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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข 

จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประชากร

ที่ใชในการวิจัย ไดแก อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และบุคลากร จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล คอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test)            

โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (One–way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนมากเปนเพศหญิง 

อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีความเกี่ยวของและการมีสวนรวมในการวิจัยเปนอาจารย

พเิศษ ผลการวเิคราะหความคิดเห็นของอาจารย  ศนูยการศกึษาวทิยาลยัทองสุข จงัหวัดพษิณุโลกตอการจัดการ

ความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาโดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก เปนเพราะสถาบนัสงเสริมใหบคุลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรู และมีนโยบายสนับสนุน

งบประมาณท่ีเพียงพอ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคคลท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็น   

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)       

มุงเนนและใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรูความเทาเทียมของ           

การเจรญิเติบโตท่ีเกดิขึน้นัน้มาจากการใชนวตักรรมทีพ่ฒันาดวยปญญาและความรูเปนฐานโดยเฉพาะอยางยิง่

องคกรทางการศกึษานัน้ สามารถนาํความรูมาพฒันาการดาํเนนิงานหรอืนวตักรรมตางๆ เพ่ือยกระดบัการเรยีนร   

ของผูเรียนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางองคความรู

ซึ่งประกอบดวย 1) กําหนดความรู 2) การแสวงหาความรู 3) การสรางความรู 4) การจัดเก็บความรูใหเปน

ระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 6) การนําความรูไปใชและ 7) การติดตามและประเมินผลหากองคกร              

ทางการศึกษาใดสามารถจัดการกบัความรูและภูมปิญญาของบุคลากรในองคกรไดอยางเปนระบบและสามารถ

นําความรู มาสรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพใหกับองคกรในทุกมิติทั้งในดานการเรียนการสอน                   

การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรไดอยางครบถวนแลว

ยอมนําองคกรไปสูความสําเร็จไดอยางแนนอน (ไพโรจน ชลารักษ, 2551)

 การพฒันาสถาบันการศึกษาใหมคีณุภาพและมาตรฐานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศน้ันจําเปน

ตองมีการจัดการความรู มีการพัฒนาระบบกลไกการวิจัย และการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ

องคความรู และผลการดาํเนนิงานของสถาบนัใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการและเพือ่ใหทราบสถานภาพ

ของตนเองอันนําไปสูการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการวิจัยใหสัมฤทธ์ิผลตอ

เปาหมาย (Target) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนและเปนสากลทําใหสถาบันมีฐานขอมูล        

ทีจ่าํเปนสาํหรบัการสนบัสนนุการจัดการศึกษาในแนวทางทีเ่หมาะสมและสามารถสรางผลผลติทางการศกึษา

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งน้ีเพ่ือสรางความมั่นใจแกสังคมวาสถาบันสามารถพัฒนา         

องคความรูและผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดมากข้ึนไมวาจะเปนการสราง            

ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูในระดับทองถ่ิน     

และชุมชนตลอดจนใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (กรรณิการ พราหมณพิทักษ, 2542)

 การจัดการความรูดานการวิจัยในองคกรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสถานศึกษาควร        

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู”       

ซึง่ถอืวาเปนสิง่สาํคัญสาํหรบัองคกรท่ีเรยีกไดวา “ทรัพยสินทางปญญา” เพราะการจดัการความรูเปนการเรยีนรู

ที่เรียนจากการปฏิบัติจริงเปนตัวนําเพราะการปฏิบัติทําใหเกิดทักษะประสบการณและเกิดวิธีการที่เปน  

ตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหบุคลากรรุนหลังนําไปศึกษานําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรู       

ที่แตกฉานตอไป (ผกาพันธ อินตะแกว, 2552) สถาบันการศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา   

การเรียนรูของคนในสงัคมทุกระดับใหทนัตอการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอม ดงัน้ันบุคลากรในสถาบนัการศึกษา
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จะตองเปนผูที่มีความรูและสามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเร่ืองที่รับผิดชอบสามารถทํางานเปน       

หมูคณะได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองนํากระบวนการการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปล่ียน

เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 

 วทิยาลยัทองสขุเปนสถาบันอดุมศกึษาเอกชน โดยมีศนูยการศกึษาวทิยาลยัทองสุข จงัหวดัพษิณโุลก 

