 
มีคาเฉลี่ย 3.44 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มิติมุงความสมบูรณแบบ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
วัฒนธรรมองคกร

ลักษณะ 
ตั้งรับ – กาวราว 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

มิติมุงความสมบูรณแบบ        
1. บุคลากรสวนใหญ

ใชระยะเวลานาน
มากในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 

44 61 112 12  3.60 
 

0.86 
 

มาก 
 (19.21) (26.64) (48.91) (5.24)  

2. บุคลากรสวนใหญ
เนนการทํางานที่มี
ระบบระเบียบ
อยางละเอียดถี่
ถวนแตไดรับ
ผลงานนอย 

39 48 127 15  3.48 
 

0.85 
 

ปาน
กลาง 

 
(17.03) (20.96) (55.46) (6.55)  

รวม 3.54 0.79 มาก 
 
ตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวา ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - กาวราว มิติมุงความ

สมบูรณแบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.54 โดยบุคลากรสวน
ใหญใชระยะเวลานานมากในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 
ขณะที่ บุคลากรสวนใหญเนนการทํางานที่มีระบบระเบียบอยางละเอียดถี่ถวนแตไดรับผลงานนอย อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48  

 
ตารางที่ 25 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร

ลักษณะตั้งรับ - กาวราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว x  S.D. ระดับ 
มิติมุงเห็นตรงกันขาม 3.84 0.54 มาก
มิติมุงใชอํานาจ 3.63 0.63 มาก 
มิติมุงเนนการแขงขัน 3.53 0.65 มาก 
มิติมุงความสมบูรณแบบ 3.54 0.79 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.48 มาก 



59 

  

ตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมองคกร ลักษณะต้ังรับ – กาวราว ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมิติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติ
มุงเห็นตรงกันขาม มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.84 รองลงมาไดแก มิติมุงใชอํานาจ มีคาเฉลี่ย 3.63 มิติมุง
ความสมบูรณแบบ มีคาเฉลี่ย 3.54 และมิติมุงเนนการแขงขัน มีคาเฉลี่ย 3.53 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรม

องคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 วัฒนธรรมองคกร x  S.D. ระดับ 
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค 3.91 0.51 มาก 
วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา  3.74 0.50 มาก 
วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว 3.66 0.48 มาก 

 
ตารางท่ี 26 แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุก

ลักษณะอยูในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.91 รองลงมา
ไดแก วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีคาเฉลี่ย 3.74 และวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - 
กาวราว มีคาเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ  

 
ตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
 
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และจําแนกระดับการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามเกณฑของเบสท ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ 27-35 
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3.1 กระบวนการจัดการความรู 
 
ตารางที่ 27 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการความรู ดานการคนหาความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

การคนหาความรู 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. ไดศึกษาวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย 
จุดเนนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
สรางความเขาใจให
ไปสูเปาหมายเดียวกัน 

8 43 69 60 49 2.57 1.12 ปาน
กลาง 

(3.49) (18.78) (30.13) (26.20) (21.40)    

2. ไดกําหนดสิ่งที่ตอง
เรียนรูในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ที่
รับผิดชอบสอดคลอง
กับวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

19 62 63 64 21 2.97 1.12 ปาน
กลาง 

(8.30) (27.07) (27.51) (27.95) (9.17)    

3. มีการวิเคราะหอยาง
เปนระบบ เพ่ือหาจุด
แข็งจุดออนในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ รวมถึง
ความรูที่จําเปนตองมี 

27 86 64 31 21 3.29 
 

1.13 
 

ปาน
กลาง 

 
(11.79) (37.55) (27.95) (13.54) (9.17) 

รวม 2.94 0.93 ปาน
กลาง 

 
ตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการคนหาความรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.94 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ขอ โดยการมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็ง
จุดออนในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงความรูที่จําเปนตองมี มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
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3.29 รองลงมาไดแก ไดกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรูในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 2.97 และไดศึกษาวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย จุดเนนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจใหไปสู
เปาหมายเดียวกัน มีคาเฉล่ีย 2.57 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 28 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู 
 

การสรางและแสวงหา
ความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. มีความกระตือรือรน 
สนใจและแสวงหา
ความรูที่เอ้ือ
ประโยชนตอการ
พัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ 

37 119 41 19 13 3.65 
 

1.03 
 

มาก 
 (16.16) (51.97) (17.90) (8.30) (5.68) 

2. พรอมที่จะรับฟง
ความคิดเห็นของ
ผูอื่นมากกวาที่จะยึด
แนวคิดของตนเอง
เปนหลัก 

31 79 71 30 18 3.33 
 

1.11 
 

ปาน
กลาง 

 
(13.54) (34.50) (31.00) (13.10) (7.86) 

3. ไดศึกษา คนควา 
และติดตามขาวสาร
และความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับ
ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาอยูเสมอ 

43 103 50 22 11 3.63 
 

1.05 
 

มาก 
 (18.78) (44.98) (21.83) (9.61) (4.80) 
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ตารางที่ 28 (ตอ) 
 

การสรางและแสวงหา
ความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4. ไดศึกษาเรียนรู
กระบวนการคิด 
แนวทางการ
ปฏิบัติงานเชิง
สรางสรรค และ
นํามาปรับปรุงใชใน
การพัฒนางานให
ประสบผลสําเร็จ 

29 98 57 28 17 3.41 
 

1.09 
 

ปาน
กลาง 

 
(12.66) (42.79) (24.89) (12.23) (7.42) 

5. การเรียนรูอยู
ตลอดเวลาสนับสนุน
ใหไดเพ่ิมพูน 
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

61 109 49 5 5 3.94 
 

0.87 
 

มาก 
 (26.64) (47.60) (21.40) (2.18) (2.18) 

6. มีการแสวงหา
ขอมูล/ความรูจาก
แหลงตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากองคกรที่มีการ
ใหบริการคลายคลึง
กันและรวบรวมไว
อยางเปนระบบ
พรอมนําไป
ประยุกตใช 

44 102 55 17 11 3.66 
 

1.02 
 

มาก 
 (19.21) (44.54) (24.02) (7.42) (4.80) 

ภาพรวม 3.60 0.79 มาก 
 

ตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการสรางและแสวงหา
ความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 
ขอ ไดแก การเรียนรูอยูตลอดเวลาสนับสนุนใหไดเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.94  
มีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการใหบริการคลายคลึง
กันและรวบรวมไวอยางเปนระบบพรอมนําไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย 3.66 มีความกระตือรือรน สนใจ
และแสวงหาความรูที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.65 และไดศึกษา 
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คนควา และติดตามขาวสารและความเคล่ือนไหวเก่ียวกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.63 ตามลําดับ สําหรับกระบวนการจัดการความรู ดาน
การสรางและแสวงหาความรู ที่อยูในระดับปานกลางซึ่งมี 2 ขอ คือ ไดศึกษาเรียนรูกระบวนการคิด 
แนวทางการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรค และนํามาปรับปรุงใชในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ มี
คาเฉลี่ย 3.41 และพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากกวาที่จะยึดแนวคิดของตนเองเปนหลัก 
มีคาเฉลี่ย 3.33 
 
ตารางที่ 29 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการความรู ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ 
 

การจัดการความรูใหเปน
ระบบ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. หนวยงานมีผัง
กระบวนการทํางานที่
ครอบคลุมทุก
กระบวนการทุกฝาย
งานอยางเปนระบบ 

99 91 31 4 4 4.21 
 

0.87 
 

มาก 
 (43.23) (39.74) (13.54) (1.75) (1.75) 

2. หนวยงานไดมีการ
แบงชนิดและประเภท
ขอมูล/ความรูอยาง
เปนระบบเพื่อความ
งายและสะดวกตอ
การคนหาและการใช
งาน  

95 68 50 12 4 4.04 
 

1.00 
 

มาก 
 (41.48) (29.69) (21.83) (5.24) (1.75) 

3. หนวยงานไดมีการ
รวบรวมขอมูล/
ความรู และสราง
ระบบฐานขอมูลที่จะ
สามารถคนหาและ
นําไปใชประโยชนได
งายและรวดเร็ว 

86 65 62 10 6 3.94 
 

1.03 
 

มาก 
 (37.55) (28.38) (27.07) (4.37) (2.62) 

ภาพรวม 4.06 0.85 มาก 
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ตารางที่ 29 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการจัดการความรูให
เปนระบบในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกๆ ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก หนวยงานมีผังกระบวนการทํางานท่ี
ครอบคลุมทุกกระบวนการทุกฝายงานอยางเปนระบบ มีคาเฉล่ีย 4.21 หนวยงานไดมีการแบงชนิด
และประเภทขอมูล/ความรูอยางเปนระบบเพ่ือความงายและสะดวกตอการคนหาและการใชงาน มี
คาเฉลี่ย 4.04 และหนวยงานไดมีการรวบรวมขอมูล/ความรู และสรางระบบฐานขอมูลที่จะสามารถ
คนหาและนําไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 3.94 

