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 การจัดการความรูม้บีทบาทส าคญัตอ่สถานศกึษาในการ
เตรยีมตวัและพัฒนาไปสูย่คุขา่วสารเพือ่การพัฒนา
สถานศกึษาและผูเ้รยีน  

 การจัดการความรู ้มวีัตถปุระสงคอ์ยา่งนอ้ย  4 ประการ 
(วจิารณ์ พานชิ, 2549) 

1. บรรลเุป้าหมายของงาน  
2. บรรลเุป้าหมายของการพัฒนาคน  
3. บรรลเุป้าหมายของการพัฒนาองคก์รไปเป็นองคก์รเรยีนรู ้ 
4. บรรลเุป้าหมายของความเป็นชมุชน เป็นหมูค่ณะ มคีวาม

เอือ้อาทรระหวา่งกนัในทีท่ างาน 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



 เนน้การเรยีนรูจ้ากการปฏบิัต ิน ามาประมวล 
สงัเคราะห ์ตคีวามและท าความเขา้ใจจน
กลายเป็นความรูโ้ดยนัย (Tacit Knowledge)  

   ซอ่นอยูใ่นตวัพนักงาน และฝังอยูใ่นองคก์าร  

   กบัความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) ปรากฏในรปู  

   ของเอกสาร บันทกึ หรอืรายงานตา่งๆ 



1. บรหิารเนน้การเรยีนการสอน และการบรหิาร
ความสมัพันธก์บัภายนอกใหเ้ป็น University agenda
ไมใ่ชต่า่งคณะตา่งท า  

2. การบรหิารการเงนิหรอืทรัพยากรตอ้งมองระยะยาวมาก
ขึน้ มกีารจัดการโดยใชค้วามรู ้และกลา้เสีย่งมากขึน้  

3. การบรหิารคนทีย่ดืหยุน่และใชม้าตรการเชงิรกุมากขึน้  

4. ระบบการจัดองคก์ารแนวราบ ท างาน สหวทิยาการ
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

การบรหิารมหาวทิยาลยัยคุใหมต่อ้ง 



การจัดการความรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษา 

มหาวทิยาลัยราค าแหง นวลลออ แสงสขุ. (2550).  
• บคุลากรยังขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจัดการ
ความรู ้

• ขาดความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศ
ใหม่ๆ   

• มกีารตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง  
• ขาดความสามารถในการใชอ้ปุกรณเ์ล็กทรอนกิส ์ 
• การใหค้วามรูเ้รือ่งการจัดการความรูแ้กบ่คุลากร
ไมเ่พยีงพอ  

• ไมต่ระหนักถงึความส าคญัของการแบง่ปันความรู ้



1. ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร  

2. โครงสรา้งพืน้ฐานการจัดการความรู ้ 

3. วัฒนธรรมองคก์าร  

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. การวัดและประเมนิผล  

 รปูแบบการจัดการความรู ้ 2 ระดับ คอื  

     1) ระดบัผูบ้รหิาร และ 2) ระดบัผูป้ฏบิตักิาร  

ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความรูข้อง 
  มหาวทิยาลัยราชภฎั (เสนาะ กลิน่งาม. 2551).  



 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ประกาศนโยบาย
การจัดการความรู ้โดยเนน้ใหทุ้กหน่วยงาน ด าเนินการ
จัดการความรู ้เป็นเครื่องมือในการผลติบัณฑติ พัฒนา
บุคลากร และดา้นวิจัย เพื่อใหทุ้กคนในมหาวิทยาลัย
สามารถเขา้ถงึความรู ้และพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทัง้
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให ้
มหาวทิยาลัยมคีวามสามารถเชงิการแขง่ขนัสงูทีส่ดุ 

มทร.อสีาน กบัการจัดการความรู ้ 



 ประเด็นความรู ้7 ประเด็นหลัก ประกอบดว้ย  
    1) กระบวนการจัดการเรยีนการสอนใชทั้กษะทีม่ ี
        เทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology Base  
        Education – Training)     
    2) ระบบและกลไกการสรา้งความเชีย่วชาญ 
        วชิาชพี(Professional Oriented) ใหก้บั 
        นักศกึษา  
    3) ระบบกลไกพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบณัฑตินัก 
        ปฏบิัต(ิHands – On) 



4) การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน  
5) การน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ 
6) การบรกิารวชิาการแกส่งัคมแบบมสีว่นรว่ม 
7) การพัฒนากระบวนการการท างานของ 
    หน่วยงานสายสนับสนุน 



ปัญหาการด าเนนิงานจัดการความรู ้
 (2551-2554) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยา
เขตสรุนิทร ์ยังมปัีญหาหลายดา้น เชน่ บคุลากรยัง
ขาดความรูเ้ขา้ใจเรือ่งการจัดการความรู ้และการมี
สว่นรว่มในการจัดการความรูย้ังจ ากดัอยูเ่ฉพาะผูท้ี่
ไดรั้บมอบหมาย ผลการประเมนิ ระดับ 3.4 เทา่นัน้ 



 จากความส าคญัและปัญหาดังกลา่วคณะผูว้จัิย
จึง สน ใจศึกษากา ร จั ดก า รค ว าม รู ้ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสรุนิทร ์  

ผลการวจัิยจะเป็นสารสนเทศส าหรับใชเ้ป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ข อ ง
มหาวทิยาลัยฯใหม้ีประสทิธภิาพ และบรรลุ
เป้าหมายตอ่ไป 



1. ศกึษาสภาพการด าเนนิงานการจัดการความรู ้ 

2. ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการความรู ้ 

3. ระดบัปฏบิตักิารในการด าเนนิการจัดการความรู ้ 

4. เปรยีบเทยีบการจัดการความรูข้องบคุลากร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยา
เขตสรุนิทร ์จ าแนกตาม  วฒุกิารศกึษา  
ประสบการณก์ารท างาน และต าแหน่งหนา้ทีใ่น
ปัจจบุนั 

 

วัตถปุระสงคข์องการวจัิย 



 

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิย 



ตวัแบบการจัดการความรูใ้นองคก์ร 

 แผนผังอชิคิะวะ (Ishikawa diagram) หรอืแผนผัง
กา้งปลา 



TUNA  Model 

KV  
Knowledge  

Vision 
 

KS 
Knowledge  

Sharing 

KA 
Knowledge 

Asset 



KM Process กพร. 



การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

การเรยีนรู ้
การวดัผล 

 

การยกย่องชมเชย/ 

ใหร้างวลั 

 

เป้าหมาย KM 
 

กระบวนการและ

เครือ่งมือ 
การสือ่สาร 

การเตรียมการและ

ปรบัเปล่ียน

พฤติกรรม 



วธิดี าเนนิการวจัิย 



1. ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคณุภาพ (Quantitative 
method) การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดย 

การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-dept interview) 
ผูบ้รหิาร จ านวน 12 คน   

การสนทนากลุม่ (Focus group) ผูรั้บผดิชอบ
การจัดการความรูข้องหน่วยงาน จ านวน 12 คน  

สนทนากลุม่ผูส้รา้งวธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Best practice) 
จ านวน  18 คน  

ระเบยีบวธิวีจัิย 



 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสภาพการด าเนนิงานและ
ปัจจัยความส าเร็จของจัดการความรู ้

 โดยการวเิคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)  

น าเสนอผลการวจัิยเชงิบรรยาย 
 



สาย
บรหิาร 

สาย
วชิาการ 

สาย
สนบัสนนุ 

รวม 

ประชากร 45 151 174 370 

กลุม่ตวัอยา่ง 14 45 52 111 

 
2. ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิปรมิาณ (Qualitative 
method) 

2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ก าหนดขนาดตวัอยา่งแบบสดัสว่นโดยใชเ้กณฑ ์ 
รอ้ยละ 30 ของขนาดประชากร (บญุชม ศรสีะอาด.  
2545) 



แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ 
(Rating scale) ทีผู่ว้จัิยสรา้งขึน้ครอบคลมุ
กระบวนการจัดการความรูต้ามกรอบ ก.พ.ร. มคีา่
ความเชือ่มั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั .98  

 เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุม่ตัวอยา่ง 
111 ชดุ ไดรั้บกลับคนืเป็นฉบบัสมบรูณ ์100 ชดุ 
คดิเป็นรอ้ยละ 90.09 

2.2 เครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  



 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปูทาง
สงัคมศาสตร ์โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่ คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมตฐิานโดยใชส้ถติทิ ี(Independent sample 
t-test) วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One 
Way ANOVA) และทดสอบรายคูด่ว้ยวธิเีชฟเฟ่ 
(Scheffe) น าเสนอผลการวจัิยดว้ยตารางประกอบ
ค าอธบิาย 

