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และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)
โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนมากเปนเพศหญิง
อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของและการมีสวนรวมในการวิจัยเปนอาจารย
พิเศษ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาโดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เปนเพราะสถาบันสงเสริมใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการสรางองคความรู และมีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคคลที่มีปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีความคิดเห็น
การจัดการความรูการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ
การจัดการความรู ประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

Abstract
This study aimed to study the Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards
knowledge management to enhance efficiency participatory action research. The participants in
the study are 37 full-time lecturers, special instructor and staff. Questionnaire was used as a
research tool to collect data. Descriptive analysis was adopted to analysis were as percentage,
mean, standard deviation and Statistical hypothesis testing including t-test and F-test by analyzing
one-way ANOVA. The results of the study are found that most of the participants are women, 31-40
years old, graduated in Master degree, and working as the special instructors. The results analyses
of Thongsook College Phitsanulok Teachers’ attitude towards knowledge management to enhance
efficiency participatory action research are found in high level of both overall and parts. It is because
the College supports the staff to participate in creating knowledge and supports the budget for
research conduction. The research work is an indicator to evaluate their performance. Considering
into each part, it can be ordered from the highest to the lowest scores as knowledge creation and
acquisition, knowledge gathering and access, knowledge sharing, knowledge application and
knowledge indication, respectively. Hypothesis testing found different personal factors knowledge
management to enhance efficiency participatory action research has difference was statistically
significant at the 0.05.
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บทนํา
การดําเนินงานในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society and Economy)
มุงเนนและใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรูความเทาเทียมของ
การเจริญเติบโตทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มาจากการใชนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาดวยปญญาและความรูเ ปนฐานโดยเฉพาะอยางยิง่
องคกรทางการศึกษานัน้ สามารถนําความรูม าพัฒนาการดําเนินงานหรือนวัตกรรมตางๆ เพือ่ ยกระดับการเรียนร
ของผูเรียนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางองคความรู
ซึ่งประกอบดวย 1) กําหนดความรู 2) การแสวงหาความรู 3) การสรางความรู 4) การจัดเก็บความรูใหเปน
ระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 6) การนําความรูไปใชและ 7) การติดตามและประเมินผลหากองคกร
ทางการศึกษาใดสามารถจัดการกับความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาของบุคลากรในองคกรไดอยางเปนระบบและสามารถ
นํ า ความรู  ม าสร า งมู ล ค า เพิ่ ม อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให กั บ องค ก รในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในด า นการเรี ย นการสอน
การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรไดอยางครบถวนแลว
ยอมนําองคกรไปสูความสําเร็จไดอยางแนนอน (ไพโรจน ชลารักษ, 2551)
การพัฒนาสถาบันการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศนัน้ จําเปน
ตองมีการจัดการความรู มีการพัฒนาระบบกลไกการวิจัย และการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
องคความรู และผลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการและเพือ่ ใหทราบสถานภาพ
ของตนเองอันนําไปสูการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลตอ
เปาหมาย (Target) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนและเปนสากลทําใหสถาบันมีฐานขอมูล
ทีจ่ าํ เปนสําหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางทีเ่ หมาะสมและสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจแกสังคมวาสถาบันสามารถพัฒนา
องคความรูและผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดมากขึ้นไมวาจะเปนการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูในระดับทองถิ่น
และชุมชนตลอดจนใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (กรรณิการ พราหมณพิทักษ, 2542)
การจัดการความรูดานการวิจัยในองคกรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สถานศึกษาควร
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู”
ซึง่ ถือวาเปนสิง่ สําคัญสําหรับองคกรทีเ่ รียกไดวา “ทรัพยสนิ ทางปญญา” เพราะการจัดการความรูเ ปนการเรียนรู
ที่เรียนจากการปฏิบัติจริงเปนตัวนําเพราะการปฏิบัติทําใหเกิดทักษะประสบการณและเกิดวิธีการที่เปน
ตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหบุคลากรรุนหลังนําไปศึกษานําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรู
ที่แตกฉานตอไป (ผกาพันธ อินตะแกว, 2552) สถาบันการศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
การเรียนรูข องคนในสังคมทุกระดับใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอม ดังนัน้ บุคลากรในสถาบันการศึกษา
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จะตองเปนผูที่มีความรูและสามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเรื่องที่รับผิดชอบสามารถทํางานเปน
หมูคณะได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองนํากระบวนการการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา
วิทยาลัยทองสุขเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีศนู ยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก
เปนสถานทีใ่ หบริการและการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ใหความสําคัญในดานการวิจยั มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยังตองการยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและ
มีความพรอมทีจ่ ะพัฒนาสูม าตรฐานระดับสากลรวมถึงเพือ่ การพัฒนาใหบคุ ลากรของประเทศมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
เพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนจะเปนสิ่งที่ชวยสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน
คณะผู  วิ จั ย ให ค วามสนใจมุ  ง มั่ น ที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย ศู น ย ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ทองสุ ข
