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แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏภูเก็ ต มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาสภาพการจัด การความรู้ ในปั จ จุบั น ของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎภูเก็ ต 2) ศึก ษาปั ญ หาและอุป สรรคในการจัด การความรู้ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ภู เก็ ต 3) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการ
เก็ บ ข้ อมู ล จากคณะกรรมการการจั ด การความรู้ ในองค์ ก ร จ านวน 26 คน และ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ านการจั ด การความรู้ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏภูเก็ต (Focus Group Discussion) จานวน 9 คน รวม 35 คน เครื่ องมือในการ
วิจัยคือ ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการวิจัย
และการจัดการเรี ยนการสอน : กาหนดเรื่ องหลักเอาไว้ เพื่อจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 2) ด้ านการบริ หารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน : พิจารณาจากประเด็นที่เป็ น
ปั ญ หา มี ค วามจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว น และเป็ นเรื่ อ งที่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต้ องการ
ส่ว นปั ญ หาและอุป สรรคในการจัด การความรู้ ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภูเก็ ต คื อ
บุคลากรมีทศั นคติที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

1

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
*
Corresponding author, E-mail: woraporn.pk@gmail.com
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
2

300 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บางส่วนเห็นว่าการจัดการความรู้ เป็ นภารกิจหนึง่ ที่ต้องทาให้ บรรลุตามตัวชี ้วัดตามคา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ และคิดว่าเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ ้นมาจากงานประจา ส่งผลให้
การจัดการความรู้ อยู่ในวงจากัด ขาดปฏิสมั พันธ์ ในลักษณะการแบ่งปั นความรู้ แก่กัน
สาหรับแนวทางการการพัฒนาการจัดการความรู้ มี 3 ประการ ได้ แก่ 1) แนวทางการ
กาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ : สอดคล้ องกับทิศทางและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของคณะ/สาขาวิชา หน่วยงานและทาให้ เกิดการปรับปรุ งที่เห็นได้ ชดั เจน
เป็ นรู ปธรรม มีโอกาสทาได้ สาเร็ จสูง 2) แนวทางการจัดการความรู้ ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ: จัดทาวงจรแนวทางการจัดการความรู้ และขบวนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ 3) แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัยฯ : ทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ /จัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย/ดาเนินการวางรูปแบบการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ ปี 2561
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, การจัดการความรู้
Abstract
The study of the guideline for the development of knowledge
management in Phuket Rajabhat University intended to 1) explore the present
knowledge management in the university, 2) explore problems and obstacles
of knowledge management in the university, and 3) explore the way to develop
knowledge management of the university. The research employed qualitative
researching methods. The data was gathered from 26 members of the
university’s knowledge management committee and the focus group
discussion with 9 specialists in knowledge management, total 35 key
informants. The research instrument was the in – depth interview.
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The results reveal that the present knowledge management in the
university could be divided into 2 aspects: 1) research and learning
management, determining the main topics as the key for knowledge
management consecutively every year, and 2) the management of the
supporting staff, considering the concerned issues, urgent issues, and the
issues requested by the supporting staff. Moreover, the study found that the
main problem of knowledge management in the university is that some of the
staff misapprehend about knowledge management. They label knowledge
management as the mission needed to be completed according to the
indicators of the warranty to perform duties; and knowledge management is
the extra responsibility apart from their daily job. These consequently limit
quality of knowledge management as well as the participation and knowledge
sharing. The guideline to develop knowledge management in the university
consists of 1) The guideline to determine the limitations and the goals of
knowledge management; they should be in line with the direction and
strategies of each faculty, program, or department. The adjustment of the
limitations and the goals should be clear, concrete, and highly achievable. 2)
The guideline for knowledge management of the departments in the university:
each department should set out the cycle and the process of knowledge
management to be the organization of learning., and 3) The guideline of the
performance of the knowledge management committee, the committee
members should review the strategies used in knowledge management as well
as discuss knowledge management policy in the university level and set out
the platform of knowledge management for 2018.