 
ตารางที่ 30 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการความรู ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู 
 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. หนวยงานเห็นคุณคา
ความรูและทักษะ ที่
อยูในตัวบุคลากร ซ่ึง
เกิดจาก
ประสบการณและ
การเรียนรูของแตละ
คน  

88 91 41 3 6 4.10 
 

0.92 
 

มาก 
 (38.43) (39.74) (17.90) (1.31) (2.62) 

2. ไดมีการเขียน
แผนการปฏิบัติงาน
ออกมาเปนเอกสาร
และจัดทําขอสรุป
บทเรียนที่ไดรับอยาง
ชัดเจน 

91 103 26 5 4 4.19 
 

0.85 
 

มาก 
 (39.74) (44.98) (11.35) (2.18) (1.75) 

3. หนวยงานไดประมวล
ขอมูล/ความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงาน
ใหอยูในรูปแบบและ
ภาษาท่ีเขาใจงาย 
เปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกฝายงาน
อยางละเอียดชัดเจน 

76 95 37 14 7 3.96 
 

1.01 
 

มาก 
 (33.19) (41.48) (16.16) (6.11) (3.06) 
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ตารางที ่30 (ตอ) 
 

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

4. หนวยงานไดจัดทํา
ระเบียบปฏิบัติงาน 
และวิธีปฏิบัติงาน
ของแตละฝายงาน  

15 87 108 19  3.43 
 

0.74 
 

ปาน
กลาง 

 
(6.55) (37.99) (47.16) (8.30)  

5. หนวยงานมีคูมือ
ปฏิบัติงานมี
รายละเอียดชัดเจน
และมีความเปน
ปจจุบัน 

20 93 102 13 1 3.52 
 

0.75 
 

มาก 
 (8.73) (40.61) (44.54) (5.68) (0.44) 

6. หนวยงานมีเอกสาร
สําคัญอ่ืนๆ ที่
ประกอบข้ึนเปนคูมือ
ปฏิบัติงาน  

34 80 98 16 1 3.57 
 

0.84 
 

มาก 
 (14.85) (34.93) (42.79) (6.99) (0.44) 

ภาพรวม      3.79 0.51 มาก 
 

ตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการประมวลและ
กลั่นกรองความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูระดับ
มาก 5 ขอ ไดแก ไดมีการเขียนแผนการปฏิบัติงานออกมาเปนเอกสารและจัดทําขอสรุปบทเรียนที่
ไดรับอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.19 หนวยงานเห็นคุณคาความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณและการเรียนรูของแตละคน มีคาเฉลี่ย 4.10 หนวยงานไดประมวลขอมูล/ความรู
และทักษะการปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงาย เปนมาตรฐานเดียวกันทุกฝายงาน
อยางละเอียดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.96 หนวยงานมีเอกสารสําคัญอ่ืนๆ ที่ประกอบขึ้นเปนคูมือ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.57 และหนวยงานมีคูมือปฏิบัติงานมีรายละเอียดชัดเจนและมีความเปน
ปจจุบัน มีคาเฉลี่ย 3.52 ตามลําดับ ขณะที่หนวยงานไดจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน
ของแตละฝายงาน มีคาเฉลี่ย 3.43 อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 31 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู ดานการเขาถึงความรู 

 

การเขาถึงความรู 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. หนวยงานมีความ
พรอมในดานของ
โครงสรางพื้นฐาน
เพ่ือสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ดาน
วัสดุ ครุภัณฑ 
เทคโนโลยีในการ
ดําเนินกิจกรรม
การจัดการ
ความรู)   

38 81 89 19 2 3.59 
 

0.89 
 

มาก 
 (16.59) (35.37) (38.86) (8.30) (0.87) 

2. หนวยงานมีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูล/ความรูไว
ในระบบ
ฐานขอมูล 
สามารถเขาถึง
ขอมูลได โดยผาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อินเตอรเน็ต หรือ
ระบบอ่ืนๆ ได
อยางสะดวก 
รวดเร็วและ
ถูกตอง 

36 81 95 16 1 3.59 
 

0.85 
 

มาก 
 (15.72) (35.37) (41.48) (6.99) (0.44) 
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ตารางที่ 31 (ตอ) 
 

การเขาถึงความรู 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

3. หนวยงานมีการ
จัดเก็บขอมูล/
ความรูของ
องคการ เพ่ือ
ความสะดวกใน
การคนหา เชน
งานวิจัย ผลการ
สํารวจ ผลงาน
ประจําป เปนตน 

24 77 100 23 5 3.40 
 

0.89 
 

ปาน
กลาง 

 
(10.48) (33.62) (43.67) (10.04) (2.18) 

4. หนวยงานมีการ
จัดทําฐานความรู
ของวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ เพ่ือใหผู
ที่สนใจสามารถ
เขามาเรียนรูได 

37 83 94 12 3 3.61 
 

0.87 
 

มาก 
 (16.16) (36.24) (41.05) (5.24) (1.31) 

5. หนวยงานได
รวบรวมวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศจาก 
หนวยงานอื่นเปน
แบบอยาง เปน
การเรียนรูจากผูที่
ทําไดดีที่สุดทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองคการ  

38 84 84 19 4 3.58 
 

0.92 
 

มาก 
 (16.59) (36.68) (36.68) (8.30) (1.75) 
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ตารางที่ 31 (ตอ) 
 

การเขาถึงความรู 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

6. หนวยงานมี
วิธีการเขาถึง
ความรูโดยใช
เทคนิคการเลา
เรื่องเพ่ือเผยแพร
สิ่งที่เราไดเรียนรู
มาใหแกผูสนใจ
ทราบเปนการ
เรียนรู
ประสบการณจาก
ผูอื่น 

19 78 108 23 1 3.40 
 

0.80 
 

ปาน
กลาง 

 
(8.30) (34.06) (47.16) (10.04) (0.44) 

7.  หนวยงานมี
สารสนเทศ
สําหรับบันทึก
แหลงที่ มาของ
ความรู ประเภท
ของความรู และ
ผูเชี่ยวชาญในแต
ละดานของ
หนวยงานหรือ
ขอมูลของบุคคล
ที่สําคัญๆ เพ่ือ
ความสะดวกตอ
การคนหา 

26 74 104 23 2 3.43 
 

0.85 
 

ปาน
กลาง 

 
(11.35) (32.31) (45.41) (10.04) (0.87) 

ภาพรวม 3.51 0.68 มาก 
 

ตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการเขาถึงความรูอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ คือ หนวยงานมี
การจัดทําฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เพ่ือใหผูที่สนใจสามารถเขามาเรียนรูได มีคาเฉลี่ย 3.61 
หนวยงานมีความพรอมในดานของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู) มีคาเฉลี่ย 3.59 หนวยงานมีการ
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เก็บรวบรวมขอมูล/ความรูไวในระบบฐานขอมูล สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเตอรเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็วและถูกตอง มีคาเฉล่ีย 3.59 
หนวยงานไดรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากหนวยงานอื่นเปนแบบอยาง เปนการเรียนรูจากผูที่ทําไดดี
ที่สุดทั้งภายในและภายนอกองคการ มีคาเฉลี่ย 3.58 ขณะที่ระดับกระบวนการจัดการความรู ดาน
การเขาถึงความรูในระดับปานกลาง ไดแก หนวยงานมีสารสนเทศสําหรับบันทึกแหลงที่ มาของความรู 
ประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละดานของหนวยงานหรือขอมูลของบุคคลที่สําคัญๆ เพ่ือ
ความสะดวกตอการคนหา มีคาเฉล่ีย 3.43 เชนเดียวกับ หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูล/ความรูของ
องคการ เพ่ือความสะดวกในการคนหา เชนงานวิจัย ผลการสํารวจ ผลงานประจําป เปนตน และ
หนวยงานมีวิธีการเขาถึงความรูโดยใชเทคนิคการเลาเรื่องเพ่ือเผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจ
ทราบเปนการเรียนรูประสบการณจากผูอื่น ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.40 เทากัน  
 
ตารางที่ 32 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D.