การวเิคราะหข์อ้มลู  



 

 

 

สรปุผลการวจัิย 



มทร.อ. วข.สรุนิทร ์ด าเนนิการจัดการความรูภ้ายใต ้
ประกาศนโยบายการจัดการความรูข้อง
มหาวทิยาลัยฯ 

มกีารก าหนดยทุธศาสตรก์ารจัดการความรูข้อง
หน่วยงาน  

มกีารก าหนดผูรั้บผดิชอบหลักในการจัดการความรู ้ 

สง่เสรมิการคน้หาความสามารถหลักและวธิปีฏบิตั ิ
ทีด่ทีีส่ดุของหน่วยงาน 

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ 



การเลา่เรือ่ง (Story Telling)   

การทบทวนหลังปฏบิตั ิ(After Action Review : 
AAR)  

การใชท้ีป่รกึษา (Monitoring Programs)  

 ฐานความรูบ้ทเรยีน (Lesson Learn Database)   

 เพือ่นชว่ยเพือ่น (Peer Assist)  

 
กจิกรรมและเครือ่งมอืในการจัดการความรู ้ 



การเสวนา (Dialog) การจัดประชมุ 
(Conference)  

สนับสนุนใหบ้คุลากรน าไปสูก่ารปฏบิตักิาร
จัดการความรูใ้นองคก์ร 

สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นชอ่ง
ทางการสือ่สาร 



1. บง่ชีค้วามรูจ้ากประเด็นการจัดการความรูต้าม
ประกาศมหาวทิยาลัย 

2. สรา้งและแสวงหาความรูเ้พือ่น ามาสรา้งเป็น
ผลงานการปฏบิตัดิ ี(Best practice) ดว้ยการ
ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน  เรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ จาก
หนังสอืและเอกสารตา่ง จากการเทยีบเคยีง 
(Bench marking) แลกเปลีย่นความรูภ้ายในกลุม่
ดว้ยการสนทนาและการเลา่เรือ่งสูก่นัฟัง 
 

จัดการความรูต้ามกรอบ (ก.พ.ร.)และการ
ตรวจประเมนิคณุภาพภายนอก  



3. การจัดความรูใ้หเ้ป็นระบบ โดยการจ าแนกและ
จัดระบบความรูทั้ง้ในรปูเอกสารและใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาชว่ยในการจัดเก็บความรู ้

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้บคุลากรมกีาร
แลกเปลีย่นความรูซ้ ึง่กนัและกนั โดยใชเ้ครือ่งมอื
และอปุกรณช์ว่ยในการถา่ยทอดความรูแ้ละ
กลั่นกรองความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์



 5. การเขา้ถึงความรู ้บุคลากรสามารถเขา้ถึง
ความรูไ้ดห้ลายทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ ์
ฐานข อ้มู ล ค ว าม รู ้ อิน เทอ ร์ เ น็ ต  ก า ร จั ด
นทิรรศการ แผ่นพับ การพดูคยุสนทนา การสอน
งานแบบระบบพี่เลี้ยง สับเปลี่ยนหมุนเวียนใน
การปฏบิัตงิาน จัดอบรมแลกเปลีย่นความรูห้ลาย
รูปแบบ เขยีนองคค์วามรูเ้ป็นบทความตพีมิพใ์น
วารสาร และเป็นวทิยากร 



6. การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู ้ดว้ยเวทปีระกวด
การจัดการความรู ้การถา่ยทอดและแลกเปลีย่น
ประสบการณท์ีไ่ดรั้บจากการท างาน การฝึกอบรม 
การปฏบิตังิาน ใชเ้ครอืขา่ยการแลกเปลีย่นความรู ้
รว่มกนัตามสายงาน มกีารทบทวนความรูห้ลังการ
ปฏบิัต ิ เปิดเวทอียา่งเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ย
ทางสงัคมเป็นเครือ่งมอืสือ่สาร 



 7. การเรยีนรู ้มกีารเรยีนรูเ้พิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน เรยีนรูต้ามความ
ตอ้งการและตามบทบาทหนา้ที ่ มกีาร
เปลีย่นแปลงคา่นยิมและพฤตกิรรมในการท างาน 
เรยีนรูจ้ากประสบการณใ์นอดตีปรับปรงุสูแ่นว
ปฏบิัตทิีด่ ีบรูณาการงานประจ ากบักระบวนการ
จัดการความรูเ้ขา้ดว้ยกนั มเีครอืขา่ยการเรยีนรูท้ี่
บคุลากรเขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวก สามารถท างาน
เป็นทมีและตดัสนิใจไดร้วดเร็ว 