Keyword : Knowledge Management
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บทนา
ปั จจุบนั ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความรู้
ภายในองค์กรกันมากขึ ้นการให้ ความสาคัญต่อองค์ความรู้ที่เป็ น “สินทรัพย์” มีความจา
เป็ น มากเพราะโลกขององค์ ก รยุค ใหม่ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ การแข่งขัน รุ น แรงและความ
ต้ องการใหม่ ๆ ของผู้รับบริ การ มองว่าความรู้ เป็ นสินทรัพย์ ก็เพราะว่าในองค์กรต่าง ๆ
มี แ หล่งความรู้ ที่ ไม่ สามารถหาได้ จ ากที่ อื่ น แต่ เกิ ด จากประสบการณ์ ข องบุค ลากร
ผู้ป ฏิ บัติ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง มานานนับ หลายสิ บ ปี ทัง้ ประสบการณ์ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จและประสบการณ์ ที่เกิดจากปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่สามารถก้ าวข้ ามผ่าน
มาได้ ดังนันองค์
้
กรคงต้ องคิดว่าจะทาอย่างไรที่จะนาองค์ความรู้ เหล่านันมาเผยแพร่
้
ให้ กับบุคลากรภายในองค์กรได้ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งคาว่า “การจัดการความรู้
(Knowledge Management-KM)” ได้ เข้ ามามีบทบาทกับสังคมเป็ นอย่างมาก นักคิด
สาคัญชาวญี่ปนคื
ุ่ อ Nonaka กับ Takeuchi แห่งสานัก Hitosubashi ได้ ทาการวิจยั และ
นาเสนอแนวคิดที่สาคัญในหนังสือชื่อ “The Knowledge-Creating Company (2000)”
ว่าสาเหตุที่ทาให้ บรรษั ทของญี่ ปุ่นสามารถสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ตนเองได้ อย่างต่อเนื่องเกิดจากการแปลงเอา Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวบุคลากรใน
องค์ ก รญี่ ปุ่นออกมาเป็ น Explicit Knowledge ทาให้ เกิ ดการสื่อสารและแลกเปลี่ย น
ความรู้กนั ได้ ทาให้ เกิดมีลกั ษณะของ “วงจรของการสร้ างความรู้ ” อย่างต่อเนื่องและไม่มี
ที่สิ ้นสุด (กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 : 1)
กระบวนการจัด การความรู้ (Knowledge Management) เป็ นกระบวนการ
ที่จะช่วยให้ เกิดพัฒนาการของความรู้ หรื อการจัดการความรู้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์กร
โด ย มี อ งค์ ป ระก อ บ อ ยู่ 7 ป ระก ารคื อ การค้ น ห า/บ่ งชี ค้ วาม รู้ (Knowledge
Identification) ก ารส ร้ างและก ารแ สวงหาค วาม รู้ (Knowledge Creation and
Acquisition) ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ ห้ เป็ น ร ะ บ บ (Knowledge Organization)
การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ (Knowledge Codificationand Refinement)
การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing) และการเรี ย นรู้ (Learning) กระบวนการที่ ก ล่า วถึ ง นี ส้ ามารถปรั บ เปลี่ย น
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ความรู้ให้ อยูใ่ นรูปแบบของทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลีย่ น
ความรู้ ระหว่างบุคคลและการเผยแพร่ กระจายความรู้ อย่างกว้ างขวางจนก่อให้ เกิ ด
ฐานความรู้ ขนาดใหญ่ เป็ น แหล่งความรู้ ของคนทัง้ ประเทศได้ (กองพัฒ นาคุณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 : 3)
ในยุคเศรษฐกิ จฐานความรู้ (Knowledgebased Economy) ทรัพยากรที่มีค่า
ยิ่ ง ขององค์ ก รนอกจากบุ ค ลากรก็ คื อ ความรู้ ซึ่ ง เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท างกลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ
หน่ วยงานทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชนหรื อ แม้ กระทั่งในส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ชุ ม ชนต่ า งให้
ความส าคัญ กับ “การจัด การความรู้ (Knowledge Management : KM) มากขึ น้ การ
จัดการความรู้ แบ่งออกเป็ น 3 ยุคโดยยุคแรกของการจัดการความรู้ เกิดขึ ้นเมื่อประมาณ
30 ปี ที่ ผ่านมาประมาณปี ค.ศ. 1978 – 1979 ยุคที่สองของการจัดการความรู้ เริ่ มต้ น
ประมาณปี ค.ศ. 1995 ยุคที่สามของการจัดการความรู้ได้ เริ่ มมีการนาระบบที่ซบั ซ้ อนมา
อธิ บายความรู้ โดยตังบนพื
้
้นฐานที่ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ คือเพื่อพัฒนา
ประสิทธิ ผล (Effectiveness) ของการตัดสินใจและการสร้ างเงื่อนไขของนวัตกรรมจาก
การสารวจพบว่าในประเทศไทยนัน้ มีหลายองค์ กรที่นาแนวคิดทฤษฎี ของการจัดการ
ความรู้ มาประยุกต์ใช้ เช่น ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) บริ ษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) บริ ษั ทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จากัด(มหาชน) บริ ษั ท IBM บริ ษั ทเทเลคอมเอเชี ย จากัด องค์ กรแคร์ ฯลฯ (กาญจนา
จันทร์ วนั , 2552 : 11)
กระบวนการจัดการความรู้ ดงั กล่าวสามารถนามาใช้ ในวงการอุดมศึกษาและ
ในมหาวิทยาลัยได้ ซงึ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็ นสถาบันการศึกษาที่ให้ ความสาคัญ
กับกระบวนการจัดการความรู้ ในองค์การด้ วยความเชื่อว่าความรู้ มีอยู่ทวั่ ไปและมีการ
จัดการอยู่แล้ วทังนี
้ ้จากรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรประจาปี
งบประมาณ 2560 ทาให้ ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบและกระบวนการจัดการ
