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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารและบุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4) ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสมการ
ทานายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและบุคลากร
ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1) สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) การจัดการความรู้โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
4) ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปัจจัย
การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ เป็นปัจจัยร่วมกันทานายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทานายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 41.90 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทานาย (Standard Error) เท่ากับ 0.421 ซึ่งสามารถเขียนสมการทานายในรูปคะแนนดิบได้ คือ Yˆ = 2.079 + 0.330 (ด้านการเรียนรู้)
และสามารถเขียนในรูปคะแนนมาตรฐานได้ คือ Ẑ = 0.423 (ด้านการเรียนรู้)
คาสาคัญ: การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract
This research aimed to study (1) knowledge management level of executives and personnel of Computer Center
Burapha University (2) learning organization level of Computer Center Burapha University (3) the relationship between
knowledge management and learning organization of Computer Center Burapha University (4) knowledge management
factors affecting learning organization and create predictive equation of learning organization level of Computer Center
Burapha University. The target audience for this research were 52 executives and personnel of Computer Center Burapha
University which operating in fiscal year 2017. The research instruments used were five rating scal questionnaires. Statistics
for Data Analysis were mean, standard deviation, Correlation Analysis used Peason’s Correlation Coefficient and Multiple
Regression Analysis.
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The research result found that
1) Knowledge Management of Computer Center Burapha University as a whole was at the most.
2) Learning Organization of Computer Center Burapha University as a whole was at the most.
3) Overall knowledge management has a positive correlation with the learning organization of Computer
Center Burapha University at the significant level of 0.01.
4) Knowledge management factors affect learning as a learning organization of Computer Center Burapha University.
Learning organization changed according to knowledge management of learning was predictive factor of learning organization
of Computer Center Burapha University at the significant level of 0.05 which 41.90% and a standard error of as (Standard Error)
0.421 which show that predictive factor of learning organization of Computer Center was knowledge management of learning
could create score equation of; Yˆ = 2.079 + 0.330 (Learning) and the standard score of; Ẑ = 0.423 (Learning).
Keyword: knowledge management, learning organization, Computer Center Burapha University
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คื อ
แนวทางในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรเพื่อทาให้เกิดความรู้
ภายในองค์กร โดยการรวบรวม การสร้าง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุค ลากรภายในองค์ก ร ก่อ ให้เ กิด การต่อ ยอดของความรู้
เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร และสามารถนาความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญ
อย่างยิ่งกระบวนการหนึ่ง ที่ต้องมีการปลูกฝังเข้าไปในกระบวนการ
ทางานอย่างแท้จริง และต้องดาเนินการไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ด้วย
จึงจะทาให้การจัดการความรู้มีประสิทธิผลสูงสุด องค์กรระดับโลก
ที่ประสบความสาเร็จจะใช้การเรียนรู้เป็นสิ่ งดึงดูดบุคลากรใหม่ๆ
และรักษาบุคลากรเดิมที่มีความสามารถไว้กับองค์กร โดยผู้บริหาร
ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ โดยพยายามผลักดัน
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวทางในการทางาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร ค่านิยม และรูปแบบ
ความคิดที่มีอยู่ดั้งเดิม ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เริ่มแรกขององค์กร
อีกด้วย ดังนั้น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ต้องเริ่มจาก บุคลากรในองค์กร
มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นาความรู้ไปปรับใช้และนาผล
ที่ได้จากการเรียนรู้ไปขยายผลของความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
คนอื่นๆ ในองค์กร และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ไปใช้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานเพื่อไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
เป็นอีกหนึ่งในพันธกิจของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มุ่งให้เกิดองค์ความรู้ในองค์กรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ทั้งหมด และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย
สาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ภายในองค์ก ร
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559-2563
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ซึ่ ง การที่ สานั ก คอมพิ ว เตอร์ จะเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
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แนวทางในการบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ของคนในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้น
การแบ่งปันความรู้ การเข้าถึงและซึมซับความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานในระดับสูง (High Performances)
(สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559, หน้า 23)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
ในการจัด การความรู้ภ ายในองค์ก รเพื่อ ให้เ กิด เป็น แนวปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร และยังสามารถ
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในองค์ก ร
ของตนเองได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ การจั ด การความรู ้ ข องผู ้ บ ริ ห าร
และบุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสมการทานายการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมมติฐานของการวิจัย
1. สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการ
ความรู้ อยู่ในระดับมาก
2. สานั กคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัยบู รพา มีความเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
3. การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. ปั จ จั ย การจั ด การความรู้ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ และสามารถสร้างสมการทานายการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้สู่องค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา มีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548, หน้า 5-6) กล่าวถึง กระบวนการจัดการ
ความรู้ ข ององค์ ก ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อั ญ ญาณี คล้ า ยสุ บ รรณ์
(2550, หน้า 97) และธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 215) แนวคิด
ของมาร์คาร์ด (Marquardt, 1996, p. 129) กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เ กี่ย วกับ
การจัดการความรู้ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปเป็นกระบวนการ
จัดการความรู้ 6 ข้อ ดังนี้
1.1 การบ่งชี้ความรู้
1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
1.3 การจัดเก็บและการเข้าถึงความรู้
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1.6 การเรียนรู้
2. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด “วิ นั ย 5 ประการ” ของเซ็ ง เก้
(Senge, 1990, p. 129-216) ได้แก่
2.1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้
2.2 การมีรูปแบบความคิด
2.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม
2.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
2.5 การคิดเชิงระบบ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร
ของสานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งสร้า ง
ตามวัต ถุป ระสงค์แ ละกรอบแนวคิด ที่ต้อ งการศึก ษาเกี่ย วกับ
การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นแบบ
มาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง เป็น 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ตารา ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่กาหนดไว้ แล้วนาแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้เสนอแนะ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามคาแนะนา
4. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื ่อ ขอความอนุเ คราะห์ใ ห้ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิพ ิจ ารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจน
และความเหมาะสมในการใช้ภ าษา โดยขอความอนุเ คราะห์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ดังนี้
4.1 นางพิ ส มั ย น้ าจั น ทร์ (รองผู้ อ านวยการส านั ก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
4.2 นางสาวอมรรั ต น์ มากบดี (หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ก าร
วิชาการ สานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา)
4.3 ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล (อาจารย์ประจาภาควิชา
นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)
4.4 ดร.สมนึ ก ทองเอี่ ย ม (อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช า
นวัตกรรมการบริหารและผู้นาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หาวิทยาลัยบูรพา
4.5 ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น (อาจารย์ประจาภาควิชาการ
วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. หาค่า ความเที่ย งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
ด้ว ยวิธ ีก าร (IOC: index of item objective congruence)
โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความถูกต้องของภาษา
ที่ใ ช้ใ นแบบสอบถาม แล้ว นาแบบสอบถามมาปรับ ปรุง แก้ไ ข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาเลือกเฉพาะข้อคาถาม
ที่ได้คะแนน IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป แล้วนาแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อให้อาจารย์ตรวจแก้ไ ข
เมื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพ นธ์แ ล้วจัดพิม พ์แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยกับกลุ่มทดลอง
6. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ทั้งนี้ ทดลองใช้กับบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามการจัดการความรู้ เท่ากับ 0.97 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เท่ากับ 0.98
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7. น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดลองใช้ แ ละได้ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
กับผู้บริหารและบุคลากรของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้และการเป็นองค์กร
แห่ง การเรีย นรู้ ของสานัก คอมพิว เตอร์ มหาวิท ยาลัย บูร พา
ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ความสั มพั นธ์ร ะหว่ างตั วแปรต่ างๆ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Peason’s Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และสร้างสมการทานายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ ใ นระดั บ มาก 5 ด้ า น และอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 1 ด้ า น
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบ่งชี้ความรู้
ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บ
และการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ตามลาดับ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้
1. ด้านการบ่งชี้ความรู้
2. ด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู้
3. ด้านการจัดเก็บ
และการเข้าถึงความรู้
4. ด้านการประมวล
และกลั่นกรองความรู้
5. ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
6. ด้านการเรียนรู้
รวมด้านการจัดการความรู้