 จากการศกึษาพบวา่ การจัดการความรู ้จ ากดัอยู่
เฉพาะผูท้ีรั่บผดิชอบการจัดเก็บตวัชีว้ดั และ
ประเด็นในการจัดการความรูส้ว่นใหญเ่ป็นเรือ่ง
การพัฒนากระบวนการการท างานของหน่วยงาน
สายสนับสนุน การใหค้วามรว่มมอืของบคุลากร
ในการจัดการความรูต้ามประเด็นภารกจิหลักยังมี
จ านวนนอ้ย  



1. ภาวะผูน้ า (Leader ship) ทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจัดการความรูใ้น
องคก์รมคีวามรเิริม่และสามารถทีจ่ะชีแ้นะ สัง่การ 
อ านวยการ หรอืมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของผูอ้ืน่
เพือ่ใหมุ้ง่ไปสูจ่ดุหมายทีก่ าหนดไว ้

 

ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการความรู ้



2. คน (Man) คนมคีวามภกัดตีอ่องคก์ร มคีวาม
กระตอืรอืรน้และสรา้งสรรค ์เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ทีข่องตน รับผดิชอบในหนา้ที ่ไวเ้นือ้เชือ่
ใจและใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั ท างานเป็นทมี 
เอือ้อาทร และมเีป้าหมายเดยีวกนั 

 



3. วัฒนธรรมองคก์ร (Organization culture) 
สรา้งบรรยากาศการท างานอยา่งเป็นกนัเอง  

    ยดึหลักคณุธรรม พึง่พาซึง่กนัและกนัแบบเครอื 

    ญาต ิสรา้งทมีงานจัดการความรู ้สมาชกิมสีว่น 

    รว่มแสดงความคดิเห็น ตดัสนิใจ และรว่ม 

    รับผดิชอบ ภายใตค้า่นยิมรว่ม I am Surin 
 

ค่านิยมร่วม.docx
ค่านิยมร่วม.docx


4. กลยทุธ ์ก าหนดกลยทุธก์ารจัดการความรูเ้พือ่
เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นสูค่วามส าเร็จ น า
กระบวนการ PDCA มาใช ้ภายใตก้รอบแนวคดิ
ทีว่า่ ใครเป็นคนท า ใครมสีว่นรว่ม ใหค้วามรู ้
และสรา้งความเขา้ใจ  ก าหนดแผนปฏบิัตกิาร 
ตดิตามและประเมนิผลภายใตร้ะบบควบคมุ
คณุภาพ 

 



5. เทคโนโลยสีารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นชอ่งทางการสือ่สารใชเ้ครอืขา่ย
ทางสงัคม และเว็บไซตแ์ลกเปลีย่นความรู ้
รว่มกนั สรา้งบล็อกส าหรับเผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารความรูแ้ละวธิปีฏบิัตทิีด่ ี

 



6. การประเมนิจากหน่วยงานภายนอก  การจัดการ
ความรูเ้ป็นตวัชีว้ดัตวัหนึง่ของการประเมนิ จงึเป็น
ปัจจัยกระตุน้ใหผู้บ้รหิารตระหนักถงึความส าคญั
ของการจัดการความรู ้มกีารตดิตามประเมนิผลการ
จัดการความรูเ้ป็นระยะ จงึท าใหเ้กดิกจิกรรมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 

 



1. ระดบัปฏบิัตกิารจัดการความรู ้โดยรวมอยูใ่นระดับ
ปานกลาง  เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ
สรา้งและแสวงหาความรู ้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก นอกนัน้อยูใ่นระดับปานกลาง โดยดา้นทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นการจัดเก็บความรูใ้หเ้ป็น
ระบบ รองลงมาคอืดา้นการบง่ชีค้วามรู ้และดา้นที่
มคีา่เฉลีย่ต า่ทีส่ดุคอื ดา้นการแบง่ปันแลกเปลีย่น
ความรู ้ 

 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 



กระบวนการจดัการความรู ้ 𝒙  S. D 

1. การบง่ชีค้วามรู ้ 3.45 .74 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้ 3.56 .77 