ความรู้ ที่หลากหลายจากความหลากหลายของกิ จกรรมนีเ้ องทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่ จะ
ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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การศึกษาจะมุ่งเน้ นไปที่สภาพการจัดการความรู้ ปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู้ โดยคาดหวังว่าการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นตัวต้ นแบบในการจัดการความรู้ ที่
จะขยายไปยังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ มหาวิทยาลัยสามารถวางแนวทางการ
ดาเนิ น งานด้ านการจัด การความรู้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพอัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ การ
จัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุป สรรคในการจัด การความรู้ ของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
3.เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ของมห าวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎภูเก็ต
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
มาร์ ควอดต์ (2550 : 293-301) ได้ กล่าวถึง กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการจัดการความรู้
มีดงั นี ้ 1) การเก็บเกี่ยวความรู้ จากภายนอกองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อรวบรวมข้ อมูล
ข่าวสารที่มีคุณค่า 2) การแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและถ่ายโอน
ความรู้ ซึ่ ง บุ ค ลากรทุ ก คนจะต้ องรู้ จั ก รวบรวมข้ อมู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร
เช่น ความรู้จากอินเทอร์ เน็ตจากหนังสือพิมพ์หรื อนิตยสาร จากการประชุม สัมมนา และ
จากแหล่งอื่นที่ไม่เป็ นทางการ เช่น จากการพบปะพูดคุย การเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ และการ
ชมภาพยนตร์ 3) กระตุ้นและรางวัลแก่ผ้ สู ร้ างนวัตกรรมหรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้ างสรรค์
ใหม่ๆ 4) จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ภายในองค์กร โดยพัฒนากลวิธีเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการแบ่งปั นเรี ยนรู้ภายในองค์กร และแบ่งปั นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน 5) ฝึ กอบรม
บุคลากรในเรื่ องการจัดเก็บและการเรี ยกข้ อมูลกลับมาใช้ เช่น การเข้ าถึงศูนย์ความรู้
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วิธีเข้ าสู่ระบบ เพื่อการค้ นหาข้ อมูลที่ได้ จากทั่วโลก 6) คิดและเรี ยนรู้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยองค์กรสามารถกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์และการเรี ยนรู้ ด้วยการส่งเสริ มกิจกรรม
การเรี ย นรู้ เช่ น การส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารค้ น คว้ า ทดลองการให้ รางวัล สาหรั บ ความคิ ด
และการกระตุ้นการระดมสมองเพื่อให้ เกิดความคิดที่ดี 7) สร้ างฐานความรู้ ให้ ตรงตาม
ความต้ องการในการเรี ยนรู้ และตามคานิยามขององค์กร เพื่อให้ ทุกหน่วยงานเข้ าถึง
ความรู้ ที่ถกู จัดเก็บไว้ โดยไม่มีขีดจากัด 8) สร้ างกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ ได้ แก่ การจัดให้ มีผ้ ูอานวยการในการจัดการความรู้ เพื่ อประสานงานในการ
สร้ างสรรค์ และรวบรวมความรู้ 9) เพิ่มการถ่ายโอนความรู้ อย่างไม่มีขีดจากัด เช่น การ
หมุน เวีย นการท างาน และการเพิ่ ม งานแบบที ม ผสม ถื อเป็ น วิธีก ารถ่ายโอนความรู้
ภายในองค์ กรที่มีป ระสิทธิ ภาพมากที่ สดุ เพราะทาให้ เกิ ดการใช้ ความรู้ และส่งผ่าน
ความรู้ไปยังผู้อื่นได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2550 : 4 - 5) ได้ กล่าวถึงการ
จัด การความรู้ ของสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานว่า จากพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ วยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร บริ ห ารบ้ านเมื อ งที่ ดี พุ ท ธศัก ราช 2548
มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้ าที่พัฒ นาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่ อให้ มีลกั ษณะเป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ อย่ า งสม่ า เสมอโดยต้ องรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ ในด้ านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติร าชการได้ อย่าง
ถูกต้ องรวดเร็ วและ เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังต้
้ องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการในสังกัดให้ เป็ น
บุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐาน โดยกลุ่มพัฒ นาระบบบริ หารได้ นาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ซึง่ เป็ นระบบการจัดการที่สามารถกาหนดขึ ้น และนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม โดยในปี งบประมาณ 2548 ได้ จัดตังโครงการน
้
าร่ องการจัดการความรู้ โดย
จัดตังศู
้ นย์จดั การความรู้ (Knowledge Management Center : KMC) ใน 8 สานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา ได้ แก่ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สานักงานเขต
พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษ าพิ ษ ณุ โลก เขต 1 ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษ าหนองคาย
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

306 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เขต 2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพัทลุงและ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1 ซึ่งศูนย์จัดการความรู้ ดังกล่าวเป็ น
ศูนย์จดั ความรู้ เสมือนจริ ง ในรู ปแบบเว็บไซต์ด้วยเหตุผลที่มีข้อได้ เปรี ยบด้ านความเร็ ว
ความประหยัดในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยใช้ ชื่อว่า แมงมุม (MangMoom) ซึ่งเป็ น
สัญ ลักษณ์ ข องการไวต่อ ความรั บ รู้ และมี สโลแกนว่า "เครื อข่ายความคิ ด พัน ธมิ ต ร
ความรู้ " ซึ่งหมายถึงความรู้ ต้องเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการแบ่งปั นความรู้
จากเครื อข่ายสูเ่ ครื อข่ายในเว็บไซต์แมงมุม KMC ที่จดั ทาขึ ้นนี ้มีลกั ษณะที่แตกต่างจาก
เว็บไซต์ทวั่ ไปทังในเชิ
้
งโครงสร้ างเนื ้อหาและระบบการบริ หารจัดการ คือ มีการจัดแบ่ง
เนื ้อหาที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าตามหลักการของการจัดการความรู้ ผสานกับงานที่
ปฏิ บัติ จ ริ ง ประกอบไปด้ วยกลุ่ม ความรู้ 6 กลุ่ม ได้ แก่ ความรู้ ในการปฏิ บัติ ง าน
กระบวนการหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ สรุ ปย่อสาระสาคัญเกี่ยวกับงานความรู้ ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และความรู้จากสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ โดยทีมที่รับผิดชอบความรู้ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าความรู้
ดังกล่าว ถูกต้ อง ต่อมาในปี งบประมาณ 2549 ได้ กาหนดให้ ทกุ เขตพื ้นที่การศึกษาต้ อง
มีศนู ย์การจัดการความรู้ ตามรู ปแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน
ก าหนดและได้ ก าหนดแนวทางการจัด การความรู้ 5 กระบวนการท างานส าหรั บ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ดังนี ้
1.ก าหนดโครงสร้ างการจัด การความรู้ และผู้รั บ ผิ ด ชอบซึ่ง ประกอบด้ ว ย
บุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น คื อ ที ม ผู้ บริ ห าร (Chief Knowledge Officer : CKO) คื อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและทีมบริ หาร ทาหน้ าที่สนับสนุนเอื ้ออานวย
ความสะดวกการดาเนินงานในทุก ๆ ด้ าน เพื่อผลักดันให้ เกิดการจัดการความรู้ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีมที่ปรึ กษา เป็ นพี่เลี ้ยงในการให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ ทีมผู้รับผิดชอบหรื อทีมแกนนา ทาหน้ าที่กระตุ้นจุดประกายและจัดกิจกรรมที่ม่งุ
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทีมปฏิบตั ิ เป็ นผู้ที่มีความรู้ และนาความรู้ มาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่ วมกัน ทีม เลขา ท าหน้ าที่ ป ระสานงานระหว่างเครื อ ข่ายและดูแลระบบ ICT
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และทีมอื่น ๆ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเห็นว่าจาเป็ น
2.จัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยเสนอแนะให้ ทาใน 2 ลักษณะ คือ แผนการ
จัดการความรู้ตามความต้ องการของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และแผนการจัดการ
ความรู้ ตามจุ ด เน้ นกลยุท ธ์ ห รื อ นโยบายของส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขันพื
้ ้นฐาน
3.แนวทางดาเนินการจัดการความรู้ ควรมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานอย่างเป็ น
ลาดับ คือสร้ างความเข้ าใจในการจัดการความรู้ สร้ างเครื อข่ายความรู้ หรื อรวบรวมทุน
ปั ญญา
4.สร้ างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อาจจะเป็ นในรู ปแบบของการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร การศึ ก ษาดูง าน การจัด เวลาการเล่า เรื่ อ ง การให้ เขี ย นเล่า
ประสบการณ์ความสาเร็ จ การหาพื ้นที่เว็บไซต์เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนในหน่วยงานสามารถ
เข้ าถึงได้ ตลอดเวลาที่ต้องการ
5.ใช้ ความรู้เมื่อสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาได้ ดาเนินการจัดการความรู้แล้ ว
ต้ อ งประชาสัม พัน ธ์ ให้ ค รู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาใช้ ค วามรู้ ได้ อ ย่า งสะดวก ซึ่ง
รายละเอียดในการดาเนินการจัดการความรู้ ดงั กล่าวข้ างต้ น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยกลุม่ พัฒนาระบบบริ หารได้ จดั ทาเป็ นเอกสาร “แนวปฏิบตั ิการ
จัดการความรู้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา” เผยแพร่ไปยังทุกเขตพื ้นที่การศึกษาให้ ถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนถูกต้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
เซ็งเก้ (Senge, 1990 : 139) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นองค์การที่
เอื ้อการเรี ยนรู้ ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถ
สร้ างผลงานตามที่ ตัง้ เป้าหมายไว้ เป็ น ที่ ซึ่งเกิ ดรู ป แบบการคิ ด ใหม่ ๆ หลากหลาย
มากมาย ที่ซงึ่ แต่ละคนมีอิสระที่จะสร้ างแรงบันดาลใจ