เปนสถานทีใ่หบริการและการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ ใหความสาํคัญในดานการวจิยัมีระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ยังตองการยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและ

มคีวามพรอมทีจ่ะพฒันาสูมาตรฐานระดับสากลรวมถงึเพือ่การพฒันาใหบคุลากรของประเทศมคีณุภาพสงูสุด 

เพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนจะเปนส่ิงท่ีชวยสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน   

คณะผูวิจัยใหความสนใจมุ งมั่นที่จะศึกษาความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข             

จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                       

ทั้งนี้เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหมที่ประยุกตและรวม        

แนวความคิดของการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research) กบัการวิจยัแบบมีสวนรวม (Participatory Research) 

มาผสมผสานเขาดวยกันทําใหไดผลการวิจัยที่มาจากความคิดที่หลากหลาย การวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคม

ที่จะตองใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษาและเปนการกระทําที่มุงหมายใหประโยชนตอสวนรวม หรือ

เปนการรบัใชสงัคมดวยเหตนุีก้ารวิจยัจึงควรคาํนึงถึงผลประโยชนสงูสุดและการวจิยัท่ีจะใหผลประโยชนสงูสุด

นั้นยอมเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for Development) ดวยการพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตอง

เดินทางรวมกัน ทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนอยางมีเสรีและเปน

ประชาธิปไตยโดยจุดท่ีแตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมีสวนรวมคือ

การวิจยัแบบมีสวนรวมน้ันเปนการวิจยัท่ีเนนในมิตขิองการเกบ็ขอมูลแตการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม

เปนการประยุกตหาวิธกีารแกไขปญหาไปพรอมๆ กนัโดยมีการแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไข

ปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยในการแกไขปญหา (จําเริญ จิตรหลัง, 2554) ทั้งนี้ประโยชนที่ได

จากการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดทราบถึงสภาพความจริงของการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม และคนหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ใหเกิดประสทิธิภาพ พฒันาคณุภาพบคุลากรทางการศกึษา การเรียนการสอนและการยกระดับสถาบนัใหเปน

สถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในเชิงแขงขันและมีความพรอมมุงสูมาตรฐานระดับสากลตอ         

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ของอาจารย  ศนูยการศกึษา  วทิยาลยัทองสขุ จงัหวดัพษิณุโลก ตอการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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สมมติฐานการวิจัย
 บคุคลทีม่ปีจจัยสวนบคุคลตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการวิจยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแตกตางกัน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
 ความหมายของการจัดการความรูไดมีนักทฤษฎีและนักวิชาการหลายทานใหความหมายคํานิยาม

ที่แตกตางกันดังนี้

 เบนเน็ทและเบนเน็ท (Bennet&Bennet, 2003 อางถึงในทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน, 2548) ไดให

ความหมายวาการจัดการความรูคือกระบวนการที่เปนระบบในการสรางรักษาและสนับสนุนใหองคการใช

ความรูของบุคคลและความรูของสวนรวมในการทํางานเพ่ือใหบรรลุพันธกิจขององคการโดยมองการจัดการ

ความรูเปนเสมือนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเพื่อใหการทํางานมีผลงานสูงขึ้น

 โทมัส (Thomas, 1976 อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) กลาววาการจัดการความรูเปน            

การบริหารจัดการองคการเพ่ือมุงไปสูการสรางฐานความรูแหงองคการใหมอยางตอเนื่องซึ่งไดแกการสราง

โครงสรางองคการท่ีใหการสนับสนุนการจัดการความรูการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกที่อยูในองคการ

หรอืแมกระทัง่การสรางเคร่ืองมอืทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังนีโ้ดยใหความสําคญักบัการทํางานเปนทมี

และการเผยแพรความรู

 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนเรื่อง การจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัยผลการวิจัย 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 72.84 มอีายุสงูกวา 45 ปคดิเปนรอยละ 44.41 

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 51.85 ประสบการณการทํางานไมเกิน 3 ปคิดเปน         

รอยละ 51.85 และมีความเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนผูปฏิบัติไมใชผูบริหาร คิดเปนรอยละ 39.51   

(กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

 เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายใน

องคกร มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยทองสุข, 2557) ไดแก

 1. การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ 

ยทุธศาสตร เปาหมายคอือะไร เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย ตองใชอะไร ปจจุบันมีความรูอะไรบาง อยูในรปูแบบใด 