n=52
X S.D.
4.27 0.66
3.87 0.69
3.87 0.82

ระดับ

อันดับ

มาก
มาก

1
3

มาก

4

3.50 0.83 ปานกลาง

6

3.83 0.73

มาก

5

3.90 0.66
3.81 0.63

มาก
มาก

2
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2. สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีรูปแบบความคิด
ด้ า นการเป็ น บุ ค คลที่ ร อบรู้ ด้ า นการคิ ด เชิ ง ระบบ และด้ า น
การมีวิสัยทัศน์ร่วม ตามลาดับ ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานขององค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1. ด้านการเป็นบุคคล
ที่รอบรู้
2. ด้านการมีรปู แบบ
ความคิด
3. ด้านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม
4. ด้านการเรียนรู้
กันเป็นทีม
5. ด้านการคิดเชิงบวก
รวมด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้

n=52
ระดับ อันดับ
X S.D.
3.85 0.61 มาก
3
4.08 0.65

มาก

2

3.63 0.77
4.15 0.61

มาก
มาก

5
1

3.75 0.62
3.92 0.52

มาก
มาก

4

3. การจัด การความรู้โ ดยรวมมีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวก
กั บ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องส านั ก คอมพิ ว เตอร์
มหาวิท ยาลัย บูร พา อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิต ที่ร ะดับ 0.01
และเมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า มีความสัม พันธ์เ ชิง บวก
กั บ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องส านั ก คอมพิ ว เตอร์
มหาวิท ยาลัย บูร พา อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิต ที ่ร ะดับ 0.01
จานวน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการสร้ า งและแสวงหาความรู้
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่วนอีก 2 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่
ด้านการบ่งชี้ความรู้ และด้านการจัดเก็บและการเข้าถึงความรู้
ดังตาราง 3