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นกระบวนการที่
จะช่วยให้ เกิดพัฒนาการของความรู้หรื อการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์กรโดย
มีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการคือการค้ นหา/บ่งชี ค้ วามรู้ (Knowledge Identification) การ
สร้ างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัดการความรู้
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ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่ น กรองความรู้
(Knowledge Codificationand Refinement) การเข้ าถึงความรู้(Knowledge Access)
การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ (Knowledge Sharing) และการเรี ย นรู้ (Learning)
กระบวนการที่กล่าวถึงนี ้สามารถปรับเปลีย่ นความรู้ ให้ อยูใ่ นรูปแบบของทุนทางปั ญญา
(Intellectual Capital) โดยมี ก ารแลกเปลี่ย นความรู้ ระหว่า งบุค คลและการเผยแพร่
กระจายความรู้อย่างกว้ างขวางจนก่อให้ เกิดฐานความรู้ขนาดใหญ่เป็ นแหล่งความรู้ของ
คนทังประเทศได้
้
(กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 : 3)

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 309

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบและ
ขอบเขตของระเบียบวิธีวิจยั มาใช้ ในการดาเนินการศึกษา โดยสรุปดังต่อไปนี ้
การวิจัยเชิงเอกสาร การศึกษาข้ อมูลจากเอกสารเป็ นการศึกษารวบรวม
ข้ อ มูลจากเอกสารต่า งๆ ทัง้ ที่ เ ป็ น แนวคิ ด ทฤษฎี ผลงานการวิจัย เละเอกสารต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ การทางาน และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้
การสั ม ภาษณ์ (In-depth Interview) การเก็ บ ข้ อมู ล จากการสัม ภาษณ์
แบบเชิ ง ลึก (In-depth Interview) เป็ นวิ ธี ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี วิ จัย ที่
เหมาะสมกับการศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจในความคิดและพฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจัยสามารถค้ นหาและรวบรวมความรู้ เชิงลึกตามประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ อย่าง
ลึกซึ ้ง การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาตามปรากฏการณ์ มีเป้าหมายคือ ความเข้ าใจ
จากมุมมองของผู้กระทา (กรรณิ การ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์, 2551 : 8)
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้ ข้อมูลอย่างเต็มที่
ซึ่งเป็ นประโยชน์ อ ย่างยิ่งต่อการท าความเข้ าใจทัศ นคติของผู้ให้ สัมภาษณ์ เกี่ ยวกับ
ประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษา (กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551 :
74)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยนาข้ อมูลการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) มาจัดสนทนา (Focus Group Discussion) เพื่อให้ ได้ แนว
ทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ชดั เจน
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สรุ ปผลการวิจัย
1.สภาพการจัดการความรู้ในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี 2 ด้ าน
ได้ แ ก่ 1) ด้ านการวิจัยและการจัด การเรี ยนการสอน คือ กาหนดเรื่ องหลักเอาไว้ เพื่ อ
จัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องทุกปี 2) ด้ านการบริ หารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน
คือพิจารณาจากประเด็นที่เป็ นปั ญหา มีความจาเป็ นเร่ งด่วน และเป็ นเรื่ องที่บุคลากร
สายสนับสนุนต้ องการเพื่อพัฒนาตนอง
2.ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ
บุคลากรมีทศั นคติที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
บางส่วนเห็นว่าการจัดการความรู้ เป็ นภารกิจหนึ่งที่ต้องทาให้ บรรลุตามตัวชี ้วัดตามคา
รับรองการปฏิบตั ิราชการและคิดว่าเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ ้นมาจากงานประจา
3.แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจยั
ได้ ส รุ ป ผลการสนทนากลุ่ม ได้ ดัง นี ้ จากการจัด สนทนากลุ่ม และข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ แนวทางดังนี ้
1) แนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้
ซึง่ โดยหลักของการพัฒนาจะให้ ความสาคัญกับวิสยั ทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ ตเป็ นหลัก มหาวิทยาลัยฯใช้ แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM คือ
ต้ องสอดคล้ องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ/สาขาวิชา หน่วยงานและทา
ให้ เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ ชดั เจน เป็ นรูปธรรมมีโอกาสทาได้ สาเร็ จสูง
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2) แนวทางการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ โดย
หลักของการพัฒ นาจะจัดทาวงจรแนวทางการจัดการความรู้ และขบวนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้โดยหน่วยงานกาหนดสิง่ สาคัญที่ต้อง
ทาให้ สาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน แล้ วจัดลาดับงาน ทาการสารวจและวิเคราะห์