และอยูที่ใคร 

 2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนการสราง แสวงหา 

รวบรวมความรูทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรูเดิม แยกความรูที่ใชไมไดแลวออกไป

 3. การเกบ็และการเขาถงึความรู (Knowledge Organization and Access) เปนการกาํหนดโครงสราง

ความรู แบงชนิด ประเภท เพื่อใหสืบคน เรียกคืน และใชงานไดงาย ทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการ

ไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ
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 4. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) เปนการแบงปน สามารถทาํไดหลายวธิกีาร 

โดยกรณทีีเ่ปนความรูชดัแจง (Explicit Knowledge) อาจจดัทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกรณีที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) จัดทําเปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคณุภาพ       

และนวัตกรรม ชมุชนแหงการเรยีนรู ระบบพีเ่ลีย้ง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทแีลกเปล่ียนความรู 

 5. การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนความสามารถในการนําความรูความเขาใจ

หรอืใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวธิกีารกับความคดิรวบยอดมาผสมผสานกบัความสามารถในการแปล

ความหายการสรุปหรือการขยายความสิ่งน้ันความคิดรวบยอดในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิมไปแกไขปญหาที่          

แปลกใหมของเรื่องนั้น

 กลาวโดยสรุป การจดัการความรูเปนการจดัการทีม่กีระบวนการและเปนระบบตัง้แตการประมวลผล

ขอมลูสารสนเทศ ความคิด ตลอดจนประสบการณของบคุคลเพือ่สรางความรูและตองมีการจดัเก็บในลกัษณะ

ที่ใหผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางที่สะดวกเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชงานทําใหเกิดการโอนถาย      

ความรูและมีการแพรกระจายไหลเวียนไปทั้งองคกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจยั ประกอบดวยบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานในปการศกึษา 2558 

ของศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ไดแก อาจารยประจํา จํานวน 9 คน อาจารยพิเศษ 

จํานวน 24 คน  และบุคลากร จํานวน 4 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 37 คน

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัย      

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบใหเลือกตอบ (Check List) ตามตัวแปรที่กําหนดไว คือ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณในการทาํงาน และความเกีย่วของหรอืการมสีวนรวมในการวจิยั ตอนที ่2 ศกึษา

ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม มลีกัษณะปลายปด การพฒันาเคร่ืองมือโดยใหผูเช่ียวชาญ

จาํนวน 3 ทาน พจิารณาปรบัปรงุตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยแตละขอคําถาม
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เปนการใหความสําคัญในแตละเรื่องท่ีมีคําตอบใหเลือกแบบมาตรวัดประมาณคา (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.  ผลการวิเคราะหการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    

พบวาโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือดานการสรางและ         

การแสวงหาความรูดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู ดานการนําความรู       

ไปใช และดานการบงชี้ความรูดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารยศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข             

จังหวัดพิษณุโลก ตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยรวม
 

  S.D 
 

 
 

1.  3.83 0.52  5 
2.  4.01 0.05  1 
3.  3.99 0.03  2 
4.  3.96 0.13  3 
5.  3.91 0.13  4 

 3.90 0.10   

(N=37) 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานการบงชี้ความรูมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

จากมากไปนอยพบวา อันดับที่หน่ึง คือ สถาบันมีความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหแก

บุคลากรอยางเพียงพอ รองลงมา คือ สถาบันมีเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน

และอันดับสุดทาย คือ ความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีรูปแบบเอกสารหรือคูมือระบบ

ฐานขอมูลตาง 2) ดานการสรางและการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมาก

ไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึง คือ สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรูดานการวิจัย       

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล        

การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหม ๆ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีสวนรวมโดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิดและการทํางานและอันดับสุดทาย คือ สถาบัน          

สงเสรมิใหการเรยีนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชนเกิดระบบการเรยีนรูจากการสรางองคความรู 3) ดานการเกบ็และ

เขาถึงความรู มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ สถาบันมี

เทคโนโลยีทีช่วยใหบคุลากรสามารถสือ่สารและเชือ่มโยงกนัอยางท่ัวถงึทัง้ภายในสถาบนัและองคกรภายนอก 

รองลงมา คือ สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบในระบบ

ฐานขอมูลและอันดับสุดทายคือ สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี

สวนรวมใหมคีวามทันสมัยอยูเสมอ 4) ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู มคีาเฉลีย่รวมอยูในระดับมาก เรยีง

อันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึง คือ มีกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู 

ระบบพี่เล้ียงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปล่ียน

เรียนรูกันระหวางบุคลากร รองลงมา คือ สถาบันเห็นคุณคา “Tacit Knowledge” หรือความรูและทักษะ             

ที่อยูในตัวบุคลากรและอันดับสุดทาย คือ สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู

บคุลากรทาํงานโดยเปดเผยขอมูลและมคีวามไวเน้ือเชือ่ใจซ่ึงกันและกนั 5) ดานการนําความรูไปใช มคีาเฉล่ีย

รวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยพบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ ผูบริหารตระหนักวาความรูดานการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสถาบันได เชนทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการสรางความพึงพอใจ          

ใหผูใชบรกิาร รองลงมา คอื สามารถนําความรูดานการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมีสวนรวมไปใชในการพฒันางาน

ในหนวยงานได และอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดการความรูดาน                

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

 3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

  3.1  บุคคลท่ีมีเพศท่ีตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย       

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

ความคดิเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม จาํแนกตามเพศ

 

 

t Sig   

S.D S.D 

1.  3.51 0.56 4.08 0.31 -3.98* 0.00 
2.  4.03 0.07 4.00 0.00 1.68 0.10 
3.  4.00 0.34 3.99 0.11 0.68* 0.03 
4.  3.91 0.65 3.94 0.14 1.02* 0.01 
5.  3.90 0.22 3.99 0.33 -2.94* 0.01 
*  0.05 
  3.2 บุคคลที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย      

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3

ความคดิเหน็ตอการจัดการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม จาํแนกตามอายุ

 

 

F Sig  30  31-40  41-50  51   

 S.D S.D S.D S.D 

1.  2.95 0.10 4.00 0.16 3.94 0.13 3.79 0.07 1.14* 0.04 
2. 

 
3.89 0.51 3.96 0.13 4.00 0.16 3.95 0.10 0.33* 0.00 

3. 
 

3.95 0.34 3.94 0.13 3.98 0.61 3.98 0.07 1.79* 0.01 

4. 
 

4.30 0.14 3.98 0.18 3.84 0.33 4.02 0.44 0.47 0.71 

5.  4.02 0.16 3.90 0.14 3.90 0.54 3.88 0.47 6.26* 0.00 
*  0.05 
 
  3.3 บคุคลท่ีมรีะดับการศกึษาท่ีตางกัน มคีวามคดิเห็นตอการจดัการความรูเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4

ความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา

 

 

F Sig    

S.D S.D S.D 

1.  2.80 0.00 4.00 0.66 3.76 0.33 14.01* 0.02 
2.  3.83 0.52 4.01 0.05 3.95 0.10 21.93* 0.00 
3.  3.81 0.49 3.54 0.22 4.04 0.03 12.95* 0.05 
4.  4.30 0.12 3.98 0.58 3.55 0.17 44.56* 0.01 
5.  3.77 0.54 4.03 0.84 3.99 0.64 9.47* 0.03 
*  0.05 
  3.4 บุคคลท่ีมีความเก่ียวของในการวิจัยท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรูเพ่ือ             

เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5

ความคดิเหน็ตอการการจดัการความรูเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม จาํแนกตาม

ความเกี่ยวของในการวิจัย

 

 

F Sig 
 

  

S.D S.D S.D 

1.  2.80 0.00 4.00 0.61 4.02 0.10 20.31* 0.00 
2.  3.83 0.52 4.01 0.05 3.96 0.13 7.12* 0.02 
3.  3.38 0.44 4.03 0.08 4.02 0.10 0.38 0.77 
4.  4.10 0.31 4.00 0.00 3.93 0.14 8.77* 0.00 
5.  3.88 0.44 3.82 0.15 4.11 0.55 1.70* 0.02 
*  0.05 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 157

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัพบวาอาจารยสวนใหญมคีวามคิดเหน็ตอการจัดการความรูเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันมีนโยบายสงเสริม        

ใหบคุลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรู โดยมเีงินสนบัสนนุทุนวิจยัเพือ่สรางสรรคผลงาน และนําผลงาน

วิจัยมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยยังมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ดานการบงชีค้วามรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก สอดคลองกบังานวิจยัของ ธรรศพงศ 

วงษสวัสดิ์ (2557) วิจัยเร่ืองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ          

ของสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทัย ผลการวิจัยพบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีการกําหนด

บงช้ีความรูมแีหลงขอมูลท่ีใชในการศกึษา คนควาในการกําหนดความรู และมีความรูอยูในรปูแบบของเอกสาร

หรอืคูมือและระบบฐานขอมูลตาง ๆ

 ดานการสรางและการแสวงหาความรู พบวาโดยรวมมคีาเฉล่ียอยูในระดบัมาก เปนเพราะบคุลากร

มสีวนรวมในการสรางองคความรูในทุกมิต ิและนํามาเปนสวนหน่ึงในการพจิารณาการประเมินผลการปฏบิตังิาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) วิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ               

ความรูสําหรับหนวยงานภาครัฐ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการแสวงหาความรูเปนเปาหมาย             

ของการจดัการความรูภาครัฐโดยตองมุงเนนการนาํความรูไปใชใหเกิดประโยชนในหนวยงาน  บคุลากรสามารถ

นําความรูไปใชพัฒนาตนเองไดตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจากการสรางและพัฒนาความรูวิชาการใหมๆ 

และมีการประมวลและกลั่นกรองเขากับขั้นตอนการสรางความรูใหเปนองคความรู

 ดานการเก็บและเขาถึงความรู พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนเพราะมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหบคุลากรเขาถึงแหลงความรู คนหาจัดเก็บแลกเปล่ียนและนําความรูไปใชได

อยางสะดวกและรวดเรว็ขึน้ สอดคลองกบังานวจิยัของ ในตะวนั กาํหอม (2552) ศกึษาเร่ืองการจัดการความรู   

ในหนวยงานวิทยาลัยทองสุข ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการเก็บและเขาถึงความรูมีระบบสารสนเทศ

สําหรับการวิจัยและการศึกษาคนควาของคณาจารย

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก สอดคลอง                   

กับงานวิจัยของ ธีระวัฒน เยี่ยมแสง (2550) ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ของ               

สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามหาสารคามเขต 1 ทีพ่บวา มกีารแสวงหาความรูการสรางความรูการจัดเกบ็ความรู           

การแบงปนความรูและการนําความรูไปใช

 ดานการนําความรูไปใช พบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ           

กริชเพชร โสภาพ (2552) ที่พบวา ดานการนําความรูมาประมวลผลและกลั่นกรองใหไดความรูที่มีประโยชน

ที่จะนํามาใชในการจัดการความรูและการนําความรูเหลานั้นมาจัดการและเก็บไวใหเปนระบบเมื่อความรู      

ถูกจัดใหเปนระบบก็จะเขาถึงความรูไดงาย

 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา และความเก่ียวของหรือ

การมีสวนรวมในการวิจัย โดยรวมพบวา มีความคิดเห็นตอการจัดการความรูดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ        
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แบบมีสวนรวม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ                

ใจชนก  ภาคอัต  (2557)  ศึกษาการ จัดการความรู  ด  านการประกันคุณภาพการศึกษาของ                                                              

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานความเกี่ยวของ                       

กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรู                                            

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป
 ความคิดเห็นของอาจารย ศูนยการศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลกตอการจัดการความรู      

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน อยางไร 

ก็ตามผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการความรู เพื่อ                     

เพ่ิมประสทิธิภาพการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวมแตกตางกัน ดงัน้ันการพฒันารูปแบบการจัดการความรู

ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองใหความสําคัญกับข้ันตอนการเตรียมการเพื่อสราง

ความเขาใจในการใชรูปแบบ มีคูมือในการใชรูปแบบการจัดการความรูใหผูที่เก่ียวของไดทําความเขาใจและ

กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนโดยจัดตั้งคณะทํางานการจัดการความรูเพื่อทําหนาที่เปน       

ผูเช่ือมโยงติดตอประสานงานใหเปนหน่ึงเดียว ทุกฝายมีสวนรวมอยางเขมแข็งและควรดําเนินการโดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําอยางตอเนื่อง จะทําใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ   

ผูบริหารควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้

 1.  ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

 2. ควรศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการประสบผลสาํเรจ็และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการความรูดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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