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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  ๒. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน และ ๓. เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัย
เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๐รูป/คน  โดยเลือกแบบเจอะจงจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกอย่างมีโครงสร้าง   และรวมรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ๑๒รูป/คน  ข้อมูลทั้งสองขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร จ านวน ๔๐๓ รูป/คน  ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์โดยใช
สถิติพรรณนา  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

   ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต

ภาคเหนือตอนบน  มีการใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง   เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้  ซ่ึงขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม   และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้  โดยมหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ ๗ ประการ ประกอบด้วย ๑) การบ่งชี้ความรู้ ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้   ๓) การจัดความรู้ให้
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เป็นระบบ ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๕) การเข้าถึงความรู้ ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   
๗) การเรียนรู้  ส่วนการน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้มีการน าหลักธรรมเข้ามา
ใช้อย่างหลากหลาย เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๑ 
อยู่ในระดับมาก  ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๕๘ อยู่ในระดับมาก  ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการบริหารองค์กรเพ่ือ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้พบว่ามีปัจจัย  ๔ ด้านที่มคีวามสัมพันธ์กันสูง  เรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยด้าน
การเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และปัจจัยด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  พบว่า  การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ ๔ ด้าน ที่
โดดเด่น คือ ๑) กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้   ด้วยหลักปรโตโฆสะและวุฑฒิธรรม ๔                  
๒) กระบวนการการเข้าถึงความรู้  ด้วยหลักจักร ๔   ๓) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  ด้วยหลัก
กัลยาณมิตร ๗  และ ๔) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา   ปัจจัยทั้ง ๔ เป็นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาการจัดการความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  
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Abstract 
 

Objectives  of this research were to: 1. Study the general context of knowledge 
management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University; 2. analyze the knowledge 
management process of Mahachulalongkornrajavidyalaya University and 3. to propose      
a model of development of  Buddhist knowledge management for the administration in 
the Upper Northern Campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Research Methodology was the mixed methods between qualitative and 
quantitative researches. The qualitative method collected data from 20 key informants 
purposefully selected with structured in-depth-interview form by face-to-face interviewing 
and also data were collected from 12 participants in Focus Group Discussion. Data from 
both steps were analyzed by descriptive interpretation. 

The quantitative research collected data from 403 samples with questionnaires 
and analyzed data with descriptive statistics: frequency, percentile, mean and standard 
deviation and inferential statistics: Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.    

Findings were as follows: 
1. General  Context  of  Knowledge  Management Development of the Upper  

Northern Campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University using SWOT analysis and 
Deming quality circle: PDCA were that factors supporting the sufficiency and success of    
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the knowledge management development was the participative administration and as for     
the approaches to the knowledge management development for learning, the University 
used 7 processes of the knowledge management as: 1) knowledge identification,             
2) knowledge creation and finding, 3)knowledge systemization, 4) knowledge typologies 
and synthesizing, 5) knowledge assessment, 6) knowledge sharing and exchange and        
7) learning. As for Buddhadhamma application for knowledge management development, 
the University applied many Buddhadhamma  principles to solve problems and to support 
the methods of knowledge management development of the University. 

Opinions towards the knowledge management development of the University  
by overall were at mean value of  3.61, that was at high level. The opinions towards the 
organization administration for learning networks were at 3.58 also at high level. As for the 
relationship between factors and organization administration for learning organization 
development were that 4 factors had high relationship consecutively; knowledge learning, 
Knowledge access, knowledge creation and findings and knowledge sharing and  exchange. 

3. A model of Buddhist knowledge management of the Upper Northern  
Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University were that the process of 
knowledge management should be emphasized in 4 outstanding areas: 1) knowledge 
creation and findings with Paratokosa and 4 Vuddhidhamma, 2) knowledge access 
with Chakka 4, 3) knowledge sharing and exchange with Kalayanamit 7 and                
4) knowledge learning process with Tisikkha. These 4 factors were the important parts 
of knowledge management development of the Upper Northern Campuses of    
Mahachulalongkornrajavidyalaya  University. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์  ดร. สุริยา  รักษาเมือง  ประธานที่ปรึกษา  และ ผศ.ดร.เติมศักดิ์  
ทองอินทร์  กรรมการที่ปรึกษา ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้ค าแนะน าปรึกษา และดูแลเอาใจใส่ให้ความ
ช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ต้นจนส าเร็จบริบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฏีนิพนธ์  คือ    
(๑) ศ.ดร. บุญทัน  ดอกไธสง  (๒) รศ.ดร. อภินันท์  จันตะนี  (๓) ผศ.ดร. อัจฉรา  หล่อตระกูล       
(๔) ผศ.ดร. เติมศักดิ์  ทองอินทร์  และ (๕) อาจารย์ ดร.สุริยา  รักษาเมือง   มาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้    
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แก่ผู้วิจัย     
จนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ขอกราบนมัสการขอบคุณ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(วัดศรีสุดาราม) ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่
หลักสูตรทุกท่าน รวมถึงขอขอบคุณ เพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ (วัดศรีสุดาราม) ทุกรูป/คน ที่ได้กรุณาช่วยเหลือเป็นก าลังใจให้ค าปรึกษา
ชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้อง และอ านวยความสะดวกด้านการค้นคว้าข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย
เสมอมาจนลุล่วง 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้การ
สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และเข้าร่วมการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ดุษฏีนิพนธ์มีความ
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัย ทั้งภรรยาและบุตร ที่ช่วยเติมเต็มก าลังใจ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชา
แด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพอย่างสูงสุด และน้อมบูชาเป็นกตเวทิตาธรรมแต่ บิดามารดา ครูบา
อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ที่เป็นก าลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง รวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยเล่มนี้จนประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

นายนพดณ ปัญญาวีรทัต 
๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
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เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  ง 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญแผนภาพ  ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฎ 
   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้  ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๒๔ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้  ๓๒ 
 ๒.๔ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามวงจรเดมมิ่ง  ๓๙ 
 ๒.๕ หลักธรรมเพ่ือการจัดการความรู้  ๔๒  
 ๒.๖ แผนแม่บทการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย 
  
 ๖๔ 

 ๒.๗ ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ภาคเหนือตอนบน 

 
 ๗๐ 

 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๘๐ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๙๙ 

 



    
ช 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย   
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๐  
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๑๐๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๐ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย   
 ๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
๑๑๕ 

 ๔.๒ การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
๑๓๘ 

 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
๑๖๑ 

 ๔.๔ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๕  
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๒  
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๙  
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๗  
บรรณานุกรม  ๑๙๙ 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก 
 ภาคผนวก ข 
 ภาคผนวก ค 
 ภาคผนวก ง 
 ภาคผนวก จ  
 ภาคผนวก ฉ  
 ภาคผนวก ช  

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์ Reliability (Alpha) 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 
เครื่องมือการวิจัย 
ภาพถ่าย 

๒๐๙ 
๒๑๑ 
๒๑๘ 
๒๒๙ 
๒๓๒ 
๒๕๕ 
๒๗๑ 
๒๘๕ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๙๕ 



    
ซ 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้  ๑๓ 
๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ๒๒ 
๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๓๑ 
๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ ๓๗ 
๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๔๑ 
๒.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปาปณิกสูตร ๓ ๔๕ 
๒.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรโตโฆสะ + วุฑฒิ ๔ ๔๗ 
๒.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมภิทา ๔ ๕๐ 
๒.๙ ข้อมูลเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม ๗ ๕๓ 

 ๒.๑๐ ข้อมูลเกี่ยวกับจักร ๔ ๕๕ 
 ๒.๑๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกัลยาณมิตรธรรม ๗ ๕๗ 
 ๒.๑๒ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมเพ่ือจัดการความรู้ (ไตรสิกขา ๓)    ๖๓ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๒   
๓.๒ แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๑๓ 
๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๔๐ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการบ่งชี้ความรู้ ๑๔๔ 
๔.๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ๑๔๕ 
๔.๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ๑๔๖ 
๔.๕ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๑๔๘ 
๔.๖ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเข้าถึงความรู้ ๑๔๙ 
๔.๗ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ๑๕๐ 
๔.๘ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเรียนรู้ ๑๕๑ 
๔.๙ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม ๑๕๒ 

๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๑๕๓ 
  

 
 

 



    
ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการจัดการ

ความรู้ทั้ง ๗ ด้าน กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
 

๑๕๕ 
๔.๑๒ ผลการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดี โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน 
 

๑๕๖ 
๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน และการแสดง

อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยโดยรวมทั้ง ๗ ด้าน กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 

๑๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ญ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 
ตารางท่ี   หน้า 

๒.๑ โมเดลปลาทู ๑๖ 
๒.๒ โมเดลThe SECI Model ๑๗ 
๒.๓ เสาหลักของการจัดการความรู้ ๑๘ 
๒.๔ แบบจ าลองระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt ๒๖ 
๒.๕ ระบบบริหารจัดการความรู้ ๒๗ 
๒.๖ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ๔๑ 
๒.๗ ขั้นตอนของพุทธบูรณาการในการจัดการความรู้ ๖๒ 
๒.๘ รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ใน มจร. ๖๖ 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๙ 
๔.๑ ภาพรวมของสภาพของการจัดการความรู้ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

๑๓๖ 
๔.๒ ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กร

เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
 

๑๕๙ 
๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

๑๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ฎ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์ในพระไตรปิฎก 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙ มีจ านวนทั้งหมด 
๔๕ เล่ม ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี ้ได้ใช้ชื่อย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 
ส .ม.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ป  (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฎิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
 
๒. การระบุเลขหมาย พระไตรปิฎก 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ที.ปา (ไทย) ๑๑/
๓๕๗/๔๐๐. หมายความว่าจะระบุถึงพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎก เล่มที ่๑๑ ข้อที ่๓๕๗ หน้า ๔๐๐ เป็นต้น 
 
 

 



 
 

 
บทท่ี  ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งได้ก่อให้

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้องค์กรในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถก้าวทันสิ่งที่เกิดขึ้น 
องค์กรที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นที่
จะสามารถด ารงอยู่ได้ การน าแนวคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่/ในการบริหารเพ่ือก้าวไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการบริหาร คือ  องค์กรแห่งการเรียนรู้ /
(Learning/Organization)/ที่องค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ/และธุรกิจเอกชนได้น าไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารรูปแบบอื่นๆ/ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์/(Creative/Organization) การ
บริหารเชิงคุณภาพตลอดทั้งองค์กร/(Total  Quality/Management)/ภายใต้องค์กรยุคใหม่๑  

องค์กรทุกองค์กรจึงมุงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมความรูแกบุคลากรมาร่วมเรียนรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งความรูที่อยูในตัวบุคคล และความรูที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งความรูอาจ
แบงได้เป็น ๒ ประเภท คือ/๑. ความรู้เด่นชัด/เป็นความรูที่อยูในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการอยูใน
ต าราคูมือปฏิบัติงาน ๒. ความรูซอนเร้น เปนความรูที่แฝงอยู ในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมา
ยาวนานเป็นภูมิปัญญา/โดยผ่านระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า“กระบวนการจัดการความรู” (knowledge 
management)/ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนเรื่องที่องคกรทุกองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางให
ความส าคัญ 

ส าหรับการจัดการความรูในบริบทขององคกร หมายถึง กระบวนการของการสรางความรู  
การจัดเก็บและการสืบคนความรู การถายทอดความรู และการประยุกตใชความรู๒  แตในมุมมองของ
นักวิชาการไทยอธิบายว่าการจัดการความรู หมายถึง การยกระดับความรูขององคกรเพ่ือสรางผลประโยชน       
 

                                                           
๑อรสา แกวสารถี, “ การพัฒนาตัวบงช้ีการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค

กรปกครองสวนทองถิ่น”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๕๕๔).  

๒M. Alavi, and D.E.Leidner, “Review : Knowledge Management and Knowledge Management 
System : Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly, Vol. 27 (January 2001) : 
17-40.  
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จากต้นทุนทางปญญา๓  และเป็นการจัดการเพ่ือเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มี
อยู่และประสบการณ์ของบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบที่จะท าให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ท าให้มี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การจัดการความรู้จึงเป็นการขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ภาคธุรกิจและภาค
การศึกษาควรจะน าไปใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรซึ่งจะท าให้คุณภาพการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร
เพ่ิมยิ่งขึ้น๔ 

เนื่องจากตัวความรู้เปรียบเสมือน ทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่องค์กร
เอกชนเท่านั้น  องค์กรของภาครัฐก็ต้องหันมาให้การ พัฒนาสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มากขึ้น           
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิผลและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรู้  เป็นกลยุทธ์ที่น ามาปฏิบัติในองค์กร
ได้เช่นเดียวกับธุรกิจต่างๆ โดยสถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีที่สุด
โดยเรียนรู้ผ่านผู้ที่มีความรู้โดยตรงซึ่งไม่ใช่จากเอกสารหรือแผนงาน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสังคมคาดหวังว่าจะเป็นศูนย์รวมแห่ ง
ความรู้ เป็นองค์กรที่เป็นแหล่งรวมของผู้ที่มีความรู้ระดับสูงหลากหลาย ที่สร้างความรู้เชิงวิชาการจาก
ชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริง  เป็นผู้น าพลังแห่งความคิดเป็นองค์กรฉลาดและสร้างสรรค์  ซึ่งตอบสนอง
ความหวังและความต้องการของสังคม  ด้วยการให้บริการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สังคม
และใช้ความรู้ที่ช านาญชี้น าสังคมในทิศทางที่ถูกต้องอย่างชาญฉลาด/แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็
ยังไม่เป็นแหล่งรวมความรู้และความฉลาดอย่างแท้จริง  ทั้งนี้เนื่องจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันเกิดขึ้นน้อยและยังไม่มีการสะสมความรู้ความฉลาดอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่สามารถใช้
ศักยภาพของคนในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมได้ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยมี
คนฉลาดเฉลียวอยู่เป็นจ านวนมากต้นเหตุอยู่ที่พฤติกรรมการท างานที่เน้นท างานเฉพาะตัว  เฉพาะ

                                                           
๓วิจารณ์  พานิช, การจัดความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพ

ใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๖๘. 
๔วรเดช  จันทรศร, การจัดการความรู้ : สู่วงจรคุณภาพที่เพ่ิมพูน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ภาพ

พิมพ์ ,๒๕๔๖), หน้า  ค าน า.  
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หน่วยงาน ขาดการใช้พลังร่วม (Synergy)  และท างานภายใต้ความสัมพันธ์เส้นตรง (Linear 
Relationship)  ท าให้ไม่เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน๕ 

กระนั้นการจัดการความรู้ในประเทศไทยก็เหมือนการจัดการความรู้ในประเทศอ่ืนๆ  
และในองค์กรระหว่างประเทศ  ที่ส่วนหนึ่งด าเนินการแบบแฟชั่น  ไม่ใช่การจัดการความรู้ในรูปแบบที่
จะก่อให้เกิดองค์กรเรียนรู้  ไม่เกิดพลังเสริมแรง  ในการท างานในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน 

การปฏิบัติ  มีทั้งการสร้างเงื่อนไขที่ถูกต้อง  และการสร้างเงื่อนไขที่ผิด ๆ  ที่น าไปสู่การ
ด าเนินการจัดการความรู้แบบหลอก ๆ  ไม่จริงจัง  หรือท าจริงจังแต่หลงทาง๖ 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้  การน าความรู้ไปใช้  โดยที่
ความรู้เป็นฐานอันส าคัญในการสร้างความหลากหลาย   ดังนั้นในยุคที่อาศัยความรู้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
อันส าคัญ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันและสังคม๗ 

เมื่อการจัดการความรู้ดังกล่าวมาสามารถน ามาพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาและใน
มหาวิทยาลัยได้ สถาบันอุดมศึกษาต้องเริ่มจัดการกับความรู้ในรูปแบบใหม่   โดยไม่เพียงน าความรู้ใน
อดีตมาประมวลเพ่ือใช้ในปัจจุบันเท่านั้น   แต่ต้องศึกษาและมองสู่อนาคตเพ่ือช่วยในการตัดสินใจและ
สรรค์สร้างนวัตกรรมแก่องค์กร   ตลอดถึงการผลักดันให้เกิดการน าความรู้ดั้งเดิมและความรู้ใหม่
ถ่ายทอดสู่กระบวนการอันหลากหลายเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่ตอง
ด าเนินการตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง  และการบริหารจัดการยังจ าเปนตองอาศัยกฎหมายของ
ประเทศในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงพระราชกฤษฎี
กาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ไดก าหนดให  
“สวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ าเสมอโดย ตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือน ามาประยุกต
ใชในการปฏิบัติ ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม 
และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ...”ประกอบ

                                                           
๕ชินวัฒน์  ศาสนนันท์, “ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 
๖วิจารณ์  พาณิช, KM ในประเทศไทย, ใน รายงานประจ าปี สคส. ๒๕๔๘ ฉบับ KM ประเทศไทย. 

(กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า  ๒- ๓. 
๗บุญส่ง หาญพานิช, “ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”,

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
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กับมาตรฐาน การศึกษาชาติในมาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูเปนสวนขับเคลื่อน
และผลักดันใหมหาวิทยาลัยฯ ตองมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

   ในการนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดเปนมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค  (ตามมาตรา ๖)ไว้ว่า             
“ให เป นสถานศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค ให การศึกษาวิจัย ส งเสริมและให บริการทาง
พระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ๘   

   มหาวิทยาลัยวางแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู ตามที่ปรากฏในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการ
เรียนรู อางอิงจากมาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ ก าหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมี
การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายกันอยู ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู
รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด   ผลการด าเนินการที่ผานมา เปนการด าเนินการแบบปตอป โดยมีกรอบแนวทางในการจัดการ 
ความรู (KM Focus Areas) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แตยังไมเพียงพอที่จะท าใหมหาวิทยาลัย 
บรรลุสูพันธกิจและวิสัยทัศนตามที่ไดตั้งไวอยางสมบูรณคณะผูบริหารจึงไดด าเนินการในเรื่องการ
จัดการความรูอยางจริงจังและตอเนื่อง แตดวยความที่มหาวิทยาลัยเปนองคกรขนาดใหญมีบุคลากร 
และบุคคลที่เก่ียวของมากมาย จึงท าใหยังไมส าเร็จตามที่คณะผูบริหารมุงหวัง๙  

  จากประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมา  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค้นคว้าโดยเห็นว่าการ
จัดการความรูข้องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีตที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรค
ต่อการบริหารงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมากมาย  หากไมมีการวางระบบและกระบวนการที่ ดี  
อาจจะก่อใหเ้กิดความไม่สมบูรณแ์กการบริหารงานทั้งในปจจุบันและอนาคตได้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ในศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ถึงการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉพาะ
วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน  และได้ประยุกตหลักการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป   

                                                           
๘ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๙.  

๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐ .  



 

๕ 
 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 
๒.๑/สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร 
๒.๒/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้ในระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย

สงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร 
๒.๓/รูปแบบทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๓.๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
๓.๒. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
๓.๓.เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้ เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน”/ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้ไว้ ๗  ด้าน  ได้แก่/๑.การบ่งชี้ความรู้//๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ//๔.การประมวลและกลั่นกรองความรู้//๕.การเข้าถึงความรู้//๖.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้//และ/๗. การเรียนรู้ 

 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มุ่งศึกษาเรื่อง/“การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการ

บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน”/ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ดังนี้ 

 
 



 

๖ 
 

๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดก าหนดตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
ตัวแปรต้น/( Independent/Variables)/คือ/ข้อมูลปั จจั ยส่ วนบุคคลของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน  หน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน  ประสบการณที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือ ตอนบนไดแก/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งสิ้น ๗ 
แหง ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตแพร วิทยาลัยสงฆล าพูน วิทยาลัยสงฆ
ล าปาง วิทยาลัยสงฆเชียงราย และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรระดับอุดมศึกษาตามแนว
พุทธบูรณาการโดยผู้วิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑. การบ่งชี้ความรู้  ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  ๕. การเข้าถึงความรู้          
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  และ ๗.การเรียนรู้ 

หลักธรรมที่ใช้บูรณาการ  ได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓, ปรโตโฆสะ+วุฑฒิธรรม ๔,ปฏิสัมภิทา 

๔, สัปปุริสธรรม ๗, จักร ๔, กัลยาณมิตรธรรม ๗  และไตรสิกขา ๓ 

ตัวแปรตาม/(dependent/Variables)/คือ การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

/๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  ๑  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบนและ
วัตถุประสงค์ข้อที่   ๒  เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน  เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ความรู้เชิงพุทธในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑) ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่ ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง  

ผูบริหารระดับตน  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูปฏิบัติงานสายวิชาการและตัวแทนผูปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ
วิชาชีพ  และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมี
จ านวน ๔๐๓   รูป/คน  

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  คือ 
๒.๑)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In  depth  Interview)  

ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง  และระดับกลาง  ได้แก่รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร   ผูชวย 
อธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ผูอ านวยการ และรองผูอ านวยการ  ระดับวิทยาเขต /วิทยาลัยสงฆของ



 

๗ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน  และนักวิชาการด้านการบริหาร 
/ด้านการจัดการความรู้  รวมจ านวน  ๒๐  รูป / คน 

๒.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  group  discussion) 
รวมจ านวน  ๑๒  รูป / คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ในการศึกษาวิจัย “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน”/เรื่องนี้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาไดแก มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแกวิทยาเขตเชียงใหม  วิทยาเขตพะเยา  
วิทยาเขตแพร วิทยาลัยสงฆล าพูน วิทยาลัยสงฆล าปาง  วิทยาลัยสงฆเชียงราย วิทยาลัยสงฆนครนาน 
รวมทั้งสิ้น ๗ แหง 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน  

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

๑.๕.๒ การพัฒนา  หมายถึง การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน  เข้าใจถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  

๑.๕.๓ การบ่งชี้ความรู้  หมายถึง การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับ
นโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๑.๕.๕ การสร้างและแสวงหาความรู้/หมายถึง/การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้
เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม   

๑.๕.๖ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ/หมายถึง การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่ม
ประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีข้ันตอน  

๑.๕.๗ การประมวลและกลั่นกรองความรู้/หมายถึง/ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบ
มาตรฐาน ไม่ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  



 

๘ 
 

๑.๕.๘ การเข้าถึงความรู้/หมายถึง/การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลา 

๑.๕.๙  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้/หมายถึง/การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มี
ฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

๑.๕.๑๐  การเรียนรู้/หมายถึง/การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มี
การเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 

๑.๕.๑๑ เชิงพุทธ/หมายถึง/การน าหลักการทางพระพุทธศาสนาได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓  
ปรโตโฆสะ+วุฑฒิธรรม ๔,ปฏสิัมภิทา ๔,  สัปปุริสธรรม ๗, จักร ๔, กัลยาณมิตรธรรม ๗, ไตรสิกขา ๓ 
มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้   ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ในเขต
ภาคเหนือตอนบน  

๑.๕.๑๒ การบริหารองค์กร/หมายถึง/การใช้กระบวนการและเทคนิคทางการบริหาร
เพ่ือจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

๑.๕.๑๓ เขตภาคเหนือตอนบน /ไดแก/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หมายถึง มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆฝายมหานิกาย ในเขตภาคเหนือตอนบนไดแก วิทยาเขต 
จ านวน ๓ แห่ง ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตแพร และระดับวิทยาลัยสงฆ
จ านวน ๔ แห่ง ไดแก วิทยาลัยสงฆล าพูน วิทยาลัยสงฆล าปาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านและวิทยาลัย
สงฆเชียงราย 

๑.๕.๑๔ ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ไดแก่ ผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนง 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ผูอ านวยการ และรอง   
ผูอ านวยการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๑.๕.๑๕ ผูบริหารระดับตน ประกอบดวย/หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาฝายตางๆ ที่ปฏิบัติ
หนาที่ในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

๑.๕.๑๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ดานการจัดการความรู้
ประกอบดวย   ผูทรงคุณวุฒิที่เปนสัดสวนคณะกรรมการภายนอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๑.๕.๑๗ ผูปฏิบัติงานสายวิชาการและตัวแทนผูปฏิบัติงาน/สายปฏิบัติการวิชาชีพ/ 
ไดแก คณาจารยประจ า/คณาจารยที่เปนอัตราจาง/สายวิชาชีพ/ไดแก่/เจาหนาที่ประจ าและเจาหนาที่
อัตราจางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 



 

๙ 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๖.๑)/ท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    

ลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
๑.๖.๒)/ท าให้สามารถเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ในการ

บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน 
๑.๖.๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหารที่เหมาะสม

กับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน 
๑.๖.๔) ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนางานการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป 



 

 

 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารมารวบรวม
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยแบ่งนําเสนอ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิด/ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
๒.๑.๑ ความหมายของความรู้ 
๒.๑.๒ ความหมายของการจัดการความรู้  
๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
๒.๑.๔ ป๎จจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ 
๒.๑.๕ กระบวนการจัดการความรู้ 

๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๒.๒.๑ ความหมายองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๒.๒.๒ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ 
๒.๔ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming 

Cycle)  
๒.๕ หลักธรรมเพ่ือการจัดการความรู้ 

๒.๕.๑. หลักปาปณิกธรรม ๓ 
๒.๕.๒. หลักปรโตโฆสะ+ วุฑฒิธรรม ๔ 
๒.๕.๓. หลักปฏิสัมภิทา ๔ 
๒.๕.๔. หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๒.๕.๕. หลักจักร ๔ 
๒.๕.๖. หลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ 
๒.๕.๗. หลักไตรสิกขา ๓ 

๒.๖  แผนแม่บทการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๗ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ

ตอนบน 



 

๑๑ 

 
 
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของความรู้ การจัดการความรู้ แนวคิด ป๎จจัยความสําเร็จ 

และกระบวนการแห่งการจัดการความรู้ซึ่งมีนักวิชาการได้ศึกษาไว้อย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
๒.๑.๑ ความหมายของความรู้ 
ความรู้ถือเป็นทรัพยากรหลักที่มีค่ายิ่งซึ่งแตกต่างจากป๎จจัยการผลิตอ่ืนๆ เนื่องจาก

ความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 
economy) ความรู้ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ๑ และความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละสาขา๒ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
ความรู้ไว้ดังนี้ 

ความรู้  หมายถึง การใช้ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ความชํานาญ และ
สัญชาตญาณ เพ่ือกําหนดสภาพแวดล้อมและกรอบการทํางานสําหรับการประเมินเพ่ือให้ได้
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ความรู้ไม่ได้เพียงอยู่ในรูป
เอกสาร แต่อยู่ในรูปประสบการณ์การทํางานประจํา กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ และความเชื่อใน
องค์กรนั้น๓ ซึ่งความรู้คือผลที่ได้จากการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจําในสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งอาจเป็น
ความรู้รอบตัวและความรู้ทางวิชาการ๔ ซึ่งมีนักวิชาการได้แบ่งลักษณะและประเภทของความรู้
ออกเป็น ๒ ประเภท สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความรู้ทางสังคม (Social knowledge)หรือความรู้สาธารณะ (policy knowledge) 
เป็นความรู้ที่รวบรวมโดยระบบสังคม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกันของสมาชิกที่อยู่
ในสังคมนั้นๆ ผ่านกี่เก็บบันทึกและรวบรวม 
                                                           

๑พรธิดา วิเชียรป๎ญญา, การจัดการความรู้: พ้ืนฐานการประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์
เน็ท จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙. 

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// 
rirs 3. royin .go.th/ new-search/word-search-all-x.asp [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

๓Davenport and Prusak, Working Knowledge : how organizations Manage what 
they know, (Boston: The President and Fellows of Harvard Collge,1998), p. 2. 

๔น้ําทิพย์ วิภาวิน, การจัดการความรู้กับคลังความรู้, (กรุงเทพมหานคร: เอสอาร์พริ้นติ้งแมส     
โปรดักส์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕.  



 

๑๒ 

๒. ความรู้ส่วนบุคคล (Personal knowledge) หรือความรู้ส่วนตัว ( Individual 
knowledge) คือ ความรู้ที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล และสามารถเข้าใจ หรือรับรู้ได้เพียงบุคคลนั้น 
หรือโดยผ่านบุคคลนั้นเท่านั้น เช่น การถามคําถามบุคคลนั้นโดยตรง๕ 

ความรู้นั้นแบ่งเป็นความรู้โดยตนเองและความรู้จากในตํารา คือ  
๑. ความรู้ในตํารา หมายถึง ความรู้ที่มีผู้บันทึก ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสร้างความรู้ใหม่

ขึ้นมา ความรู้ใหม่บางอย่างก็น่าอัศจรรย์มาก “ความรู้ในตํารา”ก็มีประโยชน์และมีฐานะอย่างหนึ่ง  
ถ้านํามาใช้ถูกท่ีก็จะมีประโยชน์มาก แต่ควรจะรู้ข้อจํากัดและผลร้ายจากการใช้ไม่ถูกท่ีด้วย  

๒. ความรู้ในตัวตน หมายถึง ความรู้ความชํานาญที่มีอยู่ในตัวตน แต่ละคนได้มาจาก
ประสบการณ์ชีวิตและการทํางาน คนทุกคนมีความรู้อยู่ในตัว บางอย่างก็แจ้งชัด บางอย่างก็ซ่อนเร้น
จนแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวมีความรู้นี้อยู่ อาจเป็นเรื่องอะไรก็ได้ เช่น การทําไร่ ทํานา ทําสวน ศิลปะ 
ธรรมะ ทํากับข้าว ทําขนม ทําก๋วยเตี๋ยว ช่างผสมปูน ช่างปลูกบ้าน ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง แก้ป๎ญหา
จิตใจ หมอทําขวัญ ฯลฯ๖ 

ฉะนั้น ความรู้สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ความรู้ที่ฝ๎งลึก หรือความรู้แบบซ่อนเร้น ( Implicit or Tacit Knowledge) เป็น

ความรู้เฉพาะ หรือความรู้ทั่วไป หรือความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององค์กร หรือความรู้ส่วนบุคคลที่
มีลักษณะเป็นความรู้ที่อยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์
ต่างๆ และสามารถเข้าใจและรับรู้ได้เพียงตัวบุคคลนั้น หรืแต่ละบุคคล 

๒. ความรู้แจ้งชัด หรือความรู้ที่แสดงออกมาให้เห็น (Explicit Knowledge) เป็นความรู้
เฉพาะ หรือความรู้ขององค์กรที่มีลักษณะเป็นความรู้ทีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาอย่างเห็นได้ชัดในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ซึ่งทําให้คน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

๓. ความรู้โครงสร้าง หรือความรู้ที่ต่อยอดจากความรู้เดิม (Structural knowledge) 
เป็นความรู้เฉพาะ หรือความรู้ทั่วไป หรือความรู้ขององค์กรที่เป็นระบบที่เกิดจากการต่อยอดความรู้๗ 

จึงสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง การใช้ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ความชํานาญ 
และสัญชาตญาณ เพ่ือกําหนดสภาพแวดล้อมและกรอบการทํางานสําหรับการประเมินเพ่ือให้ได้

                                                           
๕Camp Da อ้างใน กีรติ ยศยิ่งยง, การจัดการความรู้ในองค์กรและกรณีศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔. 
๖ประเวศ วะสี, การจัดการความรู้กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), ๒๕๔๘), หน้า ๑๙-๒๐. 
๗กีรติ ยศยิ่งยง, ดร., การจัดการความรู้ในองค์กรและกรณีศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖. 



 

๑๓ 

ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และความรู้นั้นสามารถ
จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ความรู้ในตัวตน ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิต และ
เป็นความรู้เฉพาะตัว หรือพระสวรรค์ และ ๒) ความรู้ที่ได้จากตํารา คือ ความรู้ที่ได้จากตํารา แต่
ความรู้ทั้ง ๒ ประเภท ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร กล่าวได้ว่าความรู้
ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ความรู้ไม่ได้เพียงอยู่ในรูป
เอกสาร แต่อยู่ในรูปประสบการณ์การทํางานประจํา กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ และความเชื่อใน
องค์กรนั้น 
ตารางท่ี ๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Camp Da อ้างใน กีรติ ยศยิ่งยง
(๒๕๕๐, หน้า ๑๔) 

ความรู้ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความรู้ทางสังคม (Social knowledge) 
 ๒. ความรู้ส่วนบุคคล (Personal knowledge) 

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๘, หน้า 
๑๙-๒๐) 
 

ความรู้นั้นแบ่งเป็นความรู้โดยตนเองและความรู้จากในตํารา คือ  
 ๑. ความรู้ในตํารา หมายถึง ความรู้ที่มีผู้บันทึก ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา  
 ๒. ความรู้ในตัวตน หมายถึง ความรู้ความชํานาญที่มีอยู่
ในตัวตน แต่ละคนได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทํางาน 

กีรต ิยศยิ่งยง,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๖) 

ความรู้สามรถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ความรู้ที่ฝ๎งลึก หรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Implicit or 
Tacit Knowledge)  
 ๒. ความรู้แจ้งชัด หรือความรู้ที่แสดงออกมาให้เห็น 
(Explicit Knowledge)  
 ๓. ความรู้โครงสร้าง หรือความรู้ที่ต่อยอดจากความรู้เดิม 
(Structural knowledge)  

 

๒.๑.๒ ความหมายของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่มีมานานนับร้อยๆปี ตั้งแต่การถ่ายทอดวามรู้และภูมิป๎ญญา

จากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปหลายชั่วอายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน จดจํา สังเกต แต่ใน
ป๎จจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้ และ เทคโนโลยี 



 

๑๔ 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารทําให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่
ต้องการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรนําไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป๘ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ 
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของ
งาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้๙ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 

การจัดการความรู้ หมายถึง เครื่องมือ หรือกระบวนการที่ทําให้องค์กรสามารถเก็บ รับ 
สร้าง และต่อยอดความรู้ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทํางานตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอด และเติบโต
อย่างได้เปรียบในการแข่งขัน๑๐ ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนงาน
(Business Process) ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ (Learning Process) โดยทุกกระบวนงาน
จะต้องสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบรู้๑๑ 
และการจัดการความรู้ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์และการตัดสินใจ แต่ยังเป็นการจับความรู้ การกระจายความรู้
และการใช้ความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมของคนที่ต้องอาศัยกรับวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) โดยกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครือข่ายของปฏิสัมพันธ์ของคนที่มี
วัตถุประสงค์ และต่อเนื่องอย่างยาวนาน๑๒ และการจัดการความรู้คือเครื่องมือ เพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายของการ
พัฒนาคน บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน 
เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน๑๓  

                                                           
๘สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ, การจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ก.พลพิมพ์

(๑๙๙๖) จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒. 
๙หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปกร, การจัดการความรู้, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.lib. 

su.ac.th /km/index.php/kmis [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 
๑๐พิเชษฐ์  บัญญัติ อ้างใน กีรติ ยศยิ่งยง, การจัดการความรู้ในองค์กรและกรณีศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒.  
๑๑วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์, การบริหารภูมิปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๒), 

หน้า ๗๗-๗๘.  
๑๒Firestone, KNOWLEDGE AND INNOVATION: JOURNAL OF THE KMCI, Key Issues In 

Knowledge Management, [Online]. Availabl: http://www.dkms.com/papers/firestoneissueskIv1n3.pdf [30th 
November 2015].  

๑๓วิจารณ์ พานิช, การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติการ, พิมพค์รั้งที ่๒, (กรุงเทพมหานคร:  สุขภาพ
ใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๓.  