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. ไดแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศนหรือ
ความคิดของตนเอง
กับผูรวมงาน
สม่ําเสมอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ใหเกดิการ
เรียนรูในสิ่งใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

31 78 96 20 4 3.49 
 

0.90 
 

ปาน
กลาง 

 
(13.54) (34.06) (41.92) (8.73) (1.75) 

2. มีการแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องที่ได
จากการเขารวมการ
ประชุม สัมมนา การ
อภิปราย การบรรยาย 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
หรือทักษะ  

38 80 92 14 5 3.58 
 

0.91 
 

มาก 
 (16.59) (34.93) (40.17) (6.11) (2.18) 
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ตารางที่ 32 (ตอ) 
 

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

3. มีโอกาสสรุปแนวคิดที่
ไดรับและเผยแพรทุก
ครั้งหลังจากท่ีไดไป
เขารวมประชุม 
สัมมนา  

58 127 39 4 1 4.03 
 

0.73 
 

มาก 
 (25.33) (55.46) (17.03) (1.75) (0.44) 

4. ห น ว ย ง า น ยิ น ดี
สนั บสนุ น ให เ พ่ื อน
ร ว ม ง า น ไ ด พั ฒน า
ค ว า ม รู ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  

40 127 60 1 1 3.89 
 

0.70 
 

มาก 
 (17.47) (55.46) (26.20) (0.44) (0.44) 

5. ห น ว ย ง า น มี ก า ร
ถายทอดวิธีการปฏิบัติ
ที่ เปนเลิศอยางเปน
ระบบ ซึ่งรวมถึงการ
เ ขี ย น อ อ ก ม า เ ป น
เอกสารและการจัดทํา
ข อ ส รุ ปบท เ รี ย นที่
ไดรับ  

44 109 71 4 1 3.83 
 

0.77 
 

มาก 
 (19.21) (47.60) (31.00) (1.75) (0.44) 

6. หนวยงานมีการจัดตั้ง
ทีมภายในหนวยงาน
เพ่ือมาทํางานรวมกัน
เรื่องใดเร่ืองหนึ่งเปน
การเฉพาะ เพ่ือ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบกา รณ แล ะ
ทํางานรวมกัน  

50 119 57 3  3.94 
 

0.72 
 

มาก 
 (21.83) (51.97) (24.89) (1.31)  
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ตารางที่ 32 (ตอ) 
 

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D.

การ
แปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

7. ห น ว ย ง า น มี ก า ร
รวมตัวกันเปนทีมทั้ง
จากคนในหนวยงาน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หนวยงานเพ่ือคนหา
วิธีการในการชวยให
อ ง ค ก า ร บ ร ร ลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว หรือ
คนหาทางเ ลือกที่ ดี
ที่สุดเพ่ือแกปญหาใน
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ห น ว ย ง า น ห รื อ
องคการ  

52 124 51 2  3.99 
 

0.70 
 

มาก 
 (22.71) (54.15) (22.27) (0.87)  

8. หนวยงานไดเขารวม
เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กิจกรรมชุมชนแห ง
การเรียนรู (CoPs) ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสรางองคความรู
ใหมๆ   

45 137 45 2  3.98 
 

0.66 
 

มาก 
 (19.65) (59.83) (19.65) (0.87)  
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ตารางที่ 32 (ตอ) 
 

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

9. หนวยงานมีระบบพ่ีเลี้ยง 
หรือการสอนงาน ซ่ึง
เปนวิธีการถายทอด
ความรูและทักษะที่อยู
ในตัวบุคคลแบบตัวตอ
ตัว จากผูมีความรูและ
ประสบการณมากกวา
ไปยังบุคลากรรุนใหม 
หรือผูที่มีความรูและ
ประสบการณนอยกวา  

34 123 70 2  3.83 
 

0.68 
 

มาก 
 (14.85) (53.71) (30.57) (0.87)  

10. ห น ว ย ง า น มี ก า ร
สับเปลี่ยนงานและการ
ยื ม ตั ว บุ ค ล า ก ร ม า
ชวยงานไปทํางานใน
หนวยงานตางๆ เพ่ือทํา
ใ ห ผู ถู ก ย า ย เ กิ ด ก า ร
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ที่
หลากหลายมากข้ึน 

29 127 69 4  3.79 
 

0.68 
 

มาก 
 (12.66) (55.46) (30.13) (1.75)  

11. หนวยงานมีเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนความรูการ
จัดประชุม หรือจัด
กิ จ ก ร ร ม อ ย า ง เ ป น
ทางการเพ่ือใหบุคลากร
ในหนวยงานมี โอกาส
พบปะพูดคุยกัน 

25 121 79 4  3.73 
 

0.67 
 

มาก 
 (10.92) (52.84) (34.50) (1.75)  

12. ไดเขารวมสัมมนาและ
ประชุ มทา งวิ ช ากา ร
อยางสม่ําเสมอ 

17 132 70 9 1 3.68 0.69 มาก 
(7.42) (57.64) (30.57) (3.93) (0.44)    

ภาพรวม 3.81 0.45 มาก 
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ตารางที่ 32 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรู ดานการแบงปน
แลกเปล่ียนความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมาก 11 ขอ โดยเรียงลําคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การมีโอกาสสรุปแนวคิดที่ไดรับและ
เผยแพรทุกครั้งหลังจากที่ไดไปเขารวมประชุมสัมมนา มีคาเฉล่ีย 4.03 หนวยงานมีการรวมตัวกันเปน
ทีมทั้งจากคนในหนวยงานและภายนอกหนวยงานเพ่ือคนหาวิธีการในการชวยใหองคการบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว หรือคนหาทางเลือกท่ีดีที่สุดเพื่อแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคการ มี
คาเฉล่ีย 3.99 หนวยงานไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (CoPs) ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ มีคาเฉลี่ย 3.98 หนวยงานมีการ
จัดตั้งทีมภายในหนวยงานเพ่ือมาทํางานรวมกันเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเปนการเฉพาะ  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณและทํางานรวมกัน มีคาเฉลี่ย 3.94 หนวยงานยินดีสนับสนุนใหเพ่ือนรวมงานได พัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.89 หนวยงานมีการถายทอดวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศอยางเปน
ระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียนออกมาเปนเอกสารและการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.83 
หนวยงานมีระบบพ่ีเลี้ยง หรือการสอนงาน ซึ่งเปนวิธีการถายทอดความรูและทักษะที่อยูในตัวบุคคล
แบบตัวตอตัว จากผูมีความรูและประสบการณมากกวาไปยังบุคลากรรุนใหม หรือผูที่มีความรูและ
ประสบการณนอยกวา มีคาเฉลี่ย 3.83 หนวยงานมีการสับเปลี่ยนงานและการยืมตัวบุคลากรมา
ชวยงานไปทํางานในหนวยงานตางๆ เพ่ือทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น มี
คาเฉลี่ย 3.79 หนวยงานมีเวทีสําหรับแลกเปล่ียนความรู การจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมอยางเปน
ทางการ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  มีคาเฉลี่ย 3.73 ไดเขารวมสัมมนาและ
ประชุมทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.68 มีการแลกเปล่ียนความรูในเร่ืองที่ไดจากการเขา
รวมการประชุม สัมมนา การอภิปราย การบรรยาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรูหรือทักษะมีคาเฉลี่ย 3.58 
ตามลําดับ ขณะที่การไดแลกเปล่ียนวิสัยทัศนหรือความคิดของตนเองกับผู รวมงานสมํ่าเสมอเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.49 อยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 33 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู ดานการเรียนรู 

 

การเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. หนวยงานมีการนําขอมูล/
ความรูไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจ แกไขปญหา
และปรับปรุงองคการ  

10 127 82 10  3.60 
 

0.65 
 

มาก 
 (4.37) (55.46) (35.81) (4.37)  

2. หนวยงานมีการทําใหการ
เรียนรูเปนสวนหนึ่งของ
งาน อันเกิดจากการสราง
องคความรู การนําความรู
ไปใชทําใหเกิดการเรียนรู
และประสบการณใหม และ
หมุนเวียนตอไปอยาง
ตอเนื่อง  

10 76 130 13  3.36 
 

0.66 
 

ปาน
กลาง 

 
(4.37) (33.19) (56.77) (5.68)  

3. หนวยงานไดมีการแกไข
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ 
และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาระบบงาน โดย
พิจารณาทุกภาคเรียน และ
มีการแกไขปรับปรุง  

7 75 127 20  3.30 
 

0.67 
 

ปาน
กลาง 

 
(3.06) (32.75) (55.46) (8.73)  

ภาพรวม 3.42 0.56 ปาน
กลาง 

 
ตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ดานการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.42 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีเพียง หนวยงานมีการนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไขปญหาและ
ปรับปรุงองคการ ที่อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 ขณะที่ หนวยงานมีการทําใหการเรียนรูเปนสวน
หนึ่งของงาน อันเกิดจากการสรางองคความรู การนําความรูไปใชทําใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง มีคาเฉล่ีย 3.36 และหนวยงานไดมีการแกไข
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบงาน โดยพิจารณาทุกภาคเรียน และมีการ
แกไขปรับปรุง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.30  
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ตารางที่ 34 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
กระบวนการจัดการความรู x  S.D. ระดับ 