ความช านาญของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ สร้ างความรู้ โดยมุ่ ง เน้ นความรู้ ที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงานตามวิสยั ทัศน์ แล้ วนาความรู้มาถ่ายทอด
เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน จนเกิดเป็ นทักษะ ความชานาญของตนเองวัดความคืบหน้ า
การดาเนินงานว่าเป็ นไปตามที่คาดไว้ หรื อไม่
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3) แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัยฯโดยหลักของการพัฒนาจะดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดการ
ความรู้ จัด ประชุ ม คณะกรรมการนโยบาย การจัด การความรู้ ระดับ มหาวิ ท ยาลัย
ดาเนินการวางรู ปแบบการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ ให้ บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

อภิปรายผลการวิจัย
1.สภาพการจัดการความรู้ ในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี 2 ด้ าน
ได้ แก่ 1) ด้ านการวิจัยและการจัดการเรี ยนการสอน คือก าหนดเรื่ องหลักเอาไว้ เพื่ อ
จัด การความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การจัด การความรู้ ขององค์ ก ร
(Knowledge Management : KM) เรื่ อง “ปั ญหาอุปสรรคแนวทางความช่วยเหลือและ
กลวิธีส่คู วามสาเร็ จเพื่ อ ให้ ได้ รับทุน สนับ สนุน การศึก ษาวิจัย จากแหล่งทุน ภายนอก
ส าหรั บ อาจารย์ นัก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ของงานบริ ห ารการวิ จัย ฯคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2559 : 4) ที่กล่าวว่า อาจารย์นกั วิจยั รุ่นใหม่ที่ประสบการณ์ยงั
น้ อยนันการมี
้
อาจารย์นกั วิจยั พี่เลี ้ยงเป็ นที่ปรึกษาในประเด็นต่างๆนับว่ามีความสาคัญ
ยิ่งในการช่วยย่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูกและเป็ นการช่วยพัฒนามุมมองและ
แนวคิดทางการศึกษาวิจัยได้ เป็ นอย่างดีหรื อแม้ แต่การอุทิ ศตนเข้ าไปช่วยทาวิจัยหรื อ
เป็ นนักวิจยั ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องที่นา่ สนใจก็เป็ นแนวทางที่ดีเช่นกันและเป็ นกุญแจ
สาคัญที่จะช่วยรับรองความสาเร็ จของผลงานได้ ค่อนข้ างดีทีเดียวจะมีส่วนช่วยอย่าง
มากในการประสบความสาเร็ จ 2) ด้ านการบริ หารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน คือ
พิจารณาจากประเด็นที่เป็ นปั ญหา มีความจาเป็ นเร่งด่วน และเป็ นเรื่ องที่บคุ ลากรสาย
สนับ สนุน ต้ อ งการเพื่ อ พัฒ นาตนองซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การจัด การความรู้ ที่ ส่งผลต่ อ
ประสิทธิ ภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรในสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554 : 5)
ที่กล่าวว่า สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี เห็นความสาคัญของการจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการปฎิบตั ิงาน
ของบุคลากรในสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ในเขตภาคกลางเนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่มีกระบวนการบริ หารจัดการในภารกิจ
หน้ าที่ที่คล้ ายกัน
2.ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ
บุคลากรมีทศั นคติที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
บางส่วนเห็นว่าการจัดการความรู้ เป็ นภารกิจหนึ่งที่ต้องทาให้ บรรลุตามตัวชี ้วัดตามคา
รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการและคิ ด ว่ า เป็ น ภาระงานที่ เพิ่ ม ขึ น้ มาจากงานประจ าซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ อุ ป สรรคปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขการท า KM ของ อภิ รั ก ษ์
เชษฐเผ่าพันธ์ (2555 : 1) ที่กล่าวว่า พนักงานไม่อยากทา KM ต้ องชีแ้ จงให้ ทราบถึง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับจากการร่ วมโครงการว่าเป็ นการพัฒนาศักยภาพ
ของตัวพนักงานและควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสาหรับทาโครงการ เลือกช่วงเวลาที่ไม่มี
งานเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง จะท าให้ คิ ด ที่ ร่ ว มโครงการอย่ า งเต็ ม ใจอย่ า งเช่ น การท า KM
ในมหาวิทยาลัย
3.ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้ างแนวทางการพัฒนาการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้
ดังนี ้
1.แนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้โดย
หลักของการพัฒนาจะให้ ความสาคัญกับวิสยั ทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตเป็ นหลัก มหาวิทยาลัยฯใช้ แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต KM คือ ต้ อง
สอดคล้ องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ/สาขาวิชา หน่วยงานและทาให้
เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ ชดั เจน เป็ นรู ปธรรมมีโอกาสทาได้ สาเร็ จสูง โดยพิจารณาจาก
ความพร้ อมด้ านคน งบประมาณ เทคโนโลยีวฒ
ั นธรรมองค์กร ระยะเวลาการดาเนินงาน
และเป็ นความรู้ ที่ต้องจัดการอย่างเร่ งด่วน คนส่วนใหญ่ ในองค์กรต้ องการผู้บริ หารให้
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯสามารถดาเนินการในการจัดการความรู้ ได้ 2 รู ปแบบ คือ
1) หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้ านวิชาการ จัด การความรู้ในลักษณะ คลังความรู้