 

๑๕ 

จึงสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการบรรลุเปูาหมาย
อย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และเปูาหมายการเป็นหมู่
คณะ การจัดการความรู้เป็นกระบวนการหรือระบบในการสรรหาความรู้ที่ถูกต้อง สําหรับบุคคลที่
เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และช่วงให้มีการแบ่งป๎นความรู้ เพ่ือช่วยพัฒนาองค์กร และปรับปรุง
ความสามารถในการดําเนินงาน  

๒.๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ ไว้ ดังนี้ 
๑) โมเดลปลาทู 
โมเดลปลาทู แบ่งออกเป็น๓ ส่วนหลักของการจัดการความรู้ ซึ่งสัมพันธ์กับบุคคล ๓ 

กลุ่ม ในการดําเนินการจัดการความรู้ คือ 
หัวปลา หมายถึง เปูาหมายหลักของการดําเนินการจัดการความรู้ สะท้อน “วิสัยทัศน์

ความร ู้” (Knowledge Vision) หรือหัวใจของความรู้ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร บุคคลที่มี
ความสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดหัวปลา ที่ชัดเจน คือ “คุณเอ้ือ(ระบบ)” (Chief Knowledge 
Officer) ซึ่งในส่วนของ “หัวปลา” เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุผล ๒ ประการ คือ 

  ๑. เพ่ือสร้างความชัดเจน 
  ๒. เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ 
ตัวปลา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือการแบ่งป๎นความรู้ (Knowledge 

Sharing) บุคคลส่งเสริมให้เกิด “ตัวปลา” ที่ทรงพลัง คือ “คุณอํานวย” (Knowledge Facilitator) 
โดยที่แสดงบทบาทแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner) หรือผู้ทํากิจกรรม
จัดการความรู้นั่นเอง ซึ่งการจัดการความรู้นี้จะบังคับให้เกิดไม่ได้ แต่จะเกิดเองโดยความสมัครใจ หรือ
พร้อมใจที่จะแบ่งป๎นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้นี้ จะเกิด
การสร้างการตีความ และการยกระดับความรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติ 

หางปลา หมายถึง ขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้
สกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ คือ “คุณกิจ” โดยที่
มีการจดบันทึกขุนความรู้ อาจมี “คุณลิขิต”(Note Taker) เป็นผู้รับผิดชอบ ดังแผนภาพต่อไปนี้๑๔ 
  

                                                           
๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



 

๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงโมเดลปลาทู 

๒) โมเดลเซกิ (The SECI Model) 
โมเดลเซกิ (The SECI Model) เป็นการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการขยายผลจากชนิดของ

ความรู้คือ ความรู้ที่มีอยู่ ในสมองคน (Tacit Knowledge) กับความรู้ที่สามารถหาได้จากสื่อ
ภายนอก (Explicit Knowledge) โมเดลดังกล่าวมีชื่อว่า “SECI - Knowledge Conversion 
Process” ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 

๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit  
กระบวนการที่ ๑ อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝ๎งลึก (Tacit 

knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งป๎นประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การ
ระดมสมอง ที่มาจากความรู้ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ 
แล้วนํามาแบ่งป๎น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ 
หรือตํารา 

๒.การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit  
กระบวนการที่ ๒ อธิบายความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อระหว่างความรู้ฝ๎งลึก 

(Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการนําเสนอในเวทีวิชาการ 
หรือบทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝ๎งอยู่ในความรู้ฝ๎งลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก 
อาจเป็นแนวคิด แผนภาพ แผนภาพ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่

Knowledge Vision 
ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากําลังจะไป 
ต้องตอบได้ว่า”ทํา KMไปเพื่ออะไร 

Knowledge Sharing 
ส่วนกลางลําตัวเป็นส่วนท่ีเป็น “หวัใจ” ให้

ความสําคญัหับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

Knowledge Assets 
ส่วนหัวหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย 

ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สรา้งพลังจากCoPs 



 

๑๗ 

เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความรู้ฝ๎งลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วนําไปสู่การแบ่งป๎น 
เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่ถูกนําไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่  

๓.การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit  
กระบวนการที่ ๓ อธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และบูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น นําความรู้ไป
สร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้
ภายในหรือภายนอกองค์กร แล้วนํามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดความรู้ใหม่ 
แล้วความรู้ใหม่จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร     

๔. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit  
กระบวนการที่ ๔ อธิบายความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 

knowledge) สู่ความรู้ฝ๎งลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการนําไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการ
เรียนรู้และลงมือทํา ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ฝ๎งลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร๑๕ 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงโมเดลThe SECI Model 

๓) เสาหลักของการจัดการความรู้ ของ Wiig 
เสาหลักของการจัดการความรู้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น ๓ กลุ่ม เรียกว่า เสาหลักของ

การจัดการความรู้ (Pillar of Knowledge Management) เสาหลักที่ ๑ ประกอบด้วยการสํารวจ
และแบ่งประเภทของความรู้ วิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงและนําเสนอ
ความรู้ เสาหลักที่ ๒ เน้นเรื่องการประเมินค่าของความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสาหลัก 

                                                           
๑๕ โนนากะ กับ ทาเคอุชิ (Ikujiro Nonaka and Takeuchi)  อ้างใน  ธงไชย สุรินทร์วรางกูร, การ

หาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง, รายงาน
วิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หน้า ๖๔. 

 



 

๑๘ 

ที่ ๓ ประกอบด้วยการสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้๑๖ ฉะนั้นการจัดการและ
ควบคุมความรู้ การเผยแพร่และนําความรู้ไปใช้ได้โดยง่าย โดยแต่ละเสาหลักนั้นจะประกอบด้วย
กิจกรรมที่ทําให้วงจร ความรู้ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การสร้าง (Create) การนําเสนอ (Manifest) การใช้
(Use)และการถ่ายทอด (Transfer) ดังตารางต่อไปนี้๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงเสาหลักของการจัดการความรู้ 
๒.๔ กรอบความคิดในการจัดการความรู้ของไลนอวิซและเบคแมน 
กรอบความคิดในการจัดการความรู้ ครอบคลุมวงจรความรู้ไว้อย่างละเอียดและ

ครบถ้วน ซึ่งเป็นการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัวพนักงาน กลุ่มพนักงาน และองค์การ สรุปได้ ๘ ประการ 
ดังนี้ คือ  

๑. Identification คือ การกําหนดความถนัดเฉพาะ กลยุทธ์ การค้นหาความรู้และ 
แหล่งความรู้ และกลยุทธ์ที่มีอยู่ รวมทั้งความรู้ที่สําคัญ (knowledge domain) 

๒. Capture คือ การเสาะหาหรือดักจับความรู้ที่ต้องการหรือเหมาะสม และเก็บ
รวบรวมความรู้ และการจัดระเบียบความรู้ให้เป็นกิจจะลักษณะ 

๓. Select คือ การคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ว่ามีคุณค่า เป็นจริง เลือกเอาความรู้
ที่ใช้ได้ มีคุณค่า ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ รวมทั้งพิจารณาความรู้ที่ขัดแย้งกัน  

                                                           
๑๖ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, ผลสําเร็จในการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การทบทวนและสังเคราะห์

วรรณกรรม, รายงานวิจัย, การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๕, (สํานักวิจัยและพัฒนา: 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๗), หน้า ๒๐๗. 

๑๗บุญดี บุญญากิจ และคณะ, การจัดการความรู้ ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จิรวัฒน์ 
เอ็กเพรส, ๒๕๔๗), หน้า ๓๒. 



 

๑๙ 

๔. Store คือ การนําความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นฐานความรู้ขององค์การ ทั้งนี้
จะต้องเปลี่ยนความรู้ฝ๎งลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง และมีการจัดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในฐานความรู้
ขององค์กร และสามารถดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 

๕. Share คือ การกระจายความรู้ไปยังผู้ใช้โดยดูจากความสนใจ และชนิดของงานที่ทํา
และเพ่ือให้ผู้ที่สนใจนําไปใช้ในการทํางาน 

๖. Apply คือ การประยุกต์ใช้ความรู้หรือการนําความรู้มาใช้ในการตัดสินใจ และแก้ไข
ป๎ญหาสนับสนุนการทํางาน หรือฝึกอบรมการแก้ป๎ญหา และช่วยในการทํางานหรือการฝึกอบรม การ
ดึงเอาหรือใช้ความรู้เพื่อการตัดสินใจ แก้ไขป๎ญหา สนับสนุนการทํางานหรือฝึกอบรม เป็นต้น 

๗. Create คือ การสร้างความรู้ใหม่ ๆ โดยฝุานกระบวนการวิจัย ทดลอง และการคิด
อย่างสร้างสรรค์  

๘. Sell คือ การพัฒนาและทําการการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่เป็นผลมา
จากการใช้ความรู้๑๘ 

๒.๑.๔ ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
ในการจัดการความรู้ จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสําเร็จ และมี

นักวิชาการได้กล่าวถึงป๎จจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ ดังนี้ 
ป๎จจัยสําคัญที่ช่วยเอ้ือให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จนั้น ประกอบด้วย 
๑. ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ การจัดการความรู้จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นถ้า

ปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึง
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

๒. วัฒนธรรมองค์กร ประโยคข้างต้นจะเป็นคํากล่าวที่ไม่เป็นความจริง และกิจกรรม
ทางด้านการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง สิ่งสําคัญซึ่งจะช่วยให้
องค์กรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งป๎นความรู้
ระหว่างบุคคลากรภายในองค์กร 

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยน
ความรู้สามารถทําได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้แล้วระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Portal ที่ทันสมัยก็มี
ส่วยช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                                           
๑๘ไลนอวิซ  และเบคแมน  (Liebowitz and  Beckman) 1998)  อ้างใน  ดร. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 

กลยุทธ์การจัดการความรู้ : เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาองค์การ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.tpa. 
or.th/publisher/pdfFileDownloadS/QM154_p119-123. pdf [๓  สิงหาคม ๒๕๕๙]. 



 

๒๐ 

๔. การวัดผล องค์กรจะไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เลยถ้าไม่ทราบถึงสถานะป๎จจุบัน 
และองค์กรจะไม่มีทางทราบถึงสถานะป๎จจุบันถ้าไม่มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู้
จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมิลผล และทําการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ 

๕.โครงสร้างพื้นฐาน ถึงแม้วาองค์กรจะมีแผนกลยุทธ์ในการจัดการความรูที่ดี ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีและพนักงานในทุกระดับ ไดต้ระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้
ก็ตาม แต่กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรูอาจจะดําเนินไปอย่างไม่ราบรื่นกัน ถาหากขาดโครงสร้าง 
หรือระบบรองรับสําหรับบุคลากรในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวก ซึ่งโครงสร้างที่
กล่าวถึงนี้อาจจะสามารถเป็นสิ่งทีส่ามารถจับต้องได้๑๙ 

๒.๑.๕ กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่มีอยู่ โดยมีขั้นตอน

และวิธีการต่างๆ ในสร้างกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบนั้น มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้
นําเสนอแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น อธิบายถึงพัฒนาการของความรู้ในองค์การ
หรือที่เรียกว่า “วงจรความรู้ (Knowledge Cycle)” หรือ อธิบายถึงขั้นตอนการจัดการความรู้ และ
ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ 
การเชื่อมโยง การจัดการความรู้ และป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของการจัดการ
ความรู้๒๐ ซ่ึงจะทําให้ความรู้ในองค์กรเกิดการหมุนเวียนในลักษณะของเกลียวความรู้ เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรสามารถนําความรู้ไปพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กร
ต่อไป กระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการกําหนดความรู้หลัก (Core 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้หลัก ขององค์กรเพ่ือการบรรลุเปูาหมายหลักขององค์กร เป็นเข็มทิศใน
การจัดการความรู้ขององค์กร โดยการพิจารณาว่าเปูาหมายหลักขององค์กรคืออะไร และต้องการ
ความรู้หลักด้านไหนบ้างเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่ าวนั้น เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เปูาหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายเราจําเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ 
เสาะหาปรับปรุง ดันแปลง สร้างความรู้บางส่วน หรือการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน อาจเริ่มจากทุน
                                                           

๑๙บุญดี บุญญากิจ และคณะ, การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๕๖ -๖๒. 
๒๐ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์, ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย, 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 



 

๒๑ 

ป๎ญญา (Intellectual Capital) ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรในรูปของผลงานที่เป็นเลิศ หรือความสําเร็จ
ที่สะท้อนจากวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) การทําวิจัย R๒R Miniresearch Research 
หรือสร้างนวัตกรรม 

๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจัดการและ
จัดเก็บความรู้ที่องค์กรสร้างให้เป็นหมวดหมู่ และเก็บลงในฐานข้อมูลพร้อมกับดําเนินการสร้าง
เครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก มีระบบการรับรู้และตรวจสอบข่าวสารพัฒนาความก้าวหน้าของ
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีหรือเครือข่าย อันเป็นการให้ความสําคัญกับความรู้ชัดแจ้งและ
ความรู้ฝ๎งลึกอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
หมายถึงการกลั่นกรองความรู้ที่ได้มาเพ่ือจัดระดับว่าเป็นความรู้จําเป็นในระดับใดเชื่อถือได้ในระดับใด
มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการกลั่นกรองความรู้อย่างเป็นระบบและเรียบเรียงความรู้ให้ง่ายต่อ
การนํามาใช้งานจริงซึ่งอาจดําเนินการโดยจัดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้
ที่มีอยู่มีความถูกต้องทันสมัยหรือไม่ก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ให้ใช้ความรู้นั่นเป็นการ“จะทําให้เข้าใจง่าย
และสมบูรณ์อย่างไร” เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ ์

๕) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ด้วยตนเองซึ่งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
มาประยุกต์ใช้ เช่น Intra Net, Face Book, Web Board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖) การแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการนําความรู้เทคนิคใน
การทํางานเทคนิคการแก้ไขป๎ญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งทํา
ได้หลากหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น วัน KM Day เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุมทาง
วิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  ( Best 
Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เป็นต้นกรณีเป็น Explicit 
Knowledgeอาจจัดทําเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit Knowledge 
อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เวทีความรู้ (Knowledge 
Forum) การประชุมทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็น
แบบอย่างทาดี (Best Practice) แล้วสกัดองค์ความรู้จากกิจกรรมมาจัดทําเป็น Explicit Knowledge 
เพ่ือนําไปใช้งานต่อไป 

๗) การเรียนรู้ (Learning)  เป็นเรื่องการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ 
ในการทํางานเพ่ือแก้ป๎ญหาพัฒนาองค์กรหรือเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการให้ผู้ได้รับ
ความรู้นําความรู้ไปปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติตามแล้วมีป๎ญหาตรงไหนมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรผู้



 

๒๒ 

ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) เพ่ือให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงานเกิดระบบการ
เรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ > นําความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง๒๑ 
ตารางท่ี ๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 

ประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประ พันธ์  ผ าสุ กยื ด  ( อ้ า ง ใน
วิจารณ์ พานิช), 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๒๙ – ๑๓๐) 

เสนอโมเดลปลาทู เพื่อใช้ทําความเข้าใจ ๓ ส่วนหลักของการ
จัดการความรู้ คือ 

 หัวปลา หมายถึง เปูาหมายหลักของการดําเนินการ
จัดการความรู้ สะท้อน “วิสัยทัศน์ความรู้” (Knowledge 
Vision) 
 ตัวปลา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการ
แบ่งป๎นความรู้ (Knowledge Sharing)  
 หางปลา หมายถึง ขุมความรู้ (Knowledge Assets)  

โนนากะ กับ ทาเคอุชิ 
(Ikujiro Nonaka and Takeuchi 
๐๙๙๕), (อ้างใน ธงไชย สุรินทร์ 
วรางกูร) 
(๒๕๕๕, หน้า ๔) 

เสนอโมเดลมีชื่อว่า “SECI- Knowledge Conversion 
Process” ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
 ๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)  
 ๒.การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) 
 ๓.การควบรวมความรู้ (Combination) 
 ๔. การผนึกฝ๎งความรู้ (Internalization) 

Wiig (๐๙๙๓) อ้างใน ปกรณ์ ลิ้ม
โยธิน) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๐๗) 

ได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น ๓ กลุ่ม เรียกว่า เสาหลักของการ
จัดการความรู้  
 เสาหลักที่ ๑ ประกอบด้วยการสํารวจและแบ่งประเภท
ของความรู้ เสาหลักที่ ๒ เน้นเรื่องการประเมินค่าของความรู้ 
เสาหลักที่ ๓ ประกอบด้วยการสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
                                                           

๒๑ สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต,ิ ๒๕๔๘, คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.sciplanet.org/download/kmDoc/manual_km.pdf [๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ] 



 

๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
ประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Liebowitz and Beckman) 
(๐๙๙๘) อ้างใน ประเวศน์ มหา
รัตน์สกุล. 

ได้เสนอกรอบความคิดในการจัดการความรู้ สรุปได้ ๘ ประการ 
ดังนี้ คือ  
 ๑. Identification คือ การกําหนดความถนัดเฉพาะ  

 ๒. Capture คือ การเสาะหาหรือดักจับความรู้ 
 ๓. Select คือ การคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ 
 ๔. Store คือ การนําความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
 ๕. Share คือ การกระจายความรู้ไปยังผู้ใช้ 
 ๖. Apply คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 ๗. Create คือ การสร้างความรู้ใหม่ ๆ  
 ๘. Sell คือ การพัฒนาและทําการการตลาด  

บุญดี  บุ ญญากิ จ  แล ะคณะ , 
(๒๕๕๙, หน้า ๕๖-๖๒.) 

ป๎จจัยสําคัญท่ีช่วยเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 

 ๑. ภาวะผู้นําและกลยุทธ์  
 ๒. วัฒนธรรมองค์กร  
 ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้  
 ๔. การวัดผล  
 ๕.โครงสร้างพื้นฐาน  

สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.( ๒๕๔๘) 

เสนอ กระบวนการจัดการความรู้ ว่ามี ๗ ขั้นตอนคือ 
๑) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 
Acquisition)  
๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
๔ )  ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะก ลั่ น ก ร อ ง ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Codification and Refinement) 
๕) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
๖) การแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
๗) การเรียนรู้ (Learning)  

  



 

๒๔ 

๒.๒ แนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒.๒.๑ ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Lo) เป็นองค์กรที่มีความรู้เป็นพ้ืนฐาน 

และมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง๒๒ และการเรียนรู้ขององค์กรเป็นป๎จจัย และเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ 
(Attitude) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน๒๓ ซึ่งมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่ประกอบด้วยคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีด
ความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรที่มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการสร้าง การสรรหา การถ่ายโอนความรู้ 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ๆ๒๔ และทําให้คนในองค์กรเรียนรู้ป๎จจัยต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือนํามาใช้พัฒนาตนเองและองค์กรและการดําเนินการขององค์กร หรือ
กล่าวได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร๒๕ องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์กรซึ่งบุคลากรในองค์กร 
ได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กรเพ่ือ
นําไปสู่ จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มีรูปแบบความคิด 
(patterns of thinking) ใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด เป็นที่ซึ่ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องถึงวิธีที่จะเรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืน และวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร๒๖ และองค์กร
เรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้น การพัฒนาการเรียนรู้
สภาวะของการเป็นผู้นําในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์กร (Team 
Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และ
                                                           

๒๒พรธิดา วิเชียรป๎ญญา, การจัดการความรู้: พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ์
เปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๘๘. 

๒๓กีรติ ยศยิ่งยง, การจัดการความรู้ในองค์กรและกรณีศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๗. 

๒๔Marquardt, อ้างใน พรธิดา วิเชียรป๎ญญา, การจัดการความรู้: พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้, 
(กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๙๙ – ๑๐๑.   

๒๕บุญดี บุญญากิจ,  การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: จิรวัฒน์ เอ็กซ์
เพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๒. 

๒๖Senge, Senge, P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization, ( New York: Doubleday, 1990), p.3. 



 

๒๕ 

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คือ องค์กรที่มีศักยภาพจะมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น 
องค์กรเปรียบเสมือนกับบุคคลที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม  เพ่ือให้
องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้อย่างถาวร๒๗ 

๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้  ว่าการจัดการความรู้เ)นสิ่งที่สําคัญอย่าง

ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร และองค์กรใดมีการจัดการความรู้ดีย่อมเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ ดังนี้ 

๑) องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Argyris 
ได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ว่าเป็นหัวใจสําคัญและเป็นความจําเป็นหลัก

ขององค์การที่ต้องการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเสนอหลักการสําคัญ ๒ ประการ ในการจัดการ
ความรู้ ได้แก่  

๑. องค์การจะต้องลดช่องว่างของความรู้ และสามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างการ
นําทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้  

๒. องค์การจะต้องสร้างความเข้าใจให้พนักงานในกระบวนการของการนําทฤษฎีไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งจะต้องมีความชัดเจน และมีแนวคิดที่สําคัญในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ เพ่ือที่จะ
นําไปใช้ให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน๒๘ 

 
๒) องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt 
องค์กรที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน และพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนได้ในสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปว่า จะต้องมีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะต้องประกอบด้วยระบบย่อยที่
สําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เกิดขึ้นได้ในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย ๓ ประการ คือ ระดับการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ 
 
 

                                                           
๒๗ธงชัย สมบูรณ์, จากองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข, (กรุงเทพมหานคร: ปราชญ์สยาม, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๖๕. 
๒๘Sallis, อ้างใน Edward and Jones, Gary, Knowledge Management in Education, 

(London: Kogan Page, 2002), p.11. 



 

๒๖ 

๒. การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) 
การที่องค์กรจะพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ต่างๆ ในองค์กร ดังนี้ 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตที่ทุกคนในองค์กรปรารถนาที่จะไปถึงร่วมกัน 
 ๒.๒ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อ ความคิด และวิธีการปฏิบัติของคนใน

องค์กรร่วมกัน 
 ๒.๓ กลยุทธ์ ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบให้เหมาะสมกับการกําหนดจุดหมายปลายทาง

ในอนาคต 
๓. การเพิ่มอ านาจบุคคล (People Empowerment)  
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กร รวมถึงลูกค้าและชุมชนได้มีการเรียนรู้

ร่วมกัน มีความสัมพันธ์การเป็นเครือข่าย และทําประโยชน์ร่วมกันเพ่ือสังคมและชุมชน รวมถึง
ผู้บริหารทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู้สอน และมีการทํางานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยมีการเรียนรู้
และปฏิบัติงานเป็นทีม โดยมีการเรียนรู้และแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน 

๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องจัดรูปแบบการผสมผสาน การ

รวบรวมความรู้ การจัดระบบข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีการถ่ายโอนความรู้ และมีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการ 

๕. การใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 
เป็นการนําเทคโนโลยีสสารสนเทศมาใช้ในองค์กร สําหรับการจัดการความรู้ การเรียนรู้

ในองค์กรสําหรับสมาชิกทุกระดับและผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงแบบจําลองระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt 
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๒๗ 

๓) แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน และ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 
สาเหตุการคิดการจัดการความรู้ว่า “สารสนเทศล้น กระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่ใน

แหล่งเก็บที่หลากหลาย ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ เรามีข้อมูลมากมาย แต่ความรู้มีน้อย ในยามที่
ต้องการข้อมูลการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่ครบถ้วน อีก เสียเวลา
ค้นหานาน การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ป๎ญหาดังกล่าว บรรเทาลงหรือหมดไป และยิ่ง
ไปกว่านั้นการก้าวเข้าสู่สังคมภูมิป๎ญญาและความรอบรู้ เป็นแรงผลักดันทําให้องค์การต้องการพัฒนา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) เพ่ือที่จะสร้างความคุ้มค่าจากภูมิป๎ญญาและความ
รอบรู้ที่มีอยู่ เปลี่ยนสินทรัพย์ทางป๎ญญาให้เป็นทุน ด้วยการจัดการความรอบรู้และภูมิป๎ญญา ซึ่งจะมี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานให้เป็นแบบ Knowledge Worker ด้วย ขั้นแรกที่จะนําไปสู่
การจัดการความรู้ คือการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล  (Data Warehouse) ที่มีการวิเคราะห์
ประมวลผล คัดกรองข้อมูล (Data Mining) เพ่ือให้ได้ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่กฎ ระเบียบ หรือ
ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจํา รูปแบบ หรือสิ่งผิดปกติ จากข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่”๒๙ 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงระบบบริหารจัดการความรู้ 
ฉะนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทํางาน

บนพื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
๑. ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ  

 ๑.๑ กลยุทธ์ชี้นํา (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและ
สนับสนุน 
                                                           

๒๙ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ , [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : https://csc.kmitl.ac.th/cscweb-1/wp-content/uploads/2014/08/kmreform6.pdf, [ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙]. 



 

๒๘ 

๑.๒ กลยุทธ์ปลูกฝ๎ง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะทํางานในสายงานทางด้าน 
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 

๑.๓ กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทํางานพิเศษจากทุกๆ 
หน่วยงานในองค์กรมาร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

๒. ก าหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้ 
 ๒.๑ ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทํางานแบบทีม 
  ๒.๒ จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มี

ลักษณะเป็นหารทํางานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนา
ประสบการณ์พร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที่ทํางาน  

  ๒.๓ จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีส่วนจําเป็นต้องใช้
ประกอบการฝึกอบรม และการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ 
เป็นต้น๓๐ 
 

๒.๒.๒ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ส่วนการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น หมายถึง การจัดการและ

รักษาระดับในการจัดเก็บองค์ความรูในองค์กรให้เป็นระบบ เป็นระเบียบ ตลอดจนสามารถนําไปใช้
ประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติ๓๑ และเป็นกระบวนการใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือรวบรวม และจัดเก็บ
ความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะนํามาใช้ หรือ
ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้าน
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กร
ตลอดไป๓๒ และในการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
นักวิชาการกล่าวไว้ว่า 

                                                           
๓๐สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 

Management : KM), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.catc.or.th/KM/files/article/article1.doc, [๒ ธันวาคม
๒๕๕๘].  

๓๑ศรันย ชูเกียรติ, เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ “องค์ความรู” ในองคกรกลยุทธเพื่อความ 
สําเร็จภายใตสภาวการณป๎จจุบัน”, วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน ์,/๒๐,/๗๕ (มีนาคม ๒๕๔๑) : ๑๓-๒๒. 

๓๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.catc.or.th/KM/files/article/article1.doc, [๒ ธันวาคม 
๒๕๕๘].  

 



 

๒๙ 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากผู้นําไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องทําให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและมีความรู้สึก
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายสําคัญของผู้นําองค์กรในป๎จจุบัน ดังนั้น ผู้นํา
องค์กรในฐานะผู้มีบทบาทสําคัญในระดับองค์กรจึงต้องแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ด้านที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของปีเตอร์ เซ็นเก้ 
(Peter Senge) ดังนี้ 

๑) บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน เช่น 
๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

ที่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่ําเสมอ 
๑.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้าง

ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จได้ 
๑.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน กําหนดขั้นตอนและวิธีการ

ในการทํางานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
๒) บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน เช่น 

๒.๑การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิด วิเคราะห์และวินิจฉัย
ข้อมูลต่างๆบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 

๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆอย่าง
รอบคอบทุกด้านก่อนการตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครั้ง 

๒.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการนําป๎ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ 

๓) บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน เช่น 
๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน 
๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรับรู้ถึงเปูาหมายของหน่วยงานที่ต้องการ

ในอนาคต 
๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนงานของตนเองเพ่ือให้บรรลุ

เปูาหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
๔) บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ของทีม เช่น 

๔.๑ การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 



 

๓๐ 

๔.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

และยอมรับเหตุผลของกันและกัน 
๕) บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ เช่น 

๕.๑ การสนับสนุนให้หน่วยงานกําหนดเปูาหมายและทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

๕.๒ การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน 

๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานที่
สลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 

แนวปฏิบัติในเรื่องบทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านตามที่ได้
นําเสนอมานี้ ผู้นําองค์กรสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดกลยุทธ์
หรือยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ป๎จจุบัน เพ่ือการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence) อย่างมั่นคง๓๓ 

ผลจากการศึกษาผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้  หมายถึง องค์กรที่มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการสร้าง การสรรหา การ
ถ่ายโอนความรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วยระบบย่อยที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑) พลวัตแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Dynamics)  ๒) การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) ๓) การเพ่ิม
อํานาจบุคคล (People Empowerment) ๔) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ 
๕) การใช้เทคโนโลยี (Technology Application) เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน และพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ศักยภาพและขีดความสามารถ ส่วนการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ หมายถึง การจัดการและรักษาระดับในการจัดเก็บองค์ความรูในองค์กรให้เป็นระบบ เป็น
ระเบียบ ตลอดจนสามารถนําไปใช้ประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติ และในการดําเนินการภายในองค์กร
นั้นผู้นํานั้นมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คนในองค์กรยอมรับ ซึ่งมี ๕ 
ประการ คือ บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ของทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และจาก

                                                           
๓๓นายสุรศักดิ์  ชะมารัมย์, บทบาทของผู้น าต่อการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง

ประสบผลส าเร็จ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.stou.ac.th/study/sumrit/8-56(500)/page4-8-56(500) 
.html [๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 



 

๓๑ 

การทบทวนแนวคิดดังกล่าวผู้ วิจัยจะได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเ พ่ือการพัฒนาใน
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
ตารางท่ี ๒.๓ ข้อมลูเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 

ประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Argyris อ้างใน  
Sallis and Gary,  
(๒๐๐๒, p๐๐) 

เสนอทัศนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ๒ ประการ คือ 

 ๑. องค์การจะต้องลดช่องว่างของความรู้  
 ๒. องค์การจะต้องสร้างความเข้าใจให้พนักงาน 

Marquardt, (๑๙๙๖) อ้างใน 
พรธิดา วิเชียรป๎ญญา, 
 (๒๕๔๗, หน้า ๘๙) 
 

การพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วยระบบ
ย่อยท่ีสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
 ๒. การปรับเปลีย่นองค์กร (Organization Transformation) 
 ๓. การเพ่ิมอํานาจบุคคล (People Empowerment)  
 ๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 ๕. การใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) 
[ออนไลน์](๒ ธันวาคม.๒๕๕๘). 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของคนทํางานบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning 
Base) มีกระบวนการ ดังนี้  
 ๑. กําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ 
 ๒. กําหนดแผนงานให้ชัดเจน  

ดร. เอ้ือน ปิ่นเงิน และ รศ. ยืน 
ภู่วรวรรณ [ออนไลน์] 
(๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

ได้กล่าวสาเหตุการคิดการจัดการความรู้ว่า เกิดจาก 
 สารสนเทศล้น กระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่ในแหล่ง
เก็บท่ีหลากหลาย  
 การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ป๎ญหา
ดังกล่าว จะเป็นแรงผลักดันทําให้องค์การต้องการพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) มีผลให้เกิดการเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานให้เป็นแบบ Knowledge Worker ขั้นแรกที่จะ 
นําไปสู่การจัดการความรู้ คือการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
คลังข้อมูล (Data Warehouse) ประมวลผล คัดกรอง
ข้อมูล (Data Mining)  

 



 

๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                 ประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปีเตอร์ เซ็นเก้ (Peter Senge), 
(๑๙๙๐). 

กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๑. บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ความรอบรู้แห่งตน  
 ๒. บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน ด้าน
แบบแผนความคิดอ่าน  
 ๓. บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้าน
วิสัยทัศน์ร่วมกัน  
 ๔. บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้าน
การเรียนรู้ของทีม  
 ๕. บทบาทต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้าน
การคิดอย่างเป็นระบบ  

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ 

เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การประสานแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ และระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนระบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้าง แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด 
และกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามความต้องการของบุคคลและชุมชน๓๔ และเพ่ือเป็นการรวมตัวกันขบคิดป๎ญหาของเขา 
รวมพลังแก้ป๎ญหา และหาผู้นําขึ้นมาจากหมู่ชาวบ้านด้วยกันเอง แล้วรวมตัวกันเพ่ือมีอํานาจต่อรอง มี
การต่อสู้ทางความคิด มีการเรียนรู้จากภายนอก มีการไปมาหาสู่กัน เรียนรู้ดูงานด้วยกัน จนกระทั่ง
เกิดเป็นกระบวนการแก้ป๎ญหาได้ การทํามาหากินดีขึ้น เศรษฐกิจแต่ละครอบครัวดีขึ้น๓๕ ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการความรูในองค์กร มีความสําคัญเป็นพิเศษ องค์กรที่มีลักษณะการ
บริหารงานแบบแบนราบ และแบบเครือข่าย ซึ่งในการจัดการในระดับต่างๆ จะมีการจัดการแยกแยะ
                                                           

๓๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการ
ด าเนินงาน กศน. : คัมภีร์ กศน., (กรุงเทพมหานคร: เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๓. 

๓๕ กรวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๓๗. 



 

๓๓ 

ความจริงในส่วนที่จะสามารถนํามาช่วยสมาชิกในทีม ในการพัฒนางานในหน้าที่รวมทั้งการแบ่งป๎น
ข้อมูล เพ่ือพัฒนางานในส่วนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้วย๓๖ 

กล่าวได้ว่าสรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งต่างๆในโลกและสากลจักรวาลนั้นเกิดขึ้นด้วยการ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทุกสิ่งมีที่มา มีที่ไป มีเหตุมีป๎จจัยเมื่อมีเหตุ
และเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเกื้อกูลย่อมเป็นป๎จจัยก่อให้เกิดสิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ก็สร้างเส้นทางเชื่อมโยง
กับสิ่งเก่าและสรรพสิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่โยงใยสลับซับซ้อนเป็นเครือข่าย 
(network) ที่เชื่อมโยงจากสิ่งเล็กๆและภายในสิ่งเล็ก ก็มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์ พร้อมทั้ง
ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ว่า เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบ ที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้า
ด้วยกัน โดยไม่ละท้องสาเหตุ ผลลัพธ์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง เป็นการมองสรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวม 
และเป็นระบบเปิดที่สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่ งอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายคือ ความเป็น
กระบวนการที่ทําหน้าที่ระหว่างกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง๓๗ และมีนักวิชาการได้
กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

แนวทางในการสร้างเครือข่าย ว่าควรดําเนินการดังนี้  
๑) เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ 

เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ร่วม หรือเปูาประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุม
ให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
ดังกล่าว  

๒) กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติ ของ
สมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดด้วย เพ่ือปูองกันการ
ครอบงําจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของสังคม และความต้องการของสมาชิก  

๓) จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทําหน้าที่ประสานงาน จัดการ และส่ง
กําลังบํารุงให้กับสมาชิก ซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจําวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่ม  แกนต้อง
ดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นํา
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําของสมาชิก และปูองกันการผูกขาดอํานาจ  

                                                           
๓๖Laudon, Laudon, (2000), Instructional Conceptions: Analysis from an Instructional 

Design Perspective, International Journal of Educational Research.416, pp. 429-444. 
๓๗พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗), หน้า ๑๗. 