การคนหาความรู 2.94 0.93 ปานกลาง 
การสรางและแสวงหาความรู 3.60 0.79 มาก 
การจัดการความรูใหเปนระบบ 4.06 0.85 มาก 
การประมวลและกล่ันกรองความรู 3.79 0.51 มาก 
การเขาถึงความรู 3.51 0.68 มาก 
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 3.81 0.45 มาก 
การเรียนรู 3.42 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.65 0.35 มาก 
 
ตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวา ระดับกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 โดยขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูที่อยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การจัดการความรูใหเปนระบบ มีคาเฉลี่ย 
4.06  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มีคาเฉลี่ย 3.81 การประมวลและกลั่นกรองความรู มีคาเฉลี่ย 
3.79 การสรางและแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ย 3.60 และการเขาถึงความรู มีคาเฉลี่ย 3.51 ขณะที่การ
เรียนรู และการคนหาความรู อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.42 และ 2.94 ตามลําดับ 

 
3.2 บริบทดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ตารางที่ 35 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บริบทดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

บริบทดานการบริหารจัดการ
ความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีนโยบายในการ
จัดการความรูอยางชัดเจน 

38 56 119 16  3.51 
 

0.85 
 

มาก 
 (16.59) (24.45) (51.97) (6.99)  

2. วัตถุประสงคของการ
จัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความชัดเจนและ
มีความเปนไปได 

24 66 122 17  3.42 
 

0.78 
 

ปาน
กลาง 

 
(10.48) (28.82) (53.28) (7.42)  
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
 

บริบทดานการบริหารจัดการ
ความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

3. แนวปฏิบัติการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมสามารถ
นําไปปฏิบัติได 

29 81 108 11  3.56 
 

0.77 
 

มาก 
 (12.66) (35.37) (47.16) (4.80)  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมใหการสนับสนุนใน
ดานการบริหารจัดการ
ความรูภายในคณะ/สํานัก/
สถาบัน 

21 88 104 16  3.50 
 

0.76 
 

ปาน
กลาง 

 
(9.17) (38.43) (45.41) (6.99)  

5. วัตถุประสงคของคณะ/
สํานัก/สถาบัน มีความ
สอดคลองกับนโยบายการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัย 

38 86 93 12  3.66 
 

0.82 
 

มาก 
 (16.59) (37.55) (40.61) (5.24)  

6. คณะกรรมการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความเหมาะสม 

27 73 114 12 3 3.48 
 

0.82 
 

ปาน
กลาง 

 
(11.79) (31.88) (49.78) (5.24) (1.31) 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณในการ
ดําเนินงานจัดการความรู
ภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน 

36 58 126 9  3.53 
 

0.80 
 

มาก 
 (15.72) (25.33) (55.02) (3.93)  

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีกระบวนการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดการความรู
ใหผูเกี่ยวของทราบ 

19 72 129 9  3.44 
 

0.70 
 

ปาน
กลาง 

 
(8.30) (31.44) (56.33) (3.93)  

9. มีการประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการจัดการ
ความรูในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม 

19 91 110 7 2 3.52 
 

0.73 
 

มาก 
 (8.30) (39.74) (48.03) (3.06) (0.87) 



77 

  

 
ตารางที่ 35 (ตอ) 
 

บริบทดานการบริหารจัดการ
ความรู 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
x  S.D. 

การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

10. คณะ/ สํานัก/สถาบัน มี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการสรางชุมชน
นักปฏิบัติของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

20 82 117 9 1 3.48 
 

0.73 
 

ปาน
กลาง 

 
(8.73) (35.81) (51.09) (3.93) (0.44) 

ภาพรวม 3.51 0.57 มาก 
 

ตารางที่  35  แสดงใหเห็นวา   บริบทดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บริบท
ดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่อยูในระดับมาก 5 ขอ คือ 
วัตถุประสงคของคณะ/สํานัก/สถาบัน มีความสอดคลองกับนโยบายการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.66 แนวปฏิบัติการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถ
นําไปปฏิบัติได มีคาเฉลี่ย 3.56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการ
ดําเนินงานจัดการความรูภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน มีคาเฉลี่ย 3.53 มีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   มีคาเฉลี่ย  3.52  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายในการจัดการความรูอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.51 
ตามลําดับ  

สําหรับบริบทดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่อยูใน
ระดับปานกลาง 5 ขอ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการ
ความรูภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน มีคาเฉลี่ย 3.50  คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.48 คณะ/ สํานัก/สถาบัน มีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
เรียนรูและการสรางชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคาเฉลี่ย 3.48 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีกระบวนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการ
ความรูใหผูเกี่ยวของทราบ มีคาเฉลี่ย 3.44 และวัตถุประสงคของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีความชัดเจนและมีความเปนไปได มีคาเฉลี่ย 3.42 ตามลําดับ  
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับกระบวนการบริหาร
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับกระบวนการบริหารจัดการ

ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 36 - 38 
 
ตารางที่ 36  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคกับกระบวนการบริหาร

จัดการความรู 
 

กระบวนการบริหารจัดการความรู  วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค 
R P-Value 

การคนหาความรู -0.02 0.82 
การสรางและแสวงหาความรู 0.00 0.96 
การจัดการความรูใหเปนระบบ 0.13* 0.05 
การประมวลและกล่ันกรองความรู 0.08 0.20 
การเขาถึงความรู 0.12 0.07 
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -0.02 0.74 
การเรียนรู 0.00 0.99 

รวม 0.11 0.09 
 
ตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวาวัฒธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคไมมีความสัมพันธกับ

กระบวนการบริหารจัดการความรู ทั้งนี้ วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับขั้นตอนการจัดการความรูใหเปนระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.13 
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ตารางที่ 37  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชากับกระบวนการ
บริหารจัดการความรู 

 

กระบวนการบริหารจัดการความรู วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - เฉื่อยชา 
R P-Value 

การคนหาความรู 0.02 0.82 
การสรางและแสวงหาความรู -0.01 0.90 
การจัดการความรูใหเปนระบบ 0.06 0.35 
การประมวลและกล่ันกรองความรู -0.05 0.44 
การเขาถึงความรู -0.03 0.66 
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -0.01 0.89 
การเรียนรู -0.02 0.76 

รวม 0.06 0.38 
 

ตารางที่ 37 แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชาไมมีความสัมพันธ
กับกระบวนการบริหารจัดการความรูทั้งในภาพรวมและในทุกข้ันตอน   

 
ตารางที่ 38  ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - กาวราวกับกระบวนการ

บริหารจัดการความรู 
 

กระบวนการบริหารจัดการความรู วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - กาวราว 
R P-Value 

การคนหาความรู -0.04 0.58 
การสรางและแสวงหาความรู 0.03 0.63 
การจัดการความรูใหเปนระบบ -0.14* 0.03 
การประมวลและกล่ันกรองความรู -0.13 0.06 
การเขาถึงความรู -0.16* 0.01 
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู -0.12 0.07 
การเรียนรู -0.15 0.03 

รวม -0.5 0.45 
 

ตารางที่ 38 แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ - กาวราวไมมีความสัมพันธ 
กับภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการความรู แตมีความสัมพันธทางลบกับข้ันตอนการจัดการความรู
ใหเปนระบบ และขั้นตอนการเขาถึงความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.14 และ 0.16 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งเปนขาราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) พนักงานราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ลูกจางประจํา (สายปฏิบัติการ) จํานวน
ทั้งสิ้น 532 คน จากคณะและสํานักตางๆ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง Yamane 
(ประสพชัย พสุนนท 2553 : 41) โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95  ไดขนาดตัวอยางเทากับ 229 ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) โดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางแตละกลุมตามสัดสวนจํานวนบุคลากรของแตละ
หนวยงาน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย การแจก
แจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)   หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจกับคุณลักษณะของผูประกอบการและปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการโดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวนทั้งสิ้น 229 คน พบวา เปนเพศหญิง (รอยละ 56.33) มากกวา
ชาย (รอยละ 43.67) มีอายุ 30 – 39 ป มีมากที่สุด (รอยละ 41.48) สถานภาพโสด (รอยละ 48.03)  
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 74.67) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (รอยละ 52.40) 
ระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 11 – 15 ป (รอยละ 43.23) สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มากท่ีสุด (รอยละ 25.76)  

2. วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกลักษณะอยูในระดับมาก โดย
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.91 รองลงมาไดแก วัฒนธรรมองคกร
ลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา มีคาเฉลี่ย 3.74 และวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว มีคาเฉลี่ย 
3.66 ตามลําดับ  