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวแปร

การเป็นบุคคล
ที่รอบรู้
(Y1)
0.301*
0.608**

1. การบ่งชี้ความรู้ (X1)
2. การสร้างและแสงหา
ความรู้ (X2)
3. การจัดเก็บและการเข้าถึง
0.274*
ความรู้ (X3)
4. การประมวลและ
0.429*
กลั่นกรองความรู้ (X4)
5. การแบ่งปั่นและ
0.380**
แลกเปลี่ยนความรู้ (X5)
6. การเรียนรู้ (X6)
0.498**
การจัดการความรู้
0.436**
ภาพรวม (Xtotal)
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การมีรูปแบบ การมีวิสยั ทัศน์ การเรียนรู้ร่วมกัน การคิดเชิงระบบ องค์กรแห่งการ
ความคิด
ร่วม
เป็นทีม
(Y5)
เรียนรูภ้ าพรวม
(Y2)
(Y3)
(Y4)
(Ytotal)
0.133
0.237
0.286*
0.310*
0.234
0.242
0.351*
0.3880**
0.516**
0.521**
0.057

0.326*

0.240

0.241

0.253

0.181

0.385**

0.273

0.437**

0.411**

0.233

0.512**

0.590**

0.462**

0.429**

0.379**
0.276*

0.583**
0.543**

0.572**
0.440**

0.557**
0.527**

0.605**
0.557**

4. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple R) เท่ากับ 0.647
ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R2) เท่ากับ 0.419 ซึ่งปัจจัยการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนรู้ เป็นปัจจัยร่วมกันทานายการเป็น องค์กร
แห่ง การเรีย นรู้ ของสานัก คอมพิว เตอร์ มหาวิท ยาลัย บูร พา
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทานายการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ไ ด้ร้อ ยละ 41.90 โดยมีค่าประสิทธิภาพ

การทานายที่ ปรั บ แล้ว (Adjuster R2) เท่ า กับ 0.341 และมี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error) เท่ากับ
0.421 ซึ่ง สามารถเขีย นสมการทานาย ในรูป คะแนนดิบ ได้
คือ Yˆ = 2.079 + 0.330 (ด้านการเรียนรู้ ) และสามารถเขีย น
ในรูป คะแนนมาตรฐานได้ คือ Ẑ = 0.423 (ด้า นการเรีย นรู้ )
ดังตาราง 4

ตาราง 4 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวแปรทานาย
(Constant)
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและ
การแสวงหาความรู้
3. การจัดเก็บและ
การเข้าถึงความรู้
4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
5. การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้

R2

R2 Adjusted
change R Square

S.E.

b

SE

𝛽𝛽

t

P

2.079
-0.112
0.208

0.463
0.111 -0.142
0.119 0.275

4.490
-1.003
1.741

0.000
0.321
0.089

-0.048

0.099 -0.075

-0.482

0.632

0.059

0.116 0.094

0.507

0.615

0.054

0.140 0.077

0.389

0.699
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปรทานาย
6. การเรียนรู้
Model
1
*p<0.05

R2

R2 Adjusted S.E.
change R Square
0.647(a) 0.419 0.341 0.42050
ANOVA (c)
SS
df
Regression
5.735
6
Residual
7.957
45
Total
13.692
51

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า
1. สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์ประกอบรายด้านที่ทาให้เกิด การ
จัดการความรู้ภายในองค์กร คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการเรียนรู้
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บและการเข้าถึง
ความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประมวล
และกลั่นกรองความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548,
หน้ า 5-6) กล่ า วว่ า กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management Process) เป็ น กระบวนการที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ร
สามารถสร้างและจัดการความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร์ สุวรักษ์
(2554, บทคัดย่อ) ที่พบว่า มีการจัดการความรู้ในสานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบีย น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีป ระสิท ธิภ าพอยู่ใ นระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.66 ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
2. สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการคิด
เชิง ระบบ และด้า นการมีวิสัย ทัศ น์ร่ว ม ตามลาดับ สอดคล้อ ง
กับงานวิจัยของลักขิกา ขจัดภัย (2556, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า การศึกษาระดับการรับรู้
การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของบุ คลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการเป็นบุค คลที่มี
ความรอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพะโยม
ชิณวงศ์ และศิริชัย ชินะตังกรู (2556, บทคัดย่อ) ที่พบว่า รูปแบบ
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b