 

๓๔ 

๔) ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น มีส่วนอย่างสําคัญต่อ 
ความสําเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือก 
กิจกรรมและวิธีการทํางานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย  

๕) เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจการของเครือข่าย และความสามารถในการพ่ึงตนเอง รวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก 
วิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

๖) ทําให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้เครือข่ายและผู้นําเครือข่าย  
ได้รับการสนับสนุน และความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถดําเนินงานได้
กว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญลักษณ์ของเครือข่ายเพ่ือให้เป็นที่จดจําได้ง่าย และอาจส่งข่าวสารไปให้กับ
บุคคลเปูาหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้  

๗) ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเพ่ือเสริมให้เครือข่ายมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบ แนวตั้ง หรือในภูมิภาคต่างระดับกันการเชื่ อมเครือข่าย 
ทําได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นตัวแทนร่วมกันใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง และการร่วมกันประสานงานการประชุม  

๘) ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจําสม่ําเสมอและถี่ถ้วน โดยดูความ 
สอดคล้องของแผนการท างานกับวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าและความสําเร็จของเครือข่ายในแต่ละ
ระยะ ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของ
กิจกรรมเครือข่าย และร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล  

๙) ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกน และผู้นํา
เครือข่ายสม่ําเสมอ  

๑๐) ควรเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอ้ือให้เกิดความเคลื่อนไหวของ  กิจกรรม
และความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอํานาจไปให้กับมวลสมาชิกที่
ได้รับประโยชน์ การดําเนินงานของเครือข่ายจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด๓๘ นอกจากนี้ก็มี
นักวิชาการได้ เสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างความ
ต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

๑) ปัจจัยน าเข้าจากภายนอก คือ ประเด็นสําคัญที่สุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากร
จากภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิดกว้างและกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถ
ช่วยได้  
                                                           

๓๘Starkey, อ้างใน มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการวิจัยและพัฒนาการสง่เสรมินวัตกรรมเครือข่ายการ

เรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ ๑, โครงการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒). 



 

๓๕ 

๒) ความเป็นเอกภาพ คือ รูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ยากที่จะเติบโตได้ แต่ละเครือข่าย
อาจไม่เหมือนกันต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง  

๓) ค านิยาม คือ เครือข่ายต้องนิยาม/กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตประเด็นหรือ
ขอบเขต พ้ืนที่ของตัวเอง และไม่ซ้ําซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว  

๔) ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง คือ ถ้าจะให้เครือข่ายอยู่รอด เครือข่ายต้องมีสมาชิกที่มี
ความมุ่งม่ันอยู่เป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมมากกว่า ๑ คน 

๕) การมีส่วนร่วม คือ ปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน 
นักวิจัย องค์กรชุมชน เป็นต้น  

๖) ความขัดแย้งภายใน คือ สมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝง
แปลก ๆ ออกไป การเปิดเผยและการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่ายจะช่วยลดความตึงเครียด
ภายในได้  

๗) รางวัล คือ การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่าย มีความสําคัญต่อ
การรักษาไว้ซึ่งความกระตือรือร้นของสมาชิก 

๘) ความยืดหยุ่น คือ เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ต้องไม่ตายตัวมาก
เกินไป ความสามารถในการปรับมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของเครือข่าย  

๙) ท าประสบการณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราว คือ ถ้าเครือข่ายเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ก็จําเป็นต้องถูกทําให้เป็นเรื่องเป็นราว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มาก
ที่สุด  

๑๐) การให้เงินอุดหนุน คือ เครือข่ายไม่อาจดําเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง จําเป็นต้องใช้
เงินและทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนํางานของเครือข่าย เพ่ือใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย  

๑๑) ความถูกต้องตามกฎหมาย คือ เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพ่ือจัดตั้ง 
ชื่อเสียง เรียงนามของเครือข่าย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ มีความจําเป็นต้องตระหนักป๎จจัยสําคัญ ดังต่อไปนี้๓๙  

๑) สมาชิกของเครือข่าย สมาชิกที่มีความพร้อมในการสร้างเครือข่าย ควรมีลักษณะ
สําคัญ บางประการ ดังนี้  

 ๑.๑) มีจิตสํานึกในความเป็นเครือข่ายและความเป็นชุมชน  
 ๑.๒) มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๑.๓) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

                                                           
๓๙Burke อ้างใน วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, รศ.ดร.และคณะ, มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการวิจัยและ

พัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะ
ที่ ๑, โครงการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒). 



 

๓๖ 

 ๑.๔) มีภาวะผู้นํา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติท่ี 
 ๑.๕) มีความเป็นกัลยาณมิตร  
๒) ผู้ดําเนินการจัดตั้งเครือข่าย ควรมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นหน่วยงานต่างๆ 

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีประสบการณ์  และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดตั้งเครือข่ายที่สามารถนํามาใช้ในการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือและมี
ความเป็นกันเอง และเป็นที่ยอมรับของคนในหน่วยงาน 

๓) เทคนิควิธีการในการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ ต้องใช้เทคนิควิธีการหลายประการจึง
จะประสบความสําเร็จ เช่น การสร้างความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ด้วยการให้ตระหนักในป๎ญหา
หรือสถานการณ์ของหน่วยงาน และเข้าใจถึงความสําคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพ่ือให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน และมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ไว้วางใจ  

๔) การดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วงเวลาที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ  

สําหรับในประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม
ที่มีความคิดว่า เครือข่ายการเรียนรู้ ควรมีการจัดการศึกษาทุกรูปแบบไปพร้อมๆ กัน ทั้งการศึกษาใน
และนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณภาพ 
แนวคิดนี้ส่วนใหญ่มาจากความคิดเห็นของนักการศึกษา ๒) กลุ่มที่เชื่อว่า เครือข่ายการเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายที่ให้การศึกษาแก่คนทั้งมวล และคน ทั้งมวลเพ่ือการศึกษา (Education for all , All for 
Education) นั่นคือ เอาคนเป็นหลัก โดยเชื่อว่า คนคิด อย่างไร รู้อะไร สิ่งที่เขารู้ สิ่งที่เขาคิดอยู่มีพลัง
ที่สามารถแก้ป๎ญหาได้๔๐ 

ฉะนั้นคําว่าเครือข่ายจัดการความรู้ ในที่นี้หมายความว่ามีการดําเนินการพัฒนาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในหลายองค์กร แล้วองค์กรเหล่านั้นพร้อมใจกันรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการ
นั้นโดยหวังว่าการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจะช่วยสร้างเสริมแรงซึ่งกันและกัน  โดยอาจมีการกําหนด
ข้อตกลงหรือกติกาของเครือข่ายร่วมกัน โดยที่แต่ละองค์กรยังคงมีอิสระที่จะตัดสินใจดําเนินการ
ภายในองค์กรของตน๔๑ 

                                                           
๔๐ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, รศ. ดร.  “การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”, รายงานวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๕๒), หน้า ๓๘. 

๔๑วิจารณ์ พานิช, การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ

ใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๒. 



 

๓๗ 

ในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไป
จากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจนรู้ว่าใครเป็น และไม่เป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรมมองเห็น
ได ้มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต 
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ สาระ
ของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี ๓ ลักษณะ คือ เครือข่ายการ 
แลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน โดยเครือข่ายไม่
มีโครงสร้างที่แน่นอน อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาทําหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน /
กลุ่ม องค์กรให้ต่อเนื่อง และในเครือข่ายจะไม่มีใครบังคับความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่าย จึงมี
ความซับซ้อนกว่ากลุ่ม / องค์กรมากนัก๔๒ 

ผลจากการศึกษาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง การประสานแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการปฏิบัติงาน
อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้องการของบุคคลและ
ชุมชน โดยผู้วิจัยจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการความรู้ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป 
ตารางท่ี ๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของ 
                 นักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Starkey, (๐๙๙๗). 

 

เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่าย ว่าควรดําเนินการดังนี้  
 ๑. เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม  
 ๒. กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายให้ชัดเจน  

 ๓. จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทํา
หน้าที่ประสานงาน จัดการ และส่งกําลังบํารุงให้กับสมาชิก 

 ๔. ความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียว
แน่น  
 ๕. เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร  
          ๖. ทําให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย 
          ๗. ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย 

                                                           
๔๒รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ, มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม

นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ ๑, 
โครงการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒). 



 

๓๘ 

ตารางท่ี ๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของ 
                 นักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
           ๘. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจํา  

 ๙. ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการ
เครือข่าย 

 ๑๐. ควรเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม 

Burke (๐๙๙๙) 
 

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่มุ่งรักษาความสมดุล
ระหว่างความต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่าย ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ป๎จจัยนําเข้าจากภายนอก  
 ๒) ความเป็นเอกภาพ  
 ๓) คํานิยาม  
 ๔) ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง  
 ๕) การมีส่วนร่วม  
 ๖) ความขัดแย้งภายใน  
 ๗) รางวัล  
 ๘) ความยืดหยุ่น  
 ๙) ทําประสบการณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราว  
 ๑๐) การให้เงินอุดหนุน  
 ๑๑) ความถูกต้องตามกฎหมาย  

รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และ
คณะ ,  มหาวิทยาลั ยบู รพา , 
(๒๕๕๒, หน้า ๔๒) 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีความจําเป็นต้องตระหนักป๎จจัย
ต่อไปนี้ 
 ๑) สมาชิกของเครือข่าย  
 ๒) ผู้ดําเนินการจัดตั้งเครือข่าย  
 ๓) เทคนิควิธีการในการจัดตั้งเครือข่าย 

 ๔) การดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ  
สําหรับใน ประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ 
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  

 
 



 

๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแห่งการจัดการความรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของ 
                 นักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  ๑) กลุ่มท่ีมีความคิดว่า เครือข่ายการเรียนรู้ ควรมีการจัด

การศึกษาทุกรูปแบบไปพร้อมๆ กัน  
 ๒) กลุ่มที่เชื่อว่า เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่ให้
การศึกษาแก่คนทั้งมวล และคน ทั้งมวลเพื่อการศึกษา 

วิจารณ์ พานิช,  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๙๒) 

แบ่งกลุ่มเครือข่ายเป็น ๒ กลุ่มคือ ๑. เครือข่ายจัดการความรู้ ให้
ความสนใจกับเปูาหมายเป็นหลัก ๒. เครือข่ายพัฒนางานหรือ
คุณภาพงาน เน้นเอาความรู้จากประสบการณ์การทํางาน 

 
๒.๔ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) 

วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) คิดค้นขึ้นโดยดร.ชิวฮารท (Walter Shewhart ) นัก
วิทยาศาสตรชาวอเมริกัน ตอมา ดร.เดมมิ่ง ไดนําไปเผยแพรจนประสบความสําเร็จเป็นรูจักกันอย่าง
แพรหลายโดย มีกิจกรรม ๔ ขั้นตอนคือ PDCA ซึ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
และคุณภาพของการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. P (Plan) เป็นการวางแผนงาน หมายความรวมถึงการกําหนดเปูาหมาย/
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จําเป็นเพ่ือให้การดําเนินการบรรลุเปูาหมายใน
การวางแผน มีต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับในตัวของเปูาหมายและวัตถุประสงค์ เปูาหมายจะต้องเป็นไป
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร๔๓ ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบ
หัวข้อที่ ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการ  
ปฏิบัติงาน๔๔ 

๒. D (Do) การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 
ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องก่อน การ

                                                           
๔๓วรภัทร์ ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๖,๔๕. 
๔๔ชนิกานต์ เธียรสูตร, อ้างใน พัชร พิลึก, “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและป๎ญหาการ

ดําเนินงานประกัน  คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี ”, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘. 



 

๔๐ 

ปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนั้นจะต้องมีการเก็บ
รวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานขั้นตอน
ต่อไป๔๕ และในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดําเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ 
พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความคืบหน้าที่
เกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพ่ือ
จะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด๔๖  

๓. C (Check) การตรวจสอบหรือการประเมินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือประเมินว่ามี
การปฏิบัติตามแผนหรือไม่ มีป๎ญหาเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจาก
การดําเนินการใดๆ มักจะเกิดป๎ญหาแทรกซ้อนในการดําเนินการ ไม่เป็นไปตามแผนเสมอ การ
ตรวจสอบหรือประเมินจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําควบคู่ไปกับการดําเนินงาน๔๗ แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูก
มองข้ามการตรวจสอบทําให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ สิ่งสําคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่
ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สําหรับขั้นตอนถัดไป 

๔. A (Act) การปรับปรุงแก้ไข เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้
ทําการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่
แท้จริง ของป๎ญหาเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดป๎ญหาซ้ํารอยเดิม๔๘ ขั้นตอนการดําเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้
เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทําให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่ง
ก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ

                                                           
๔๕ วรภัทร์ ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๖,๔๕. 
๔๖ ชนิกานต์ เธียรสูตร, อ้างใน พัชร พิลึก, “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและป๎ญหาการ

ดําเนินงานประกัน  คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี ”, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙. 

๔๗ วรภัทร์ ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, หน้า ๓๖,๔๕. 
๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖,๔๕. 



 

๔๑ 

พิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนี้ เช่น ๑. มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ๒. ใช้
ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ๓. ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ และ ๔. เปลี่ยนเปูาหมายใหม่๔๙ 

วงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle) หรือวงจร PDCA มีแผนภาพแสดง ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๒.๖ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
 

จึงสรุปได้ว่าวงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle) หรือวงจร PDCA เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานใน
การพัฒนาคุณภาพของงาน และสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ๑. Plan มีการวางแผนการดําเนินงาน ๒. Do ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ ๓. Check มีการประเมินและตรวจสอบการดําเนินการ และ ๔. Act การปรับปรุง
แก้ไข 
ตารางท่ี ๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                  ประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรภัทร์ ภู่เจริญ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๖,๔๕.) 

PDCA คือ  ๑. Plan เป็นการวางแผนงาน หมายความรวมถึงการ
กําหนดเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 
    ๒. Do การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้  
    ๓. Check การตรวจสอบหรือการประเมินเป็น
กิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือประเมินว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ 
   ๔. Act การปรับปรุงแก้ไข เป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือแก้ไข
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทําการตรวจสอบแล้ว 

                                                           
๔๙ชนิกานต์ เธียรสูตร, อ้างใน พัชร พิลึก, “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและป๎ญหาการ

ดําเนินงานประกัน  คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี ”, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙. 



 

๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                  ประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชนิกานต์ เธียรสูตร, อ้างใน พัชร 
พิลึก,  
(๒๕๕๕. หน้า ๑๘-๑๙) 

PDCA คือ 
 ๑. Plan ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนด
กรอบหัวข้อที่ ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ 

 ๒. Do การปฏิบัติในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการ
ปฏิบัติด้วยว่าได้ดําเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่  
 ๓. Check การตรวจสอบ เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการ
ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 

 ๔. Act การปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
จะเป็นประโยชน์สําหรับขั้นตอนถัดไป 

 

๒.๕ หลักธรรมเพ่ือการจัดการความรู้  
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นําหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดความรู้ ได้ดังนี้ 
๒.๕.๑. ด้านการบ่งชี้ความรู้  (ปาปณิกธรรม ๓ )  
๒.๕.๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (ปรโตโฆสะ+ วุฑฒิธรรม ๔)    
๒.๕.๓. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ (ปฏิสัมภิทา ๔)   
๒.๕.๔. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (สัปปุริสธรรม ๗)   
๒.๕.๕. ด้านการเข้าถึงความรู้ (จักร ๔)   
๒.๕.๖. ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ (กัลยาณมิตรธรรม ๗)   
๒.๕.๗. ด้านการเรียนรู้ (ไตรสิกขา ๓)   
 
๒.๕.๑ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้ด้านการบ่งชี้ความรู้ (ปาปณิกธรรม ๓) 
ด้านการบ่งชี้ความรู้  หมายถึงมีวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เปูาหมาย คืออะไร และเพ่ือให้

บรรลุเปูาหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร  เพ่ือ
เป็นการระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเปูาหมายขององค์กร 



 

๔๓ 

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํา
หลักปาปณิกธรรม ๓ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใน
กระบวนการจัดความรู้ ได้ดังนี้ 

ปาปณิกธรรม ๓ (ปาปณิกังคะ หลักพ่อค้า, องค์คุณของพ่อค้า)๕๐ 
๑. จักขุมา 
๒. วิธูโร 
๓. นิสสยสัมป๎นโน 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ไม่

นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ องค์ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ พ่อค้าในโลกนี้ ๑. 
มีตาดี ๒. มีธุรกิจดี ๓. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย พ่อค้าชื่อว่ามีตาดี เป็นอย่างไร คือ พ่อค้าในโลก
นี้รู้จักสินค้าว่า “สินค้านี้ ซื้อมาเท่านี้ ขายไปอย่างนี้ จักมีมูลค่าประมาณเท่านี้ มีกําไรเท่านี้” พ่อค้าชื่อว่า
มีตาดี เป็นอย่างนี้แล  

พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดี เป็นอย่างไร คือ พ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้ พ่อค้าชื่อ
ว่ามีธุรกิจดี เป็นอย่างนี้แล  

พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างไร คือ คหบดีหรือบุตรคหบดีผู้มั่งคั่ง 
มีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก ย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่า “พ่อค้าผู้นี้แลมีตาดี มีธุรกิจดี และ
สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกําหนดเวลา” คหบดีหรือบุตรคหบดี
เหล่านั้น ย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่า “นับแต่นี้ไป ท่านจงนําโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตร
ภรรยา และใช้คืนให้พวกเราตามกําหนดเวลา” พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างนี้
แล  

พ่อค้าประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้แล ไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ใน
โภคทรัพย์ ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่นานนักก็บรรลุความ
เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรม ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑. มีตาดี ๒. มี
ธุระด ี๓. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย ภิกษุชื่อว่ามีตาดี เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ภิกษุชื่อว่ามีตาดี เป็น
อย่างนี้แล  

ภิกษุชื่อว่ามีธุระดี เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศล
ธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ภิกษุชื่อว่ามีธุระดี เป็นอย่างนี้แล  

                                                           
๕๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖. 



 

๔๔ 

ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหา
ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ผู้เรียนจบคัมภีร์๑ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามเวลาสมควร สอบสวนไต่ถาม
ว่า “พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อม
เปิดเผยธรรม ที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทําให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรม
ที่น่าสงสัยหลายอย่าง ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างนี้แล  

ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๓ ประการนี้แล ไม่นานนักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ใน
กุศลธรรม๕๑ 

มีนักวิชาการ ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักปาปณิกธรรม ๓ ไว้ ดังนี้ คือ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวว่า ปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักของพ่อค้า, 

องค์คุณของพ่อค้า (Qualities of a successful shopkeeper or businessman) 
๑. จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถคํานวณราคา กะทุนเก็งกําไร แม่นยํา) 
๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด 

สามารถในการจัดซื้อจัดจําหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า) 
๓. นิสสยสัมป๎นโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจในหมู่แหล่ง

ทุนใหญ่ๆ หาเงินมาลงทุนหรือดําเนินกิจการโดยง่าย)๕๒ 
จากหลักการของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ดังกล่าวก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระธรรม

โกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต) ได้กล่าวถึงคําตรัสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทุติย
ปาปณิกสูตรว่า เกี่ยวกับคุณลักษณะ ๓ ประการของนักบริหารที่จะช่วยให้นักบริหารทําสําเร็จลุล่วงไป 
ได้ด้วยดี๕๓ 

๑) จักขุมา หมายถึง ป๎ญญามองการณ์ไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ 
ว่าอนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคตใน 
การดําเนินธุรกิจได้แม่นยําจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้ 
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่ง คุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ 
ภาษาอังกฤษคําว่า Conceptual Skill คือการชํานาญในการใช้ความคิด หรือ ทักษะทางด้านความคิด  

๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมี 
ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนต่างๆได้หรือเข้าใจใน งบ

                                                           
๕๑องฺ.ทุก (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๖, (กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๙๖. 
๕๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 



 

๔๕ 

การเงิน ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญใน  การ
ผ่าตัดสมอง เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําว่า Technical Skill คือความ 
ชํานาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน  

๓) นิสสยสัมป๎นโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี 
ความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มี 
ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้แต่ละฝุายในองค์กรดําเนินแนวทางตามกรอบทิศทางที่ 
องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถทําให้ให้ 
พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามคําสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะที่สามนี้ตรงกับคํา 
ภาษาอังกฤษคําว่า Human Relation Skill คือความชํานาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ ทักษะทางด้าน 
มนุษย์สัมพันธ์ 

จึงสรุปได้ว่า หลักปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานให้
บรรลุผลสําเร็จ ๓ ประการ คือ ๑. เป็นผู้มองการณ์ไกล มีกระบวนการคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล   
๒. การใช้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ ๓. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
ตารางท่ี ๒.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปาปณิกสูตร ๓ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                  ประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 

 ปาปณิกธรรม ๓ ได้แก่ 
 ๑. จักขุมา 
 ๒. วิธูโร 
 ๓. นิสสยสัมป๎นโน 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๙๖). 

 ปาปณิกธรรม ๓ เป็นหลักของพ่อค้า, องค์คุณของพ่อค้า  
 ๑. จักขุมา ตาดี  
 ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ 
 ๓. นิสสยสัมป๎นโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย  

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๕) 

ทุติยปาปณิกสูตรว่า คือ คุณลักษณะ ๓ ประการของนักบริหารที่
จะช่วยให้นักบริหารทําสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๑) จักขุมา หมายถึง ป๎ญญามองการณ์ไกล  
 ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  
 ๓) นิสสยสัมป๎นโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะ
เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 



 

๔๖ 

๒.๕.๒ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้  ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (หลัก 
ปรโตโฆสะ+ วุฑฒิธรรม ๔) 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  เป็นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นําหลักปรโต 
โฆสะ+ วุฑฒิธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใน
กระบวนการจัดความรู้ด้านดังกล่าว ได้ดังนี ้

ป๎จจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ๕๔ ได้แก่  
๑. ปรโตโฆสะ การได้สดับจากบุคคลอ่ืน เสียงจากผู้อ่ืน การกระตุ้นหรือชักจูงจาก

ภายนอก คือ การรับฟ๎งคําแนะนําสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟ๎งคําบอกเล่าชักจูงของ
ผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร : another’s utterance; inducement 
by others; hearing or learning from others) 

๒.โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น 
คือกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่ง
นั้นๆหรือป๎ญหานั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุป๎จจัย: reasoned 
attention; systematic attention; genetic reflection; analytical reflection)  

ข้อธรรม ๒ อย่างนี้ ได้แก่ ธรรมหมวดที่ [๑] และ [๒] นั่นเอง แปลอย่างป๎จจุบันว่า 
“องค์ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของการศึกษา” โดยเฉพาะข้อที่ ๑ ในที่นี้ใช้คํากว้างๆ 
แต่ธรรมที่ต้องการเน้น ก็คือ กัลยาณมิตตตา๕๕ 

ป๎จจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ อย่าง คือ ปรโตโฆสะ และ อโยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงข้าม
กับท่ีกล่าวมานี ้

วุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม ๔ (ธรรมเป็นเครื่องเจริญ, คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอก)๕๖ 
๑. สัปปุริสังเสวะ คือ คบหาสัตบุรุษ, เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ การเข้าไปหา สนทนา 

ปรึกษาสอบถามสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสงสัยกับท่าน และนําเอากิริยามรรยาทของท่านอันสมควรแก่ตน
มาปรับปรุงมรรยาทของตนให้ดีขึ้น๕๗ และเป็นการคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 

                                                           
๕๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๔/๔๙๑. 
๕๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๖๙. 
๕๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๓๒. 
๕๗วุ ฑ ฒิ ธ ร ร ม  ๔ : ธ ร ร ม ศึ ก ษ า ชั้ น ต รี ,  [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.xn--

12c9b1aha5ai6e7a.com/ 2013/06/wut-thi-4.html [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 

๔๗ 

๒. สัทธัมมัสสวนะ คือ ฟ๎งสัทธรรม, เอาใจใส่เล่าเรียน หาความรู้จริง จากสัตบุรุษ ด้วย
ความเคารพ คือคําสอนของคนดี หรือของบัณฑิต หรือของนักปราชญ์นั้น เป็นคําสอนที่ดีมี
คุณประโยชน์แก่ผู้ฟ๎งผู้ปฏิบัติตาม เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ทุกๆ ฝุาย เรียกว่า สัทธรรม 

๓. โยนิโสมนสิการ คือ ทําในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี และตริตรองให้รูจัก
สิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ ให้แจ่มแจ้งประจักษ์ถึงเหตุเกิดของสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน ได้สูด ได้ลิ้ม ได้
สัมผัส ได้รู้ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลัก
คือให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออ่ืนๆ  นําสิ่งที่ได้
เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้นๆหรือ
อาจจะกล่าวว่าประพฤติธรรมสมควรแกธรรมที่ไดตรองเห็นแลว เพราะคนเราจะเจริญหรือจะเสื่อม 
ย่อมขึ้นอยู่กับความประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติผิดหรือประพฤติไม่สมควร คือประพฤติไม่เหมาะสม 
ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกที่ดี ไม่ถึงดี หรือเกินดีไป ก็ย่อมจะหาความเจริญได้ยากหรืออาจประสบความ
เสื่อม ความพิบัติไปเลยก็ได้๕๘ 

ธรรมหมวดนี้ ในบาลีที่มา เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพ่ือป๎ญญาวุฒิ คือ เพ่ือความเจริญงอก
งามแห่งป๎ญญา 

จึงสรุปได้ว่า ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ๑.ปรโตโฆสะ การได้สดับจากบุคคลอ่ืน 
การสนทนากับผู้อื่น ๒.โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักหาเหตุผล 
ส่วนวุฑฒิ ๔ คือ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม คือ ๑. สนทนากับผู้มีความรู้ ๒. เอาใจใส่
การเรียนรู้ ๓. คิดหาเหตุผล และ ๔. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก 
ตารางท่ี ๒.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรโตโฆสะ + วุฑฒิ ๔ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้ 
                  เป็นประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 

 ป๎จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ป๎จจัย ได้แก่ 
 ๑. ปรโตโฆสะ การได้สดับจากบุคคลอ่ืน  
 ๒. โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย  

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๖๙). 

ป๎จจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ คือ ทางเกิดแห่งแนวคิดท่ีถูกต้องได้แก่ 
 ๑. ปรโตโฆสะ คือ การรับฟ๎งคําแนะนําสั่งสอน เล่าเรียน
ความรู้ สนทนาซักถาม ฟ๎งคําบอกเล่าชักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะ
การสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร 

                                                           
๕๘เรื่องเดียวกัน, [ออนไลน์]. [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 

๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรโตโฆสะ + วุฑฒิ ๔ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้ 
                  เป็นประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ๒. โยนิโสมนสิการ คือกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลาย

ด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ 
พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๓๘) 

วุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม ๔ ธรรมเป็นเครื่องเจริญ, ได้แก่ 

 ๑. สัปปุริสังเสวะ คือ คบหาสัตบุรุษ 
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ คือ ฟ๎งสัทธรรม 
 ๓. โยนิโสมนสิการ คือ ทําในใจโดยแยบ  

 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามหลัก  

 
๒.๕.๓ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้  ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

(ปฏิสัมภิทา ๔) 
ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  คือการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับ

การเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้นําหลัก

ปฏิสัมภิทา ๔ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัด
ความรู้ด้านดังกล่าว  ได้ดังนี ้

พระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ได้กล่าวไว้ใน
วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจําแนกปฏิสัมภิทา ความว่า ณ ที่นั้นแล ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมา
กล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านทั้งหลาย เรา
อุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทําให้แจ้งซึ่งอัตถปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานในอรรถ๒) โดยเหตุ โดย
พยัญชนะ เราจะบอก ๓ แสดง ๔ บัญญัติ ๕ กําหนด ๖ เปิดเผย ๑ จําแนก ๒ ทําให้ง่าย ๓ ซึ่งอัตถ
ปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่าง ๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถาม เราพอใจที่จะตอบข้อสงสัย พระ
ศาสดาของเราทั้งหลาย ผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลาย ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ว  

เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทําให้แจ้ง ธัมมปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานในธรรม) โดยเหตุ 
โดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่ายซึ่งธัมมปฏิสัมภิทานั้นโดย
วิธีต่าง ๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถาม เราพอใจที่จะตอบข้อสงสัย พระศาสดาของเรา
ทั้งหลาย ผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลาย ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ว  



 

๔๙ 

เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทําให้แจ้งนิรุตติปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานในนิรุกติ)      
โดยเหตุ โดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่ายซึ่งนิรุตติ
ปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่าง ๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัย     
พระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ว  

เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทําให้แจ้งปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานในปฏิภาณ) 
โดยเหตุ โดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัติ กําหนด เปิดเผยจําแนก ทําให้ง่ายซึ่งปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถาม เราพอใจที่จะตอบข้อสงสัย     
พระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ว๕๙ 

ปฏิสัมภิทา ๔๖๐ คือ ๑.อัตถปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในเนื้อความ  ๒.ธัมมปฏิสัมภิทา 
ป๎ญญาแตกฉานในหลักการ ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในภาษา และ ๔.ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ป๎ญญาแตกฉานในความคิดทันการ 

ปฏิสัมภิทา จึงหมายถึง ป๎ญญาแตกฉาน ได้แก่ 
๑. อัตถปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในอรรถ, ปรีชาแจ้งในความหมาย, เห็นข้อธรรมหรือ

ความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถแยกแยะ
อธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเชื่อมโยงต่อ
ออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล 

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในธรรม, ปรีชาแจ้งใจหลัก, เห็นอรรถาธิบายพิสดาร 
ก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหนึ่ง ก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในนิรุตติ ป๎ญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจ้งใน
ภาษา, รู้ศัพท์ ถ้อยคําบัญญัติ และภาษาต่างๆ เข้าใจใช้คําพูดชี้แจ้งให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้ 

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ ,        
มีไหวพริบ ซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่ เอามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ ใช้ประโยชน์
ได้สบเหมาะ เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์ 

ความรู้ในอรรถชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา๑ ความรู้ในธรรมชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้ใน
การกล่าวธัมมนิรุตตินั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ ชื่อว่า
สังคหวาร๖๑ 

                                                           
๕๙องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๔๓. 
๖๐องฺ.เอกก. (ไทย) ๓๕/๗๑๘/๔๕๙. 
๖๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๒๑. 



 

๕๐ 

จึงสรุปได้ว่า ปฏิสัมภิทา ๔ คือป๎ญญาที่แตกฉาน ได้แก่ ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ป๎ญญา
แตกฉานในเรื่องของความหมาย ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในหลักการ ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา 
ป๎ญญาแตกฉานในภาษา และ ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ป๎ญญาแตกฉานในความคิด 
ตารางท่ี ๒.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมภิทา ๔ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็นประเด็น  
                  ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, (๒๕๓๙). 

 ปฏิสัมภิทา ๔ ได้แก่ 
 ๑. อัตถปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานใน
อรรถ) 
 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานใน
ธรรม) 
 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉานใน
นิรุกต)ิ 
 ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ป๎ญญาแตกฉาน
ในปฏิภาณ) 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๒๑) 

 ปฏิสัมภิทา หมายถึง ป๎ญญาแตกฉาน  
 ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปรีชาแจ้งใน
ความหมาย 

 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปรีชาแจ้งใจหลัก 

 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปรีชาแจ้งในภาษา 

 ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปรีชาแจ้งใน
ความคิดทันการ 

 

๒.๕.๔ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้   
(สัปปุริสธรรม ๗) 

ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  ได้แก่ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, 
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้นําหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดความรู้ 
ในด้านดังกล่าว  ได้ดังนี้ 



 

๕๑ 

สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ 
  ๑. เป็นธัมมัญํู (ผู้รู้จักเหตุ) 
  ๒. เป็นอัตถัญํู (ผู้รู้จักผล) 
  ๓. เป็นอัตตัญํู (ผู้รู้จักตน) 
  ๔. เป็นมัตตัญํู (ผู้รู้จักประมาณ) 
  ๕. เป็นกาลัญํู (ผู้รู้จักเวลา) 
  ๖. เป็นปริสัญํู (ผู้รู้จักชุมชน) 
  ๗. เป็นปุคคลัญํู (ผู้รู้จักบุคคล) ๖๒ 

กล่าวได้ว่า สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของ
คนด,ี ธรรมของผู้ดี 

๑. เป็นธัมมัญํู (ผู้รู้จักเหตุ) ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง  
รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทําให้เกิดผล เช่น 
ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตาม
ราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการข้อนี้ๆ    
จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นๆ เป็นต้น  

๒. เป็นอัตถัญํู (ผู้รู้จักผล) ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ            
รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือ
ความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ        
มีความมุ่งหมายอย่างไร กําหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทําอยู่       
มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้น 

๓. เป็นอัตตัญํู (ผู้รู้จักตน) ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้
เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

๔. เป็นมัตตัญํู (ผู้รู้จักประมาณ) คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคป๎จจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการ
ลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น 

๕. เป็นกาลัญํู(ผู้รู้จักกาลเวลา) คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้
ในการประกอบกิจ กระทําหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้
เหมาะเวลา เป็นต้น 

                                                           
๖๒ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐. 



 

๕๒ 

๖. เป็นปริสัญํู (ผู้รู้จักชุมชน) ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม       
รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทํากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ 
ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

๗. เป็นปุคคลัญํู (ผู้รู้จักบุคคล) ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า     
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะตําหนิ ยกย่อง และแนะนําสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

การบริหารจัดการความรู้ตามหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการที่กล่าวมา คือรู้เหตุ รู้ผล  
รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นได้ว่า พระพุทธศาสนา สอนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือป๎จจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน 
การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการ
ความรู้ที่ดีได้ สําหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร 
และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เปูาหมาย ตามแบบของทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้บริหารจะ
นําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในป๎จจุบั น 
ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็น
ธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการ
บริหารจัดการความรู้ของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วยเป็นการบริหารที่คํานึงถึงคนและผลกําไรไปในคราวเดียวกันด้วย๖๓ 

จึงสรุปได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นคุณสมบัติของคนดี คือ ๑. เป็นธัมมัญํู           
รู้หลักการ ๒. เป็นอัตถัญํู รู้ความมุ่งหมาย ๓. เป็นอัตตัญํู รู้จักตนเอง ๔. เป็นมัตตัญํู รู้จัก
ประมาณ ๕. เป็นกาลัญํูรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ๖. เป็นปริสัญํู คือ รู้จักชุมชน และ ๗. เป็น
ปุคคลัญํู ความรู้จักบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๑๐.  