2.1 ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คือ 4.03 รองลงมาไดแก มิติเนนความเปนตนเอง มีคาเฉล่ีย 3.99 มิติเนนบุคคลและการกระตุน มี
คาเฉลี่ย 3.90 และมิติเนนไมตรีสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.70 ตามลําดับ  

2.2 ระดับวัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติมุงการหลีกเลี่ยง มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.88 ขณะที่มิติมุงเห็นพองตองดวย มิติมุงยึดกฎเกณฑ และมิติมุงพ่ึงพา มีคาเฉลี่ย 
3.67 เทากัน 

2.3 วัฒนธรรมองคกร ลักษณะตั้งรับ – กาวราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มิติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 และอยูในระดับมากทุกมิติ โดยมิติมุงเห็นตรงกันขาม มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ 3.84 รองลงมาไดแก มิติมุงใชอํานาจ มีคาเฉลี่ย 3.63 มิติมุงความสมบูรณแบบ มีคาเฉลี่ย 
3.54 และมิติมุงเนนการแขงขัน มีคาเฉลี่ย 3.53 ตามลําดับ 

3. ระดับกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 โดยขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูที่อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การจัดการความรูใหเปนระบบ มีคาเฉลี่ย 4.06 การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู มีคาเฉลี่ย 3.81 การประมวลและกลั่นกรองความรู มีคาเฉลี่ย 3.79 การสรางและ
แสวงหาความรู มีคาเฉลี่ย 3.60 และการเขาถึงความรู มีคาเฉลี่ย 3.51 ขณะที่การเรียนรู และการ
คนหาความรู อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.42 และ 2.94 ตามลําดับ 

4. บริบทดานการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.51  

5. วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีความสัมพันธในทางบวกกับข้ันตอนการจัดการ
ความรูใหเปนระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และวัฒธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ - 
กาวราวมีความสัมพันธทางลบกับข้ันตอนการจัดการความรูใหเปนระบบ และขั้นตอนการเขาถึง
ความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
การอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษา พบวา วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้ง 3 
ลักษณะ คือ ลักษณะสรางสรรค ลักษณะต้ังรับ - เฉื่อยชา และลักษณะต้ังรับ – กาวราว อยูในระดับ
มาก แตกตางจากผลการศึกษาของนฤมล แกวปอม (2551) ที่ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยแมโจลักษณะสรางสรรค ลักษณะต้ังรับ 
– เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ- กาวราว อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้ เพราะวัฒนธรรมองคกร
เปนรูปแบบของทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมรวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งสรางและ
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในองคกร ทําใหองคกรแตละองคกรจะมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันไป สอดคลองกับ Robbins (2009) ซึ่งนิยามวัฒนธรรมองคกรวาหมายถึง 
ระบบของการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งทําใหองคกรมีความแตกตาง
จากองคกรอ่ืน เชนเดียวกับ  Cooke และ Lafferty (1989) ที่กลาววา ในแตละองคกรจะมีลักษณะ
ของวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมที่แตกตางกัน โดย 
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Robbins (2009) ยังชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรเพ่ิมเติมอีกวา วัฒนธรรมองคกรซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ ของแตละองคกรทําใหมองเห็นความแตกตางระหวางองคกรหนึ่งกับอีกองคกรหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามลักษณะ พบวา วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคอยูในระดับ
มาก และอยูในระดับมากทุกมิต ิทั้งมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนความเปนตนเอง มิติเนนบุคคลและการ
กระตุน และมิติเนนไมตรีสัมพันธ แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนองคกรที่มีคานิยม
ในการใหความสมดุลระหวางคนกับงาน สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน มีความผสม
กลมกลืนระหวางการบรรลุเปาหมายขององคกร พรอมๆ กับการพัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวน
รวม (Cooke & Lafferty 1989) ทั้งนีล้ักษณะดังกลาวจะสงเสริมใหบุคลากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกิดประสิทธิผล มีความเจริญรุงเรือง และมีคุณภาพ สอดคลองกับ Smircich (1983: 339-358) ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมองคกรมีสวนชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรโดยท่ี
วัฒนธรรมองคกรจะเสริมสรางความผูกพันใหกับสมาชิกขององคกร วัฒนธรรมองคกรจะเปนสิ่งที่
กําหนดกรอบระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติรวมกัน ของสมาชิกทําใหเกิดเอกลักษณเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของสมาชิกในองคกรและยังสงผลถึงเสถียรภาพขององคกร  ทําใหเกิดภาพพจนที่ดีเปนที่
ยอมรับแกสังคมท่ัวไป 

วัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – เฉื่อยชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูใน
ระดับมาก  และอยูในระดับมากทุกมิติ ทั้ง มิติมุงการหลีกเลี่ยง มิติมุงเห็นพองตองดวย มิติมุงยึด
กฎเกณฑ และมิติมุงพ่ึงพา แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคานิยมมุงเนนการคลอย
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และยึดถือกฎระเบียบแบบแผนขององคกรเปนหลัก โดยบุคลากรมี
พฤติกรรมหลีกเล่ียงการตัดสินใจและปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนไปในลักษณะปกปอง
ตนเอง และตั้งรับ (Cooke & Lafferty 1989)   

วัฒนธรรมองคกร ลักษณะตั้งรับ – กาวราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยูใน
ระดับมาก และอยูในระดับมากทุกมิติ ทั้งมิติมุงเห็นตรงกันขาม มิติมุงใชอํานาจ มิติมุงความสมบูรณ
แบบ และมิติมุงเนนการแขงขัน แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีคานิยมที่ให
ความสําคัญกับงาน โดยบุคลากรมีพฤติกรรมการแสดงออกลักษณะการเผชิญหนา ชอบการมีอํานาจ 
ชอบการแขงขัน และใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบของงาน (Cooke & Lafferty 1989)   

2. ระดับกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและบริบทดานการ
บริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่ง
กําหนดไววา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา” 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษา จึงไดกําหนดใหการดําเนินการในเร่ือง
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การบริหารจัดการความรู โดยเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรดังกลาว   

เมื่อพิจารณากระบวนการโดยข้ันตอนกระบวนการจัดการความรูที่อยูในระดับมาก โดย 
การจัดการความรูใหเปนระบบ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การ
สรางและแสวงหาความรู และการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก ขณะที่การเรียนรู และการคนหา
ความรู อยูในระดับปานกลาง  เชนเดียวกับบริบทดานการบริหารจัดการความรูซ่ึงพบวา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการความรูภายในคณะ /สํานัก/สถาบัน 
คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความเหมาะสม คณะ/ สํานัก/สถาบัน 
มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีกระบวนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
การจัดการความรูใหผูเกี่ยวของทราบ และวัตถุประสงคของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมมีความชัดเจนและมีความเปนไปได อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546) ที่ไดวิจัยเรื่องการนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคการ
ภาคเอกชน พบวาองคการสวนใหญมีความเขาใจและพยายามพัฒนาองคการของตนใหมีการจัดการ
ความรูที่มีประสิทธิภาพ แตทวาสิ่งที่เปนปญหาในองคการสวนใหญนั้น คือ องคการสวนใหญไดนํา
หลักการจัดการความรูเพียงบางสวนเขามาใชในองคการเทานั้น ไมไดนําระบบการจัดการความรูมาใช
ทั้งระบบ จึงทําใหมองไมเห็นภาพรวมและองคประกอบพ้ืนฐานที่จะตองมีเพ่ือจะจัดการความรูไดอยาง
มีประสิทธิผลในองคการ     

3. วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีความสัมพันธในทางบวกกับข้ันตอนการจัดการ
ความรูใหเปนระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรคทําใหเกิดความสมดุลระหวางคนกับงาน สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน นําไปสู
การสงเสริมการดําเนินงานในขั้นตอนการจัดการความรูใหเปนระบบ ขณะที่วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
ตั้งรับ - กาวราวมีความสัมพันธทางลบกับข้ันตอนการจัดการความรูใหเปนระบบ และขั้นตอนการ
เขาถึงความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรลักษณะต้ังรับ – 
กาวราวนําไปสูความเครียด และทําใหเกิดความขัดแยงมากกวาความรวมมือ (Cooke & Lafferty 
1989) ดังนั้น วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – กาวราว จึงมีความสัมพันธทางลบกับข้ันตอนการ
จัดการความรูใหเปนระบบ และข้ันตอนการเขาถึงความรู สอดคลองกับผลการศึกษาของ Balthazard 
และ Cooke (2004) ซึ่งพบวา ลักษณะวัฒนธรรมแบบสรางสรรคจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธ
ระดับบุคคลและระดับองคการซึ่งจะสนับสนุนความสํา เร็จของการจัดการความรู และลักษณะ
วัฒนธรรมแบบต้ังรับ (เฉื่อยชา – กาวราว) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลลัพธระดับบุคคลและระดับ
องคการซ่ึงจะสนับสนุนความสําเร็จของการจัดการความรู และนฤมล แกวปอม (2551) ที่พบวา 
วัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคของมหาวิทยาลัยแมโจมีความสัมพันธกับกระบวนการบริหาร
จัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน 
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมองคกรลักษณะตั้งรับ – เฉื่อยชา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก ซึ่งดูผิวเผินก็มีความมั่นคง แตการที่บุคลากรมุง
แสวงหาความปลอดภัยใหแกตนเอง จะสงผลเสียตอโอกาสในการเรียนรู ดังนั้น ผูบริหาร/หัวหนางาน 
ควรกระตุนใหบุคลากรแสดงออกทางความคิดเห็นตางๆ มากขึ้น สนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากข้ึน และสงเสริมบรรยากาศในการมีสวนรวมมากข้ึน 

2. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากระบวนการจัดการความรูในขั้นตอนการคนหา
ความรู และการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารจึงควรมีจึงควรสรางสภาพแวดลอมใน
องคกรที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีการศึกษาวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมายขององคกร วิเคราะห
รูปแบบและแหลงความรูที่มีอยูเพ่ือใชความรูนั้นในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจ และ
วิสัยทัศนขององคกร และการประเมินระดับความรูที่มีอยูในปจจุบันวาภายในองคกรมีความรูอยูใน
ระดับใด รวมถึงสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไขปญหา และ
ปรับปรุงองคกร 

3. จากผลการศึกษาบริบทดานการบริหารจัดการความรู แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการความรูภายในคณะ /สํานัก/สถาบัน 
คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสม คณะ/ สํานัก/สถาบัน มีสวนรวมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรูและการสรางชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร มีกระบวนการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการความรูใหผูเกี่ยวของทราบและวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรู มีความชัดเจนและมีความเปนไปได อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารจึงควรมีการ
ประกาศและประชาสัมพันธนโยบายในการบริหารจัดการความรู จัดใหมีทีมผูชํานาญการและ
นักวิเคราะหความรูเพ่ือประเมินความรูเดิมที่องคกรมีอยู และบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม 
เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามกรอบ
แนวคิดอ่ืนๆ  

2. ควรมีการศึกษากิจกรรมตางๆ ในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึ่งจะชวยใหสามารถวัดผลความคืบหนาจากการดําเนินการจัดการเรียนรู และเปนการ
ติดตามผล เพื่อปรับปรุงแผนงาน หรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู 

3. ควรศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาที่สามารถอธิบายเหตุผลเชิงลึกไดวาเหตุใดปจจัยดาน
วัฒนธรรมจึงมีผลหรือไมมีผลตอการจัดการความรู เชน การสัมภาษณเจาะลึก การซักถามหรือ
สนทนากลุม และการประชุมระดมสมอง เปนตน เพ่ือใหไดรายละเอียดขอมูลและขอเสนอแนะที่
ครบถวนสมบูรณและเปนประโยชนตองานวิจัยมากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดการความรู เชน กลุม ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ลักษณะขององคการ และกระบวนการในการบริหาร เปนตน   
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  วัฒนธรรมองคกรกับการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความท่ีเปนจริงและเติมขอมูลลงในชองวาง 
 
1.  เพศ 

       1.  ชาย   2.  หญิง 
2.  อายุ 
   1.   ต่ํากวา 30 ป   2.   30  -  39  ป 
   3.   40  -  49  ป   4.   ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 

3.  สถานภาพ  

   1.  โสด   2.  สมรส 

   3.  มาย/หยาราง   4.  แยกกันอยู 
4.   ระดับการศึกษาสูงสุด 

   1.  ต่ํากวาปริญญาตรี   2.  ปริญญาตรี 
   3.  ปริญญาโท   4.  ปริญญาเอก 

5.   ประเภทบุคลากร 
       1.  ขาราชการ   2.  พนักงานราชการ 
   3.  พนักงานมหาวิทยาลัย   4.  ลูกจางประจํา 
6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   1.  นอยกวา 5 ป   2.  ระหวาง  5 – 10 ป 
   3.  ระหวาง 11 – 15 ป   4.  ตั้งแต 16 ป ขึ้นไป 

7.  หนวยงานที่สังกัด  

   1.  คณะวิทยาการจัดการ   2.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   3.  คณะครุศาสตร   4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   5.  คณะพยาบาลศาสตร   6.  สํานักงานอธิการบดี 
   7.  สํานักสงเสริมวิชาการและ 

           งานทะเบียน 

  8.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี   
           สารสนเทศ 

   9.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   10.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองดานขวามือทายขอความแตละขอเพียงคําตอบเดียวตาม 
 ความรูสึกหรือความเปนจริงจากลักษณะคานิยมและบรรทัดฐานของพฤติกรรมการ
 แสดงออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซึง่มีใหเลือก 5 อันดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง  
 4   หมายถึง  เห็นดวย  
 3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  
 2  หมายถึง  ไมเห็นดวย  
 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
 

ระดับของคานิยมและบรรทัดฐานการแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค      
มิติเนนความสําเร็จ      
1. บุคลากรสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

ของโครงการหรือแผนงานรวมกัน 
     

2. บุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรนและมีความสุขกับ
งานที่ทํา 

     

3. พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสวนใหญมีเหตุผล
และหลักการ 

     

4. บุคลากรสวนใหญมีความรูสึกวางานที่ปฏิบัติอยูมี
ความสําคัญและทาทายความสามารถ 

     

มิติเนนความเปนตนเอง      
5. เปาหมายในการทํางานของบุคลากรมุงเนนที่คุณภาพ

มากกวาปริมาณงาน 
     

6. บุคลากรสวนใหญมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนางานของตนใหสอดคลองกับงานขององคกร 

     

7. ความสําเร็จของงานเปนสวนหนึ่งของความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ของบุคลากร  
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ระดับของคานิยมและบรรทัดฐานการแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มิติเนนบุคคลและการกระตุน      
8. หนวยงานใหการสนับสนุนในเขารวมฝกอบรม เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเองของบุคลากร 
     

9. หนวยงานมีนโยบายสงเสริมความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ 

     

10. บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน การทํางานเปนทีม 

     

มิติเนนไมตรีสัมพันธ      
11. บุคลากรสวนใหญมีความเปนกันเองและเปดเผย      
12. บรรยากาศในการทํางานมีความอบอุนและใหการ

ยอมรับซึ่งกันและกัน   
     

13. บุคลากรสวนใหญมีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซ่ึง
กันและกันในการทํางาน 

     

วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-เฉือ่ยชา      
มิติมุงเห็นพองดวย      
14. บุคลากรสวนใหญมักจะแสดงความคิดเห็นคลอยตาม

ผูบังคับบัญชา 
     

15. บุคลากรสวนใหญพยายามเห็นดวยและคลอยตามความ
คิดเห็นของกันและกัน 

     

16. บุคลากรสวนใหญพยายามปฏิบัติตัวใหเหมือนกับบุคคล
สวนใหญในองคกร 

     

17. บุคลากรสวนใหญเห็นดวยกับงานที่ไดรับมอบหมายและ
หนาที่ของตนโดยไมมีขอโตแยง 

     

มิติมุงยึดกฎเกณฑ      
18. บุคลากรสวนใหญยอมรับและยินดีปฏิบัติตาม

กฎระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานอยางเครงครัด 
     

19. บุคลากรสวนใหญยึดติดอยูกับระเบียบแบบแผนการ
ปฏิบัติงานแบบเกาๆ   

     

20. บุคลากรสวนใหญใหการยอมรับและเคารพในระบบ
อาวุโส 
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ระดับของคานิยมและบรรทัดฐานการแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มิติมุงพ่ึงพา      
21. บุคลากรสวนใหญไมทราบจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน

ของตนเองและองคกร 
     

22. บุคลากรสวนใหญมุงปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหาร/
หัวหนากลุม/หัวหนางาน 

     

23. บุคลากรสวนใหญไววางใจและเชื่อมั่นในตัวผูบริหาร      
24. การตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ มักจะอยูที่ผูบริหาร/

หัวหนากลุม/หัวหนางาน 
     

มิติมุงการหลีกเลี่ยง      
25. บุคลากรสวนใหญรูสึกผิด ตําหนิตนเอง และรูสึกวา

ตนเองไมมีคุณคาเมื่อทํางานผิดพลาด  
     

26. การปฏิบัติงานผิดพลาดแมจะเพียงเล็กนอยก็ตาม จะ
ไมไดรับการยกเวนการลงโทษ 

     

27. บุคลากรสวนใหญทํางานในลักษณะตางคนตางทํา      
28. บุคลากรสวนใหญทํางานเฉพาะในสวนที่ตนรับผิดชอบ