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 315

โดยการสร้ าง จัดหา และนาความรู้ ขององค์ กรมาจัดเก็ บให้ เป็ นระบบสะดวกแก่การ
สืบ ค้ น และน าไปใช้ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ ยกระดับ ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการดาเนินงานขององค์กรให้ สามารถอยูร่ อดและแข่งขันได้ 2) หน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับงานด้ านปฏิบตั ิการ หน่วยงานที่ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การ
ต่างๆจัดการความรู้ที่จาเป็ นแก่หน่วยงาน โดยวิเคราะห์กระบวนการทางานตามภารกิจ
แล้ วร่ วมมือ กัน ดาเนิน การจัดการความรู้ เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่งวิธีป ฏิบัติ ที่เป็ นเลิศ หรื อได้
ฐานข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน นาไปสู่การปรับใช้ ในองค์ กรเพื่อช่วยให้ องค์กร
ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ธิ ติ น นท์
มณี ธ รรม (2557 : 29) ได้ ศึ ก ษาสภาพปั ญหาการด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด การความรู้
ศู น ย์ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลัย พะเยา พบว่ า
กระบวนการจัดการความรู้ องค์กรศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงการวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนใน
เรื่ อ งการจัด การความรู้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งความรู้ องค์ ก รให้ มี ก ารถ่ า ยทอด Best
Practices อย่า งเป็ นระบบศูน ย์ ฯ ควรก าหนดขอบเขต KM(KM Focus Areas) และ
ประเมินองค์กรตนเองเรื่ องการจัดการองค์ความรู้ เพื่อนาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์มา
จัดทาแผนการความรู้ (KM Action -Plan)การวัดผลการจัดการความรู้ จดั ทาระบบการ
ติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้ และประโยชน์จากการนาไปใช้ เพื่อสร้ างแรง
ขับเคลื่อนให้ คนในองค์กรมีความกระหายอยากเรี ยนรู้ และอยากมีสว่ นร่วมในการสร้ าง
ฐานความรู้ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมคนในองค์กรต้ องมีความเจตคติที่ดีในการ
แบ่งปั นความรู้ และนาความรู้ ที่มีอยู่มาเป็ นฐานในการต่อยอดความรู้ ของคนรุ่ นใหม่
ต่อไปองค์กรเองต้ องมีวฒ
ั นธรรมภายในแห่งความไว้ เนื ้อเชื่อใจและให้ เกียรติกนั เคารพ
ในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับแม้ เป็ นบุคลากรระดับล่างก็ตาม
2.แนวทางการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯโดย
หลักของการพัฒ นาจะจัดทาวงจรแนวทางการจัดการความรู้ และขบวนการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้โดยหน่วยงานกาหนดสิง่ สาคัญที่ต้อง
ทาให้ สาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน แล้ วจัดลาดับงาน ทาการสารวจและวิเคราะห์
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ความช านาญของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ สร้ างความรู้ โดยมุ่ ง เน้ นความรู้ ที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงานตามวิสยั ทัศน์ แล้ วนาความรู้มาถ่ายทอด
เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน จนเกิดเป็ นทักษะ ความชานาญของตนเองวัดความคืบหน้ า
การด าเนิ น งานว่ า เป็ นไปตามที่ ค าดไว้ หรื อ ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยฯอย่างไรบ้ าง ซึ่งสอดคล้ องกับ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
(2552 : 40) ได้ ศึกษาการจัดการความรู้ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
การจัดการความรู้ สว่ นใหญ่เป็ นผู้ที่ถกู แต่งตังให้
้ เป็ นคณะทางานด้ านการจัดการความรู้
ในหน่วยงานของตนเองที่มี ก ารระบุห น้ าที่ ก าหนดสิ่งที่ ต้อ งท าความรับ ผิ ดชอบและ
ดาเนินการด้ านการจัดการความรู้ มาอย่างต่อเนื่องโดยเรี ยงจากความสาคัญที่สดุ คือ
หน่วยงานเห็นประโยชน์นโยบายของมหาวิทยาลัยนโยบายของหน่วยงาน
3.แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิ ท ยาลัย ฯเช่ น ด าเนิ น การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการนโยบาย การจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัยดาเนินการวางรู ปแบบ
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 จัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ ให้ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน Web
KM รณรงค์ ให้ บุคลากรสมัค รเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายการจัดการความรู้ ผ่าน Web KM
จัด ทาช่อ งทางแสดงความคิ ด เห็ น ผ่าน Web KM จัด เวที แลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ บุค ลากร
ภายในจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดการความรู้
จัด ประกวด Logo และค าขวัญ การจัด การความรู้ ของมหาวิ ท ยาลัย ฯจัด ท าตัวชี ว้ ัด
ความคืบหน้ าในการดาเนินงาน (ความสาเร็ จโครงการโดยรวม)จัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจัดระบบติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯซึ่งสอดคล้ อง
กับ ธิตินนท์ มณีธรรม (2557 : 30) ภาวะผู้นาผู้บริ หารระดับสูงต้ องมีความเชื่อในคุณค่า