 

๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ ข้อมูลเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม ๗ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็นประเด็น     
                 ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 

สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ 
๑. เป็นธัมมัญํู (ผู้รู้จักเหตุ) 
๒. เป็นอัตถัญํู (ผู้รู้จักผล) 
๓. เป็นอัตตัญํู (ผู้รู้จักตน) 
๔. เป็นมัตตัญํู (ผู้รู้จักประมาณ) 
๕. เป็นกาลัญํู (ผู้รู้จักเวลา) 
๖. เป็นปริสัญํู (ผู้รู้จักชุมชน) 
๗. เป็นปุคคลัญํู (ผู้รู้จักบุคคล) 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๑๐) 

สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ, 
คุณสมบัติของคนด,ี ธรรมของผู้ดี 
 ๑. เป็นธัมมัญํู (ผู้รู้จักเหตุ) คือ รู้หลักความจริง  
 ๒. เป็นอัตถัญํู (ผู้รู้จักผล) คือ รู้ความมุ่งหมาย  
 ๓. เป็นอัตตัญํ ู(ผู้รู้จักตน) คือความรู้จักตน 

 ๔. เป็นมัตตัญํู (ผู้รู้จักประมาณ) คือ ความพอดี  
 ๕. เป็นกาลัญํู(ผู้รู้จักกาลเวลา) คือ รู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม  
 ๖. เป็นปริสัญํู (ผู้รู้จักชุมชน) ความรู้จักบริษัท คือ รู้จัก
ชุมชน 

 ๗. เป็นปุคคลัญํู (ผู้รู้จักบุคคล) ความรู้จักบุคคล คือ 
ความแตกต่างแห่งบุคคล 

 

๒.๕.๕ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ (จักร ๔) 
การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์   การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นําหลักจักร ๔ ใน
พระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดความรู้ ในด้าน
ดังกล่าว ได้ดังนี ้



 

๕๔ 

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสในจักกสูตร ว่าด้วยจักร ๔ ประการว่า ภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ 
ประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความเป็นใหญ่ ความไพบูลย์ใน
โภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก จักร ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถ่ินที่ดี) 
๒. สัปปุริสูป๎สสยะ (การสมาคมกับสัตบุรุษ) 
๓. อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) 
๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว) 
จักร ๔ ประการนี้แลเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความ

เป็นใหญ่ ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก ข้าวเปลือก ทรัพย์ ยศ ชื่อเสียงและความสุข
ย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชน ผู้อยู่ในถิ่นที่ดี ผูกไมตรีกับอริยชน สมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ชอบ ได้ทําความดี
ไว้ก่อนแล้ว๖๔  

จักร ๔ คือ ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย๖๕ 
 ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ คือ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม๖๖ เช่น มีความสงบ เป็น

สถานศึกษาดี สถานที่ทํางานดี 
 ๒. สัปปุริสูป๎สสยะ คือ สมาคมกับสัตบุรุษ การที่ได้สมาคมกับสัตบุรุษ ได้คบกับคนดีผู้มี

อุปการะแก่เรา เช่นมีครูดีครูที่รู้จริง สั่งสอนโดยไม่ปิดบังหวังร้าย การมีผู้บังคับบัญชาตลอดจนเพ่ือน
ร่วมงานดี การได้อยู่กับคนที่รักเรา มีจักธรรมตรงกับเรา ได้คบหาหรือได้มีโอกาสช่วยเหลือหรือชดใช้
กับคนที่เป็นกงเกวียนกรรมเกวียนกับเรา๖๗ 

 ๓. อัตตสัมมาปณิธิ คือ ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นําตนไปถูกทาง การที่เราได้ตั้ง
ตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นําตนไปถูกทาง ตั้งตนไว้ชอบ ดีธรรมดา ดีมากหรือ ดีมากที่สุด เช่น มี
ความคิดชอบ วาจาชอบ และปฏิบัติชอบ เป็นต้น 

 ๔. ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสม
คุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น บุญเก่าเก้ือหนุนกรรมไป 

                                                           
๖๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐.  
๖๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,๒๕๕๑, หน้า 

๒๑๐.  
๖๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 
๖๗มูลนิธิสหปฏิบัติ, จักรธรรม ๔, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.sahapatibat.org/articles 

/view/106 [๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 

๕๕ 

 ธรรม ๔ ข้อนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พหุการธรรม คือธรรมมีอุปการะมาก เป็น
เครื่องช่วยให้สามารถสร้างความดีอ่ืนๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุ
ความงอกงามไพบูลย์๖๘ 

จึงสรุปได้ว่า หลักจักร ๔ คือหลักธรรมที่นําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แก่                      
๑.ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี สภาพสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ๒. สัปปุริสูป๎สสยะ คบหาสมาคมกับ
สัตบุรุษ ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบและนําตนไปถูกทาง ๔. ปุพเพกตปุญญตา สร้างสมคุณงาม
ความดีไว้แต่ต้น  
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ข้อมูลเกี่ยวกับจักร ๔ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 

จักร ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 
 ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี) 
 ๒. สัปปุริสูป๎สสยะ (การสมาคมกับสัตบุรุษ) 
 ๓. อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) 
 ๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อน) 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต).  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑๔). 

จักร ๔ คือ ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่
หมาย ได้แก่ 
  ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม) 
 ๒. สัปปุริสูป๎สสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ)๖๙  
  ๓. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย  
นําตนไปถูกทาง)  
 ๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อน
แล้ว, มีพ้ืนเดิมดี, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น)  

มูลนิธิสหปฏิบัติ, (ออนไลน์),  
(๒ ธันวาคม ๒๕๕๙). 

จักร ๔ คือ ธรรมที่มีอุปการะมาก ได้แก่ 
 ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ คือ อยู่ในถิ่นที่ด ีเช่น มีความสงบ 

 ๒. สัปปุริสูป๎สสยะ คือ ได้คบกับคนดีผู้มีอุปการะแก่เรา 
เช่นมีครูดีครูที่รู้จริง 

                                                           
๖๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๕๕๑, หน้า 

๑๑๔. 
๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 



 

๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ข้อมูลเกี่ยวกับจักร ๔ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้  
                   (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
           ๓. อัตตสัมมาปณิธิ คือการที่เราได้ตั้งตนไว้ชอบ นําตนไป

ถูกทาง  
 ๔. ปุพเพกตปุญญตา คือ มีพ้ืนเดิมดี บุญเก่าเกื้อหนุน
กรรมไป 

 
๒.๕.๖ หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

(กัลยาณมิตรธรรม ๗) 
ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  
การนําความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

จากการศึกษาหลักกัลยาณมิตร ๗ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้นํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัด
ความรู้ในด้านดังกล่าว ได้ดังนี ้

ในกัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด      
กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร (มิตรดี) พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทําอริยมรรคมีองค์ 
๘ ให้มาก ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทําอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มากอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ๑. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ ฯลฯ 
๘. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้
มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทําอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก อย่างนี้แล๗๐ 

กัลยาณมิตรธรรม ๗๗๑ คือ องค์คุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ 
คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครู
หรือพ่ีเลี้ยงเป็นสําคัญ ได้แก่ 

                                                           
๗๐สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๑๓. 
๗๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๓๓. 



 

๕๗ 

๑. ปิโย คือ น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่
ถาม๗๒  

๒. ครุ คือ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่
พ่ึงใจ และปลอดภัย 

๓. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิป๎ญญา
แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทําให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้ง
ภูมิใจ 

๔. วตฺตา จ คือ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 

๕. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟ๎งคําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟ๎งได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 

๖. คมฺภีรํฺจ กถํ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้
เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 

๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย๗๓ 

จึงสรุปได้ว่า หลักกัลยาณมิตรธรรม คือคุณสมบัติของมิตรที่ดี ได้แก่ ความน่ารัก ความ
เคารพ ปรับปรุงพัฒนาตนเอง เป็นที่ปรึกษาที่ดี พร้อมรับข้อเสนอแนะ มีความสามารถในการอธิบาย
เรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่อง่ายได้ และไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกัลยาณมิตรธรรม ๗ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                   ประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 
 
 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมา
ก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็
เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ฉันนั้น 
 

 

                                                           
๗๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๕๕๑, หน้า 

๒๐๔. 
๗๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๐.  



 

๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกัลยาณมิตรธรรม ๗ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของนักวิชาการได้เป็น 
                   ประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต).(๒๕๕๑, 
หน้า ๒๑๐.) 

กัลยาณมิตรธรรม ๗ คือ องค์คุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของ
มิตรดีหรือมิตรแท้ ได้แก่ 

 ๑. ปิโย คือ น่ารัก 

 ๒. ครุ คือ น่าเคารพ  
 ๓. ภาวนโีย คือ น่าเจริญใจ  
 ๔. วตฺตา จ คือ รู้จักพูดให้ได้ผล  
 ๕. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคํา  
 ๖. คมฺภีรํฺจ กถํ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได้  
 ๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนําในอฐาน  

 
๒.๕.๗  หลักธรรมเพื่อการจัดการความรู้ ด้านการเรียนรู้ (ไตรสิกขา ๓ ) 
ด้านการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้ นําความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์

ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นําหลักไตรสิกขา

ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการประยุกต์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดความรู้ ได้ดังนี้ 
๒.๔.๗.๑ ความหมายของ “ไตรสิกขา” 
คําว่า “ไตรสิกขา” แยกศัพท์ออกเป็น “ไตร” กับ “สิกขา” คําว่า ไตรหรือตรี 

(ภาษาอังกฤษ = Three) เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า ๓ ตรงกับภาษากรีกว่า Tri ตรงกับภาษาลาตินว่า 
Tres ตรงกับภาษามคธหรือบาลีว่า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว่า ๓ เช่นกัน ส่วนคําว่า สิกขา เป็นภาษามคธ
หรือภาษาบาลี แปลว่า“ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “ศิกฺษา” 
ภาษาไทยนามาใช้เป็นศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตร
นิกาย ติกนิบาต๗๔ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงรวบรวมคําอธิบายจาก
นักวิชาการร่วมสมัยได้ขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ข้อปฏิบัติหมวดนี้ เรียกว่า ไตรสิกขา 

                                                           
๗๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒ และ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐ /๕๒๑/๒๕๙. 



 

๕๙ 

สิกขาข้ันแรกท่ีสุด เราเรียกว่า “ศีล” ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตาม
หลักท่ัวไปๆ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อน มีจําแนกไว้เป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 
ศีล ๒๒๗ หรืออ่ืนๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษข้ันต้นๆทางกาย ทาง
วาจาของตน ที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนร่วม หรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่จาเป็นแก่การเป็นอยู่ 

สิกขาข้ันที่ ๒ เรียกว่า “สมาธิ” ข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่
จะทาประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ ขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของคาว่า สมาธิ ไว้ให้
ถูกต้อง 

สิกขาขั้นที่ ๓ นั้นเรียกว่า “ป๎ญญา”หมายถึงการฝึกฝนอบรมทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง๗๕ 

อีกประการหนึ่งของความหมายไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ดําเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ทําให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้อง
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔   
ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ดําเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยกําจัดสมุทัย
ให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชาตัณหา อุปาทานน้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อํานาจครอบงําของมัน 
พร้อมกับท่ีเรามีป๎ญญาเพ่ิมข้ึนและดําเนินชีวิตด้วยป๎ญญามากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัย
หมดทกุข์ก็หมดก็บรรลุเปูาหมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์๗๖หรือ “ไตรสิกขา”หมายถึงสิกขา ๓ คือ ศีล 
เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และป๎ญญา เรียกว่า ป๎ญญา สิกขา.๗๗ คือ อริยมรรคมีองค์ 
๘ แต่พูดในฐานะที่เป็นระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติ เท่านั้นคือ 
ทางด้านป๎ญญาทางด้านศีล ทางด้านจิตทางด้านป๎ญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจแนวคิด 
ค่านิยมที่ถูกต้องทางด้านศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับ
ความรู้ความเข้าใจทางด้านจิต เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร พัฒนาจิตให้มี
สติซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคนเป็นรากฐานของการพัฒนา
ทั้งหลายอันจะนําไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง๗๘ 

                                                           
๗๕พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินทปํฺโญ), คู่มือมนุษย์ HANBOOK FOR MANKIND, (กรุงเทพมหานคร,

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 
๗๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕, 

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗. 
๗๗ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหนคร:        

นามีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘๔. 
๗๘ระวี ภาวิไล, “หัวใจของศาสนาพุทธ”, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ), ธรรมสถาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘, หน้า ๑. 



 

๖๐ 

ดังนั้น ศีล สมาธิ ป๎ญญา ๓ องค์ประกอบนี้เป็น ๓ มิติ ต้องทําไปด้วยกัน เรื่องเดียวกัน
ทําไปด้วยกันเพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องทําศีลก่อนให้สมบูรณ์
แล้วต้องมาทําสมาธิ ทําสมาธิสมบูรณ์แล้วมาทําป๎ญญา๗๙ 

สรุปได้ว่า คําว่า ไตรสิกขา คือสิกขา ๓ หมายถึง ข้อสําหรับศึกษา การศึกษาข้อปฏิบัติที่
พึงศึกษาการฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่างคือ 

๑) อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางประพฤติ (ทางกายวาจา) อย่างสูง 
๒) อธิจิตตสิกขา ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูง คือ ศึกษา

เรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ 
๓) อธิป๎ญญาสิกขา ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกหัดอบรมป๎ญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง 
๒.๔.๗.๒ หลักไตรสิกขา 
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า 

ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ประการ คือ 
๑) อธิศีลสิกขา 
๒) อธิจิตสิกขา 
๓) อธิป๎ญญาสิกขา๘๐ 
คําว่า ไตรสิกขา มีรากศัพท์มาจากคําสองคํา คือ ๑) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤต

ตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ ๒) คําว่า สิกฺขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า 
ศิกฺษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติให้บริสุทธิ์๘๑ จึงกล่าวได้ว่า
ไตรสิกขา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขา
เป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์
ทรมาน ความยุ่งยากลําบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา๘๒ และ
ไตรสิกขาเป็นข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ 

                                                           
๗๙เสถียรพงษ์ วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา : สายกลางสองมิติ”ในคอลัมน์ ธรรมะใต้ธรรมาสน์, 

(หนังสือพิมพ์ข่าวสด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙), หน้า ๒๙. 
๘๐องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๘๑พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบคํา), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : 

กรณีศึกษาวัดตากฟูา อําเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์, วิทยานิพนธ์พุทธศสาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๘๒พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ์แบบ:คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร: 

อุษาการพิมพ,์ ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕. 



 

๖๑ 

และป๎ญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน (the Threefold Learning; the 
Threefold Training)๘๓ มี ๓ ประการ คือ 

๑) อธิสีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง 
(Training in higher morality)๘๔ ซ่ึงได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบ
เรียบร้อยไม่ทําให้ตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษา
อบรม เป็นขั้นศีล๘๕ และในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่าอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สํารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีล
เป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความสํารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน
เพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิสีลสิกขา๘๖ 

๒) อธิจิตตสิกขา คือ สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูง (training in higher mentality)๘๗ เป็นการฝึกฝนอบรมจิตในให้เข้มแข็ง
มั่นคงมีคุณธรรม เช่น ขันติ เมตตา กรุณา สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ผ่องใส เหมาะแก่การใช้ความคิด
พิจารณา เป็นฐานแห่งการเจริญป๎ญญา๘๘  

ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานิเทส ว่า อธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข   
อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตก วิจาร สงบระงับไปแล้ว บรรลุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะ
ที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป       
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า      
ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว 
บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตสิกขา๘๙  

                                                           
๘๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 

๑๖, (กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๗. 
๘๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗. 
๘๕บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘. 
๘๖ขุ.ม. (ไทย ) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๘๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๐๗. 
๘๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ .ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๑ (กรุงเทพมหานคร: จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๘๒.   
๘๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 



 

๖๒ 

โดยการฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต, การทําใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิต
บริสุทธิ์ ไม่ฟูุงซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อ
ว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟูุงซ่าน ความไม่ฟูุงซ่าน ชื่อว่า อธิจิตสิกขา”๙๐ 

๓) อธิปัญญาสิกขา คือ ป๎ญญาอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมป๎ญญา เพ่ือให้เกิด
ความรู้แจ้งอย่างสูง (training in higher wisdom)๙๑ ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมป๎ญญา เพ่ือให้เกิด
ความรู้แจ้งอย่างสูง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง จนจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระ ปราศจากกิเลสและ
ความทุกข์ เรียกกันง่ายๆ ว่า ป๎ญญาเรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ป๎ญญา๙๒ หรือเป็นการฝึกฝนอบรมใน
การพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝน
อบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง  เป็น
ทุกข ์และเป็นอนัตตาได้จริงๆ จึงชื่อว่า “อธิป๎ญญาสิกขา”๙๓ 

สามารถสรุปขั้นตอนของพุทธบูรณาการในการจัดการความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๗ แสดงขั้นตอนของพุทธบูรณาการในการจัดการความรู้ 
 

สรุปได้ว่า  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่าการใช้หลักธรรมในทาง 

พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความรู้ช่วยให้งานประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี
ซึ่งหลักไตรสิกขา มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) อธิศีลสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางความ

                                                           
๙๐ขุ.ป (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖. 
๙๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๐๗.   
๙๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘๓. 
๙๓บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, หน้า ๑๙๘. 
 

ขั้นที่ ๑ อบรมความประพฤติ : อธิศีลสิกขา (ศีล) 

ขั้นที่ ๒ อบรมจิตให้เกิดคุณธรรม : อธิจิตสิกขา (สมาธิ) 

ขั้นที่ ๓ อบรมป๎ญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง : อธิป๎ญญาสิกขา (ป๎ญญา) 



 

๖๓ 

ประพฤต ิ๒) อธิจิตสิกขา คือ ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม และ ๓) อธิป๎ญญา
สิกขา คือ ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมป๎ญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง 
ตารางท่ี ๒.๑๒ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมเพ่ือจัดการความรู้ (ไตรสิกขา ๓) ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิด 
                    ของนักวิชาการได้เป็นประเด็น ดังนี้ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๙). 
 

ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ประการ คือ 
 ๑) อธิศีลสิกขา 
 ๒) อธิจิตสิกขา 
 ๓) อธิป๎ญญาสิกขา   

พุทธทาสภิกขุ  
(เงื่อม อินฺทปํฺโญ),  
(๒๕๕๒, หน้า ๕๖) 

ไตรสิกขา สิกขาขั้นแรกที่สุด เรียกว่า “ศีล” ซึ่งหมายถึงการ
ประพฤติดี  ประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วไปๆ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อนและไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อน สิกขาขั้นที่ ๒ เรียกว่า 
“สมาธิ” ข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่
จะทําประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ สิกขาขั้นที่  ๓ 
เรียกว่า “ป๎ญญา” หมายถึงการฝึกฝนอบรมทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๑,หน้า ๑๐๗) 

ไตรสิกขา ๓ ประการ คือ 
 ๑) อธิสีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรม
ในทางความประพฤติอย่างสูง  

 ๒) อธิจิตตสิกขา คือ สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับ
ฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูง 

 ๓) อธิป๎ญญาสิกขา คือ ป๎ญญาอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับ
ฝึกอบรมป๎ญญา เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง 

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๘๔) 

“ไตรสิกขา”หมายถึงสิกขา ๓ คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ 
เรียกว่า จิตสิกขา และป๎ญญา เรียกว่า ป๎ญญา สิกขา 

เสถียรพงษ์ วรรณปก,  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙) 

ได้ให้ความหมาย ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่พูดใน 
ฐานะที่เป็นระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะ
ฝึกฝนสามมิติ เท่านั้นคือ ทางด้านป๎ญญา ทางด้านศีล ทางด้านจิต 

ระวี ภาวิไล  
(๒๕๒๘ หน้า ๑) 

ไตรสิกขาว่า หมายถึง การศึกษาสามประการตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการ
พัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน  



 

๖๔ 

๒.๖  แผนแม่บทการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๖.๑  ความเป็นมา 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   ที่ตอง 

ดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง  และการบริหารจัดการยังจําเปนตองอาศัยกฎหมายของ
ประเทศในการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงพระราช
กฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได
กําหนดให “สวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง  
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดย ตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวม
ทั้งตองสงเสริม และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ          
ขาราชการ...”ประกอบกับมาตรฐาน การศึกษาชาติในมาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียน
รู เปนสวนขับเคลื่อนและผลักดันใหมหาวิทยาลัยฯ ตองมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี
ฐานะเปนนิติบุคคล  กําหนดสถานภาพและวัตถุประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว “ใหเปนสถานศึกษาและ
วิจัย มี วัตถุประสงคใหการศึกษาวิจัย สงเสริมและใหบริการทางพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  

       มหาวิทยาลัยวางแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ตามที่ปรากฏในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค
ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสถาบันการเรียนรู
อางอิงจากมาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐาน
ความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายกันอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด ผล
การดําเนินการที่ผานมา เปนการดําเนินการแบบปตอป โดยมีกรอบแนวทางในการจัดการ ความรู
(KM Focus Areas) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แตยังไมเพียงพอที่จะทําใหมหาวิทยาลัย บรรลุสู
พันธกิจและวิสัยทัศนตามที่ไดตั้งไวอยางสมบูรณคณะผูบริหารจึงไดดําเนินการในเรื่องการจัดการ
ความรูอยางจริงจังและตอเนื่อง แตดวยความที่มหาวิทยาลัยเปนองคกรขนาดใหญมีบุคลากร และ
บุคคลที่เกี่ยวของมากมาย จึงทําใหยังไมสําเร็จตามที่คณะผูบริหารมุงหวัง โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรูขึ้นใหม ประกอบดวยคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ ๑. คณะกรรมการกํากับนโยบายการ



 

๖๕ 

จัดการความรูมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนประธาน มีกรรมการสภาวิชาการจากสวนงานตางเปน 
กรรมการทําหนาที่กํากับดูแล  ติดตามการบริหารจัดการองคความรูใหเปนไปตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรูในสวนงาน    ถายทอดนโยบายการ
จดัการความรูและเปนตนแบบการจัดการความรูสูบุคลากรในสังกัด และ ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการความรูมหาวิยาลัย มีรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน มีรองอธิการบดีฝายวิชาการ     
เปนรองประธาน และกรรมการอีกจํานวน ๒๙ รูปหรือคน ทําหนาที่นํานโยบายการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยสูแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความรูในสวนงาน  ทําหนาที่ผลักดัน สนับสนุน สงเสริม 
และใหความรูการจัดการความรู การใชประโยชนองคความรู เพ่ือใหเกิดการนําความรู ไปสูการ
ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัย
ทัศนที่กําหนด คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูมหาวิทยาลัย ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนแมบทการจัดการความรู 

       โดยเทคนิคการระดมความคิดเห็น การวิเคราะหองคกร และกําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการองคความรูในองคกร ดังนี้ 

       ๑. การระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให เปนองคกรแหงความ        
เปนเลิศดานพระพุทธศาสนา (Change to high performance organization in Buddhism) 

       ๒. วิเคราะหการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
โอกาส และอุปสรรค อันจะเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคตอไป 

      ๓. กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการความรูในองคกร 
 

       แผนแมบทการจัดการความรูนี้ จึงไดบูรณาการการจัดการความรูสูองคกรแหงความเป
นเลิศภายใตปรัชญา“องคกรวิถีพุทธ” และ โดยมีวิสัยทัศนยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
       วิสัยทัศนการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 
       “องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)” 
 
       พันธกิจการจัดการความรู 
       ดําเนินการจัดการความรู เพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรทุก

ระดับใหมีขีดความสามารถเพียงพอตอการผลิตบัณทิต วิจัยและใหบริการวิชาการที่เปนเลิศดวย
คุณธรรมจริยธรรม อีกท้ังมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยดวยความรูที่จะสงผลให
มีระบบสารสนเทศความรูที่พรอมใชตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

 



 

๖๖ 

        ยุทธศาสตรการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 
  ๑. เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญ 

๒. พัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู  

 
๒.๖.๒  โครงสรางการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการความรูในองคประกอบด้วย 

คณะกรรมการกํากับนโยบายการจัดการความรูมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู
มหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการจัดการความรูประจําสวนงาน KM Facilitator ดังแสดงในแผนภาพ
ดังต่อไปนี้ 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๘  แสดงรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน มจร. 

รูปแบบการบรหิารจัดการความรู้ใน  มจร. 

คณะกรรมการกํากับนโยบายการ 
จัดการความรู้  MCU 

(KM Sponsor) 

๑. กํากับดแูลการบริหารจัดการความรู ้
๒. เป็นต้นแบบ Role Model ในการจัดการความรู ้
๓. ถ่ายทอดนโยบาย KM ตามกรอบวิสัยทัศน ์
๔. แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ KM ของส่วนงาน 

๑. ทําหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
๒. กํากับการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน 
๓. เป็น Role Model การจัดการความรู้ในหนว่ยงาน 

๑. เป็น Role Model การจัดการความรู ้
๒. สนับสนุนการจัดการความรู้ในส่วนงาน  และสื่อสาร ถ่ายทอดแนวทางการจัดการความรู้ 
๓. ประสานงาน KM Team เพื่อขับเคลือ่นการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องคก์ร 

๑. ร่างนโยบายการจัดการความรู้ แผนติดตาม และแนวทาง
ประเมนิผล 

๒. ผลักดัน สนับสนุน ส่งเสรมิ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้ 
๓. ให้ความรู้ กระตุ้น ส่งเสรมิ การจัดการความรู้สูก่ารปฏิบัติ 
๔. ผู้ประสานงานกับ KM Team ของสว่นงานต่างๆ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดการความรู้ MCU 

๑. Best Practice  ที่ตอบสนองความเป็นผู้นําด้านการศึกษาพระพทุธศาสนาระดับนานาชาติ 
๒. ผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนให้ มจร. เป็นผูน้ําด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
๓. KM Portal ที่เชือ่มโยงกันทั้ง มจร. 

 

             
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ประจําส่วนงาน 

 

KM Facilitator 

กระบวนการจัดการความรู้สู่การสร้างความเลิศของหน่วยงาน 

(วิทยาเขต, วิทยาลยัสงฆ,์ คณะ-สถาบนั, ส านัก, ศูนย์)  

Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  Compassionate & Collaboration U = Unity 



 

๖๗ 

๒.๖.๓  บทบาทหนาที่ของผมีูสวนเกี่ยวข้อง 
(๑) คณะกรรมการก ากับนโยบายจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
     มีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนผู บริหารการจัดการความรู มหาวิทยาลัย (Chief 

Knowledge Officer: CKO) และ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูของมหาวิทยาลัย    
หัวหนาสวนงาน เปนผูบริหารจัดการความรูสวนงาน และเปนประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ
จัดการความรูในสวนงานอํานาจหนาที ่

๑. กํากับดูแลการดําเนินการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการจัดการ 
ความรูบรรลุเปาหมายหรือสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม 

๒. แตงตั้งคณะทํางานหรือทีมงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีหนาที่และมีความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูของ มหาวิทยาลัย และเปนทีมงานเครือขายเพ่ือ
ดําเนินงานดานการจัดการความรูใหเปนไป  เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

๓. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานดานการจัดการ 
ความรู้ 

๔. รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  
ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยทราบ 
 

(๒)  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
- รองอธิการบดีในสวนกลาง ๓ รูป รองอธิการบดี ที่เปนผูแทนวิทยาเขต ๓ รูป 

- คณบดี ๕ คณะ ผูแทนหัวหนาสวนงานระดับสํานัก ๕ รูป 
- ผูชวยอธิการบดี ๖ รูป 
- ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา ๔ รูป 
- ผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน 
- ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ ฯ และ เลขานุการ 
- รองผูอํานวยการกองกลาง กรรมการฯ และ ผูชวยเลขานุการ 
อํานาจหนาที่ 
๑. กําหนดนโยบายการจัดการความรู ที่ตอบสนองวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 
๒. ผลักดัน สนับสนุน สงเสริมและใหความรู การใชประโยชนองคความรู เพ่ือใหเกิดการนํา 

ความรูไปสูการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
๓. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู และรายงานใหคณะกรรมการนโยบายการ 

จัดการความรูเปนรายไตรมาส 
 



 

๖๘ 

(๓) คณะอนุกรรมการจัดการความรูในสวนงาน 
อํานาจหนาที่ 

๑. นํานโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยสูแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ 
ความรูในสวนงาน 

๒. ทําหนาที่รวมกับคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู ผลักดัน สนับสนุน 
สงเสริม และใหความรูการจัดการความรู การใชประโยชนองคความรู เพ่ือใหเกิดการนําความรูไป 
การปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

๓. ติดตามและประเมินผล การจัดการความรูในสวนงาน และรายงานให 
คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูเปนรายไตรมาส 

๔. เปนผูประสานงานจัดการความรูและตนแบบการจัดการความรูในสวนงาน 
 

(๔) บทบาทของคณะกรรมการการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 
๑) ผูบริหารการจัดการความรู (CKO : Chief Knowledge Officer) 

บทบาทของประธานอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน (CKO) 
๑. ไมเนนการบริหารกระดาษ กฎระเบียบ แตเนนการบริหารความสัมพันธระหวาง 

คน 
๒. สื่อสาร และ กํากับ ดูแล การจัดการความรู(KM) ในองคกร 
๓. เปนตนแบบ (Role Model) KM ขององคกร โดยมีความรูความเขาใจที่ดีใน 

กระบวนการการจัดการความรูและลักษณะที่สําคัญ สามารถนําเสนอความคิดเกี่ยวกับ KM ใหกับ
คณะทํางานการจัดการความรูของสวนงาน (KM Team) ในองคกร 

๔. สรางการยอมรับ KM ตลอดจน ผลักดัน และสนับสนุนกําลังพล ใหเกิดการการ 
สราง การถายทอด และใชประโยชนองคความรู รวมถึงการยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best 
Practice) และนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย 

หนาที่ของประธานอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน (CKO) 
๑. เปนอนุกรรมการการจัดการความรูของ มหาวิทยาลัย และเปนประธานในการ 

ดําเนินการจัดการความรูของสวนงาน 
๒. พิจารณากําหนดขอบเขต เปาหมาย และแนวทางการจัดการความรูและแผนการ 

จัดการความรูของหนวยใหสอดคลองกับบริบทของสวนงาน และเปนไปตามแผนการจัดการความรู้ 
ของมหาวิทยาลัย 

๓. อํานวยการ กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ คณะทํางานการจัดการ 
ความรูของหนวย (KM Team) 



 

๖๙ 

๔. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
๕. แตงตั้งทีมงาน/คณะทํางาน/คณะกรรมการ/เพ่ิมเติม เพ่ือมอบหมายให้ 

รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

๒) คณะอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน (KM Team) 
บทบาทและหนาที่คณะทํางานการจัดการความรู 

๑. พิจารณากรอบแนวทางการจัดการความรูของหนวยตามแผนการจัดการความรูที ่
มหาวิทยาลัย กําหนดและจัดทําแผนการจัดการความรูเสนอประธานอนุกรรมการการจัดการความรู 
(CKO) ของสวนงาน พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒. ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของสวนงานใหบรรลุเปาหมาย 
๓. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความรูในสวนงาน แลว 

รายงานผลการความกาวหนาและผลดําเนินงานใหประธานอนุกรรมการการจัดการความรูของสวน 
งานและเสนอมหาวิทยาลัย รับทราบ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

๔. ประสานงาน และ สนับสนุนการดําเนินการตามแผนตามแผนแมบทการจัดการ 
ความรูของมหาวิทยาลัย และแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 

๕. ประชาสัมพันธ สื่อสาร ใหบุคลากรและลูกจาง เล็งเห็นความสําคัญในการนํา KM 
ไปใชอยางตอเนื่อง 

๖. ผลักดันและสนับสนุนบุคลากรและลูกจาง ใหเกิดการสราง การถายทอด และ ใช 
ประโยชนองคความรูรวมถึงการยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม 
ของมหาวิทยาลัย 

๗. พิจารณาเสนอผูบริหารการจัดการความรูของสวนงาน แตงตั้งคณะทํางานยอย 
เพ่ือมอบหมายใหรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรูเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

๘. ดําเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบริหารการจัดการความรูของสวนงานมอบหมาย 
 

๓) ผปูระสานงานจัดการความรู(KM Facilitator/KM Fa) หรือ 
ผูประสานงานจัดการความรูคือ ผูประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการ 

ความรู เพ่ือใหทีม/กลุม/คณะ ทํางานไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร KM Fa อาจ    
เปนตําแหน่งเฉพาะของสมาชิกในคณะทํางาน ฯ หรือ ไมมีตําแหนงในคณะทํางานก็ไดโดยบทบาท 

๑. เปนผูใหคําปรึกษาดานเทคนิควิธีการจัดการความรู 
๒. เปนผูสนับสนุนใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
๓. เปนผูสรางความรวมมือภายในกลุม 
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๔. เปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดการความรู 
๕. เปนผูชวยแกปญหา 

คุณสมบัติ 
๑. มีมนุษยสัมพันธดี/ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. มีความมุงมั่น เสียสละ ทุมเท อุทิศตน 
๓. เปนผูนําทีมได สามารถสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม และกระตุนการเรียน 
    รู้ในทีมได 
๔. มีทักษะการเปนผูสอนงาน “Coaching”/การเปนพี่เลี้ยง/การเปนครู 
๕. มีความรูในดานการจัดการความรู และ มีความรูความเขาใจในการพัฒนาหนวย 

หนาที ่
๑. เปนตนแบบ (Role Model) ในการจัดการความรู 
๒. สนับสนุนบุคลการและลูกจาง ใหเกิดการสราง การถายทอด และ ใชประโยชน 

องคความรู การยกระดับความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนใหบุคลากรและลูกจางภายในสวนงานดําเนินการจัดการความรู 
 ๔. ประสานงาน และรวมมือกับคณะทํางานฯ ของสวนงานในการวางแผนขับเคลื่อน 

การจัดการความรูของสวนงาน 
 

๒.๗  ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ 
ตอนบน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเหนือตอนบนมี ๗ แหง ไดแก ระดับ
วิทยาเขตจํานวน ๓ แห่ง และระดับวิทยาลัยสงฆ์ ๔ แห่ง ดังนี้ 

๑) วิทยาเขตเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ วัดสวนดอก 

ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ในช่วงแรกชื่อ 
วิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ต่อมาได้รับการยอมรับให้เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานครฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรองให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ จึงได้ขยายการเปิดสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  

จากรายงานประจําปี ๒๕๔๗ ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๒๗ คณะแรกท่ีเปิดดําเนินการ คือ คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาศาสนา และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ได้เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นลักษณะ
โรงเรียนสาธิตศึกษา ชื่อว่า โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่  

ป๎จจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้จัดการศึกษา 
๓ ระดับ ได้แก่  

๑. ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เปิดสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่  
๑) ระดับดุษฎีบัณฑิต 

-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
๒) ระดับมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาปรัชญา  
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๒. ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เปิดสอน ๔ คณะ ๘ สาขาวิชา ได้แก่  
๑) คณะพุทธศาสตร์  

- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
- สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  

๒) คณะสังคมศาสตร์  
- สาขาวิชารัฐศาสตร์  
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

๓) คณะครุศาสตร์  
  -สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๔) คณะมนุษยศาสตร์ 
  -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  -English Program 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

๒) วิทยาเขตพะเยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยู่ ณ วัดศรีโคมคํา 

เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับดม
ศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขา
การเมืองการปกครอง คณะพุทธศาสตร์ ภาควิชาพุทธศาสนา วิชาเอกพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนา
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และปรัชญา วิชาเอกปรัชญา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอน
ภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรประสบการณ์วิชาชีพครู ๔ ป ี   
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพมหานคร  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระครูสิริธรรมเมธี ผู้ช่วยคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ร.ท.ปรีชา หอม
ประภัทร หัวหน้าฝุายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่ 
พร้อมด้วย ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันปรึกษากับพระเทพวิ
สุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคํา เพ่ือขยายห้องเรียนวิทยาเขตเชียงใหม่มาเปิด
สอนที่จังหวัดพะเยา 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๔ ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ฯ มีมติอนุมัติวิทยาลัยสงฆ์พะเยา เป็น วิทยาเขต ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตพะเยา” ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๔๐/๒๕๓๔ เรื่อง ตั้งวิทยาเขต
พะเยา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ลงนามโดยพระสุเมธาธิบดี สภานายก
มหาวิทยาลัย 

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําให้สถานภาพของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกํากับของรัฐบาล 

วิทยาเขตพะเยา จึงเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ในป๎จจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาได้เปิดการเรียน
การสอนใน ๓ คณะ ๔  สาขา ได้แก่ 