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกต อ การจั ด การความรู  เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส  ว นร ว ม
ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหมที่ประยุกตและรวม
แนวความคิดของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) กับการวิจยั แบบมีสว นรวม (Participatory Research)
มาผสมผสานเขาดวยกันทําใหไดผลการวิจัยที่มาจากความคิดที่หลากหลาย การวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคม
ที่จะตองใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษาและเปนการกระทําที่มุงหมายใหประโยชนตอสวนรวม หรือ
เปนการรับใชสงั คมดวยเหตุนกี้ ารวิจยั จึงควรคํานึงถึงผลประโยชนสงู สุดและการวิจยั ทีจ่ ะใหผลประโยชนสงู สุด
นั้นยอมเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for Development) ดวยการพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตอง
เดินทางรวมกัน ทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีเสรีและเปน
ประชาธิปไตยโดยจุดที่แตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมีสวนรวมคือ
การวิจยั แบบมีสว นรวมนัน้ เปนการวิจยั ทีเ่ นนในมิตขิ องการเก็บขอมูลแตการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
เปนการประยุกตหาวิธกี ารแกไขปญหาไปพรอมๆ กันโดยมีการแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไข
ปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา (จําเริญ จิตรหลัง, 2554) ทั้งนี้ประโยชนที่ได
จากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดทราบถึงสภาพความจริงของการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม และคนหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การเรียนการสอนและการยกระดับสถาบันใหเปน
สถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงแขงขันและมีความพรอมมุงสูมาตรฐานระดับสากลตอ
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษา วิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการ
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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สมมติฐานการวิจัย
บุคคลทีม่ ปี จ จัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกัน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
ความหมายของการจัดการความรูไดมีนักทฤษฎีและนักวิชาการหลายทานใหความหมายคํานิยาม
ที่แตกตางกันดังนี้
เบนเน็ทและเบนเน็ท (Bennet&Bennet, 2003 อางถึงในทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน, 2548) ไดให
ความหมายวาการจัดการความรูคือกระบวนการที่เปนระบบในการสรางรักษาและสนับสนุนใหองคการใช
ความรูของบุคคลและความรูของสวนรวมในการทํางานเพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคการโดยมองการจัดการ
ความรูเปนเสมือนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงขึ้น
โทมัส (Thomas, 1976 อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) กลาววาการจัดการความรูเปน
การบริหารจัดการองคการเพื่อมุงไปสูการสรางฐานความรูแหงองคการใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแกการสราง
โครงสรางองคการที่ใหการสนับสนุนการจัดการความรูการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคการ
หรือแมกระทัง่ การสรางเครือ่ งมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ นีโ้ ดยใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม
และการเผยแพรความรู
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่อง การจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัยผลการวิจัย
พบวา ผูต อบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.84 มีอายุสงู กวา 45 ปคดิ เปนรอยละ 44.41
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 ปคิดเปน
รอยละ 51.85 และมีความเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51
(กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)
เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน
องคกร มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยทองสุข, 2557) ไดแก
1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย ตองใชอะไร ปจจุบันมีความรูอ ะไรบาง อยูในรูปแบบใด
และอยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนการสราง แสวงหา
รวบรวมความรูทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรูเดิม แยกความรูที่ใชไมไดแลวออกไป
3. การเก็บและการเขาถึงความรู (Knowledge Organization and Access) เปนการกําหนดโครงสราง
ความรู แบงชนิด ประเภท เพื่อใหสืบคน เรียกคืน และใชงานไดงาย ทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการ
ไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ
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4. การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู (Knowledge Sharing) เปนการแบงปน สามารถทําไดหลายวิธกี าร
โดยกรณีทเี่ ปนความรูช ดั แจง (Explicit Knowledge) อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือกรณีที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพ
และนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพีเ่ ลีย้ ง การสับเปลีย่ นงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลีย่ นความรู
5. การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนความสามารถในการนําความรูความเขาใจ
หรือใชความรูต า งๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ วิธกี ารกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปล
ความหายการสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้นความคิดรวบยอดในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิมไปแกไขปญหาที่
แปลกใหมของเรื่องนั้น
กลาวโดยสรุป การจัดการความรูเ ปนการจัดการทีม่ กี ระบวนการและเปนระบบตัง้ แตการประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศ ความคิด ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพือ่ สรางความรูแ ละตองมีการจัดเก็บในลักษณะ
ที่ใหผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวกเพื่อนําความรูไปประยุกตใชงานทําใหเกิดการโอนถาย
ความรูและมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในปการศึกษา 2558
ของศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ไดแก อาจารยประจํา จํานวน 9 คน อาจารยพิเศษ
จํานวน 24 คน และบุคลากร จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 37 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบใหเลือกตอบ (Check List) ตามตัวแปรที่กําหนดไว คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และความเกีย่ วของหรือการมีสว นรวมในการวิจยั ตอนที่ 2 ศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม มีลกั ษณะปลายปด การพัฒนาเครือ่ งมือโดยใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาปรับปรุงตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) โดยแตละขอคําถาม