เทานั้น 
     

29. เมื่อมีปญหาหรือขอขัดแยงเกิดขึ้น บุคลากรสวนใหญจะ
ไมเผชิญหนากับปญหา 

     

วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-กาวราว      
มิติมุงเห็นตรงกันขาม      
30. บุคลากรที่มีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดจะ

ไดรับการยอมรับและยกยองกวาความสามารถอ่ืนๆ 
     

31. เมื่อเกิดปญหาขึ้นในหนวยงาน บุคลากรสวนใหญนํา
วิธีการเจรจาตอรองเขามาใช 

     

32. บุคลากรในหนวยงานตางมีความสงสัย ไมไววางใจในกัน
และกัน และตรวจสอบการทํางานของกันและกัน 

     

33. ในหนวยงานมีกลุมบุคลากรที่คอยตอตานการ
เปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอๆ  
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ระดับของคานิยมและบรรทัดฐานการแสดงออก ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มิติมุงใชอํานาจ      
34. บุคลากรที่มักจะใชอํานาจและชอบออกคําสั่งกับเพ่ือน

รวมงาน 
     

35. บุคลากรสวนใหญตองการการยอมรับนับถือจากเพ่ือน
รวมงาน 

     

มิติมุงเนนการแขงขัน      
36. บุคลากรตางแขงขันกันสรางผลงานที่มากกวาและดีกวา

ผูอื่น 
     

37. การแพและชนะในการทํางานเปนเรื่องปกติธรรมดาที่
เกิดข้ึนในหนวยงาน 

     

38. บุคลการที่มีผลสําเร็จของงานที่เหนือกวาคนอ่ืนๆ มี
โอกาสในการเล่ือนขั้น/ตําแหนงมากกวา  

     

มิติมุงความสมบูรณแบบ      
39. บุคลากรสวนใหญใชระยะเวลานานมากในการทํางาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
     

40. บุคลากรสวนใหญเนนการทํางานที่มีระบบระเบียบอยาง
ละเอียดถี่ถวนแตไดรับผลงานนอย 

     

 



   95 95 

ตอนที่ 3 กระบวนการการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองดานขวามือทายขอความแตละขอเพียงคําตอบเดียว โดย
อานขอความทีละขอ และพิจารณาวาตรงกับพฤติกรรมของทาน หรือเปนจริงตามกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  เปนจริงมากที่สุด (100 %) 

 4  หมายถึง   เปนจริงมาก (75 %) 

 3  หมายถึง  เปนจริงปานกลาง (50 %) 

 2  หมายถึง  เปนจริงนอย (25 %) 

 1  หมายถึง  ไมมีความเปนจริงเลย (0 %) 
 

กระบวนการจัดการความรู ระดับความเปนจริง 
5 4 3 2 1 

1. การคนหาความรู      
1.1. ไดศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย จุดเนนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความ
เขาใจใหไปสูเปาหมายเดียวกัน 

     

1.2. ไดกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรูในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบสอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     

1.3. มีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออน
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง
ความรูที่จําเปนตองมี 

     

2. การสรางและแสวงหาความรู      
2.1. มีความกระตือรือรน สนใจและแสวงหาความรูที่เอ้ือ

ประโยชนตอการพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 
     

2.2. พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากกวาที่จะ
ยึดแนวคิดของตนเองเปนหลัก 

     

2.3. ไดศึกษา คนควา และติดตามขาวสารและความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาอยูเสมอ 

     



   96 96 

 

กระบวนการจัดการความรู ระดับความเปนจริง 
5 4 3 2 1 

2.4. ไดศึกษาเรียนรูกระบวนการคิด แนวทางการ
ปฏิบัติงานเชิงสรางสรรค และนํามาปรับปรุงใชในการ
พัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ 

     

2.5. การเรียนรูอยูตลอดเวลาสนับสนุนใหไดเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

     

2.6. มี การแสวงหาข อมู ล /ความรู จ ากแหล งต า งๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการใหบริการ
คลายคลึงกันและรวบรวมไวอยางเปนระบบพรอม
นําไปประยุกตใช 

     

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ      
3.1. หนวยงานมีผังกระบวนการทํางานที่ครอบคลุมทุก

กระบวนการทุกฝายงานอยางเปนระบบ  
     

3.2. หนวยงานไดมีการแบงชนิดและประเภทขอมูล/
ความรูอยางเปนระบบเพ่ือความงายและสะดวกตอ
การคนหาและการใชงาน  

     

3.3. หนวยงานไดมีการรวบรวมขอมูล/ความรู และสราง
ระบบฐานขอมูลที่จะสามารถคนหาและนําไปใช
ประโยชนไดงายและรวดเร็ว 

     

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู      
4.1. หนวยงานเห็นคุณคาความรูและทักษะ ที่อยูในตัว

บุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของ
แตละคน  

     

4.2. ไดมีการเขียนแผนการปฏิบัติงานออกมาเปนเอกสาร
และจัดทําขอสรุปบทเรียนท่ีไดรับอยางชัดเจน 

     

4.3. หนวยงานไดประมวลขอมูล/ความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงาย เปน
มาตรฐานเดียวกันทุกฝายงานอยางละเอียดชัดเจน 

     

4.4. หนวยงานไดจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน และวิธี
ปฏิบัติงานของแตละฝายงาน  
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กระบวนการจัดการความรู ระดับความเปนจริง 
5 4 3 2 1 

4.5. หนวยงานมีคูมือปฏิบัติงานมีรายละเอียดชัดเจนและมี
ความเปนปจจุบัน  

     

4.6. หนวยงานมีเอกสารสําคัญอ่ืนๆ ที่ประกอบข้ึนเปน
คูมือปฏิบัติงาน  

     

5. การเขาถึงความรู      
5.1. หนวยงานมีความพรอมในดานของโครงสรางพ้ืนฐาน

เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ดานวัสดุ 
ครุภัณฑ เทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู)   

     

5.2. หนวยงานมีการเก็บรวบรวมขอมูล/ความรูไวในระบบ
ฐานขอมูล สามารถเขาถึงขอมูลได โดยผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ 
ไดอยางสะดวก รวดเร็วและถูกตอง 

     

5.3. หนวยงานมีการจัดเก็บขอมูล/ความรูขององคการ เพ่ือ
ความสะดวกในการคนหา เชนงานวิจัย ผลการสํารวจ 
ผลงานประจําป เปนตน 

     

5.4. หนวยงานมีการจัดทําฐานความรูของวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ เพื่อใหผูที่สนใจสามารถเขามาเรียนรูได 

     

5.5. หนวยงานไดรวบรวมวิธีปฏิบตัิที่เปนเลิศจาก
หนวยงานอื่นเปนแบบอยาง เปนการเรียนรูจากผูที่ทํา
ไดดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกองคการ  

     

5.6. หนวยงานมีวิธีการเขาถึงความรูโดยใชเทคนิคการเลา
เรื่องเพ่ือเผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจ
ทราบเปนการเรียนรูประสบการณจากผูอื่น  

     

5.7. หนวยงานมีสารสนเทศสําหรับบันทึกแหลงที่ มาของ
ความรู ประเภทของความรู และผูเชี่ยวชาญในแตละ
ดานของหนวยงานหรือขอมูลของบุคคลท่ีสําคัญๆ 
เพ่ือความสะดวกตอการคนหา  
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6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู      
6.1. ไดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนหรือความคิดของตนเองกับ

ผูรวมงานสม่ําเสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให
เกิดการเรียนรูในสิ่งใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

     

6.2. มีการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องที่ไดจากการเขารวม
การประชุม สัมมนา การอภิปราย การบรรยาย เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูหรือทักษะ  

     

6.3. มีโอกาสสรุปแนวคิดที่ไดรับและเผยแพรทุกคร้ัง
หลังจากท่ีไดไปเขารวมประชุมสัมมนา  

     

6.4. หนวยงานยินดีสนับสนุนใหเพื่อนรวมงานไดพัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงาน  

     

6.5. หนวยงานมีการถายทอดวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศอยาง
เปนระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียนออกมาเปนเอกสารและ
การจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ  

     

6.6. หนวยงานมีการจัดตั้งทีมภายในหนวยงานเพื่อมา
ทํางานรวมกันเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเปนการเฉพาะ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณและทํางานรวมกัน  

     

6.7. หนวยงานมีการรวมตัวกันเปนทีมท้ังจากคนใน
หนวยงานและภายนอกหนวยงานเพื่อคนหาวิธีการใน
การชวยใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หรือคนหา
ทางเลือกท่ีดีที่สุดเพ่ือแกปญหาในการทํางานของ
หนวยงานหรือองคการ  

     