๑)คณะพุทธศาสตร์ 
- วิชาพระพุทธศาสนา  
- สาขาวิชาปรัชญา  

๒) คณะสังคมศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์  

๓) คณะครุศาสตร์ 
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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๓) วิทยาเขตแพร่ 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษา ของพระภิกษุสามเณร ทั้งด้านพระ

ปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้
ความสามารถ มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คือให้มีความรู้ทั้ง
ทางธรรม และ ทางโลกควบคู่กันไป  ในส่วนของสามัญศึกษานั้นได้ดําเนินการขออนุมัติจัดตั้ง และทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามใบอนุญาตที่ ๖๑/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๗ ชื่อว่าโรงเรียนพุทธ
โกศัยวิทยา โดยมี พระราชรัตนมุนี (สุจี กตสาโร ) รองเจ้าคณะภาค ๖ เป็นผู้จัดการ คนแรก และ 
พระครูปลัดป๎๋น สิกฺขาสโภ (พระราชปริยัตยาภรณ์) เจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นครูใหญ่คนแรก 

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ดําเนินการขออนุมัติ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว  ป๎ญหาที่ติดตามมาก็คือไม่มีสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาไว้รองรับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะดิ้นรนขวนขวายเพ่ือที่จะเข้า
ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครฯ คือที่ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ก็มีป๎ญหาและอุปสรรค
หลายประการ เช่น ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดในกรุงเทพมหานคร หาวัดอยู่ค่อนข้างลําบาก 
หากไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวก็เป็นการยากที่จะได้อยู่  วัดในกรุงเทพมหานคร หากสละสมณเพศ
ออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาข้างนอกก็ติดขัดในเรื่องของเงินทุน  เมื่อเป็นเช่นนี้ทําอย่างไรจึงจะ
แก้ป๎ญหาเหล่านี้ได้ 

พระเทพวิริยาภรณ์ (สุจี กตสาโร) รองเจ้าคณะภาค ๖ พระราชรัตนมุนี (รส คณฺธรโส) เจ้า
คณะจังหวัดแพร่ และพระโสภณปริยัติธรรม (ป๎๋น สิกฺขาสโภ) รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ สมัยนั้น ได้
ปรารภ ถึงป๎ญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ประชุมปรึกษากันเพ่ือหาแนวทางในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่
ขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ โดยความร่วมมือของทุกฝุาย คือ ทั้งฝุายบรรพชิต และฝุายคฤหัสถ์ 
ฝุายบรรพชิตมีเจ้าคณะจังหวัดแพร่, เจ้าคณะจังหวัดน่าน, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, เจ้าคณะจังหวัด
เชียงราย, เจ้าคณะจังหวัดลําปาง, เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเจ้าคณะ
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตภาค ๕ และภาค ๖ ส่วนคฤหัสถ์มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้ อํานวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่คณะศึกษานิเทศน์ และนายอําเภอทุกอําเภอ ในจังหวัดแพร่ 
ต่างก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ ขึ้น ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตําบล
ในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จึงได้เสนอเรื่อง เข้าสู่ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 

๗๔ 

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ มีมติให้
จัดตั้งวิทยาเขตแพร่ขึ้น โดยมีชื่อเต็มว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยา
เขตแพร่” และได้อนุมัติให้เปิดสอน “คณะครุศาสตร์” สาขาวิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน โดยมี 
พระเทพวิริยาภรณ์ (สุจี กตสาโร) เป็นรองอธิการบดีรูปแรก  

พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐสภาตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ก ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐ กําหนดเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เน้นการ จัดการศึกษา
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก จึงทําให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และในอนาคต   วิทยาเขตแพร่จะพัฒนา
การศึกษาให้เจริญก้าวไกลยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เพ่ือสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณรและประชาชน
ผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาคแถบนี้อย่างเต็มที่ 

วิทยาเขตแพร่ มีชื่อตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า 
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตําบล   
แม่คํามี อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐  

พ.ศ. ๒๕๔๔ วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการขยายห้องเรียนไปยังวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัด
ลําปาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปิด
สอนสาขาวิชาศาสนา มีพระสุนทรมุนี (พระราชธรรมาลังการ) รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง เป็น
ประธานห้องเรียน โดยเปิดสอนสาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา สาขาการ
สอนพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการขยายห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหารจังหวัดลําปาง ได้รับการอนุมัติให้
จัดตั้งโดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลําปาง ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์
นครลําปาง  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๙ เล่ม 
๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป” 

ในป๎จจุบันได้เปิดทําการสอนใน ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑. ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 

   ๑) ระดับมหาบัณฑิต เปิดทําการสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ 
    - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



 

๗๕ 

๒. ระดับปริญญาตรี  
   ๑) คณะพุทธศาสตร์ 
    -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   ๒) คณะครุศาสตร์ 
    - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    - สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
   ๓) คณะสังคมศาสตร์ 
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๔) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ 

ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๑๕๓ - ๕๖๓๑๖๓ ,โทรสาร ๐๕๓ - 
๕๖๓๑๖๓ ต่อ ๑๐๕ 

วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ใน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ) ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ในนามคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลํา พูน ซึ่งจาก
เดิมตามมติของคณะสงฆ์ผู้ร่วมก่อตั้งได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยล้านนา" โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแก่ พระภิกษุสามเณรในจังหวัดลําพูนได้มีโอกาส
ศึกษาวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับวิชาการทางโลก มีความรู้คู่คุณธรรม เสียสละอุทิศ
ตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ และมีเปูาหมายที่จะขยายการศึกษาให้ทั่วถึงแก่
พระภิกษุสามเณรในเขตล้านนาไทยให้ได้รับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและวงการ คณะสงฆ์ให้มี
ความเจริญงอกงาม เป็นสถาบันหลังทางสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และรองรับการศึกษาสําหรับฆราวาส
ทั่วไป 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้เปิดทําการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ขึ้นเป็นคณะแรก มีนิสิตจํานวน ๓๘ รูป ต่อมาทางคณะกรรมการประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีมติให้
เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษา วัดพระ
ธาตุหริภุญชัย" จนกระทั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน" จวบเช่นป๎จจุบัน 



 

๗๖ 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เปิดทําการเรียนการสอนเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
คฤหัสถ์ ได้เข้ารับการศึกษา ในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป๎จจุบัน เป็น สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้เปิดทําการเรียนการสอนเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
คฤหัสถ์ ได้เข้ารับการศึกษา ใน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้เปิดทําการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ป๎จจุบัน วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ดําเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต (พธ.บ.) โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้รับการรับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูจากสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.) โดยได้จัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ 
ระดับ ดังนี้ 

๑. ระดับบัณฑิตศึกษา 
๑.ระดับปริญญาโท 

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒. ระดับปริญญาตรี 

๑.คณะพุทธศาสตร์  
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๒.คณะครุศาสตร์  
-สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๓.คณะสังคมศาสตร์  
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 

๔.คณะมนุษยศาสตร์  
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓.ระดับประกาศนียบัตร 
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

๕. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้เสนอขออนุมัติ

โครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาพระพุทธศาสนา   
มาจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา บริการทาง



 

๗๗ 

การศึกษา และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณรทั่วไปในพ้ืนที่
และต่างจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาวิชชาการด้านพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้แต่งตั้ง
คณะทํางานโดยมอบหมายให้ พระปลัดศิระ จรณธมฺโม (ป๎จจุบันคือ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ , ดร.       
เจ้าคณะอําเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นหัวหน้า
คณะทํางานดําเนินการจัดทําเอกสารโครงการและประสานงานขออนุมัติโครงการฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ มีมติเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนพิจารณาอนุมัติ 
และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโตรงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ไปที่วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยให้ชื่อว่า  “โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา วัดพระธาตุแช่แห้ง 
จัดหวัดน่าน” ให้เปิดการเรียนการสอนแก่พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณร
ทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เมื่อวั นที่ ๓๐ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่านระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ มีมติ
เห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ในคราว
ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ณ หอประชุมวัดทุ่งกวาว ตําบลทุ่งกวาว อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและ
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการกํากับดูแลนโยบายและ
แผนพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ประชุมมี
มติอนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) สภามหาวิทยาลัย     



 

๗๘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔     
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐ
กิจ (สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๖ พรรษา 

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ออกข้อกําหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน พุทธศักราช ๒๕๕๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๙ ง หน้า 
๘๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ 

ป๎จจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ได้แก่ 
๑) คณะสังคมศาสตร์ 

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒) คณะพุทธศาสตร์ 
- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๓) คณะครุศาสตร์ 
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

   ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
๖) วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับคณะ
สงฆ์จังหวัดแพร่ ได้เสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี   หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนา ไปที่
วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง โดยให้ชื่อว่า“โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลําปาง ” ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นมาโดยมีนิสิตเข้าศึกษารุ่นแรก จํานวน ๓๐ รูป ต่อมา 



 

๗๙ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีมติอนุมัติเปิด
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สําหรับบรรพชิต)    

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิด
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สําหรับคฤหัสถ์) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่๘/๒๕๕๕ เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นคร
ลําปางโดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตั้งอยู่ ณ วัดบุญวาทย์วิหารตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป” 

ในป๎จจุบันวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง เปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก้ 

  ๑) คณะพุทธศาสตร์ 

   -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  ๒) คณะสังคมศาสตร์ 

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  ๓) คณะครุศาสตร์ 

   - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 

 
๗) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงรายหลังเดิม ดอยจําปี ถนนฤทธิประศาสน์ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสมัยประชุม ครั้งที่๕ เมษายน ๒๕๔๗ โดยให้

ใช้ชื่อว่า “โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย” ทําการเปิดเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๔๗ เป็นต้นมา 

ได้รับการยกฐานะจากโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย เป็น “วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ 



 

๘๐ 

ในป๎จจุบันวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
  ๑) คณะพุทธศาสตร์ 
   - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   - สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
  ๒) คณะสังคมศาสตร์ 
   - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๓) คณะมนุษยศาสตร์ 
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการความเชิงพุทธเพ่ือการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ทบทวนงานวิจัยที่คิดว่ามีประโยชน์ และสามารถนํามาศึกษาเพ่ิมเติม หรือปรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ 
ดังนี้ 

๒.๘.๑) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
กัตติกา ศรีมหาวโร๙๔ ได้วิจัยเรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากผลการทดสอบของโรงเรียนเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ย ๔.๖๗ และ ๓.๒๗ และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 
๓.๖๓ และ ๒.๕๕ ตามลําดับ ความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ก่อนและหลัง
การดําเนินงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๑ ครูมีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
อยู่ระดับมาก  

                                                           
๙๔กัตติกา ศรีมหาวโร, “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔: 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระบัว”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะศึกษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕). 



 

๘๑ 

กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล๙๕ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจําลองการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทํางาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีทั้งสิ้นจํานวน ๒๘๐ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และเพศชาย
จํานวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐-๓๙ ปี จํานวน  
๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖ ด้านตําแหน่งทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดารงตําแหน่ง
อาจารย์ จํานวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ ด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ ด้านประสบการณ์ในการ
ทํางาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน ๑๐-๒๐ ปี จํานวน ๑๑๔ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๔๐.๗   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญต่อการแสวงหาความรู้มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการเทคโนโลยีใน
การจัดเก็บความรู้มากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ องค์ประกอบด้านบุคลากรในองค์กร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ และองค์ประกอบ
ด้านผู้นําในองค์กร      มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อลักษณะ
ของผู้นําแบบการแลกเปลี่ยนมากท่ีสุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ 

ใจชนก ภาคอัต๙๖ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการบ่งชี้
ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

                                                           
๙๕กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, “การพัฒนาแบบจําลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน

ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ:  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๕).  

๙๖ใจชนก ภาคอัต, “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์”, รายงายวิจัย, กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๗, หน้า บทคัดย่อ. 



 

๘๒ 

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ด้านการเก็บและเข้าถึงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘ กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ด้านการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๔๐ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการนําความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๙ นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ๕๐ ปี
ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยรวม ว่ามีการ
จัดการความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง ข้าราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสายงานอาจารย์และสายงานสนับสนุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างหน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๒๑ ปีขึ้นไป 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วา่มีการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันโดยตรง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม
ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก  

      ฉลองรัฐ อินทรีย์๙๗ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีการจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ให้
ความสําคัญของบุคลากรในองค์กร การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการ
จัดการความรู้ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
และวิทยาเขตอุดรธานี ๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชธานีและวิทยาเขตอุดรธานี ๓) เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีและวิทยาเขตอุดรธานี ทําการวิจัยแบบผสานวิธีคือ

                                                           
๙๗ ฉลองรัฐ อินทรีย์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐) 



 

๘๓ 

ประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ที่จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน ๕๓ คน และที่วิทยาเขตอุดรธานี ๔๗ คน โดยแบ่งกลุ่มการจัดการความรู้ ๗ 
กลุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ๕ ชุด ได้แก่ แบบสํารวจการจัดการความรู้ 
แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู้ แบบวัดป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสํา เร็จใน
การจัดการความรู้ แบบประเมินความสําเร็จในการจัดการความรู้ และแบบวัดความพึงพอใจในการ
จัดการความรู้ ซึ่งมีความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ .๘๘๘๐, .๘๙๘๙, .๘๘๐๔,.๘๙๘๐ และ .
๘๙๙๙ ตามลําดับผลการวิจัยปรากฏดังนี้   ๑. ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์มีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นการจัดการความรู้บางองค์ประกอบ แต่ยังไม่เป็น
ระบบและไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน  ๒. รูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่พัฒนา
ประกอบด้วย ๓ ลําดับขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑ เป็นขั้นตอนเตรียมผู้บริหารและคณาจารย์ โดยการสร้าง
ความตระหนักความเข้าใจและขอความร่วมมือ การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เปูาหมายการจัดการ
ความรู้ และศึกษาบริบทสภาพการจัดการความรู้ก่อนการพัฒนารูปแบบ ลําดับที่ ๒ คือ ขั้นจัดทํา
แผนปฏิบัติการกําหนดวิสัยทัศน์ ตั้งกรรมการ พัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดการความรู้ และ
จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ และลําดับขั้นที่ ๓ คือ ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายความรู้ ๓. จากการนํารูปแบบการจัดการความรู้ที่พัฒนา ไปทดลองใช้ที่คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งสองแห่ง เป็นเวลา ๘ เดือน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ กรรมการที่ปรึกษาและกลุ่มจัดการ
ความรู้ ๗ กลุ่ม ดําเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การจําแนก
ความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งบันความรู้ การนําความรู้ไปใช้ การเผยแพร่ความรู้ 
การสร้างเครือข่ายความรู้ และการประเมินผลความรู้ ได้ผลดังนี้ มีศูนย์จัดการความรู้สําหรับรอผลงาน
จากกลุ่มจัดการความรู้ทั้ง ๗ กลุ่ม ได้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน  จํานวนทั้งหมด ๒๘๕ เรื่อง 
ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการ
ประเมินความสําเร็จในการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากและรูปแบบการจัดการความรู้มี
ความเหมาะสมในระดับมาก  ๔. ป๎จจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ศูนย์การจัดการความรู้ วัฒนธรรม   
ในการจัดการความรู้ของผู้บริหารและคณาจารย์  และยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้                 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่ทํางานโดยใช้ความรู้ที่ผ่านกี่ฝึกอย่างดี ความไว้วางใจ พลังและการมีส่วนร่วมและ
ยึดหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ได้แก่ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ คํานึงถึงวัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันและรู้รักสามัคคี 



 

๘๔ 

      โดยสรุป รูปแบบการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพเหมาะสม ผู้บริหารและคณาจารย์มี
ความพึงพอใจและประเมินความสําเร็จของการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก จึงสามารถนําไปใช้เป็น
รูปแบบสําหรับการพัฒนาการจัดการกความรู้ในคณะหรือสถาบันทางการศึกษาต่อไป 

ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ ๙๘ ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สมมุติฐานทุกตัวย่อมมีผลต่อการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ประกอบไปด้วย 
๑. การกําหนดความรู้ ๒. การแสวงหาความรู้  ๓. การสร้างความรู้  ๔. การแลกเปลี่ยนความรู้         
๕. การจัดเก็บความรู้ และนําความรู้ไปใช้ ซึ่งจากการวัดระดับประสิทธิผลการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทุกขั้นตอนพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ชูเกียรติ  ก่อเกิด๙๙  และคณะ  ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ       
(๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน  (๒) เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน (๓) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) สภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ  ตอนบนทั้ง ๓ ด้าน  ได้แก่การวางแผน
เตรียมการ  ด้านการลงมือปฏิบัติ   และด้านการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ในภาพรวม
และรายด้านมีคุณภาพของการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  ๒)  ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ความในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .๐๑  ได้แก่  ป๎จจัยด้านกระบวนการการบริหารจัดการ  ป๎จจัยด้านโครงสร้างองค์กร  ป๎จจัย
ด้านผู้นําและภาวะผู้นํา  และป๎จจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์กร   ส่วนป๎จจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและป๎จจัยด้านคุณลักษณะ  ความรู้  ทักษะความสามารถของบุคลากร  ส่งผลต่อสภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน  อย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  และ ๓) รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคเหนือตอนบนเป็นรูปแบบที่มีลักษณะกระบวนการเชิงระบบ  โดยมีองค์ประกอบอยู่ ๔  ด้าน คือ    

                                                           
๙๘ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์, “ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 
           

๙๙
 ชูเกียรติ  ก่อเกิด, และคณะ, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่  ๒  
ฉบับท่ี ๒, พ.ค. – ส.ค. ๒๕๕๗) หน้า ๘-๙. 



 

๘๕ 

๑) ด้านป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้  ๒) ด้านกระบวนการและกิจกรรมการบริหาร
จัดการความรู้  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนที่เรียกว่า M (P-D-C-A) ๓) ด้านผลผลิตอันเกิดจาก
กระบวนการและกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้และ  ๔) ด้านข้อมูลย้อนกลับและผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม 

ประกอบ ใจม่ัน๑๐๐ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) วิเคราะห์แนวคิดการบริหาร
จัดการความรู้ หน่วยงาน บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและการสื่อสาร (๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓) พัฒนาต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกรณีศึกษา (๔) วิเคราะห์ประสิทธิผล
ของต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่น สําหรับการเสนอ
ต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีโค้ต ได้แก่ จาวาสคริปต์ เอเอสพีสคริปต์และ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการประเมินระบบโดยทดลองใช้กับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียน 

ประพันธ์ นึกกระโทก๑๐๑ ได้วิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กร
ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า ด้านความไว้วางใจเป็นการขอคําปรึกษาจากสมาชิกภายใน
ชุมชนการขอคําปรึกษาจากพระสงฆ์ ด้านการเงินโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนนําเอา
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การเงินมาส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชนในหมู่บ้านมีองค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินยามฉุกเฉินได้  ด้านธรรมชาติมีการ
นําปุาไม้ในชุมชนมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านดํารงชีวิต มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่ใช้พอเพียงสําหรับใช้
ทําการเกษตรด้านบุคคลเป็นการนําองค์ความรู้ของบุคคลที่ได้จากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวคนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงด้านการให้ความรู้มีการพัฒนาการเรียนรู้ครั้งในระบบนอกระบบ

                                                           
๑๐๐ประกอบ ใจมั่น, “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสาหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย., ๒๕๔๗). 

๑๐๑ประพันธ์ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๘๖ 

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความสมดุลและความพอดีในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตที่
หลากหลายด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการนําโครงสร้างพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ 
ได้แก่ กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีไฟฟูาครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านโทรศัพท์สาธารณะมีความสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน  

๒. ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน และความรู้ของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการความรู้สู่ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนพบว่าการจัดการความรู้
ขององค์กร ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้รองลงมาคือ ด้านการแบ่งป๎นความรู้น้อยที่สุดคือด้านกาจัดเก็บความรู้  

๓. รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน   

๓.๑ รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนใน
การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนปุาทาม ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน รูปแบบการบูรณาการจัดการความรู้รู้
สู่ชุมชนขององค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน มีลักษณะการนําทุนทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการ
จัดการความรู้สู่ชุมชนมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยทุนทางสังคมที่ถูกนํามาใช้ได้แก่ความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคลผู้เป็นต้นคิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาทามซึ่งคิดว่าผู้ริเริ่มไม่ได้มุ่งครอบครองปุาทามแต่เพียงผู้
เดียวก่อให้เกิดการใช้ทุนทางบุคคลในชุมชนก่อตั้งเป็นองค์กรเล็กๆในชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาทามโดยรอบชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน และใช้ทุนทางความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมา
ทบทวนสร้างกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาทามพร้อมกับการใช้ทุนทางการเงินซึ่งภายหลังการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ปุาทามเกิดการสร้างเงินสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน  

๓.๒ รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนใน
การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนรูปแบบการ บูรณาการจั ดการความรู้สู่
ชุมชนขององค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นลักษณะของการดึงทุนทางสังคมการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ภาวะผู้นําของผู้นําชุมชน การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารขยายเป็นเครือข่าย การดึงทุนทางสังคมควบคู่ไป
กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมบทบาทผู้นําในองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแบบของผู้นํา 
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน  

๓.๓ รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนใน
การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนกลุ่มผลิตผ้าห่มนวมบ้านหนองยารักษ์ เป็นลักษณะของการดึงทุนทาง
สังคมการประกอบอาชีพทางการเกษตร ภาวะผู้นําของผู้นําชุมชน การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารขยายเป็นเครือข่าย การดึง



 

๘๗ 

ทุนทางสังคมควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมบทบาทผู้นํา ในองค์กรชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งตามแบบของผู้นํา เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน  

๓.๔ รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนใน
การพ่ึงพาตนเองอย่างยังยืน กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก มีการดึงทุนทางสังคมที่เกิดจากตัวบุคคลคือ
ประธานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก มาใช้เชื่อมโยงกับทุนที่มีอยู่ในสังคมทั้งทุนที่เป็นทรัพยากรบุคคล 
ทุนทางการเงินของสมาชิกที่เกิดจากการระดมทุน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาพัฒนาต่อยอด
อาชีพในชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนควบคู่กันกับกระบวนการจัดการความรู้สู่ชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้ามาเรียนรู้ รับฟ๎งการ
ถ่ายทอดประสบการณ ์

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค๑๐๒ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในเขตภูมิภาคตะวันตก” ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการ
จัดการความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ ๑) ภาพรวมของสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัด    

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( =๓.๖๙)     

๒) ภาพรวมของสภาพองค์ประกอบการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( =๓.๘๘) 

ได้แก่ด้านบุคคล (= ๔.๑๕) ด้านองค์กร (= ๓.๙๕) ด้านการเรียนรู้ (= ๓.๘๙) และด้าน

เทคโนโลยี จํานวน๑๑ ข้อ (= ๓.๕๔) ตามลําดับ และ ๓) ภาพรวมของสภาพขั้นตอนการจัดการ

ความรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง(= ๓.๔๙) ส่วนในแต่ละขั้นตอน พบว่า เหมาะสมอยู่

ในระดับมาก  มีจํานวน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การนําความรู้ไปใช้ (= ๓.๗๒) การกําหนดความรู้ (= 

๓.๕๘)การติดตามและประเมินผล (= ๓.๕๗) และอีก ๔ ขั้นตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน

กลางได้แก่การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (= ๓.๔๒ การสร้างความรู้(= ๓.๓๘) การแสวงหา

ความรู้(= ๓.๓๘) และการแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (=๓.๓๖) ตามลําดับสําหรับป๎ญหาของการ
จัดการความรู้สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากป๎จจัย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) คน ๒) การจัดการความรู้ ๓) องค์กร 
๔) การเรียนรู้ และ ๕) เทคโนโลยี และแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการจัดการความรู้คือ ๑) ด้านองค์กร
ควรมีการสนับสนุนในต่างต่าง ๆ เช่น งบประมาณ การมีพ้ืนที่ เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) ด้าน
การจัดการความรู้ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และจัดทํา
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ๓) ด้านการเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และ ๔) ด้านคนควรให้ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
                                                           

๑๐๒พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, “การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก”, รายงานวิจัย, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน : จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ. 



 

๘๘ 

เสนาะ กลิ่นงาม๑๐๓ ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาป๎จจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (๒) ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓) พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ อธิการบดี ๖ คน 
และอาจารย์จํานวน ๓๔๕ คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์(อธิการบดี)และแบบสอบถาม
(อาจารย์) เกี่ยวกับป๎จจัยแห่งความสําเร็จที่มีต่อการจัดการความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ใน
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple 
Regression Analysis)ผลการวิจัยพบว่า ป๎จจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย ภาวะผู้นําของผู้บริหารซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด และโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวัดและประเมินผล
การจัดการความรู้มีความสําคัญในระดับรองลงมาตามลําดับ ส่วนกระบวนการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัย พบว่า ประกอบด้วยขั้นตอนการกําหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ ส่วนรูปแบบการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ข้อค้นพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสมและมี
ลักษณะเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แตกต่างจากทฤษฎีและงานวิจัยอ่ืนๆ คือ รูปแบบการจัดการ
ความรู้ควรจําแนกออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับการบริหาร การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยควรมี
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เปูาหมายและกลยุทธ์ให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี
รับผิดชอบโดยตรง มีสํานักงานการบริหารจัดการความรู้ มีการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และ
บุคคลเป็นทีมงานแบบข้ามสายงานเพื่อรับผิดชอบงาน (๒) ระดับปฏิบัติ การจัดการความรู้ดําเนินการ
โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิในการนําความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) และความรู้
เด่นชัด (Explicit Knowledge) มาสร้างปฏิสัมพันธ์ความรู้ตามวงจรการจัดการความรู้ เกิดการ
เชื่อมโยงทั้งภายในหน่วยการมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายแก่กัน โดยผู้บริหาร
เป็นป๎จจัยสนับสนุนที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นคลังป๎ญญาของท้องถิ่นและตอบสนองปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 
 

                                                           
๑๐๓ เสนาะ กลิ่นงาม. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ.”,ดุษฎีนิพนธ ์

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต,  ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑) 



 

๘๙ 

เอื้อมอร ชลวร๑๐๔ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า 
ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝ๎งลึกในตัวคน (tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง(explicit 
knowledge) ในกระบวนการจัดการความรู้มีหลักในการพยายามนําเอาความรู้ที่ฝ๎งลึกในคนออกมา
เป็นความรู้ชัดแจ้งโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้จะ
มีหลากหลายวิธีการ แต่กระนั้นก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้มักมีข้อจํากัดจากหลาย
เหตุป๎จจัยซึ่งอาจฉุดให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ในขณะที่เมื่อพิจารณาการ
จัดการความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่ามีการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ ยาวนานร่วม 
๒ ,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรู้ ในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมากจึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ  
แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี โดยผู้วิจัยเห็นว่าหลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่
ทําให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ (๑) การใช้หลัก
ไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน(๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วย
หลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔)กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย 
และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์
ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาผู้วิจัยได้นําพุทธธรรม ทั้ง ๔ หมวดเข้ามาประยุกต์สร้างรูปแบบ
จัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ 

ผู้วิจัยเริ่มจากการประยุกต์โมเดลเกลียวความรู้ของอิคุจิโร่ โนนากะ ( Ikujiro Nonaka) 
ที่เรียกว่า เซกิ (SECI) มาเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ แบบด้วยกันคือ       
(๑) การขัดเกลาทางสังคม(socialization) (๒) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization)    
(๓) การผสมผสานความรู้ (Combination) (๔) การผนึกความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวัติ 
ที่มีการหมุนในลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ไม่รู้จบ แล้วนําหลักพุทธธรรม 
๔ หมวดข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งได้เสนอเป็นแบบจําลองใหม่ 
หลังจากนั้นได้นําแบบจําลองดังกล่าวมาทําการตรวจสอบองค์ความรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) สรุปผลว่าได้แบบจําลองการจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณา
การที่พร้อมนําไปใช้งานได้ในองค์กรทั่วไป 

๒.๘.๒) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้จาก

นักวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ได้ดังนี้ 
                                                           

๑๐๔เอื้อมอร ชลวร,” การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 

๙๐ 

นวลละออ แสงสุข๑๐๕ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง”
ผลการวิจัยพบว่า ๑.การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในอดีตจนถึงป๎จจุบัน   แบ่ง
ออกเป็น ๓ ยุค คือ ๑.๑ ยุคเริ่มแรก เป็นยุคเริ่มตั้งมหาวิทยาลัยฯ เป็นช่วงเวลาเริ่มตั้งมหาวิทยาลัยฯ 
ยังไม่มีระบบการจัดการความรู้ชัดแจ้ง ผู้บริหารจัดระบบการจัดการความรู้แบบแก้ไขป๎ญหาเฉพาะ
หน้า และตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในระยะเริ่มแรกนั้น การจัดการส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการจัดการแกนหลักของระบบการจัดการมหาวิทยาลัยฯ ก่อน ดังนั้นความรู้ที่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้ทั้งจากภายนอกและจากกระบวนการทางานจึงกระจัดกระจาย และฝ๎งตัวอยู่
กับบุคลากรเท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นคือ มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร เป็นยุคของการ
ทางานให้ได้ผล (effectiveness) ๑.๒ ยุคเริ่มพัฒนา เป็นยุคที่ระบบการจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เริ่มลงตัวประกอบกับที่จานวนนักศึกษาเริ่มมีมากข้ึน มหาวิทยาลัยฯ จึงเริ่มตระหนักถึงความจาเป็นใน
การรวบรวม และจัดตั้งหลักการจัดการความรู้ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าเมื่อ
ปริมาณงานให้บริการทางการศึกษามากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องพยายามเพ่ิมประสิทธิผลโดยการ
รวบรวม ความรู้ในตัวในที่ต่างๆ เรียบเรียงเป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เพ่ือประสิทธิผล
ในการทางานของทุกฝุาย ลดการทางานและความผิดพลาดซ้ําซ้อน ในยุคเริ่มพัฒนานี้จึงเป็นยุคของ
การแสวงหาเครื่องมือเพ่ือจัดการกับระบบการจัดการความรู้ โดยเครื่องมือหลักที่ใช้คือ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) เช่น การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
(mainframe) เพ่ือจัดระบบการลงทะเบียนและตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยเรียกว่าเป็นยุคของการทางานอย่างมีประสิทธิผล (efficiency)๑.๓ ยุคกําลังพัฒนา เป็น
ช่วงเวลาที่มีความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ใหม่เกิดขึ้นมากมายทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยฯ เริ่มลงตัวและสามารถรวบรวม ความรู้   ชัดแจ้ง 
(explicit knowledge) ต่างๆ ให้เป็นแนวคิด (concept) เพ่ือสร้างเป็นนโยบายการจัดการความรู้ใน
ระดับสูงได้ ประกอบกับการที่จานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างมากจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น กอร์ปกับเป็นยุคแห่งการก้าวกระโดดทางวิทยาการด้านการ
สารสนเทศ ต้นทุนในระบบสารสนเทศมีราคาถูกลง และมหาวิทยาลัยฯ มีทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้น 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงสามารถรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือปรับปรุงการจัดการ
ความรู้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซอฟท์แวร์ (software) เป็น
เครื่องมือสําคัญในการจัดการความรู้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการสร้างความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การกระจายความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้  
                                                           

๑๐๕นวลละออ แสงสุข, “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 



 

๙๑ 

๒. ป๎ญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ในอดีตจนถึงป๎จจุบันพบว่า มี ๑๐ 
ประการ คือ (๑) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ (๒) ขาดความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ (๓) มีการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง (๔) ขาดความสามารถในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (๕) การให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการจัดการความรู้ยังไม่เพียงพอ (๖) มนุษย
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมีน้อย (๗) ขาดระบบสนับสนุนในการเรียน
ของบุคลากร (๘) ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการแบ่งป๎นความรู้ (๙) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการจัดการความรู้มีน้อย และ (๑๐) ขาดการสร้างให้บุคลากรเป็นผู้สนใจใฝุเรียนรู้  

๓. รูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เหมาะสมในอนาคตควร
ดําเนินการใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการสร้างความรู้ ควรดําเนินการ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้สร้างความรู้โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ดําเนินการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้
โดยมีการลงมือปฏิบัติจริง (๒) ด้านการจัดเก็บความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการโดยการกําหนดให้
มีระบบการเก็บรวบรวมความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีการกําหนดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการ
สร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ (๓) ด้านการกระจายความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการโดย
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้
กําหนดข้อปฏิบัติในการกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่าง ๆ และกําหนดวิธีการในการกระจายความสู่
หน่วยงานย่อย และ (๔) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการโดยการนาความรู้
จากฐานข้อมูลออกไปใช้ และมีการใช้ระบบการสื่อสารเพ่ือการไหลของงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

พรรณี สวนเพลง, ผศ.ดร., และคณะ๑๐๖ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. การนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการนํารูปแบบการ
จัดการความรู้ โดยใช้กรณีศึกษา: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต  

๑.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ KM Portal โดยนํารูปแบบการจัดการความรู้ซึ่งเป็น   
ผลของการวิจัยในระยะที่ ๑ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๖ ส่วน คือ ภาวะผู้นํา การสร้างแรงงาน 
ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ การสื่อสารความรู้และเทคโนโลย ีการไว้ใจซึ่งกันและกัน และ พลังร่วม 
ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูได้ที่ http://www.dusit.ac.th/kmarit/ เป็นเว็บไซต์มีข้อมูล ที่เป็น

                                                           
๑๐๖พรรณี สวนเพลง, ผศ.ดร., และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”, รายงานวิจัย, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุติ, 
๒๕๕๒),หน้า  บทคัดย่อ. 



 

๙๒ 

ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้สําหรับกระบวนการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริการความรู้ 

๑.๒ การประเมินสภาพป๎จจุบันและความต้องการในการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้

ของสํานักวิทยบริการ พบว่า สภาพป๎จจุบันมีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง (  =๓.๕๓) 
เมื่อจําแนกตามรายด้าน คือ การสื่อสารและเทคโนโลยี ผู้นาํ ปฏิสัมพันธ์ความรู้ บุคลากรพลังร่วมการ

ไว้วางใจ ตามลําดับ (  = ๓.๗๒, ๓.๕๗, ๓.๕๒, ๓.๕๑, ๓.๔๖ และ ๓.๔๑) และมีความต้องการใน

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น (  = ๓.๙๔) จาํแนกตามรายด้าน คือ การสื่อสารและ

เทคโนโลยี การไว้วางใจ พลังร่วม ปฏิสัมพันธ์ความรู้ บุคลากร และผู้นํา ตามลําดับ (= ๔.๑๕, 
๔.๐๖, ๔.๐๐, ๓.๘๙, ๓.๘๒ และ ๓.๗๓) 

๒ . การประเมินสภาพป๎จจุบันและความต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาพรวม พบว่า แนวโน้มของสภาพป๎จจุบันของการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๑๐) เมื่อจําแนกตามรายด้าน คือ คน การเรียนรู้ องค์กร 

เทคโนโลยี และความรู้ ตามลําดับ (  = ๓.๒๕, ๓.๑๑, ๓.๑๐, ๓.๐๗ และ ๒.๙๕) และมีความ 

ต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง (  = ๔.๒๕) จําแนกตามรายด้าน คือ เทคโนโลยี คน 

การเรียนรู้ องค์กร และความรู้ ตามลําดับ (  = ๔.๓๔, ๔.๒๗, ๔.๒๓, ๔.๒๒ และ ๔.๑๙) 
๓. กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  มี ๕ กลยุทธ์ คือ      

๑) พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Management Plan to Learning Organization) ๒) บูรณาการระบบย่อยทั้ง ๕ 
ด้าน โดยใช้การบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ Thailand Quality Awards: TQA ซึ่งเป็นการบริหาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Integration with TQA) ๓) พัฒนา “อัตลักษณ์” (Corporate Identity) 
ของ มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งทางวิชาการและอัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย (Corporate Identity) ๔) สร้างและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ 
ปราชญ์ชาวบ้าน (Local wisdom) ๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็น องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (IT for LO)  

กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล๑๐๗ ได้วิจัยเรื่อง การจัดความรู้ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า ตอนที่ ๑ กลุ่มผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ 
(KM)จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ที่ตอบแบบสํารวจ
เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๔ มีอายุสูงกว่า ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๑ มีระดับการศึกษาอยู่ใน
                                                           

๑๐๗กองพัฒนาคุณภาพ, “การจัดความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล”, รายงานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒), หน้า  บทคัดย่อ. 