ของคนและความรู้ ที่มีในองค์กรเข้ าใจในลักษณะของปั ญหาและพันธะกิจขององค์กร
ส่งเสริ ม และสนับ สนุ น ความเป็ นมื อ อาชี พ ในด้ านต่ า งๆให้ เกิ ด ขึ น้ ค้ นหาและเชิ ด ชู
กระบวนการทางานที่เป็ นเลิศจากหน่วยงานภายในเป็ นต้ นแบบแห่งการเป็ นผู้ริเริ่ มใน
การแบ่งปั นและเรี ยนรู้ กาหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในวาง
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กลยุทธ์ ในการจัดทาระบบการจัดการองค์ความรู้ที่จะประสพผลสัมฤทธิ์เช่นเลือกเรื่ องที่
ทาแล้ วเห็นผลหรื อเรื่ องที่มีคนเข้ าใจและมีองค์ความรู้ อยูแ่ ล้ วในองค์กรที่สาคัญที่สดุ คือ
ทาอย่างไรให้ คนในองค์กรอยากนาเรื่ องที่ตนรู้ ออกมาแบ่งปั นโดยไม่หวาดระแวงว่าจะ
เสียผลประโยชน์ถกู แอบอ้ างผลงานถูกกลัน่ แกล้ งเพราะอิจฉาตาร้ อนต่างๆนานาองค์กร
ที่จะประสพความสาเร็ จในเรื่ องนี ้ต้ องสร้ างอยูบ่ นพื ้นฐานของความไว้ เนื ้อเชื่อใจ (Trust)
และการให้ เกี ยรติ ซึ่งกันและกัน(Mutual respect) ด้ านเทคโนโลยี การจัดการความรู้
ความพร้ อมของอุปกรณ์ทนั สมัยของเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทางานและการ
เรี ย นรู้ ของคนในองค์ ก รได้ ชาญฉลาด (Smart) ให้ ข้ อ มูลได้ ทัน ที ที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง (Real
Time) การสร้ างฐานข้ อมูลและการจัดการระบบฐานข้ อมูลตลอดจนวิธีการที่จะทาให้ คน
ยอมใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นสื่อกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององค์ความรู้ที่สาคัญ
คือสร้ างระบบการป้องกันไม่ให้ คนนอกเข้ ามาก่อกวนและทาความเสียหายแก่ระบบ
ฐานข้ อ มู ลภายในได้ ข ณะเดี ย วกัน KM ก็ ไม่ได้ ห มายความว่าต้ อ งใช้ เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ แพงๆเพื่อสร้ างฐานข้ อมูลขนาดยักษ์ แต่ไม่เอื ้อประโยชน์ต่อการใช้ งานของคน
ส่วนใหญ่ในองค์กร
ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1.ข้ อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ ตควรกาหนดให้ การจัดการความรู้ (KM) เป็ น
หนึ่งในนโยบายของหน่วยงานจัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยต้ องกาหนดเป้าหมาย
และระยะเวลาที่ชดั เจนรวมถึงมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมและจริ งจัง
1.2 มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ควรก าหนดให้ KM เป็ น KPI หลัก ของ
หน่วยงานมีการประเมิ นทุกปี และมีรางวัลให้ บุคลากรที่ดาเนินการได้ ดีเป็ นแบบอย่าง
1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตควรผลักดันให้ ทกุ คนเข้ าใจการทา KM จากงาน
ประจาอย่างเป็ นรูปธรรมโดยผนวก KM เข้ ากับยุทธศาสตร์
1.4 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏภูเก็ ต ควรจัด ให้ มี เวที แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ระหว่า ง
บุค ลากรต่ า งคณะ/สถาบัน เพื่ อ การเพิ่ ม พูน ความรู้ และส่งเสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมอย่า ง
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ต่อเนื่องจะทาให้ ผ้ ไู ม่เข้ าใจการดาเนินการจัดการความรู้ สามารถเรี ยนรู้/เข้ าใจวิธีการได้
อย่างทัว่ ถึงและส่งเสริ มให้ เกิดเป็ นเครื อข่าย
1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสร้ างวัฒนธรรมในองค์กรให้ เป็ นองค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ นัน้ องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ และสื่ อ สารให้ คนในองค์ ก รทุ ก
ระดับชัน้ รับ ทราบจะได้ นาไปสู่เป้าหมายของการจัดการองค์ ความรู้ เพื่ อแลกเปลี่ย น
ความรู้ ภายในองค์กรโดยการไปสร้ างวัฒนธรรมที่เอื ้อต่อแนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนต่อไป
2.ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเสริ มสร้ างการจัดการความรู้
ในหน่ วยงาน
2.1 จัด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การความรู้ (KM)
แก่หวั หน้ างานเพื่อให้ เห็นความสาคัญและนาไปปฏิบตั ิในหน่วยงานอย่างจริ งจัง
2.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างคณะ/กอง/ศูนย์ที่ดาเนินการจัดการ
ความรู้ (KM) จนประสบความสาเร็ จกับคณะ/กอง/ศูนย์ที่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการเพื่อให้ เกิด
แรงจูงใจ
2.3 มหาวิ ท ยาลัย ฯควรสร้ างที ม พี่ เลี ย้ งลงไปให้ ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้
คาแนะนาในการดาเนินงานด้ านการจัดการความรู้ (KM) กับงานที่มีการดาเนินงานด้ าน
การจัดการความรู้ไม่เข้ มแข็ง
2.4 สร้ างความเข้ าใจสือ่ สารประชาสัมพันธ์เรื่ องการจัดการความรู้อย่างจริ งจัง
และต่ อ เนื่ อ งและการสร้ างระบบสารสนเทศ IT ที่ เอื อ้ ต่ อ การจั ด การความรู้ และ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
2.5 หาช่ อ งทางการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ เปิ ด กว้ า งและบุ ค ลากรทุก ระดับ
สามารถเข้ าถึงได้ สนับสนุนงบประมาณในการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้และ
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
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