3. การจัดความรูใ้หเ้ป็นระบบ 3.49 .73 

4. การประมวลและการกลัน่กรองความรู ้ 3.44 .71 

5. การเขา้ถงึความรู ้ 3.27 .76 

6. การแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู ้ 3.21 .73 

7. การเรยีนรู ้ 3.40 .63 

    รวม 3.40 .63 

ตารางที ่1 ระดับปฏบิัตกิารจัดการความรูฯ้ 



2. ผลการเปรยีบเทยีบระดับปฏบิัตกิารการจัดการ
ความรูข้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วทิยาเขตสุรนิทร์ จ าแนกตามตัวแปร วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ต าแหน่งหนา้ทีใ่นปัจจุบันโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกัน ยกเวน้ดา้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู  ้จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
แตกตา่งกนัอยา่งมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

  



 

อภปิรายผลการวจิยั 



การจัดการความรูส้อดคลอ้งกบัแผนผังอชิคิะวะ
หรอืแผนผังกา้งปลา หรอื ตัวแบบทนู่า โดยคณุ
เอือ้ (Chief Knowledge officer :CKO) ก าหนด
กลยทุธรั์บผดิชอบโดยคณุอ านวย (Knowledge 
facilitator) สรา้งกจิกรรมใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูสู้ผู่ป้ฏบิตัโิดยคณุกจิ  (Knowledge 
practitioner) 



 เพือ่สรา้งวธิปีฏบิัตทิีด่ ี(Best practice) ใหเ้ป็น
สนิทรัพยค์วามรู ้(Knowledge asset) ของ
องคก์ร  

ด าเนนิการจัดการความรูต้ามกระบวนการจัดการ
ความรูข้อง ก.พ.ร.  

ตรวจสอบการจัดการความรูด้ว้ยระบบความคมุ
คณุภาพ  
 



ภาวะผูน้ า และกลยทุธเ์ป็นปัจจัยทีม่คีวามส าคญั
ทีส่ดุทีผู่บ้รหิารควรใหค้วามส าคญั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความรูข้อง
มหาวทิยาลัยราชภฎั ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิาร โครงสรา้งพืน้ฐานการจัดการความรู ้
วัฒนธรรมองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
วัดและประเมนิผล (เสนาะ กลิน่งาม. 2551).  



 ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการจัดการ
ความรู ้คอื ภาวะผูน้ า กลยทุธ ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสรา้งองคก์ร การวัดผล และ
วัฒนธรรมองคก์ร (ณาตยา  สหีานาม. 2551).  



บคุลากรยังใหค้วามส าคญักบัการแบง่ปัน
แลกเปลีย่นความรูซ้ ึง่กนันอ้ย ทัง้ทีก่ารแบง่ปัน
แลกเปลีย่นความรูเ้ป็นสว่นทีส่ าคญัมากเพราะ
ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเวทจีรงิและ
เวทเีสมอืนเป็นหัวใจของการจัดการความรู ้ ประ
(ประพนธ ์ ผาสกุยดื.  2555) 



มหาวทิยาลัยเป็นแหลง่รวมของบคุคลทีม่คีวามรู ้
ความฉลาด   แตม่หาวทิยาลัยยังไมเ่ป็นแหลง่
รวมความรู ้และความฉลาดอยา่งแทจ้รงิ 
เนือ่งจากการแบง่ปันแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่ง
กนัเกดิขึน้นอ้ยยังไมม่กีารสะสมความรูอ้ยา่ง
แทจ้รงิ(วจิารณ ์พานชิ. 2555) 



1. ผูบ้รหิารทกุระดบัตอ้งสรา้งภาวะผูน้ า สรา้งความ
เชือ่ถอื ศรัทธา และความไวว้างใจ ใหก้บับคุลากร
ทกุกลุม่อยา่งทั่วถงึ และก าหนดกลยทุธก์าร
จัดการความรูแ้บบมสีว่นรว่มเพือ่น าองคก์ารสู่

ความส าเร็จ  

2. มหาวทิยาลัยตอ้งสรา้งความตระหนักเกีย่วกบัการ
จัดการความรูใ้หก้บับคุลากร และสง่เสรมิให ้
บคุลากรมเีวทใีนการแลกเปลีย่นความรูเ้พิม่มาก
ขึน้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 



สวสัดคีรับ 