 

๙๓ 

ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ ประสบการณ์การทํางานไม่เกิน ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ 
โดยผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ประสบการณ์และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานด้านการ
จัดการความรู้ในหน่วยงานของตนเอง ที่มีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบและดําเนินการด้านการ
จัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง และเคยเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
คณะ/สถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัยและจัดโดยหน่วยงานภายนอก สําหรับเหตุผลของการเกิดการ
จัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานควรเกิดจากหลายเหตุผล โดยเรียงจากความสําคัญที่สุด คือ 
หน่วยงานเห็นประโยชน์ นโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของหน่วยงาน และกลุ่มบุคลากรมีความ
สนใจและร่วมมือกัน สําหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานยังขาดผู้ประสานงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 
(KM) โดยตรงระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) พบว่า หน่วยงานสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทําให้บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ ที่เหลือมีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๑๖-๓.๔๙ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ (KM) 
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู้ (KM) อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๙๓-๓.๒๘ ซึ่งในหัวข้อหน่วยงานมีการประเมินผลการ
จัดการความรู้ (KM) โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ๒.๙๓ระดับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) พบว่า มีเพียง ๒ 
หัวข้อเท่านั้น ที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ และ 
๓.๕๖ คือ หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และหน่วยงานสนับสนุนเรื่องการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ สําหรับที่เหลือมีความรู้ 
ความเข้าใจในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๗๑-๓.๔๔ โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ บุคลากรของหน่วยงานมีการทบทวนและต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมใหม่ ตอนที่ ๒ กลุ่ม
บุคลากรทั่วไปจากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรทั่วไปที่ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็นหญิง คิด
เป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ มีอายุอยู่ระหว่าง ๒๔-๕๒ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕ มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๐ ประสบการณ์การทํางานไม่เกิน ๑๗ ปีคิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๒๓บุคลากรทั่วไปส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม/
ประชุม/สัมมนาจากหน่วยงานภายในคณะ/สถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก แต่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานนอกจากนี้ เห็นว่าสาเหตุ
ของการเกิดการจัดการความรู้ในหน่วยงานควรจะเกิดจากนโยบายของหน่วยงาน รองลงมาก็เป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมีความสนใจและร่วมมือกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังมี



 

๙๔ 

ความเห็นด้วยว่า หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการความรู้(KM)ประสบการณ์และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
(KM) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย บุคลากรสาย ข เคยเข้าร่วมมากที่สุด โดยเข้าร่วมในการอบรม/ประชุม/
สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ นั้น บุคลากรทุก
สายงานแทบจะไม่เคยเข้าร่วมเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยังเห็นว่าหน่วยงานจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน 

๒.๘.๓) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดการความรู้ 
ปาน กิมปี๑๐๘ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือ

การพ่ึงตนเองของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ๑) เครือข่ายการเรียนรู้มีการพัฒนาจากการตระหนักถึง
ป๎ญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีผู้นําชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
มีการใช้เครือข่ายสังคมเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานภายในชุมชน และมีการขยายเชื่อมโยงกับองค์กร
เครือข่ายในภาครัฐ เอกชน ชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรวิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายการพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นหลัก          
๒) กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่พบในเครือข่ายการเรียนรู้ มีทั้งกิจกรรมในด้านการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และแก้ป๎ญหา อันเป็นพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ด้านพัฒนาข่าวสารข้อมูล และ ด้านพัฒนา
ทักษะอาชีพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ โดยองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย
การใช้ความรู้จากการศึกษาแบบทางการเสริมต่อด้วยการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยอันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ๓) ป๎จจัยความสําเร็จของเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอก
โรงเรียนที่สําคัญ คือ ป๎จจัย ภายนอก ได้แก่ การเผยแพร่แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา การให้
ความสําคัญ และความต่อเนื่องของรัฐบาลต่อนโยบายการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองของชุมชน  ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ป๎จจัยภายใน ได้แก่ความตระหนักในป๎ญหา
ของชุมชน การมีผู้นําชุมชนที่มีความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ป๎ญหาของชุมชน  ตลอดจน
ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายโดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พ่ึงตนเอง 

                                                           
๑๐๘ปาน กิมปี, “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของ

ชุมชน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, ๒๕๔๐). 



 

๙๕ 

กฤษฎา กรุดทอง.๑๐๙ ได้วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีศึกษากลุ่มภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใ น
กรุงเทพมหานครและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการผลิตครูหลักสูตร ๕ ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กรุงเทพมหานครโครงการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ เน้นให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวิจัยและการวิจัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานได้ในระดับที่แตกต่างกัน  ในการ
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยออกแบบให้มีเครือข่ายการวิจัยระดับแม่ข่าย (hub) ๑ แห่ง ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเครือข่ายระดับภูมิภาค (node) ๘ แห่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภูมิภาคต่างๆ ๘ แห่ง โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพมหานคร ๖ แห่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สนใจต้องจัดทําข้อเสนอโครงการตามกรอบ TOR ของ
ภูมิภาคของตน และเสนอขออนุมัติต่อเครือข่ายระดับภูมิภาคและเครือข่ายระดับประเทศตามลําดับ
และรวบรวมข้อความเห็นชอบต่อ สกอ.ต่อไป ส่วนเครือข่ายระดับภูมิภาคและเครือข่ายระดับประเทศ
ก็ต้องดําเนินการจัดทําข้อเสนอในระดับของตนเสนอขอความเห็นชอบต่อสกอ .และขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้วยเช่นเดียวกัน 

สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ๑๑๐ ได้วิจัยนําร่องพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแบบเครือข่ายสถานศึกษา (School Cluster) ให้สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาหลักสูตรได้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ได้องค์ความรู้รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาแบบเครือข่ายสถานศึกษา ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ
เครือข่ายสถานศึกษาโดยการบูรณาการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์มี๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การร่วมแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) การร่วมวิเคราะห์ ๓) การร่วม
ปฏิบัติการ ๔)การร่วมประเมินผล และได้คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ
เครือข่ายสถานศึกษา ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบเครือข่าย
สถานศึกษา ๒)ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีไทยที่สัมพันธ์กับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ๓) ชุด
ปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา      
๔) ชุดปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 

                                                           
๑๐๙กฤษฎา กรุดทอง, “การสังเคราะห์ผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีศึกษากลุ่มภูมิภาค กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย,: (คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐), หน้า  บทคัดย่อ. 

๑๑๐ สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ, “รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาแบบเครือข่ายสถานศึกษา”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๐), หน้า 
บทคัดย่อ. 



 

๙๖ 

พิสิฐ เทพไกรวัล๑๑๑ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การวิจัยมี ๔ ระยะ คือ 
ระยะที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการจํานวน ๓ คน 
และการสํารวจสภาพป๎ญหาและความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสร้าเครือข่าย
และองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในส่วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะที่ ๒ การสร้างและตรวจสอบกระบวนการสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบ
ของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพ การจัดการศึกษาในโรงประถมศึกษาขนาดเล็ก ระยะที่ ๓ การ
ทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในสถานการณ์จริง จํานวน ๒ โรงเรียน และ ระยะที่ ๔ การประเมินการใช้รูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างเครือข่าย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างเครือข่าย    
๒) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ๓) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน ๔) ขั้นบริหารจัดการ
เครือข่าย ๕) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ ๖) ขั้นรักษาความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบ
ของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่    
๑) ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญที่เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ ของเครือข่าย ๒) ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา ๓) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิก เครือข่าย ๔) กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ (empowerment)ของเครือข่าย ๕) คุณลักษณะที่ดี ของผู้นําเครือข่ายและ   
๖) การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล หน่วยงาน/
องค์กร ที่สมัครใจรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือได้แก่ กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มผู้นําชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มศิษย์เก่า ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ของเครือข่าย ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทเพ่ือทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป แล้วสรุปรวมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

                                                           
๑๑๑ พิสิฐ เทพไกรวัล,“การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 



 

๙๗ 

ของการดําเนินงานแต่ละด้าน เพ่ือกําหนดเปูาหมายในการทํางาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ และจัดทําแผนพัฒนาร่วมกัน มีโครงการ เกิดขึ้นหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง 
การดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปีการศึกษา ผลการประเมินโครงการพบว่า ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป และส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนตามขอบข่ายที่คาดหวังสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์๑๑๒ ไดว้ิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายเรียนรู้ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของ
สถาบันผลิตครูในการส่งเสริมเครือข่ายการ เรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ๒) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการ เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ๓ )เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิง นโยบายการส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเครือข่าย มีความคาดหวังในบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ใน ฐานะสถาบันผลิตครู 
ดังนี้ ๑) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับชุมชน ๒) ทําหน้าที่จัดอบรม สัมมนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ๓) ผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ๔) เป็นสื่อกลางในการนําเทคนิคและสิ่งใหม่ๆมาแนะนําต่อ
ชุมชน ๕) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๖) เป็นสื่อกลางทางความคิดโดยอาศัยการวิจัย      
๗) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และทันสมัย ๘) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ  ๒.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเห็นด้วยกับการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ศรีตรัง หรือ  เครือข่าย 
SEN บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ที่ประสบกับสถานการณ์  ความไม่
สงบ การเดินทางอยู่ในสภาวะเสี่ยง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นจะทําให้ครูมีความ  
ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนานวัตกรรมระดับบุคคล พบมากในรูปของแบบฝึกและ
บทเรียน แบบโปรแกรม และครูไม่สามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมได้ เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาวิจัยน้อย ไม่สามารถเตรียมการได้ทัน ทําให้ผู้วิจัย ต้อง
เปลี่ยนรูปแบบการ บริหารเครือข่าย จาก R๒R เป็น D๒R แทน ทั้งนี้พบว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายังมีป๎ญหาในการ ใช้เครือข่าย SEN ครูประจําการมีป๎ญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะมี
ประสบการณ์มาก มีความรู้เพียง พอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่สามารถทําได้ สําหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน แม้ว่าจะมีความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
สอนน้อย จึงไม่มั่นใจที่จะแลกเปลี่ยนเนื่องจาก กลัวความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๒ กลุ่ม มีป๎ญหา
ในการใช้เครือข่าย SEN ร่วมกัน คือ ไม่มีเวลามาก พอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย เนื่องจาก

                                                           
๑๑๒ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, “การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”, รายงานวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
๒๕๕๒),หน้า  บทคัดย่อ. 



 

๙๘ 

ได้รับภาระงานอื่นๆนอกเหนืองานสอน ต่อความคาดหวัง ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย
มีต่อเครือข่ายการศึกษา SEN พบว่า มีความคาดหวังสูง โดยเฉพาะ คาดหวังจะให้ SEN เป็นเครือข่าย
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ มีการผลิตสื่อ IT เผยแพร่ รวมทั้ง คาดหวังให้ SEN เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และขอให้ทุกองค์กรทางการ ศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ SEN 
โดยเฉพาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้ปกครอง และผู้เรียน  ทุกระดับ นอกจากนี้           
ยังต้องการให้ SEN จัดกิจกรรมสม่ําเสมอ มีปฏิทินกิจกรรมที่แน่นอน  ๓. นโยบายที่นําเสนอเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีดังนี้ ๑) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัย และเพียงพอ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิชาชีพอ่ืนๆ ๒) เพ่ิม
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ครู ไม่ต้องทําหน้าที่อ่ืนๆที่ไม่ใช่การสอน อาทิ งานธุรการเป็นต้น อันจะ
ทําให้มีเวลามากพอในการเตรียมการสอน และการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง เต็มที่ ๓) สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้มากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายผู้เรียน และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เป็นต้น ๔) เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น   
๕) ส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามครูผู้สอนอย่างสม่ําเสมอ 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ในองค์กรมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายขององค์กรต้องอาศัยเครือข่ายในการทํางาน
ร่วมกัน/ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะ
ทําการศึกษาต่อไป 
  



 

๙๙ 

๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน”/สามารถสรุปเป็นกรอบความคิด (conceptual 
framework) ได้ดังนี้  

 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 
 

หลักพุทธธรรม 
๑. ปาปณิกธรรม ๓ 
๒. ปรโตโฆสะ+ วุฑฒิธรรม ๔ 
๓. ปฏิสัมภิทา ๔ 
๔. สัปปุรสิธรรม ๗ 
๕. จักร ๔ 
๖. กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
๗. ไตรสิกขา ๓ 

 

การพัฒนาการจัดการความรู้       

เชิงพุทธเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

ในเขตภาคเหนือตอนบน 

กระบวนการจดัการความรู ้

๑.  การบ่งช้ีความรู ้

๒. การสร้างและแสวงหาความรู ้

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

๕. การเข้าถึงความรู ้

๖. การแบ่งป๎นแลกเปลี่ยนความรู ้

๗. การเรยีนรู ้

 

แผนภาพที่ ๒.๙ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

 

 
บทท่ี  ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน ” ครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน         
(Mixed Medthod  Reseach) ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   การเก็บรวบรวบข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับ  ๕  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน ” ในครั้งนี้ผู วิจัยใช ระเบียบวิธีวิจัย             
แบบผสมผสานหรือผสานวิธี (Mixed Medthod  Reseach) ระหวางระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative  Research) โดยได้ก าหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัย
เรื่องนี้ประกอบดวยผูที่มีสวนไดสวนเสียในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน (Stake holder) ๔ กลุม ไดแก ๑. ผูบริหารระดับสูง และ
ระดับกลาง  ๒. ผูบริหารระดับตน  ๓. ผูทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ ๔. ผูปฏิบัติงานสาย
วิชาการและตัวแทนผูปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยก าหนดประชากรและ      
กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
 



 

๑๐๑ 

๓.๒ ประชากรและกลุมตวัอยาง   
      ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการจัดการความรู้ เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน”  ได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลมุตัวอยางเชิงปริมาณ 
ก) ประชากร 
ประชากรที่ท าการศึกษา/ไดแก/ผูที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    

ลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๔ กลุม ประกอบไปดวย (๑)ผูบริหารระดับสูง 
และระดับกลาง จ านวน ๓๕ คน (๒) ผูบริหารระดับตน จ านวน ๔๐ คน (๓) ผูทรงคุณวุฒิ    ดานการ
จัดการความรู้ จ านวน ๗ คน (๔) สายวิชาการและผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน ๓๒๑ 
คน รวมเป็นจ านวน ๔๐๓ คน   

ข) กลุ่มตัวอย่าง  
จากจ านวนประชากรทั้งหมด  ผู้วิจัยได้เลือกประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนของผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ผูบริหารระดับตน และผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการ
ความรู้  และสายวิชาการและ ผูปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐  รูป/คน  โดยท าการค านวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมจากสูตรการ
ค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ใชคาความคาดเคลื่อนรอยละ ๕ ที่ระดับความเชื่อมั่น 
๙๕% จากสูตร 

   
 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ๔๐๓ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
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๑๐๒ 

จากนั้นท าการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifies Sampling) โดยค านวณตามสัดสวนของแตละ
แห่ง  จากสูตรการค านวณดังนี้ 

n x Nh 
N 

โดย  N   = จ านวนประชากรทั้งหมด 
n   = จ านวนกลุมตัวอยางที่ตองการทั้งหมด 

    Nh = จ านวนประชากรแตละหนวยงาน 
nh = จ านวนกลุมตัวอยางในแตละหนวยงาน 

ดังตารางแสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง, 
ผู้บริหารระดับต้น,  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้, และผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพ ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 จ านวนประชากร 
รูป / คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
รูป / คน 

วิทยาเขตเชียงใหม ๑๐๔ ๕๒ 
วิทยาเขตพะเยา ๕๙ ๓๐ 
วิทยาเขตแพร ๖๕ ๓๒ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๕๕ ๒๗ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๔๑ ๒๐ 
วิทยาลัยสงฆ์นครนาน ๔๑ ๒๐ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง ๓๘ ๑๙ 

รวม ๔๐๓ ๒๐๐ 

 
๓.๒.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน”ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้สามารถให้ข้อมูลหลัก 
(Key  Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Selection) โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญไว้ว่าต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  ได้แก่  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน



 

๑๐๓ 

ประกอบดวยผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  ผูชวย  
อธิการบดีฝายกิจการทั่วไป  ผูอ านวยการและรองผูอ านวยการ  จ านวน  ๒๐  รูป /คน  ประกอบด้วย   

๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จากการสัมภาษณ ์

ที ่ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง สถานที่ 
๑ พระเทพสิงหวราจารย์ 

(โสภณ  โสภโณ) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒ พระครูธีรสุตพจน์ ,ดร. 
(สง่า  ธีรส วโร) 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร. 
(เสน่ห์  ญาณเมธี) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔ พระครูสิริปริยัตยานุศาส, ดร. 
(ดวงจันทร์  คุตฺตสีโล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๕ นายสุขุม  กันทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ
ทั่วไป 

วิทยาเขตแพร่ 

๖ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. 
(อุดร  อุตฺตรเมธี) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,รก.
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

วิทยาเขตแพร่ 

๗ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร. 
(เฉลิม  สุเมโธ) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ 

๘ ผศ.ดร. สมจิต   ขอนวงค ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตแพร่ 
๙ พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ.   

(เดชา อินทปญฺโญ)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา 

๑๐ พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.ดร.  
(ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม) 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต วิทยาเขตพะเยา 

๑๑ พระราชปริยัติ,ดร.  
(สายัณห์ อรินฺทโม) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา 

๑๒ พระครูศรีวรพินิจ,ดร. 
 (สมคิด คมฺภีรญาโณ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา 

๑๓ พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. 
(สมาน  จนฺทร สี) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

๑๔ นายไพรินทร์  ณ  วันนา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 



 

๑๐๔ 

 
๒) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus  group   

discussion ) 

๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง สถานที่ 

๑๕ พระสุนทรมุนี 
 (เสน่ห์ ฐานสิริ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่านเฉลิมพระเกียรติ 

๑๖ พระชยานันทมุนี, ดร.  
(ธรรวัตร จรณธมฺโม) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นคร
น่าน เฉลิมพระเกียรติ 

๑๗ พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.,ดร. 
(อนันต์  ส วโร) 

รองผู้อ านวยการ, รก.ผอ. ส านักงาน
วิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

๑๘ อ. จีรศักดิ์  ปันล า รองผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 
๑๙ พระครูศรีรัตนากร,ดร. 

(ทองสุข  ปญฺญาสุโข) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๒๐ พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. 
(สมพงษ์  สิริมงฺคโล) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ที ่ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง สถานที่ 
๑. พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร. 

(เสน่ห์   ธมฺมวโร) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 

๒. นายปั่น  อะทะเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป ผู้บริหาร 
๓. พระครูสมุห์วัลลภ  ฐิตส วโร

,ดร. 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ ์

๔. ผศ.ดร.พูนชัย   ปันธิยะ เลขานุการ ฯ ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บัณฑิต
วิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร. ประเสริฐ   ปอนถ่ิน ปร ะธ าน หลั ก สู ต ร ส า ข า สั ง ค ม
สงเคราะห์ศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ ์
 

๖. อ.ดร. ส่งเสริม   แสงทอง อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ ์
๗. นายอติชัย   ไชยกาญจน์ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักงาน 

วิทยาเขต 
 



 

๑๐๕ 

 
  

๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus  group   
discussion ) (ต่อ) 
๘. นางสาวสุจิตตรา   ต๊ะลือ 

 
ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 
 

ส านักงาน 
วิทยาเขต 

๙. นายคีรินทร์   หินคง 
 

ผู้อ านวยการส่วนงานวิชาการ ส านักวิชาการ 

๑๐. ผศ.ดร.อภิรมย์   สีดาค า ผู้อ านวยการ 
ส่วนสนับสนุนวิชาการ 

นักวิชาการ 
ด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
๑๑. ดร. วีระ  สิริเสรีภาพ ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย   

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 
วิทยาลัยสงฆ ์
นักวิชาการ 

ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๑๒. ดร.รัชพล   เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

นักวิชาการ 
ด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์ 



 

๑๐๖ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดแกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มี

โครงสร้าง ( Structure interview ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๓.๑ เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ 
การสัมภาษณเชิงลึก/ แบบมีโครงสราง ส าหรับผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง 

(Keys  Informants)  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะ (Purposive Random ) 
๓.๓.๒ เครื่องมือในงานวิจัยเชิงปริมาณ 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม/เรื่องกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการ

บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีทั้งหมด ๓ ตอนประกอบด้วย 
ตอนที/่๑//ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่/๒//ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ใน

สถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ ข้อค าถามในแตละด้าน เปนแบบมาตราสวน
ประมาณค่า/๕/ระดับ/และแบบปลายเปิด 

ตอนที่/๓//แบบสอบถามปลายเปด/ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์     
กิตฺติปญฺโญ,ดร.   
   
    

ผู้อ านวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ส า ข า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น
ศาสตร์  มจร. 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ – 

พุทธศาสนา 

๒. ดร. อนุวัต    กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓. ดร. บุษกร   วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระเบียบวิธีวิจัย 

 
 



 

๑๐๗ 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้จ าแนกออกเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
๑)/การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร/เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่ 

เกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  

๒)/การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกโดยสัมภาษณกลุมตัวอยางที ่
เป็นผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง    โดยมีขัน้ตอน ดังนี้ 

๒.๑ ขอหนังสือจากภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรรราชวิทยาลัย ลงนามโดยผูอ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรเพ่ือขอความรวมมือไปยังกลุมเปาหมายที่เปนกลุมตัวอยาง 

๒.๒ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง  และนักวิชาการด้านการบริหารและจัดการความรู้ 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
              การวิจัยเรื่อง/““การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน””/มีขั้นตอนการด าเนินงาน  ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยผู้วิจัยด าเนิน  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
กระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 

๔. ผศ.ดร. วีระ   เลิศสมพร อาจารย์ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

๕. ผศ.ดร.วรวิทย์   จันทร์ฉาย อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
สื่อ ศิลปะและ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดการความรู้ 



 

๑๐๘ 

ก) เชิงธุรการ 
๑)/ขอหนังสือจากภาควิชารัฐศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย/ลงนามโดยผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/สาขาวิชา      
รัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือขอความรวมมือไปยังกลุมเปาหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
และแบบประเมิน 

๒)/ด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง/ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

๓)/ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมเอกสารอยางเปนหมวดหมู 
๔)/สรุปผลการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 

ข) เชิงวิชาการ   
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการจัดเก็บข้อมูลดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู วิจัยไดด าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร นโยบาย แผน

ยุทธศาสตร คูมือการจัดการความรู้  รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตลอดถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคตอการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน 

ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ตามรูปแบบการจัดการความรู้สากลและ
ปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน/
๓/ขั้นตอน คือ 

(๑) จัดใหมีโครงสรางของการจัดการความรู้ เชน มีคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง
ก ากับดูแลการจัดการความรู้ในระดับองคกรสูงสุด/จะมีกรรมการคอยตรวจสอบหนวยงานในสังกัดได้
ด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับนโยบาย เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
จะเปนสิ่งที่ลดปญหาตาง ๆ ของหนวยงานได 

(๒)) การก าหนดขอบเขต/กรอบแนวทางการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองคกรดวย
การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการจัดการความรู้ที่องคกรยอมรับไดเพ่ือใหการ
จัดการความรู้เปนกลยุทธที่ตอเนื่องและเปนแบบบูรณาการ 

(๓)/การด าเนินการตามกระบวนการตามกระบวนการจัดการความรู้/๗/ขั้นตอน/(ตาม
แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ประกอบดวย    



 

๑๐๙ 

๑) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) พิจารณาถึง วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 
เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง    
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  

๒) การสร้างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and Acquisition) การ
สร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า  ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)การวางโครงสร้างความรู้  
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT), Web board ,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge Sharing)  ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณี
เป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น 
Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

๗) การเรียนรู้ (learning)  การสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

ขั้นตอนที่  ๓ ผู้วิจัยสร้างและออกแบบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือให ้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้  ด้านการวิจัย และด้านการบริหารองค์กรเพ่ือตรวจความถูกต้อง 
ขั้นตอนที่ ๕ น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไขตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นตอนที่ ๖ น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไมใช่

เก็บจริง ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ในเขตภาคเหนือตอนบน  
ขั้นตอนที่ ๗ น าแบบสอบสอบถามมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยที่ระดับ

ความเชื่อมั่นที่ระดับ ๐.๘ ขึ้นไป ส่วนข้อค าถามทีม่ีค่าเชื่อมั่นต่ ากว่า ๐.๘ ให้น าไปปรับปรุงและกลับไป 
ทดสอบใหม ่ 

ขั้นตอนที่ ๘ น าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดท่ีได้ก าหนดไว้ 



 

๑๑๐ 

ขั้นตอนที่ ๙ น าข้อมูลทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือมาวิเคราะห์
ตามหลักวิจัยทางสังคมศาสตร์และสรุปผล  

ขั้นตอนที่ ๑๐ ส าหรับการพัฒนาและน าเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาการจัดการ
ความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารสถาบันมหาวิทยาลัยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีขั้นตอน
ประกอบด้วย ดังนี้ ๑.รวบรวมข้อมูลเอกสาร จากสภาพปัญหาอุปสรรคการการจัดการความรู้ ความ
คิดเห็นด้านกระบวนการจัดการความรู้  ปจจัยที่สงผลตอความส าเร็จในการด าเนินงานดานการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณจากผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและผูบริหารระดับตน และขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมมาจากผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และศึกษาแนวคิดหลักธรรมของพุทธศาสนาเถรวาท  ๒. สรางรูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรู้เชิงพุทธ  ๓.น าเสนอรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  
 

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่องนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยก าหนดระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณ/(Quantitative/Research) ใชวิธีการเชงิส ารวจ/(Survey/Research)/รูปแบบของ
แบบสอบถามและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ไดมาจากการสัมภาษณ์และ
การสนทนากลมุ (Focus Groups) ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยน าผลคะแนนที่ไดจากการ
สอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบกาวิเคราะห์ตามรูปแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ดังนี้ 

ตอนที่/๑/ข้อมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใช
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การค านวณค่าความถี่ ร้อยละ 

ตอนที่/๒/ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)ข้อค าถามในแตละดานเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ๕ ระดับ
โดยการวิเคราะหความแตกตางของกระบวนการแต่ละข้ันตอนของสวนงานตางๆในมหาวิทยาลัย และ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’ s Product  
Moment Correlation Coefficient) ตามเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็น ซึ่งเป็นการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ที่มีมากกว่า ๒ ค่า โดยที่ตัวแปรตาม ( )          
มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม เมื่อได้แบบแผนความสัมพันธ์ (สมการพยากรณ์) แล้วสามารถน าแบบ



 

๑๑๑ 

แผนดังกล่าวไปใช้ประมาณค่ากลุ่มได้ โดยอาศัยความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์  โดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  

ตัวแปรที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้(  ) 

ตัวแปรที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้(  ) 

ตัวแปรที่ ๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(  ) 

ตัวแปรที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้(  ) 

ตัวแปรที่ ๕ การเข้าถึงความรู้(  ) 

ตัวแปรที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(  ) 

ตัวแปรที่ ๗ การเรียนรู้(  ) 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( ) 
      โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็น ส าหรับการตอบที่เป็นมาตรประมาณค่า 

๕ ระดับ๑ 
      เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้ 

๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 

     เกณฑ์การวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดยแสดงระดับ 
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ดังนี้ 

±. ๐.๘๑ ถึง ±. ๑.๐ หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่  ในระดับ สูงมาก 
± ๐.๖๑ ถึง ± ๐.๘๐ หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่  ในระดับ สูง 
± ๐.๔๑ ถึง ± ๐.๖๐ หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่  ในระดับ ปานกลาง 
± ๐.๒๑ ถึง ± ๐.๔๐ หมายถงึ มีความสัมพันธ์อยู่  ในระดับ ต่ า 
± ๐.๐๑ ถึง ± ๐.๒๐ หมายถงึ มีความสัมพันธ์อยู่  ในระดับ ต่ ามาก 

ตอนที/่๓//แบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของ

                                                           
๑ยุทธ ไกรวรรณ, หลักการท าวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๕๐), หน้า 

๑๐๑. 



 

๑๑๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  น าผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา 

โดยการวิเคราะหแบบ ๓ ขั้นตอน 
ขัน้ตอนที่/๑//การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตอนที่/๒//ท าการสังเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนที่/๓//สรุปและรายงานผล  
 

   ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
   ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
   ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น

และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
   ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป  

   ๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group  Discussion) 
   จากการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  “รูปแบบ
การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใน
เขตภาคเหนือตอนบน”  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  โดยเรียงล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นตอนแรก  วิเคราะห์สภาพทั่วไปของกระบวนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็น 
อยู่ในปัจจุบัน (Thesis)  

  ขั้นตอนที่สอง  วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยต่อกระบวนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็น 
อยู่ในปัจจุบัน (Antithesis) 

  ขั้นตอนที่สาม  สังเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหา  เพ่ือหาลักษณะร่วม 
(Common  Character)  และข้อสรุปร่วม  (Common  Conclusion)  ที่มีความเหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติใช้ได้จริง  ในบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Synthesis) เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนการ
จัดการความรู้เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน  

 



 

๑๑๓ 

ตารางข้ันตอนการด าเนินการวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน” มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังตารางดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 
ขั้นที่ ๑ 

ก าหนดกรอบแนวคิด 
ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นที่ ๒ 
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๒๐  รูป /คน  

แบบสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ ๓ 
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

ส่งแบบสอบถามในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 

แบบสอบถาม 

ขั้นที ่๔ 
ประมวลผลข้อมูล 

เชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ 
เชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย
กระบวนการอุปนัย  จัดสรร 
ข้อค้นพบ 

กระบวนการการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาคเหนือตอนบน 

ขั้นที่ ๕ 
ร่างผลการวิจัย 

บูรณาการผลเชิงปริมาณกับผล
เชิงคุณภาพ 

ร่างผลการวิจัยพร้อมรูปแบบ
ที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๖ 
การตรวจสอบและยืนยันตัวแบบ 

สนทนากลุ่มเฉพาะโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  ๑๒  รูป/
คน 

รูปแบบได้รับการยืนยัน 

ขั้นที่ ๗ 
เขียนงานวิจัย 

เขียน ตรวจทาน สรุปและ
เสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 



 

 

 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

ในบทนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการ
บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จ านวน ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๒๐ รูป/คน เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๒. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้
ที่มีส่วนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ
และผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
๐.๐๕ เท่ากับ จ านวน ๒๐๐ รูป/คน เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (    ) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ( Correlation Analysis ) 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis)  

๓. การเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling)  



 
 

๑๑๕ 

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ จ านวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือเสนอรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอผลการการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน

เขตภาคเหนือตอนบน  
๔.๒ การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  
๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๒๐ รูป/คน เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน มีประเด็นใน
การสัมภาษณ์ ๖ ประเด็น คือ 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กร 
๔.๑.๒ ผลการด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรที่ผ่านมา และในปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กร 
๔.๑.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ใน

การบริหารองค์กร 
๔.๑.๔ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
๔.๑.๕ แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 
๔.๑.๖ การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 



 
 

๑๑๖ 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กร
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นสภาวะของการแข่งขันในวงการการศึกษาเพ่ือยกระดับองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้จ าต้องมีการด าเนินการในการจัดการความรู้  องค์กรทุก
ประเภทในยุคปัจจุบัน ต้องมีการประเมินตนเอง เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนจนได้แนวทางการ
พัฒนา และมองเห็นความเสี่ยง (SWOT Analysis) เมื่อประเมินทั้งภายในและภายนอก ก็จะมองเห็น
สถานการณ์ในปัจจุบัน ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร อันใดเด่น อันไหนด้อย พร้อมที่จะพัฒนา๑

 ซึ่งการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในทัศนะเห็นว่าต้องพัฒนาที่เริ่ม
จากตัวเองก่อนในการรักที่เรียนรู้ การพัฒนาการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องท าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ 
และต้องพิจารณา ควบคู่กับการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย๒ในฐานะผู้บริหารระดับสูงต้องให้
การสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์กรที่จะต้องมีการพัฒนาการจัดการ ความรู้ให้เป็นไปตาม
แผนของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา๓ และในส่วนของผู้บริหาร
โดยเฉพาะส่วนของการจัดการศึกษา ต้องเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ และมี
การกระจายข้อมูลเหล่านั้น๔ โดยเฉพาะจากค าแนะน าของคณะกรรมการที่มาประเมินการศึกษา ทาง
วิทยาเขตได้พยายามท าตามโดยดูทิศทางการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่๑๒ และของมหาวิทยาลัยเป็นหลักผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นให้บุคลากรร่วมงาน
ได้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้๕ ผู้การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management 
เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีค าถาม
ต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็น
                                                           

๑สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๓สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์ , รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

๔สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 

๕สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๑๗ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง๖ ในขณะที่บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ตระหนักและรับรู้ ถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมร่วมกันที่จะต้องปรับตัวเพ่ือการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกับ
คุณลักษณะขององค์การที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยที่ผู้บริหารต้อง
เป็นคนริเริ่ม เป็นผู้น า และมีวิสัยทัศน์ต่อการให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 
ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมภายในองค์การ จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบ
การท างานที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง๗ การจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ใน
การบริหารองค์กร ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยน ความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาเขต ทุกคน ทุกฝ่ายต้องตระหนักคุณค่าต่อการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต้องได้รับการเอ้ืออ านาจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการ
พัฒนาบุคลากร และผู้บริหารกระจายอ านาจให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง๘ เพราะ
การจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการท างานในองค์กร
ปัจจุบัน องค์กรที่พัฒนาแล้วจะมีประสิทธิภาพ๙ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่องค์กรจะต้องเกี่ยวข้องรับรู้ และจัดการ
รวบรวมก็มีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญและแก้ไขมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ความยากจึงไม่ใช่การค้นหาความรู้และข้อมูล แต่เป็นการท าความเข้าใจกับองค์ความรู้ (Knowledge) 
และความหมาย (Meaning) ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่าง เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท างานในองค์กรเสมอ๑๐ ฉะนั้นการจัดการองค์ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อความอยู่รอดและการ
เติบโตขององค์กร ดังนั้น ในช่วง ๓-๕ ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับการ
จัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ด้วยการสร้างและต่อยอดให้มีมูลค่าและคุณค่ามากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