SE

𝛽𝛽

0.330

0.132 0.423

MS
0.956
0.177

F
5.406

t

P

2.497

0.016
Sig.
0.000(a)

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
สาหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย โดยศึกษาผ่า นแนวคิด วินัย
5 ประการ ของปี เ ตอร์ เซ็ ง เก้ คื อ ความรอบรู้ แ ห่ ง ตน การมี
วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การมีแบบแผนความคิดอ่าน
และการคิดเชิงระบบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
มี ค วามเป็ น ไปได้ ถู ก ต้ อ งและสามารถนาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. การจัดการความรู้โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกั บการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของส านั กคอมพิ วเตอร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ 0.01
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และด้านการเรียนรู้ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของกิต ติธัช
แจ้ง สว่า ง (2556, บทคัด ย่อ ) ที่พ บว่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
การจั ดการความรู้ กั บการเป็ น องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากไม่ว่าองค์กรจะสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าบุคลากร
ในองค์กรไม่เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ ก็จะไม่สามารถ
นาความรู้ที่ได้จากบุคลากรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ และสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของภู ว นาท มู ล เขี ย น (2553, บทคั ด ย่ อ ) ที่ พ บว่ า
กระบวนการสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการสืบเสาะ ค้นหา และรวบรวม
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีการแสวงหา
ความรู้ จากภายในและภายนอกสถานศึกษาและเป็นการนาเอา
ความรู้ที่สร้างขึ้นในสถานศึกษามาเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติง าน และกระบวนการ
นาความรู้ไปใช้ เป็นการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกลั่นกรองไว้แล้วนามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความสามารถ
และทักษะของครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง
และองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ตัวแปรการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้เป็นตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถพยากรณ์การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสอดคล้อง
กั บแนวคิ ดของ Marquardt (1994 อ้ างถึ งใน สุ รางคนา ธรรมลิ ขิ ต,
2559, หน้า 25) กล่า วว่า องค์ก รแห่ง การเรีย นรู้ คือ สถานที่
ซึ่งมีบรรยากาศของการจัดการความรู้ให้มีการเรียนรู้รายบุคคล
และกลุ่ม มีการสอนคนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้
เราเข้าใจสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์กรเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด ความสาเร็จ ผลก็คือทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญเลิศ เต๊กสงวน (2557, บทคัด ย่อ ) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้
ในองค์กรซึ่งต้องปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
เข้า ใจความสาคัญของการเรียนรู้ว่า มีส่ว นในการพัฒนาตนเอง
และองค์ ก ร ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รประสบความสาเร็ จ และปั จ จั ย
ด้านการมีบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ในองค์กร โดยองค์กร
ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ การใฝ่รู้
ของพนักงาน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร ปัญญา (2557, บทคัดย่อ) พบว่า
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ในองค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ในการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู้ ของส านั กคอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา ดั งนั้ น
ผู้บริหารควรมีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร ที่ชัดเจน โดยมีตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อให้เกิด
ความชัด เจนในหน้า ที่แ ละการทางานของตนเอง จะทาให้เ กิด
การพัฒนาการทางานจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การจัดการความรู้ด้า นการเรียนรู้มีความสาคัญ
ต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องส านั ก คอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการสร้างความตระหนัก
ให้บุคลากรเห็นถึงความสาคัญในการจัดการความรู้ภายในองค์กร
โดยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผ่านโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงความสาคัญในการนาความรู้
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และพัฒนางานของตนเอง เพื่อให้
องค์กรเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3 สาหรับ บุค ลากร ควรมี ก ารคิด วิเ คราะห์จ าก
ความผิดพลาด ความสาเร็จ ของตนเองในอดีต นามาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และนามาแลกเปลี่ยนความรู้
หรือมีการถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง เพื่อนร่วมงาน ได้เห็นถึงการเกิดปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้รุ่นน้อง หรือเพื่อนร่วมงานสามารถนาความรู้
ที่ไ ด้จากการถ่า ยทอดประสบการณ์ไ ปพัฒนาและป้องกันไม่ใ ห้
งานเกิดข้อผิดพลาดเหมือนอดีตที่ผ่านมา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงประโยชน์หรือผลกระทบเชิงลึก
ที่ได้จากการนาการจัดการความรู้มาใช้ภายในองค์กรว่ามีประโยชน์
ในการพัฒนาด้านใดบ้าง และมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านใดบ้าง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่ยั่งยืนต่อไป
2.2 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่อาจส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เช่น ด้านลักษณะองค์กร ด้านระบบดาเนินการในองค์กร
และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ร
แห่ ง การเรี ย นรู้ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ป ระเภทอื่ น เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
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