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

153

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

เปนการใหความสําคัญในแตละเรื่องที่มีคําตอบใหเลือกแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) โดยให
คะแนน 5 ระดับ และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และการ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคลอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) มี
คาความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.92
3. การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) และวิเคราะหความแปรปรวน
(One–way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา สวนมากเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของในการวิจัยเปนอาจารยพิเศษ
2. ผลการวิเคราะหการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือดานการสรางและ
การแสวงหาความรูดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการนําความรู
ไปใช และดานการบงชี้ความรูดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความคิ ด เห็ น ของอาจารย ศู น ย ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ทองสุ ข
จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยรวม
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานการบงชี้ความรูมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ
จากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ สถาบันมีความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหแก
บุคลากรอยางเพียงพอ รองลงมา คือ สถาบันมีเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน
และอันดับสุดทาย คือ ความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีรูปแบบเอกสารหรือคูมือระบบ
ฐานขอมูลตาง 2) ดานการสรางและการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมาก
ไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรูดานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหม ๆ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวมโดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิดและการทํางานและอันดับสุดทาย คือ สถาบัน
สงเสริมใหการเรียนรูเ ปนสวนหนึง่ ของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจ ากการสรางองคความรู 3) ดานการเก็บและ
เขาถึงความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่งคือ สถาบันมี
เทคโนโลยีทชี่ ว ยใหบคุ ลากรสามารถสือ่ สารและเชือ่ มโยงกันอยางทัว่ ถึงทัง้ ภายในสถาบันและองคกรภายนอก
รองลงมา คือ สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบในระบบ
ฐานขอมูลและอันดับสุดทายคือ สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมี
สวนรวมใหมคี วามทันสมัยอยูเ สมอ 4) ดานการแบงปนแลกเปลีย่ นความรู มีคา เฉลีย่ รวมอยูใ นระดับมาก เรียง
อันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ มีกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู
ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรูเพื่อสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันระหวางบุคลากร รองลงมา คือ สถาบันเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือความรูและทักษะ
ที่อยูในตัวบุคลากรและอันดับสุดทาย คือ สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
บุคลากรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน 5) ดานการนําความรูไ ปใช มีคา เฉลีย่
รวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับที่หนึ่งคือ ผูบริหารตระหนักวาความรูดานการ
วิ จัยเชิ งปฏิ บั ติการแบบมีส วนรวมสามารถนําไปใชให เกิดประโยชนกั บสถาบันได เชนทํางานอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการสรางความพึงพอใจ
ใหผใู ชบริการ รองลงมา คือ สามารถนําความรูด า นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมไปใชในการพัฒนางาน
ในหนวยงานได และอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดการความรูดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคคลที่มีเพศที่ตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตามเพศ
ÎµÂµ¤Á¡«
µ¥
®·
S.D
S.D
&
&
3.51 0.56 4.08 0.31
4.03 0.07 4.00 0.00
4.00 0.34 3.99 0.11
3.91 0.65 3.94 0.14
3.90 0.22 3.99 0.33

µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

t

Sig

-3.98*
1.68
0.68*
1.02*
-2.94*

0.00
0.10
0.03
0.01
0.01

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.2 บุคคลที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ความคิดเห็นตอการจั
» ดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตามอายุ
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦
Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹
ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{
Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

ÎµÂµ¤°µ¥»
ÎÉµªn µ 30 ¸
31-40 ¸
41-50 ¸
S.D &
S.D
S.D
&
&
2.95 0.10 4.00 0.16 3.94 0.13
3.89 0.51 3.96 0.13 4.00 0.16

51 ¸ ¹ Ê Å
S.D
&
3.79 0.07
3.95 0.10

F

Sig

1.14*
0.33*

0.04
0.00

3.95

0.34

3.94

0.13

3.98

0.61

3.98

0.07

1.79*

0.01

4.30

0.14

3.98

0.18

3.84

0.33

4.02

0.44

0.47

0.71

4.02

0.16

3.90

0.14

3.90

0.54

3.88

0.47

6.26*

0.00

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.3 บุคคลทีม่ รี ะดับการศึกษาทีต่ า งกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

ÎµÂµ¤¦³´µ¦«¹¬µ
¦·µ¦¸ ¦·µÃ ¦·µÁ°
S.D & S.D &
S.D
&
2.80 0.00 4.00 0.66 3.76 0.33
3.83 0.52 4.01 0.05 3.95 0.10
3.81 0.49 3.54 0.22 4.04 0.03
4.30 0.12 3.98 0.58 3.55 0.17
3.77 0.54 4.03 0.84 3.99 0.64

F

Sig

14.01*
21.93*
12.95*
44.56*
9.47*

0.02
0.00
0.05
0.01
0.03

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
3.4 บุคคลที่มีความเกี่ยวของในการวิจัยที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
ความคิดเห็นตอการการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม จําแนกตาม
ความเกี่ยวของในการวิจัย

µ¦´µ¦ªµ¤¦¼o
1. oµµ¦n¸Êªµ¤¦¼o
2. oµµ¦¦oµÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. oµµ¦ÁÈÂ¨³Á oµ¹ªµ¤¦¼o
4. oµµ¦Ân{Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o
5. oµµ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄo

* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05

ÎµÂµ¤ªµ¤Á¸É¥ª o °Äµ¦ª·´¥
°µµ¦¥r
°µµ¦¥r ¡Á· «¬
»¨µ¦
¦³Îµ
S.D
S.D
S.D
&
&
&
2.80 0.00 4.00 0.61 4.02 0.10
3.83 0.52 4.01 0.05 3.96 0.13
3.38 0.44 4.03 0.08 4.02 0.10
4.10 0.31 4.00 0.00 3.93 0.14
3.88 0.44 3.82 0.15 4.11 0.55