                                                           
๖สัมภาษณ์ พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาท,ีดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙สัมภาษณ์ พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร,ผศ.,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
   ๑๐สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตานุยุต, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๑๘ 

ในการท างานขององค์กร๑๑ ผู้บริหารต้องยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนที่แตกต่าง 
เพ่ือการพัฒนางาน ผู้บริหารที่ดีต้องมีความคิดกว้างไกล คอยศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือการ
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการท างานให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์๑๒ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น 
ความรู้ ซึ่งหมายถึง สารสนเทศผนวกกับทักษะประสบการณ์ของบุคลากร ความรู้จะเป็นตัวสร้าง
มูลค่าเพ่ิมขององค์การ ที่พร้อมจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในองค์การ ในการบริหารความส าเร็จ
จ าเป็นต้องขยายผลจากการท าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมความกระตือรือร้นขององค์กร
ในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมพูนสมรรถนะ ก่อเกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่
ป้าหมายร่วมกันขององค์การ๑๓ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้และพัฒนา
ทรัพยากรทั้ง ๔ ด้าน คือ คน , วัสดุอุปกรณ์ , วิธีการท างานและงบประมาณ๑๔ โดยสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบ
ความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้
สอยและมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง๑๕ 
ในทางปฏิบัติองค์กรควรจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ให้มีการประชุม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้มีการประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจ า คณาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง และให้มีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีละ ๑ ครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง ทาง
วิทยาลัยสงฆ์ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงวิสัยทัศน์ ความคิดเห็น โดยได้เน้นในเรื่องการให้ทัศนะเรื่อง
การพัฒนาองค์ความรู้เชิงพุทธเป็นหัวข้อส าคัญของการประชุม๑๖ เพราะในความเป็นจริงการจัดการ
ความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการด าเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือ

                                                           

   ๑๑สัมภาษณ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา., รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๒สัมภาษณ์ พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๓สัมภาษณ์ พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการส านักงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๔สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ, ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๕สัมภาษณ์ พระครูศรีวรพินิจ, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๖สัมภาษณ์ พระสุนทรมุนี, ผู้อ านวยการวิทยาลังสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๑๙ 

คนส าคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างท าหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่
สุดแต่ต้องมีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
เพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในที่สุด๑๗ การจัดการอบรมความรู้ทุกครั้งในองค์กร ต้องน าบุคลากรจาก มจร.ส่วนกลางมาให้
ความรู้ ยกตัวอย่าง การจัดการความรู้เรื่องพัสดุ TQF หรือการเขียนต าราทางวิชาการ “พ่ีสอน
ควรมีการจัดการความรู้ตลอดระหว่างสาขา คณะ ตลอดถึงนิสิต ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
๑๙ อันจะเกิด ความรู้ ซึ่งหมายถึง สารสนเทศผนวกกับทักษะประสบการณ์ของบุคลากร ความรู้จะเป็น
ตัวสร้างมูลค่าเพ่ิมขององค์กร ที่พร้อมจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในองค์กร ในการบริหารความส าเร็จ
จ าเป็นต้องขยายผลจากการท าให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมความกระตือรือร้นขององค์กร
ในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการ
ไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ๒๐  

สรุปได้ว่าองค์กรในยุคปัจจุบันต้องมีการประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือ

เป็นการหาแนวทางพัฒนาองค์กร และในการด าเนินการผู้บริหารจะต้องสนับสนุน และต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิม ๆ เพ่ือจัดการองค์ความรู้ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ

จะต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔.๑.๒ ผลการด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรที่ผ่านมา และใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กร 

มีการตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ถือว่าวิทยาเขตมีเตรียมการเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีอบรมบุคลากรด้านการเงินและการคลัง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการท างาน

                                                           
๑๗สัมภาษณ์ พระชยานันทมุนี,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการ,รก.ผอ.ส านักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ อ. จีรศักดิ์ ปันล า รองผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนากร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๐ 

และจะได้ด าเนินการพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างเครื่องมือ หรือคู่มือในการท างานต่อไป๒๑ และมีการ

จัดโครงการต่างๆ ในรอบปีงบประมาณเพ่ือพัฒนาความรู้โดยก าหนดจากปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน 

เร่งรัดที่จะพัฒนาแก้ไข๒๒ รวมถึงได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ภายใน เช่น การจัดให้มีการอบรมเรื่องแผนและงบประมาณ ภายนอก เช่น ความร่วมมือในการ

ประชุมเยาวชนโลกระดับนานาชาติ และอีกประเด็นที่ได้ด าเนินการผ่านมาได้ด าเนินการ เช่น การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณาจารย์ภายในและคณาจารย์

พิเศษ การจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เช่น การอบรมการกรอกเกรดออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์มีการเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอก

ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการและผลงานด้านวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง

สม่ าเสมอผ่านกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายใน และได้ส่งเสริมการสร้าง

ความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึน เช่น ส่งบุคลากรได้ไปพัฒนาความรู้ ศึกษาต่อ เพ่ือให้มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรง

กับหลักสูตร ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้โดยการท าวิจัย การมุ่งหมายให้บุคลากรเข้าสู้ต าแหน่ง

ทางวิชาการ๒๓ ซึ่งได้มีการน ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของวิทยา

เขตเพ่ือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและข้อแนะน าในการด าเนินงานในปีต่อไป” ๒๔ มีการพัฒนา

เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใน มีการจัดให้มีการอบรมเรื่องแผนและ

งบประมาณ ภายนอกมี ความร่วมมือในการประชุมเยาวชนโลกระดับนานาชาติ๒๕ ที่ผ่านมาได้

ด าเนินการ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณาจารย์

ภายในและคณาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์มีการเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นด้าน

วิชาการและผลงานด้านวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านกิจกรรม

                                                           
๒๑สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๒สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดพรหมเรศ  โชติวโร,ผศ.,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๔สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๑ 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายใน๒๖  โดยมีการด าเนินงานตามโครงการและ

กิจกรรม  ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ตลอดปี๒๗ การก าหนดแผนงานของแต่ละส านัก แต่บางครั้งก็ได้

ด าเนินการ และมีหลายโครงการไม่ได้ด าเนินการตามแผน จึงขาดความต่อเนื่อง ผลการประเมินด้าน

การจัดการความรู้จึงอยู่ในระดับน้อย๒๘ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น วางแผนและแก้ไขปัญหาในวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกัน๒๙ ได้มีแลกเปลี่ยนความรู้กันของบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก และมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา อบรมอย่าง

ต่อเนื่อง ในเชิงของการปฏิบัติการ๓๐ ได้มีการวิเคราะห์อย่างตกผลึก ได้น าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา

บูรณาการกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ และได้เกิดกระบวนการพัฒนาไปสู่องค์กรต่างๆ๓๑ มีการ

ทบทวนงาน และค านึงถึงงานที่จะต้องท าเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าในการท างาน และมีการ

ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกัน๓๒ จากอดีตที่ผ่านมาก็มีการ

พยายามผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้จัดการความรู้ของตนเอง แต่ยังมีบางส่วนก็ไม่เป็นรูปธรรมหรือมี

กระบวนการที่ครบองค์ประกอบอย่างชัดเจน๓๓ 

จึงสรุปได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาแผนงานโดยใช้วงจรเดมมิง (PDCA) 
การอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ โดยมีการก าหนดปัญหาจ าเป็นเร่งด่วน และได้มีการพัฒนา

                                                           
๒๖สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ, ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูศรีวรพินิจ, ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐สัมภาษณ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๓๑สัมภาษณ์ พระสุนทรมุนี, ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอ.ภูเพียง จังหวัดน่าน, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒สัมภาษณ์ พระชยานันทมุนี, ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอ.ภูเพียง จังหวัดน่าน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๒ 

เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือตอบสนองการพัฒนาบุคลากร เช่น การเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่  

 
๔.๑.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการ

ความรู้ในการบริหารองค์กร 
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ จ าเป็นต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ แรงสมองใน

ลักษณะผสมผสานกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว และเกิดจากการระดมความร่วมมือกันทุกฝ่าย ภายใต้การน า
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารความรู้ขององค์กร Chief Knowledge Officer หรือ CKO และ
นอกจากการระดมสรรพก าลังและความรู้ที่ต้องร่วมแบ่งปันกันแล้ว “เวลา” เป็นปัจจัยส าคัญที่ทุกคน
ต้องแบ่งปันและเสียสละให้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการน าพาองค์กรให้
ก้าวหน้าไปท่ามกลางสถานการณ์แข่งขันที่เหมาะสม๓๔ และมีการสร้างจุดร่วมในการท างานด้วยกัน 
เพ่ือเกิดความสร้างสรรค์ และการท างานในทิศทางอย่างเดียวกัน มีความสามัคคีพร้อมเพียงกัน
ท างาน๓๕ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีคุณธรรมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน๓๖  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการจัดการความรู้ เช่น ระบบเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินการอย่างเพียงพอ๓๗ หรือจากการที่มีส่วนงานต่างๆ จากภายนอก
มหาวิทยาลัยได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาแห่งโลก จึงเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน๓๘ และด้วยความเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์จ าเป็นต้องท างานเพ่ือตอบสนองงานของคณะสงฆ์  เช่น การจัดการศึกษาเพ่ือพระ
สังฆาธิการพัฒนาศักยภาพให้พระสงฆ์มีความรู้ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีองค์ความรู้มากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งที่เป็นปัจเจก

                                                           

 ๓๔สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๕สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๖สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๓๗สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก 
ต าบล สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๓๘สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๒๓ 

ปัญญาและสาธารณปัญญา๓๙ ตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจของอันเป็น
สิ่งส าคัญและผลักดันให้เกิดความส าเร็จ๔๐ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าในการสร้างและ
สื่อสารวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ โดยชี้ให้เห็นว่าองค์การจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึ้นจาก
ปัจจุบันอย่างน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้จริง ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ เต็มใจ และทุ่มเท เพ่ือท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ สามารถน า
ความรู้ และศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด๔๑  และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความส าเร็จต่อการจัดการความรู้ในองค์การ ๓ ระดับด้วยกันคือ (๑) การจัดการ
ความรู้ในองค์การ (๒) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน (๓) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่ง
เป็นการน าข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้๔๒ ทั้งนี้องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความรู้
โดยวิธีการต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การประชุม การแนะน าปรึกษา หารือท างานร่วมกันอย่างสามัคคี มี
ความรับผิดชอบ๔๓ ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีความเสียสละร่วมมือ ร่วมใจกันด าเนินงานอนาคตของ
วิทยาลัยสงฆ์ก็จะประสบความส าเร็จ๔๔ อันประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรความส าเร็จที่เกิดประโยชน์ คือ
บุคลากรมีความเข้าใจการท างานซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันความรู้ (Charring) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยรวมประโยชน์เกิดข้ึนกับองค์กร๔๕  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในการ
บริหารองค์กร คิดว่าอยู่ที่ด้านคนเป็น หัวใจของการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ 

                                                           
๓๙สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑สัมภาษณ์ พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ, ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตานุยุต, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๔สัมภาษณ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการ,รก.ผอ.ส านักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๔ 

(Gathering information) และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ (Synthesizing) รวมถึงการน า
ความรู้นั้นไปใช้ตามโมเดลของการจัดการความรู้ คือ การสร้าง (Creating) การจัดการ (Organizing) 
และการน าไปใช้ (Applying Knowledge) เริ่มต้นที่คน เป็นต้น๔๖ 

จึงสรุปได้ว่า ความส าเร็จของการจัดการความรู้ จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วม (Participative Management) โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการสร้างจุดร่วมใน
การท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความเข้าใจกันของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การจัดการ
ความรู้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน  

๔.๑.๔ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
บุคลากรบางส่วนอาจยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ รวมถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเพียงพอ๔๗ หรือไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงภายนอก ในลักษณะตั้งอยู่บน
ความประมาท คือไม่ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อตนหรือหน่วยงานของตน และการ
ด าเนินการจัดการความรู้ไม่ได้มุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร๔๘ และการด าเนินการบางอย่างหากไม่
เข้าใจอาจจะเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดกระบวนการให้บุคลากรได้วิเคราะห์การท างาน
และหาวิธีการที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ๔๙ หรือการด าเนินการยังขาดความต่อเนื่องในการท า 
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่คิดงานไปข้างหน้า๕๐ กล่าวคือ ๑. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ ๒. การจัดการความรู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่แท้จริงจากผู้บริหาร ๓. ไม่มีทีมงานที่ด าเนินการ
อย่างแท้จริงจะไม่ประสบความส าเร็จ ๔. ไม่สามารถจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติตามเป้าหมายและขยาย
จ านวนได้อย่างต่อเนื่องส าเร็จ๕๑ ส่วนปัจจัยภายนอกคือ ระบบการบริหารทั้งแบบราชการ และแบบ
เอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การด าเนินการบางอย่างไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

                                                           
๔๖สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนากร, ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๗สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๔๘สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์, ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่, มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๕ 

องค์กร๕๒ โครงสร้างการบริหารจัดการและระเบียบปฏิบัติบางอย่างไม่เอ้ือต่อการด าเนินการ  การ
ด าเนินการที่ต่อเนื่องและมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สื่อ และอุปกรณ์ ช่องทางในการ
สื่อสาร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงได้ทั่วไป เช่น เพ่ิมช่องทาง
ออนไลน์๕๓ ส่วนในระดับวิทยาลัยสงฆ์นั้น มีการท า Km น้อย ส่วนใหญ่จะท างานในลักษณะงาน
ประจ า Routine มากกว่า๕๔ ควรน าเอาความรู้ที่ได้รับการอบรมมาทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือการท างานเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น๕๕ 

องค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่า
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่
บุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน และในขั้นตอนสุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้
กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอด
ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด 
อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้" และวัฒนธรรม 
"การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการ
ความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป๕๖ 

จึงสรุปได้ว่าปัญหาในการจัดการความรู้เกิดจาก ๑. การที่บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ๒. ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง ๓. การไม่ให้ความร่วมมือที่แท้จริง       
๔. ขาดทีมงานที่จะขับเคลื่อน และ ๕ ระบบการบริหารจัดการไม่ได้เอ้ือต่อการด าเนินการ 

 
 

                                                           
๕๒สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
 ๕๔สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนากร, ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตานุยุต, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ, ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๖ 

๔.๑.๕ แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

ทุกส่วนงานต้องมีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าใน
การสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้อย่างจริงจัง  มี Web KM เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ หน่วยงานน าร่อง รณรงค์ให้บุคลากรสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ผ่าน 
Web KM จัดท าช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่าน Web KM จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรภายใน 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดการความรู้๕๗ ใช้แนวทางที่
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกได้ก าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะมีผลดีในระยะยาวต่อมหาวิทยาลัย น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ กระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่าย มีจิต
อาสาในการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น  วางแผนการปรับปรุงการ
อ านวยความสะดวกทั้งอาคาร สถานที่ ความสะอาด วิธีการเข้าถึงความรู้  สื่อเทคโนโลยี ที่
มหาวิทยาลัยมีช่องทางคือ เว็บไซด์ ฯลฯ ให้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นปัจจุบันและทันสมัย๕๘ ซึ่งจะต้องมี
การระดมสมอง ระบุอุปสรรคการท างาน/ความผิดพลาดในงาน/ความไม่คล่องตัวของกระบวนการ
ท างานแล้วท าการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน ก าหนดเป็นขอบเขต KM ที่จะท าว่า กระบวนการท างานใด
ที่ควรท า KM ก าหนดเป้าหมายในการท า KM โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ จัดท าแผน ก าหนดว่าใคร ต้องท า
อะไร เสร็จเมื่อไร ผลที่ได้คืออะไร ด าเนินการตามแผน ทดลองใช้ แก้ไขปรับปรุง ตกลงร่วมกันน าสิ่งที่
คิดค้นมาใช้ในงานตามปกต ิประเมินผล ปรับปรุง อาจจัดท าเป็นคู่มือ หรือ ฐานความรู้๕๙ 

ในเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ ที่จริงมีการพูดคุยกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันตลอด โดยอาจเป็นการเรียนรู้ส่วนตัว จนถึงการประชุมพูดคุยกันในระดับคณะครูบาอาจารย์ใน
หลักสูตร และการประชุมกันระหว่างผู้บริหารของวิทยาเขตและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการของวิทยา
เขต๖๐ และอาจพัฒนาโดย ๑. การสร้างความเข้าใจต่อบุคลากร เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการท างาน 

                                                           
๕๗สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์, ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต, วัดผาลาด ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๙สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๗ 

๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนอย่างแท้จริง ๓. มีการด าเนินการ
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ในแต่ละส่วนงาน และทั้งองค์กรอย่างชัดเจน ๔. 
ต้องสร้างทีมงานในงานแต่ละอย่างให้ชัดเจน เข้าใจปัญหา บ่งบอกความต้องการ และมีการแก้ไข๖๑ 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) บุคลากรหลายคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
การจัดการความรู้ สร้างจิตส านึกในการสร้างสรรค์งาน และวิธีการท างานใหม่ๆ ใช้วิธีการมอบหมาย
โครงการเล็กๆ ระยะสั้น แต่เป็นโครงการส าคัญๆ ให้บุคลากรท า และให้จัดว่าเป็นโครงการจัดการ
ความรู้แบบน าร่อง อาจเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ท างานอยู่ร่วมกัน ให้พวกเขา
ได้พูดคุยสนทนากันถึงประเด็นที่มอบหมาย ร่วมมือกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรใน
ระยะยาว มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งปัน ความรู้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ๖๒ เช่น เพ่ือนร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ให้ผู้มี
ประสบการณ์ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทักษะ การแก้ไขปัญหา ชี้แนะแนวทางในการท างาน เช่น การมุ่ง
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ทางวิทยาลัยสงฆ์วางนโยบาย สนับสนุนให้บุคลาการฝ่ายจัดการศึกษา ได้
พัฒนาตนเอง ได้ท าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา งานแปล งานวิจัย โดยการให้
ทุนการศึกษามีงบประมาณ มีระบบพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เช่น ช่วยอ่านงานผลงาน
ทางวิชาการ คัดกรองและให้ค าแนะน าต่าง ๆ องค์กรภาคีความร่วมมือต่างๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทางด้านการพัฒนาจิตใจ๖๓ หรือเชิญบุคลากรภายนอก มาเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ต้องการ การให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่งบุคลากรไป
ให้บริการทางวิชาการ ความรู้ อบรม และเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น๖๔ การปรับ
โครงสร้างองค์การพ้ืนฐานเพ่ือรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้
รางวัลที่เ อ้ือต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการท างานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการ
แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็น

                                                           
๖๑สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตแพร่, มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๘ 

อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้๖๕ การแลกเปลี่ยน เริ่มต้นจากการพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ ทาง
วิทยาลัยสงฆ์มีนโยบายให้บุคลากรท างานเป็นแนวทางเดียวกัน๖๖ มีการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคนในองค์กร๖๗ 

จึงสรุปได้ว่าแนวทางในการพัฒนาความรู้ เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ นั้น ใช้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ๗ ประการ คือ  

๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด อยู่ที่ใคร 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธี  โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท า
เป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

๗. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

                                                           
๖๕สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ, ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตานุยุต, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๗สัมภาษณ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ.เมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๒๙ 

ซ่ึงทุกส่วนงานจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้อย่างจริงจัง มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร มีการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ และมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วย เช่น มีเว็บไซด์การจัดการความรู้ และควรมีการจัดโครงการน าร่อง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว 

๔.๑.๖ การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร 

ในฐานะที่เป็นองค์กรของภาครัฐ ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความ
จ าเป็นต้องใช้ธรรมะเข้ามาประยุกต์กับศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกใน
ยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
หลักการในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ 
เรียกว่า การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์  

เมื่อกล่าวถึงหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิง
เปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการรวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักกา ร
บริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นมีประโยชน์เกี่ยวกับนักบริหารอยู่สามด้านด้วยกัน 
กล่าวคือ ด้านแรก ช่วยเป็นหลักเกณฑ์ในการบริการจิต นั่นคือ ในการที่จะใช้จิตไปบริหารอะไรก็ควรที่
จะบริหารจิตของตนให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดเสียก่อน ด้านที่สอง แสดงได้ว่าหลักทฤษฎีและ
เทคนิคในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกหรือตะวันออก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อพุทธธรรมที่ได้
แสดงไว้แล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ในการส ารวจคุณสมบัติของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร ก็พบว่าคุณสมบัติเหล่านั้นต่างก็เป็นธรรมะที่อยู่ในพุทธศาสนาเช่นกัน มองในมุมกลับการน า
พุทธธรรมที่จ าแนกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมมาฝึกปฏิบัติย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักบริหารได้เป็น
อย่างดี ด้านที่สาม สังเกตดูจะเห็นว่า แนวโน้มในการบริหารยุคใหม่เริ่มมองการแข่งขันและการบริหาร
ที่เป็นธรรมและความส าเร็จที่ยั่งยืนมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น และเริ่มมีหลักบริหารที่ส่งเสริม
แนวทางนี้ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการวิ่งเข้าหาและสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง๖๘  

ส าหรับการน าหลักธรรมมาปรับใช้โดยผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างกับบุคลากร
ทั้งหลาย บุคลากรต้องมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง

                                                           
๖๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



 
 

๑๓๐ 

การให้ความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การปฏิบัติธรรมประจ าปี ซึ่งจัดทุกปี๖๙ หรือการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร คือ 

๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การออกระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มาก เพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนใช้ การไม่เลือกปฏิบัติ และทุกคนยินยอม
พร้อมใจปฏิบัติตามค าสั่ง และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้หลักนิติธรรม 
มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล 

๒. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่
สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนได้ 

๓. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น 
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการคิด ให้ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน เปิดโอกาส 
ช่องทาง ให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

๔. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อองค์กร การใส่ใจปัญหาใน
การท างาน และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

๕. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

๖. หลักคุณธรรม ข้อนี้ส าคัญที่สุด ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่
ของตนเอง คือบุคลากรทุกคนต้องยึดหน้าที่  รู้หน้าที่ และรับผิดชอบของตนเองเป็นหลัก มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  ข้อนี้ได้เน้นย้ ากับ
บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์อยู่เสมอ เช่น หน้าที่อาจารย์ ต้องท าภาระงานในส่วนของมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก ก่อนที่จะไปบริการสังคม หรือส่วนงานอื่นร้องขอ๗๐ 

ในการบริหารแนวใหม่ในยุคปัจจุบัน  เรื่องของวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่ส าคัญอยางยิ่งที่
แตละองคกรจะตองกลาที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหมีการบริหารในเชิงพุทธศาสตรเพ่ือลบ   
ลางวัฒนธรรมเดิมๆ ซึ่งพระพุทธศาสนามีองคธรรมที่ส าคัญที่จะน ามาใช้ได้แก่หลักวุฑฒิธรรม แปลว่า 

                                                           
๖๙สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๓๑ 

ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หรือธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้น  มี  ๔  ประการคือ 

๑. สัปปุริสสังเสวะ  ในที่นี้คือ คบคนดี  คนดี หมายถึง “ผู้รู้”  คือใกล้คนดี  ใกล้ผู้รู้   มีครู
อาจารย์ดี  สามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  แสดงให้เห็น  ให้ท าตามได้  นั่นคือ
ต้นแบบเป็นสิ่งส าคัญ  ก็จะได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ดี   คือเบื้องต้นมีสื่อข้อมูลที่ดีจากแหล่งผู้ให้ที่ดี 

๒. สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง   การสร้างความรู้ให้เกิดกับตนเองต้องฝึกให้ตนเองเป็นผู้ฟัง
ที่ดี  และเลือกฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์  ต้องฟังให้เข้าใจ  เอาใจใสสดับรับฟงค าบรรยายค าแนะน า   
สั่งสอนแสวงหาความรู ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสือแหลงความรูอ่ืนๆ ซึ่งการถายทอด
ความรูของทานมาใหเกิดเปนความรูมีในตนนั้นได้อย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพ้ียนความหมาย     
ฟังแล้วต้องจับใจความได้ ของเรื่องนั้นๆ คือ การก าหนดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน   รวมถึงเอา
ใจใส่ต่อการศึกษา  เอาใจใส่เล่าเรียน หาความรู้จริง  โดยมีหลักสูตรที่ดี   

๓. โยนิโสมนสิการะ  ขั้นตอนตอมา หลังจากไดการคบหากับผูทรงปญญาแลวการฟงค า
สอนจากทานผูรู้ยังไมเพียงพอแตยังตองรูจักน าค าสอนหรือความรูที่ไดฟงมานั้นมาคิดพิจารณา      
ไตรตรองอยางแยบคาย  โดยมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผลที่ดีอย่างมีหลักการ  การจะเข้าใจ
ความรู้ได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน  ก็อยู่ที่การน าความรู้กลับมาไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง  การไตร่ตรองให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ  

๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ความสามารถที่ได้น าความรู้ไปใช้ในการท างานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  สิ่งที่ต้องท าให้ได้ก็คือ ต้องปฏิบัติได้จริง   เปนขอที่ควรฝกฝนใหมีปญญาที่จะสามารถเลือก
ใหถูกกับบริบทที่เก่ียวของ หากเลือกผิดกับบริบทก็อาจสงผลเสียมากกวาผลดี 

จะเห็นได้ว่า “วุฑฒิธรรม ๔ ประการ” คือเครื่องมือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้
ให้แก่พวกเรา เพื่อเป็นหลักในการเรียนรู้วิชาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเพียงแต่
พวกเราตั้งใจศึกษาให้ครบทั้งอะไร ท าไม อย่างไร และผลเป็นอย่างไร แล้วลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  
และต่อเนื่องแล้วความสุขและความเจริญในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นตามมาทันที    

การน าหลักธรรมมาปรับใช้กับตัวบุคลากร  ย่อมเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะ
บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร  การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีความพร้อมในการท างานคือให้เป็น
คนดีนั่นเอง   ต้องมีคุณสมบัติ  ๗  ประการที่เรียกว่า  สัปปุริสธรรม  คือ ๑) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จัก
เหตุ การที่รู้แนะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุ และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ๒) อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้
จักผล การที่เรารู้ วิเคราะห์ และเข้าใจผลที่จะตามจากเหตุการณ์ต่างๆ ๓) อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 
การเข้าใจตนเองก็นับว่าเป็นหนึ่งแนวคิดพัฒนาตนเองเช่นกัน การศึกษาตนเองให้เข้าใจนับได้ว่าเป็นสิ่ง
ที่เคยจะกระท าในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน เพศ หรือฐานะ นั่นก็เพ่ือการเข้าใจและแก้ไข
จุดบกพร่อง  ๔) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ ในหลักแนวคิดนี้ค่อนข้างส าคัญมากส าหรับการใช้



 
 

๑๓๒ 

ชีวิตและการบริหารสิ่งต่างๆ การประมาณก าลังของตนว่ามีขีดจ ากัดเพียงใด รองรับได้เพียงใดได้     
๕) กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล“ถูกกาลเทศะ” วลีนี้น่าจะสามารถอธิบายความหมาย ผู้รู้กาลได้เป็น
อย่างดี การตรงต่อเวลา และการแบ่งเวลาจัดสรรค์เวลาให้เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการท างาน 
การตื่น การนอนหลับ ๖) ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน  หมายถึงกลุ่มคน หรือชุมชน การที่รู้จักเข้าใจ
ว่าชุมชนของเรามีอะไร ท าอะไรนั้นจะเป็นประโยชน์มากมายหลายหลายอย่างแก่ตัวเองและผู้อ่ืนและ 
๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล คือการเลือกคบคนให้ถูกทางและรู้ว่าควรจะกระท าต่อผู้นั่น
เช่นไรเพ่ือเกิดประโยชน์ ความสุขแก่ตนและผู้อื่น๗๑   

อีกประการหนึ่ง  การที่บุคคลเป็นคนดีหรือเป็นสัตบุรุษนั้น  ต้องมีองค์ประกอบแห่ง
หลักธรรม  ที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องน าทาง  คือมีความพร้อม  แตกฉานในวัตถุ ๔ 
ชื่อวาปฏิสัมภิทา ไดแก (๑) อัตถปฏิสัมภิทา คือ ปญญาที่แตกฉานในอรรถ ปรีชาแจงในความหมาย
เมื่อเห็นเพียงขอความอยางยอ หรือหัวขอของหลักธรรม สามารถอธิบายขยายความออกไปอยางกวาง
ขวาง แจกแจงรายละเอียดไดอยางมากมายลึกซึ้ง หรือเมื่อเห็นเหตุเพียงสวนเดียว สามารถพิจารณา
แยกแยะกระจายเชื่อมโยงตอขยายผลออกไปจนทราบถึงผลได (๒) ธัมมปฏิสัมภิทาหมายถึง ปญญา
แตกฉานในธรรม ปญญาแจงรูในหลักธรรม สามารถอธิบายขยายความไดอยางละเอียดและพิสดาร 
น ามาจับตั้งเปนกระทูหรือหัวขอไดเมื่อเห็นผลอยางหนึ่งจะท าใหสืบสาวไปหาเหตุได (๓) นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญาที่แตกฉานในนิรุตติปรีชารูแจงในศัพทภาษาถอยค าบัญญัติรวมทั้งภาษา  
ตางๆ ใชค าพูดชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจและสามารถเห็นตามได (๔)ปฏิภาณปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญาที่
แตกฉานในปฏิภาณ ปรีชารูแจงทันการในความคิด ซึมซาบเขาใจในความรูที่มีอยูดวยไหวพริบ น ามา
เชื่อมโยงใหเขากับเหตุผลและความคิด และน าไปใชประโยชนใหเหมาะสม สามารถเขากับทุก
เหตุการณหรือทุกกรณี๗๒   

ส่วนหลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหาร เพ่ือส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ได้แก่  
จักร ๔  ซึ่งแปลว่า ธรรมที่น าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จึงเป็นธรรมที่ช่วย
ขับเคลื่อนชีวิตให้ท าความดีสวนกระแสกิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง งานพัฒนาองค์กรให้เหมาะแก่การสร้างความรู้ ได้แก่ สร้าง
สถานที่เป็นที่สบาย  สะดวกแก่การเข้าถึงความรู้   มีสื่อหรือแหล่งข้อมูลเป็นที่สบาย มีบุคคลเป็นที่

                                                           
๗๑สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตานุยุต, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

     
๗๒สัมภาษณ์ พระครูโสภณปรยิัตสิุธี, รศ.,ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



 
 

๑๓๓ 

สบาย  คืออ านวยความสะดวก  ให้ค าแนะน า  ชี้แนะ  พร้อมให้ค าปรึกษา มีหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  
วิธีการเป็นที่สบาย  คือดูสะดวก  เช่นมีคู่มือ  แผนผังแสดงขั้นตอน  เป็นต้น  

๒. สัปปุริสูปัสสยะ หมายถึง งานสร้างเครือข่ายความรู้ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร   ให้
เกิดขึ้นรอบตัว ด้วยการเข้าไปผูกมิตรท าความรู้จักกับผู้รู้  คอยให้การสนับสนุนการเข้าถึงความรู้  
ส่งเสริมให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ และยกย่องให้เกียรติ เป็นต้น 

๓. อัตตสัมมาปณิธิ หมายถึง ความตั้งใจ การตั้งใจใฝ่ฝันในทางที่ชอบ การตั้งเป้าหมาย
ชีวิตที่ดีไว้ ตั้งใจมั่นคงที่จะท าสิ่งที่ดีเป็นสุจริต ปฏิบัติด าเนินไปตามที่ตั้งใจหรือตั้งเป้าไว้โดยวิถีทางที่
สุจริต เว้นวิถีทางที่เป็นทุจริต การท าตัวเหมาะสมแก่ภาวะและหน้าที่ของตน  

๔. ปุพเพกตปุญญตา หมายถึง  เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็นประโยชน์ แล้ว
พูดดี ท าดี ตามทีค่ิดนั้น บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือตั้งมั่นไม่
หวั่นไหว บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว นุ่มนวลควรแก่การงาน และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจ
ได้อีกด้วย 

ฉะนั้นการรู้จักเลือกถิ่นที่อยู่อันเหมาะ แก่การประกอบหน้าที่การงาน การรู้จักคบคนดี   
มีความประพฤติดี มีความรู้ดี การรู้จักปรับปรุงตนให้ดีขึ้น เหตุผลทั้ง ๓ ประการนั้น  จะส าเร็จได้
ตลอดก็ต้องอาศัยความท่ีมีบุญ คือ ความดี อันได้กระท าไว้  สั่งสมไว้ เหตุส่งเสริมให้ชีวิต ก้าวหน้า น า
ชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นดุจล้อน าไปสู่ความเจริญ ๗๓  
      ธรรมะส าหรับการท างานร่วมกัน “งาน” ทุกอย่างไม่สามารถท าส าเร็จด้วยตนเพียงคน

เดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาตน  คน  และองค์กรได้ โดยยึดหลัก 

ไตรสิกขา  ๓  ซึ่งหมายถึง การใชหลักไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมใหเขาใจซึ่งกันและกัน  การ    

สรางกระบวนการเรียนรู้  ไตรสิกขาเปนระบบฝกอบรมในเรื่องกาย วาจาและใจ หรือจะหมายถึงฝก  

อบรมใน ๓ ดานใหญคือ ทางปญญา ทางศีลและทางจิต ซึ่งแมความรู (ปญญา) จะมีความส าคัญและ   

เปนเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาแตปญญาไมสามารถเกิดขึ้นมาลอยๆได 

การพัฒนาความประพฤติที่เรียกวาศีลเปนบาทฐานในการพัฒนาจิตใจที่เรียกวา สมาธิจึงนาสนใจวา

การพัฒนาจิตใจของมนุษยจะสามารถท าไดอยางไรการพัฒนาจิตใจที่เรียกวา สมาธิจะท าใหจิตมี

ลักษณะที่แข็งแรง มีพลังมากราบเรียบ สงบซึ้ง ใสกระจางและนุมนวลควรแกงาน  เพ่ือน าไปใชงานได

ในชีวิตประจ าวัน จะเห็นวาจิตที่มีลักษณะเชนนี้เหมาะสมน าไปใชไดดีซึ่งรวมไปถึงความเหมาะสมใน

การพัฒนาองค์กร   เพราะเป็นการฝึกที่ดีแล้วเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองแจมแจงชัดเจน 

                                                           
๗๓สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 
 

๑๓๔ 

เนื่องจากการท ากิจกรรมใดๆ หากมีจิตลักษณะเชนนี้การท ากิจกรรมนั้นๆ ยอมมีประสิทธิภาพ รวมไป

ถึงการสรางและพัฒนาความรู้ดวย๗๔   

 ส าหรับการน าหลักธรรมทาง พุทธศาสนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่นักบริหารยุค
โลกาภิวัฒน์ที่ปราศจากอคติได้เป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างก่อนที่จะ
ได้รับประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่าความพยายามที่ผู้บริหารพึงใช้เป็นปกติอยู่แล้ว๗๕

 