6.8. หนวยงานไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมชุมชน
แหงการเรียนรู (CoPs) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆ   

     

6.9. หนวยงานมีระบบพ่ีเลี้ยง หรือการสอนงาน ซึ่งเปน
วิธีการถายทอดความรูและทักษะที่อยูในตัวบุคคล
แบบตัวตอตัว จากผูมีความรูและประสบการณ
มากกวาไปยังบุคลากรรุนใหม หรือผูที่มีความรูและ
ประสบการณนอยกวา  
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6.10. หนวยงานมีการสับเปลี่ยนงานและการยืมตัวบุคลากร
มาชวยงานไปทํางานในหนวยงานตางๆ  เพ่ือทําใหผู
ถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้น 

     

6.11. หนวยงานมีเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความรู การจัด
ประชุม หรือจัดกิจกรรมอยางเปนทางการ  เพ่ือให
บุคลากรในหนวยงานมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน 

     

6.12. ไดเขารวมสัมมนาและประชุมทางวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ 

     

7. การเรียนรู      
7.1. หนวยงานมีการนําขอมูล/ความรูไปใชประโยชนใน

การตัดสินใจ แกไขปญหาและปรับปรุงองคการ  
     

7.2. หนวยงานมีการทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน 
อันเกิดจากการสรางองคความรู การนําความรูไปใช
ทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และ
หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง  

     

7.3. หนวยงานไดมีการแกไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ และ
วิธีปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบงาน โดยพิจารณาทุก
ภาคเรียน และมีการแกไขปรับปรุง  
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1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายในการจัดการ
ความรูอยางชัดเจน 

     

2. วัตถุประสงคของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีความชัดเจนและมีความเปนไปได 

     

3. แนวปฏิบัติการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมสามารถนําไปปฏิบัติได 

     

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนมากนอย
เพียงใดในดานการบริหารจัดการความรูภายในคณะ/
สํานัก/สถาบัน 

     

5. วัตถุประสงคของคณะ/สํานัก/สถาบัน มีความ
สอดคลองกับนโยบายการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย 

     

6. คณะกรรมการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความเหมาะสม 

     

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการดําเนินงานจัดการความรูภายใน
คณะ/สํานัก/สถาบัน 

     

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีกระบวนการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการการจัดการ
ความรูใหผูเกี่ยวของทราบ 

     

9. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

     

10. คณะ/ สํานัก/สถาบัน มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการสรางชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     

 
�� ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม �� 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale       Corrected 
                Mean          Variance       Item-          Alpha 
               if Item        if Item        Total           if Item 
               Deleted      Deleted     Correlation Deleted 
 
CS1          152.6667       299.1954        .1083           .9261 
CS2          153.1667       284.2126        .5928           .9219 
CS3          153.3667       285.2747        .4805           .9231 
CS4          153.5000       287.9138        .4972           .9229 
CS5          153.4333       283.1506        .5745           .9220 
CS6          153.6000       284.2483        .5292           .9225 
CS7          153.5333       287.0851        .4477           .9234 
CS8          153.4333       287.1506        .5473           .9225 
CS9          153.5000       285.3621        .5616           .9223 
CS10         153.5333       284.4644        .5853           .9220 
CS11         153.0667       293.4437        .2709           .9252 
CS12         153.3667       281.2057        .6330           .9214 
CS13         153.1000       288.3000        .4828           .9231 
PS14         153.4333       286.0471        .5278           .9226 
PS15         153.2667       289.2368        .5073           .9229 
PS16         153.4667       289.4989        .4464           .9234 
PS17         153.2667       291.7885        .3513           .9243 
PS18         153.5000       291.3621        .3146           .9249 
PS19         153.3333       289.8851        .3785           .9241 
PS20         153.5667       293.7023        .3362           .9244 
PS21         153.4000       294.1103        .3348           .9244 
PS22         153.5000       291.5690        .4127           .9237 
PS23         153.4667       291.0161        .3307           .9247 
PS24         153.5000       287.9138        .4263           .9237 
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               Scale          Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-          Alpha 
               if Item        if Item        Total           if Item 
               Deleted       Deleted     Correlation Deleted 
 
PS25         152.6667       299.1954        .1083           .9261 
PS26         153.1667       284.2126        .5928           .9219 
PS27         153.3667       285.2747        .4805           .9231 
PS28         153.5000       287.9138        .4972           .9229 
PS29         153.4333       283.1506        .5745           .9220 
AS30         153.2000       285.6138        .5540           .9223 
AS31         153.4667       285.9816        .4751           .9231 
AS32         153.5333       288.2575        .4765           .9231 
AS33         153.4333       281.9782        .6130           .9216 
AS34         153.5667       283.4954        .5360           .9225 
AS35         153.5333       286.6023        .4633           .9233 
AS36         153.4000       286.3862        .5263           .9226 
AS37         153.5333       287.3609        .4828           .9231 
AS38         153.5667       286.4609        .5080           .9228 
AS39         153.0333       291.3437        .3391           .9245 
AS40         153.3333       280.9195        .6280           .9214 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .9250 
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ตอนที่ 3 กระบวนการการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-          Alpha 
               if Item        if Item        Total           if Item 
               Deleted       Deleted     Correlation Deleted 
 
Y1.1         138.2667       120.7540        .2584           .8033 
Y1.2         138.1667       115.6609        .5071           .7931 
Y1.3         137.7333       108.9609        .7908           .7799 
Y2.1         137.5000       108.4655        .7346           .7809 
Y2.2         137.6333       110.1023        .6941           .7836 
Y2.3         137.2667       112.4092        .6272           .7874 
Y2.4         137.6333       111.4126        .5797           .7883 
Y2.5         137.1000       118.4379        .4984           .7952 
Y2.6         137.4333       114.3920        .4488           .7949 
Y3.1         136.6333       120.5851        .4262           .7982 
Y3.2         136.9000       118.9207        .3265           .8006 
Y3.3         137.3000       114.0793        .5272           .7916 
Y4.1         137.0333       118.1713        .3925           .7979 
Y4.2         136.7667       118.5989        .4601           .7961 
Y4.3         137.2000       114.9241        .4021           .7973 
Y4.4         137.5000       129.1552       -.1230           .8136 
Y4.5         137.3000       127.1828       -.0068           .8108 
Y4.6         137.4667       125.1540        .1698           .8052 
Y5.1         137.4667       127.4299       -.0123           .8097 
Y5.2         137.6000       125.9034        .1013           .8068 
Y5.3         137.6667       131.6782       -.3263           .8162 
Y5.4         137.6000       130.7310       -.2486           .8149 
Y5.5         137.8000       127.2690        .0043           .8088 
Y5.6         137.7333       132.1333       -.3779           .8167 
Y5.7         137.6667       134.4368       -.4530           .8216 
Y6.1         137.8000       129.2000       -.1444           .8121 
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               Scale          Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-          Alpha 
               if Item        if Item        Total           if Item 
               Deleted       Deleted     Correlation Deleted 
 
Y6.2         137.8667       129.4989       -.1788           .8122 
Y6.3         137.0000       122.4828        .3064           .8016 
Y6.4         137.1000       121.1966        .3587           .7999 
Y6.5         136.9333       120.7540        .4200           .7984 
Y6.6         136.9333       119.6506        .3800           .7987 
Y6.7         136.8667       121.0161        .3741           .7995 
Y6.8         137.0000       120.2069        .4252           .7980 
Y6.9         137.3667       123.7575        .2513           .8032 
Y6.10        137.5333       125.0161        .1445           .8060 
Y6.11        137.5333       125.2920        .1418           .8059 
Y6.12        137.3667       127.4126       -.0066           .8091 
Y7.1         137.4000       123.2828        .2845           .8024 
Y7.2         137.5667       127.5644       -.0178           .8092 
Y7.3         137.7667       124.7368        .1938           .8046 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .8063 
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ตอนที่ 3 บริบทการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-          Alpha 
               if Item        if Item        Total           if Item 
               Deleted       Deleted     Correlation Deleted 
 
X1            35.9000        20.4379        .5551           .8152 
X2            36.2000        20.4414        .5200           .8188 
X3            35.9000        20.8517        .5772           .8139 
X4            36.1333        20.6023        .5273           .8180 
X5            35.9000        21.5414        .4256           .8274 
X6            36.0667        19.2368        .6532           .8042 
X7            36.0000        19.5172        .5836           .8123 
X8            36.2333        19.9782        .7071           .8016 
X9            36.2333        22.3920        .3522           .8330 
X10           36.3333        22.2989        .3344           .8351 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .8335 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล    นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง 
ที่อยู   2 ถนนสาครธนากรตะวันตก ต.หนองปากโลง  

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2545   สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
   สถาบันราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ.2552  ศึกษาตอระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการประกอบการ 
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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