F

Sig

20.31*
7.12*
0.38
8.77*
1.70*

0.00
0.02
0.77
0.00
0.02
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบวาอาจารยสว นใหญมคี วามคิดเห็นตอการจัดการความรูเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันมีนโยบายสงเสริม
ใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการสรางองคความรู โดยมีเงินสนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ สรางสรรคผลงาน และนําผลงาน
วิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยยังมีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการบงชีค้ วามรู พบวาโดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก สอดคลองกับงานวิจยั ของ ธรรศพงศ
วงษสวัสดิ์ (2557) วิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ผลการวิจัยพบวามีคาเฉลีย่ รวมอยูในระดับมาก โดยมีการกําหนด
บงชีค้ วามรูม แี หลงขอมูลทีใ่ ชในการศึกษา คนควาในการกําหนดความรู และมีความรูอ ยูใ นรูปแบบของเอกสาร
หรือคูมือและระบบฐานขอมูลตาง ๆ
ดานการสรางและการแสวงหาความรู พบวาโดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก เปนเพราะบุคลากร
มีสว นรวมในการสรางองคความรูใ นทุกมิติ และนํามาเปนสวนหนึง่ ในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับหนวยงานภาครัฐ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการแสวงหาความรูเปนเปาหมาย
ของการจัดการความรูภ าครัฐโดยตองมุง เนนการนําความรูไ ปใชใหเกิดประโยชนในหนวยงาน บุคลากรสามารถ
นําความรูไปใชพัฒนาตนเองไดตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจากการสรางและพัฒนาความรูวิชาการใหมๆ
และมีการประมวลและกลั่นกรองเขากับขั้นตอนการสรางความรูใหเปนองคความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหบคุ ลากรเขาถึงแหลงความรู คนหาจัดเก็บแลกเปลีย่ นและนําความรูไ ปใชได
อยางสะดวกและรวดเร็วขึน้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ในตะวัน กําหอม (2552) ศึกษาเรือ่ งการจัดการความรู
ในหนวยงานวิทยาลัยทองสุข ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการเก็บและเขาถึงความรูมีระบบสารสนเทศ
สําหรับการวิจัยและการศึกษาคนควาของคณาจารย
ด า นการแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู  พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ ธี ร ะวั ฒ น เยี่ ย มแสง (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู  ข อง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคามเขต 1 ทีพ่ บวา มีการแสวงหาความรูก ารสรางความรูก ารจัดเก็บความรู
การแบงปนความรูและการนําความรูไปใช
ดานการนําความรูไปใช พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
กริชเพชร โสภาพ (2552) ที่พบวา ดานการนําความรูมาประมวลผลและกลั่นกรองใหไดความรูที่มีประโยชน
ที่จะนํามาใชในการจัดการความรูและการนําความรูเหลานั้นมาจัดการและเก็บไวใหเปนระบบเมื่อความรู
ถูกจัดใหเปนระบบก็จะเขาถึงความรูไดงาย
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความเกีย่ วของหรือ
การมีสวนรวมในการวิจัย โดยรวมพบวา มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีสวนรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ใจชนก ภาคอั ต (2557) ศึ ก ษาการจั ด การความรู  ด  า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานความเกี่ยวของ
กั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การความรู 
ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป
ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน อยางไร
ก็ ต ามผลการวิ จั ย พบว า บุ ค คลที่ มี ป  จ จั ย ส ว นบุ ค คลต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การความรู  เ พื่ อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมแตกตางกัน ดังนัน้ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองใหความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมการเพื่อสราง
ความเขาใจในการใชรูปแบบ มีคูมือในการใชรูปแบบการจัดการความรูใหผูที่เกี่ยวของไดทําความเขาใจและ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูเพื่อทําหนาที่เปน
ผูเชื่อมโยงติดตอประสานงานใหเปนหนึ่งเดียว ทุกฝายมีสวนรวมอยางเขมแข็งและควรดําเนินการโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําอยางตอเนื่อง จะทําใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ
ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
1. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
2. ควรศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการประสบผลสําเร็จและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการจัดการความรูด ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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