  การใช้หลักธรรมในการปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้ เช่น ผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์ ท าการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ซึ่งการบริหารงานส าเร็จลุล่วงได้ต้องมี
คุณลักษณะ ๓ ประการ คือ จักขุมา วิธุโร และ นิสสยสัมปันโน เชื่อมโยงหาเครือข่าย ๑. จักขุมา มี
ปัญญามองไกล ต้องมีความช านาญในการใช้ความคิด ๒. วิธุโร มีการจัดการธุระได้ดี ต้องมีความ
ช านาญด้านเทคนิค ๓. นิสสยสัมปันโน มีการพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้ต้องมีความช านาญด้านมนุษย์
สัมพันธ์ และในฐานะผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง หูกว้าง     
ตากว้าง  หมั่นสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเสมอหน้ากัน ผู้บริหารต้องเป็น
ผู้ประกอบด้วยความไม่เอนเอียง และที่ส าคัญต้องมีกัลยาณมิตรธรรม   คือประกอบด้วย ๑) ธรรมที่
เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ๒) เป็นที่เคารพ ๓)เป็นที่ยกย่อง ๔) เป็นนักพูด ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า       
๖) เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ ๗) ไม่ชักน าในอฐานะ  เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารสามารถน ามาประพฤติ
ปฏิบัติ เป็นธรรมที่สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม เป็นธรรมที่สร้าง
ความประพฤติควรแก่ฐานะท าให้ผู้ที่ไปปรึกษาเกิดความอบอุ่นเป็นที่ พ่ึงได้ เป็นธรรมที่สร้างความน่า
เจริญใจในฐานที่เป็นผู้ทรงความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เป็นธรรมที่ผู้พูดรู้จักพูดให้ได้ผล ชี้แจงให้
เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดอย่างไร เป็นธรรมที่สร้างความอดทนให้แก่ผู้บริหาร คือ พร้ อมที่จะรับฟัง
ค าปรึกษา สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ และไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงใจ
ไปในทางเสื่อมเสีย  
  ดังนั้น จึงต้องการน าหลักกัลยาณมิตรธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะ
การจัดการความรู้ในองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างสรรค์  และประยุกต์  ปรับใช้หลักกัลยาณมิตร
มาเป็นหลักในการท างาน เพ่ือจะช่วยให้การท างานหรือการบริหารงานประสบผลส าเร็จ เสริมสร้าง
ความมั่นคงของการพัฒนา จูงใจให้คนมาร่วมกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้  และยังน าไปสู่
การบริหารการพัฒนาความรูจะเกิดขึ้นไดจากการมีกัลยาณมิตรที่เปนผูมีความรู ความสามารถรับ     

                                                           
๗๔สัมภาษณ์ นายสุขุม กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
 

๑๓๕ 

ฟงบุคคลเหลานั้นดวยความตั้งใจและนอบนอมดวยความคิดอยางแยบคายอีกท้ังน าค าที่ไดฟงไดเรียนรู
ไปปฎิบัติใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืนหรือเพ่ือประโยชนสุขตอองคกรตอไปในอนาคต ๗๖ 

ในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนาที่ให้การศึกษา ได้น าหลักธรรมมาประยุกต์ ปรับใช้กับการ

ท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความสามัคคีธรรม และเกิดความสุขในการท างาน๗๗ จะเห็นได้ว่า 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา มีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความเป็นผู้น า เพราะเป็นหลักธรรมส าหรับ

การปกครองตนเองและผู้อ่ืน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุกประเภท ทั้งยังเป็น

หลักธรรมน าชีวิตให้ประสบสุขในแนวทางจริยธรรมของพุทธศาสนาด้วย๗๘ ยกตัวอย่างเช่น 

๑) ประกาศให้วิทยาลัยสงฆ์ เป็นสถานศึกษารักษาศีล ๕ ตามมติและนโยบายของมหาเถรสมาคม  

และ  ๒) จัดกิจกรรมน้อมน าใจใฝ่ธรรมะแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เช่น การเวียนให้

บุคลากรในองค์กรเป็นผู้น าในการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธัมมัสสวนะ และน าสวดมนต์ไหว้

พระเป็นประจ าทุกช่วงเช้าของวันท าการเรียนการสอน๓) จัดกิจกรรมวิเคราะห์ธรรมะค าสอนเพ่ือ

น ามาบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและนิสิต โดยได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นอย่างดี๗๙ 

 จึงสรุปได้ว่าการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรนั้น อาจเรียกว่าการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ โดยการที่ผู้บริหารเองต้องประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้มีการพัฒนาความรู้ และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่งมี
หลักธรรมที่เก่ียวข้อง เช่น วุฑฒิธรรม ๔ จักร ๔  สัปปุริสธรรม ๗ ปฏิสัมภิทา ๔ กัลยาณมิตรธรรม  ๗ 
ปาปณิกธรรม  ๓  และไตรสิกขา ๓ เป็นต้น เมื่อมีการน าหลักธรรมมาใช้ในการจัดการความรู้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปแผนผังภาพรวมของสภาพของการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้ดังนี ้

                                                           
๗๖สัมภาษณ์ พระราชปริยัติ , ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนากร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๙สัมภาษณ์ พระชยานันทมุนี, ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอ.ภูเพียง จังหวัดน่าน, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



 
 

๑๓๖ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมของสภาพของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

วงจรควบคุมคณุภาพเดมมิง (PDCA) 

วิสัยทัศน์ในการจัดการ 

การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม  

การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

การปรับหลักพุทธธรรม 

การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

-บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

-ขาดการด าเนินการที่ต่อเน่ือง  
-ไม่ให้ความร่วมมือ  
-ขาดทีมงานท่ีจะขับเคลื่อน  
-ระบบการบริหารจัดการไมเ่อื้อต่อการด าเนินการ 

- ปาปณิกธรรม ๓ 
- ปรโตโฆสะ + วุฑฒิธรรม ๔  
- ปฏิสัมภทา ๔ 

- สัปปุริสธรรม ๗ 
- จักร ๔  
- กัลยาณมติรธรรม ๗ 

- ไตรสิกขา ๓ 

Knowledge 

Management 



 
 

๑๓๗ 

จากแผนผังภาพรวมของสภาพของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน สรุปได้ว่า 

วิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม (SWOT Analysis) คือ S (Strengths) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย W (Weaknesses) การวิเคราะห์
จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัย O (Opportunities) การวิเคราะห์โอกาส ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยที่ เอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย T (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

ต่อจากนั้น จึงน าผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง (PDCA) 
ประกอบด้วย Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การ
ด าเนินการตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การประเมินแผน และ Act. 
(ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ การขาดทีมงานที่จะขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ให้สัมฤทธิผล และระบบการบริหารจัดการไม่เอ้ือต่อการด าเนินการการจัดการความรู้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
นั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) และ 
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ๗ ประการ คือ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) ๔. การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ๕. การเข้าถึงความรู้ 



 
 

๑๓๘ 

(Knowledge Access) ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ๗. การเรียนรู้ 
(Learning) การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร  มีการ
ปรับใช้หลักธรรมอย่างหลากหลาย คือ วุฑฒิธรรม ๔  จักร ๔   สัปปุริสธรรม ๗  ปฏิสัมภิทา ๔      
กัลยาณมิตรธรรม  ๗ ปาปณิกธรรม  ๓  และไตรสิกขา ๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุน
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

๔.๒ การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  

จากผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ที่มีส่วนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสาย
วิชาการและผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน จากการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ ได้จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ รูป/คน ได้แบบสอบถามกลับคืนและ
สามารถน ามาประมวลผลได ้จ านวน ๑๗๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์เรียงล าดับ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๔.๒.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบ่งชี้ความรู้ 
๔.๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
๔.๒.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
๔.๒.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
๔.๒.๒.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเข้าถึงความรู้ 
๔.๒.๒.๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
๔.๒.๒.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ 

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๔.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการบริหาร
องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

๔.๒.๔.๑ ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์กระบวนการการจัดการความรู้ 
๔.๒.๔.๒ สมการพยากรณ์ 



 
 

๑๓๙ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

    แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 

 ̅  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

    แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (P<๐.๐๑) 

   แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (P<๐.๐๕) 

   แทน ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
   (Score Weight)  

   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 
   Coefficient)  

   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

    แทน ก าลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ หรือร้อยละของค่า 
   ความผันแปรร่วมกันของตัวพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 

        แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

     แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอัตราส่วนพยากรณ์ 
ในรูปคะแนนดิบ 

    แทน ค่าน้ าหนักคงที่ในการพยากรณ์ของรูปคะแนนดิบ 

   แทน ค่าสถิติส าหรับทดสอบความมีนัยส าคัญของค่าคงท่ี 

 ̂  แทน สมการคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ท านายในรูปคะแนนดิบ 

 ́  แทน สมการคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 

   แทน ตัวแปรอิสระ กระบวนการจัดการเรียนรู้  

    แทน การบ่งชี้ความรู้ 

    แทน การสร้างและแสวงหาความรู้ 

    แทน การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

    แทน การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 



 
 

๑๔๐ 

    แทน การเข้าถึงความรู้ 

    แทน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

    แทน การเรียนรู้ 

   แทน ตัวแปรตาม การบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้

จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ รูป/คน ได้แบบสอบถามกลับคืนและสามารถน ามาประมวลผลได้ จ านวน ๑๗๕ 
ชุด ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 (n=๑๗๕) 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

๑. ชาย ๑๑๓ ๖๔.๖ 

๒. หญิง ๖๒ ๓๕.๔ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

๑. พระภิกษุ ๓๔ ๑๙.๔ 

๒. คฤหัสถ์ ๑๔๑ ๘๐.๖ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

๑. ๒๐ – ๒๕ ป ี ๙ ๕.๑ 

๒. ๒๖ – ๓๐ ป ี ๓๒ ๑๘.๓ 

๓. ๓๑ – ๔๐ ป ี ๖๒ ๓๕.๔ 

๔. ๔๐ ปีขึ้นไป ๗๒ ๔๑.๑ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

   



 
 

๑๔๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)            
(n=๑๗๕) 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓ ๑.๗ 

๒. ปริญญาตรี ๖๑ ๓๔.๙ 

๓. ปริญญาโท ๘๕ ๔๘.๖ 

๔. ปริญญาเอก ๒๖ ๑๔.๙ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

๑. ผู้บริหารระดับสูง  ๕ ๒.๙ 

๒. หัวหน้าฝ่าย ๑๗ ๙.๗ 

๓. หัวหน้าสาขาวิชา ๘ ๔.๖ 

๔. ผู้บริหารระดับกลาง ๙ ๕.๑ 

๕. อาจารย์ ๕๔ ๓๐.๙ 

๖. บุคลากรสายปฏิบัติการ  ๗๔ ๔๒.๓ 

๗. บุคลากรสายวิชาชีพ ๒ ๑.๑ 

๘. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ ๓.๔ 

๙. อ่ืนๆ ๕ ๒.๙ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 

๑. ๑ - ๕ ปี ๕๖ ๓๒.๐ 

๒. ๖ - ๑๐ ปี ๕๗ ๓๒.๖ 

๓. ๑๑ - ๑๕ ปี ๒๒ ๑๒.๖ 

๔. ๑๖ - ๒๐ ปี ๑๖ ๙.๑ 

๕. ๒๐ ปีขึ้นไป ๒๔ ๑๓.๗ 

  รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 



 
 

๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)         
(n=๑๗๕) 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
องค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ จ านวน ร้อยละ 

๑. วิทยาลัยเขต ๗๓ ๔๑.๗ 

๒. วิทยาลัยสงฆ์ ๑๐๒ ๕๘.๓ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ จ านวน ร้อยละ 

๑. ผู้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ ๕๒ ๒๙.๗ 

๒. ผู้ใช้ความรู้ ๑๐๘ ๖๑.๗ 

๓. อ่ืน ๆ ๒ ๑.๑ 

๔. ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ ๑๓ ๗.๔ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๐.๐ 

  
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๗๕ รูป/

คน ด้านเพศส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน ๑๑๓ รูป/คน คิดเป็น รอ้ยละ ๖๔.๖ 
และเป็นเพศหญิง จ านวน ๖๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๔    

ด้านสถานภาพส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๑๔๑ รูป/คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐.๖ และเป็นพระภิกษุ จ านวน ๓๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๔   

ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ ๔๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๗๒ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๑ 
รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๖๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๔ ช่วงอายุระหว่าง 
๒๖ – ๓๐ ปี จ านวน ๓๒รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ และอายุ ๒๐ – ๒๕ ป ีจ านวน ๙ รูป/คน คิด
เป็น ร้อยละ ๕.๑  

ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน ๘๕ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๖ 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน ๖๑ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๙ ปริญญาเอก จ านวน ๒๖ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๙ และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๓ รูป คิดเป็น ร้อยละ ๑.๗  

ด้านต าแหน่ง ส่วนใหญ่มีเป็นเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ จ านวน ๗๔ รูป/คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๔๒.๓ รองลงมาคือ อาจารย์ จ านวน ๕๔ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๙ และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 
๑๗ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๗ ตามล าดับ 



 
 

๑๔๓ 

ด้านประสบการณ์ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ๖ - ๑๐ ปี จ านวน ๕๗ รูป/คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๖ รองลงมาคือ ในช่วงระหว่าง ๑ - ๕ ปี จ านวน ๕๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๐ 
และ ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗ ในช่วง ๑๑ - ๑๕ ปี จ านวน ๒๒ รูป/คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๖ ในช่วง ๑๖ - ๒๐ ปี จ านวน ๑๖ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๑  

ด้านองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่  ส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ จ านวน ๑๐๒ รูป/คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๘.๓ รองลงมาคือ สังกัดวิทยาลัยเขต จ านวน ๗๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๗   

และด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ความรู้ จ านวน 
๑๐๘ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๑.๗ ผู้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ จ านวน ๕๒ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๒๙.๗ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗.๔ และ
อ่ืน ๆ จ านวน ๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๑ 

 
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้ 
๔.๒.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบ่งชี้ความรู้ 
๔.๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
๔.๒.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
๔.๒.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
๔.๒.๒.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเข้าถึงความรู้ 
๔.๒.๒.๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
๔.๒.๒.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๔ 

๔.๒.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบ่งชี้ความรู้ 
ตารางท่ี ๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการบ่งชี้ความรู้      

(n=๑๗๕) 

 
ด้านการบ่งชี้ความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการบ่งชี้ความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓.๘๖ ๐.๘๒ มาก 

๒) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติ
ไว้ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๓ ๐.๘๖ มาก 

๓) มีการส ารวจและรวบรวมรายชื่อความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

๓.๕๗ ๐.๙๖ มาก 

๔) มีการจัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

๓.๖๗ ๐.๘๙ มาก 

๕) มีการจัดท ารายชื่อแหล่งความรู้ /ฐานข้อมูล/ ฐานความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

๓.๖๑ ๐.๙๔ มาก 

๖) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ต่าง ๆ มาช่วย
บ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

๓.๗๑ ๐.๘๘ มาก 

๗) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

๓.๕๗ ๐.๙๖ มาก 

๘) บุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพ่ือ
ช่วยบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

๓.๖๖ ๐.๙๗ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๗ ๐.๗๙ มาก 

 
จากตาราง ๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการบ่งชี้

ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๗ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการบ่งชี้ความรู้ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก 
คือ วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการบ่งชี้ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่องาน
ที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ ผู้บริหารเป็นผู้น าในการบ่งชี้



 
 

๑๔๕ 

ความรู้ที่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติไว้ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ และมีการเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  มาช่วยบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ ในล าดับต่ าที่สุด 
 

๔.๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  
(n=๑๗๕) 

  

 
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการค้นหาและรวบรวมความรู้
จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
โดยตรง 

๓.๖๔ ๐.๙๗ มาก 

๒) มีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ใน
การจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนางาน 

๓.๖๙ ๐.๙๐ มาก 

๓) มีการให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ที่
ต้องการ 

๓.๖๐ ๑.๐๖ มาก 

๔) มีการสอบถามเพ่ือให้ความรู้โดยใช้กระบวนการสอนงานโดย
หัวหน้าหรือผู้ที่มีความช านาญ 

๓.๕๕ ๐.๙๕ มาก 

๕) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยใน
การแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

๓.๗๕ ๐.๘๙ มาก 

๖) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

๓.๖๒ ๐.๙๗ มาก 

๗) มีการแสวงหา / ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลาย
หลาย เช่น อินเตอร์เน็ต สื่อสารสนเทศ หรือการอบรมสัมมนา 

๓.๙๐ ๐.๘๗ มาก 

๘) มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อยู่ตลอด มีการน า
ความรู้มาวางแผน ปรับปรุงประบวนการในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๙ ๐.๗๙ มาก 
 



 
 

๑๔๖ 

จากตาราง ๔.๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๙ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก 
คือ มีการแสวงหา / ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาย เช่น อินเตอร์เน็ต สื่อสารสนเทศ 
หรือการอบรมสัมมนา ค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อยู่ตลอด มีการน าความรู้
มาวางแผน ปรับปรุงประบวนการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 
๓.๘๑ และได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบถามเพ่ือให้ความรู้
โดยใช้กระบวนการสอนงานโดยหัวหน้าหรือผู้ที่มีความช านาญ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๕ ในล าดับต่ าที่สุด 

 

๔.๒.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
(n=๑๗๕) 

 

 
ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการก าหนดนโยบายในการ
จัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการท างานและการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน 

๓.๗๖ ๐.๙๗ มาก 

๒) มีการจัดโครงสร้างการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบท า
ให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

๓.๕๕ ๐.๙๘ มาก 

๓) มีองค์กรหรือบุคลากรรับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้เป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น 

๓.๕๔ ๐.๙๗ มาก 

๔) มีการจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายเพ่ือความสะดวดและรวดเร็วในการใช้
ความรู้ 

๓.๕๕ ๐.๙๙ มาก 

    



 
 

๑๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ (ต่อ) 
(n=๑๗๕) 

 
ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๕) มีการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่าย 

๓.๕๕ ๐.๙๙ มาก 

๖) บุคลากรมีความสามารถในการเก็บความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ เช่น แฟ้มสะสมงาน ต ารา เอกสารประกอบ คู่มือ 
หรือระบบสารสนเทศ 

๓.๖๓ ๐.๙๕ มาก 

๗) มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการจัดเก็บความรู้
ได้มากและเป็นหมวดหมู่ ทันสมัย 

๓.๖๘ ๐.๘๗ มาก 
 
 

๘) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบว่ามีความรู้อะไร
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บไว้ 

๓.๔๙ ๐.๙๘ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๐ ๐.๘๕ มาก 

 
จากตาราง ๔.๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างและ

แสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๐ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก 
คือ วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการท างาน
และการเรียนรู้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการจัดเก็บความรู้
ได้มากและเป็นหมวดหมู่ ทันสมัย ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ และบุคลากรมีความสามารถในการเก็บความรู้ได้
อย่างเป็นระบบ เช่น แฟ้มสะสมงาน ต ารา เอกสารประกอบ คู่มือ หรือระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 
๓.๖๓ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคลากร
รับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ ในล าดับต่ า
ที่สุด 

 
 



 
 

๑๔๘ 

๔.๒.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
ตารางท่ี ๔.๕ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  

(n=๑๗๕) 

 
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการรวบรวม จัดแบ่งหมวดหมู่
ของความรู้อย่างเป็นระบบ 

๓.๔๖ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓.๕๐ ๑.๐๓ มาก 

๓) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ใช้รูปแบบภาษาอย่างเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร 

๓.๖๑ ๐.๙๘ มาก 

๔) มีการจัดท าค าอธิบาย ความหมายของค าต่างๆที่แต่ละ
หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 

๓.๕๑ ๐.๙๘ มาก 

๕) มีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของ
ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการท างานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๕๓ ๑.๐๐ มาก 

๖) มีการปรับปรุงเนื้อหาของความรู้ให้ครบถ้วน เที่ยงตรง
ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๔๙ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๗) เนื้อหาของความรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ความรู้ 

๓.๕๓ ๐.๙๔ มาก 

๘) การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหาและการใช้ข้อมูลท าได้
สะดวกและรวดเร็ว 

๓.๕๐ ๐.๙๖ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๕๒ ๐.๘๘ มาก 

 
จากตาราง ๔.๕ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการประมวล

และกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๕๒ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า มี ๒ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก คือ วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ใช้รูปแบบภาษาอย่างเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ เนื้อหาของความรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วตรงกับความต้องการของผู้ใช้ความรู้  



 
 

๑๔๙ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ และมีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่จะน าไปใช้ใน
การท างานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาลัยเขต / วิทยาลัย
สงฆม์ีการรวบรวม จัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้อย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย ๓.๔๖ ในล าดับต่ าที่สุด 
 

๔.๒.๒.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเข้าถึงความรู้ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเข้าถึงความรู้  
(n=๑๗๕) 

 
ด้านการเข้าถึงความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ก าหนดให้มีแหล่งรวบรวมความรู้
ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ เช่น website มุมหนังสือ เป็นต้น 

๓.๗๖ ๑.๐๐ มาก 

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ได้ให้ความสะดวกแก่บุคลากรใน
การเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๑ ๐.๙๕ มาก 

๓) มีเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เผยแพร่  

๓.๕๖ ๑.๐๒ มาก 

๔) มีมุมความรู้หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่บุคลากรเข้าถึงและใช้
ความรู้อย่างสะดวก 

๓.๗๕ ๐.๙๕ มาก 

๕) มีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ๓.๖๘ ๐.๘๐ มาก 
๖) มีช่องทางส าหรับการรับข้อซักถามความรู้และตอบกลับได้
อย่างสะดวก 

๓.๕๙ ๐.๘๙ มาก 

๗) สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

๓.๖๗ ๐.๙๔ มาก 

๘) มีกระบวนการส่งมอบความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญต่อการท างาน
ให้บุคลากรภายในองค์กร 

๓.๕๙ ๐.๙๖ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๖ ๐.๘๒ มาก 
จากตาราง ๔.๖ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเข้าถึง

ความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๖ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก 
คือ มีมุมความรู้หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้อย่างสะดวก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ มี
มุมความรู้หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้อย่างสะดวก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ และมี



 
 

๑๕๐ 

ช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมีเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เผยแพร่ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ ในล าดับต่ าที่สุด 

 
๔.๒.๒.๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ตารางท่ี ๔.๗ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

(n=๑๗๕) 

 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพอเพียง  

๓.๖๘ ๐.๙๖ มาก 

๒) มีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 

๓.๖๕ ๐.๙๑ มาก 

๓) มีการจัดท าเอกสาร การจัดท าฐานความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) 

๓.๕๐ ๐.๙๘ มาก 

๔) มรีะบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ๓.๓๗ ๑.๐๔ ปานกลาง 
๕) มกีารสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ๓.๔๐ ๑.๐๖ ปานกลาง 
๖) มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

๓.๕๖ ๑.๐๙ มาก 

๗) มีการจัดตลาดนัดความรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

๓.๔๒ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๘) มีการเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
ทางวิชาการและด้านการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้  เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๕๓ ๑.๐๔ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๕๒ ๐.๙๑ มาก 

จากตาราง ๔.๗ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๕๒ ซึ่งแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ อยู่ในระดับมาก  



 
 

๑๕๑ 

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า มี ๓ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก คือ มีวิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพอเพียง ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ มีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ และมีการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ 

เป็นที่น่ าสั งเกตว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมีระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring System) ค่าเฉลี่ย ๓.๓๗ ในล าดับต่ าที่สุด 

 
๔.๒.๒.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ 
ตารางท่ี ๔.๘ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเรียนรู้  

(n=๑๗๕) 
 

 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ๓.๖๘ ๐.๙๖ มาก 
๒) มีการน าความรู้ ใหม่ที่แสวงหามาได้ใช้ ในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ การบริหาร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งาน 

๓.๖๗ ๐.๙๕ มาก 

๓) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร ๓.๖๕ ๐.๙๑ มาก 
๔) บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาใหม่ มาเพ่ิมทักษะและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖๑ ๐.๘๗ มาก 

๕) บุคลากรมีการน าความรู้ที่ ได้ไปสร้างสรรค์เ พ่ือให้เกิด
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ใหม่ 

๓.๖๑ ๐.๘๕ มาก 

๖) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน 

๓.๖๕ ๐.๙๔ มาก 

๗) บุคลากรมีการน าความรู้ไปพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัล ๓.๓๘ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๘) มีองค์กรหรือบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมการน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติหรือน าไปใช้ขยายผล 

๓.๕๔ ๐.๙๘ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๐ ๐.๘๔ มาก 



 
 

๑๕๒ 

จากตาราง ๔.๘ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๐ ซ่ึงแปลผลระดับได้ว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า มี ๓ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ ๓ อันดับแรก คือ มีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ มี
การน าความรู้ใหม่ที่แสวงหามาได้ใช้ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ และมีบุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร 
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากรมีการน าความรู้ไป
พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัล ค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ ในล าดับต่ าที่สุด 

 
ตารางท่ี ๔.๙ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม  

(n=๑๗๕) 

 
ปัจจัยโดยรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับความ
คิดเห็น 

๑. การบ่งชี้ความรู้ ๓.๖๗ ๐.๗๙ มาก 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ ๓.๖๙ ๐.๗๙ มาก 
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ๓.๖๐ ๐.๘๕ มาก 
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๓.๕๒ ๐.๘๘ มาก 
๕. การเข้าถึงความรู้ ๓.๖๖ ๐.๘๒ มาก 
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ๓.๕๒ ๐.๙๑ มาก 
๗. การเรียนรู้ ๓.๖๐ ๐.๘๔ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๖๑ ๐.๗๙ มาก 

จากตาราง ๔.๙ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๑ ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การ
สร้างและแสวงหาความรู้  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙ การบ่งชี้ความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ และการเข้าถึงความรู้ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  



 
 

๑๕๓ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ ในล าดับต่ าที่สุด 

 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(n=๑๗๕) 

 
การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีโครงสร้างและระบบของ
องค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๖๑ ๐.๙๗ มาก 

๒) ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการพัฒนางาน
ของบุคลากร 

๓.๖๖ ๐.๙๗ มาก 

๓) มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในทุกกิจกรรมหรือการ
ท างานของมหาวิทยาลัย 

๓.๖๑ ๐.๙๙ มาก 

๔) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ 

๓.๕๘ ๑.๐๔ มาก 

๕) มีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เช่น 
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  

๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 

๖) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

๓.๕๒ ๐.๙๗ มาก 

๗) มีการจัดระบบรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยเน้นที่กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้รับบริการ
พึงพอใจอย่างที่สุด 

๓.๕๑ ๑.๐๑ มาก 

๘) มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการท างาน
ขององค์กร 

๓.๗๐ ๐.๙๑ มาก 

๙) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรภายใน 

๓.๔๗ ๐.๙๗ ปานกลาง 



 
 

๑๕๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
(n=๑๗๕) 

 
การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล ระดับ
ความคิดเห็น 

๑๐) มีวิธีการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กร เช่นระบบการหมุนเวียนงานระหว่างแผนก ระบบการ
เรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานแบบมีโครงสร้าง มีคู่มือประกอบ  

๓.๕๔ ๑.๐๕ 
 

 

มาก 

๑๑) มีระบบการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากบุคลากร
ภายใน ผู้รับบริการ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ในอนาคต 

๓.๕๒ ๐.๙๗ มาก 

๑๒) มีระบบการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวัลเพ่ือเอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

๓.๕๖ ๑.๐๖ มาก 

๑๓) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้
สามารถเรียนรู้และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖๑ ๐.๙๔ มาก 

๑๔) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
วางแผนและแก้ไขปัญหาในองค์กรร่วมกัน 

๓.๖๑ ๑.๐๔ มาก 
 

๑๕) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ มีการจัดระบบการบริหารที่
สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือก
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนางาน 

๓.๖๓ ๑.๐๗ มาก 

โดยรวมเฉลี่ย ๓.๕๘ ๐.๘๗ มาก 

 
จากตาราง ๔.๑๐ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้โดยรวมโดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๕๘ ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า มี ๑ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการท างานของ
องค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์และการพัฒนางานของบุคลากร ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ และวิทยาลัยเขต / วิทยาลัย



 
 

๑๕๕ 

สงฆ์ มีการจัดระบบการบริหารที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดี
ที่สุดเพื่อการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้กับบุคลากรภายในค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ ในล าดับต่ าที่สุด 

 
๔.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มี

ผลต่อการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๔.๒.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กระบวนการการจัดการความรู้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง  
๗ ด้าน (   –   ) กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ      
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ( )  

(  = ๑๗๕) 

ตัวแปร                        
  1        
   ๐.๘๔๙* 1       
   ๐.๘๗๙* ๐.๘๙๕* 1      
   ๐.๘๘๑* ๐.๘๘๗* ๐.๙๑๑* 1     
   ๐.๘๘๔* ๐.๘๖๙* ๐.๘๘๑* ๐.๙๐๙* 1    
   ๐.๘๙๔* ๐.๘๔๐* ๐.๘๕๓* ๐.๘๖๔* ๐.๘๘๘* 1   
   ๐.๘๙๗* ๐.๘๒๐* ๐.๘๓๙* ๐.๘๗๓* ๐.๘๙๖* ๐.๘๗๒* 1  
   ๐.๙๑๐* ๐.๘๒๐* ๐.๘๔๔* ๐.๘๖๖* ๐.๘๙๔* ๐.๘๕๔* ๐.๘๘๗* 1 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
จัดการความรู้ทั้ง ๗ ด้าน (   –   ) กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ( ) พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุด คือ การเรียนรู้ (  ) กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๙๑๐ มีความสัมพันธ์สูงมาก ที่มีความสัมพันธ์รองลงมาคือ การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (  ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๙๗ มีความสัมพันธ์สูงมาก 

การเข้าถึงความรู้ (   มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๙๔ มีความสัมพันธ์สูงมาก การ



 
 

๑๕๖ 

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (  ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๘๔ มีความสัมพันธ์  สูง

มาก การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (  ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๘๑ มีความสัมพันธ์สูง

มาก การสร้างและแสวงหาความรู้ (  ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๗๙ มีความสัมพันธ์สูง

มาก การบ่งชี้ความรู้ (  ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) = ๐.๘๔๙ มีความสัมพันธ์สูงมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกค่า 

๔.๒.๔.๒ สมการพยากรณ์  
ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีดี โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ชุดของตัวพยากรณ์ที่ดี R R1 R2 adjust SEest 
F 
 

   ๐.๙๐๙ ๐.๘๒๖  ๐.๓๖๖ ๘๐๗.๙๘๔** 

      ๐.๙๓๗ ๐.๘๗๗ ๐.๐๕๑ ๐.๓๐๘ ๗๐.๒๗๙** 
         ๐.๙๔๔ ๐.๘๙๐ ๐.๐๑๓ ๐.๒๙๒ ๒๐.๑๔๙** 

            ๐.๙๔๗ ๐.๘๙๗ ๐.๐๐๗ ๐.๒๘๔ ๑๐.๗๖๒** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์พบว่า ในขั้นที่ ๑ เมื่อการเรียนรู้ (  ) เป็นตัวแปร
พยากรณ์ ค่าอ านาจในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ ๐.๘๒๖ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากับ ๐.๓๖๖ ในขั้นที่ ๒ เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ซึ่งเป็นการเข้าถึงความรู้ (  ) เข้าไปใน
สมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ .๘๗๗ เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๐.๐๕๑ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์ เท่ากับ ๐.๓๐๘ ลดลงจากเดิม ๐.๐๕๘ ในขั้นที่ ๓ เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ซึ่งเป็น
การสร้างและแสวงหาความรู้ (  ) เข้าไปในสมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๙๐ เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ๐.๐๑๓ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ๐.๒๙๒ ลดลงจากเดิม 
๐.๐๑๖ และในขั้นสุดท้ายคือขั้นที่ ๔ เมื่อเพ่ิมตัวพยากรณ์ซึ่งเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การ
เรียนรู้ (  ) เข้าไปในสมการ ค่าอ านาจการพยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๙๗ เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๐.๐๐๗ ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ๐.๒๘๔ ลดลงจากเดิม ๐.๐๐๘  
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าอ านาจการพยากรณ์เดิมกับค่าอ านาจการพยากรณ์ที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละขั้นตอน พบว่า ลักษณะการเพ่ิมของอ านาจการพยากรณ์และการลดลงของค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานจากเดิมในแต่ละข้ันตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑  
 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์แต่ละขั้นตอน ก็
พบว่า มีค่าลดลงทุกขั้นตอนแสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวที่เข้าสู่สมการพยากรณ์ร่วมกันพยากรณ์



 
 

๑๕๗ 

การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้หลังจากนี้ เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ที่เหลือ คือ 
การบ่งชี้ความรู้ (  ) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (  ) และการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (  ) 
เข้าไปในสมการแล้วทดสอบนัยส าคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเดิมกับค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเมื่อเพ่ิมตัว
แปรพยากรณ์เข้าไปครั้งละ ๑ ตัว ปรากฏว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่เหลือเหล่านี้อธิบายความแปรปรวนของตัวเกณฑ์ได้น้อย จึงถูก
น าออกจากสมการพยากรณ์การสร้างสมการพยากรณ์การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จากกลุ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ดี 
 จากผลของการวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์การบริหาร
องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าน้ าหนักความส าคัญหรือค่า

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ (b, β) ทั้ง ๔ ด้าน และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
(a) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ ๒๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) และการแสดงอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยโดยรวมทั้ง ๗ ด้าน 
(   –   ) กับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( )  

(  = ๑๗๕) 
ตัวพยากรณ์ Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d 
Coefficients 

  

t p 
 b Std. 

Error 

(Constant) -๐.๑๙๐ ๐.๑๐๗  -๑.๗๗๔ ๐.๐๗๘ 

การเรียนรู้ (  ) ๐.๓๕๕ ๐.๐๖๒ ๐.๓๔๒ ๕.๗๒๑** ๐.๐๐๐ 

การเข้าถึงความรู้ (  ) ๐.๒๖๐ ๐.๐๖๒ ๐.๒๔๕ ๔.๒๐๖** ๐.๐๐๐ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ (  ) ๐.๒๓๓ ๐.๐๕๙ ๐.๒๑๑ ๓.๙๖๐** ๐.๐๐๐ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การ-

เรียนรู้ (  ) 

๐.๑๙๕ ๐.๐๕๙ ๐.๒๐๓ ๓.๒๘๑** ๐.๐๐๑ 

  = ๐.๙๔๗,    = ๐.๘๙๗, SEest = ๐.๒๘๔, F = ๓๖๓.๖๓๘** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า การทดสอบนัยส าคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปร
พยากรณ์ที่ดีกับตัวแปรเกณฑ์โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่า กระบวนการการจัดการ
ความรู้ทั้ง ๔ ด้าน เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression 



 
 

๑๕๘ 

Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า มีด้านที่สามารถพยากรณ์การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ได้ จ านวน ๔ ด้าน คือ การเรียนรู้ (  ) การเข้าถึงความรู้ (  ) การสร้างและ

แสวงหาความรู้ (  ) และ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (  ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑  

เมื่อน าตัวแปรมาเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ( ) เท่ากับ 

๐.๙๔๗ มีอ านาจในการพยากรณ์ (  ) เท่ากับ ๐.๘๙๗ หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ ๘๙.๗ ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ๐.๒๘๔ ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ -๐.๑๙๐ และได้สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ดังนี้ 

  ̂ = -๐.๑๙๐ + ๐.๓๕๕(  ) + ๐.๒๖๐(  ) + ๐.๒๓๓(  ) + ๐.๑๙๕(  )  

  ́ = ๐.๓๔๒(  ) + ๐.๒๔๕(  ) + ๐.๒๑๑(  ) + ๐.๒๐๓(  )  
 จากสมการ อธิบายได้ว่า  

 ถ้าด้านการเรียนรู้ (  ) เพ่ิมขึ้น ๑ หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ระดับการบริหาร
องค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเพ่ิมข้ึน ๐.๓๔๒ หน่วย  

 ถ้าด้านการเข้าถึงความรู้ (  ) เพ่ิมขึ้น ๑ หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ระดับการ
บริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเพ่ิมข้ึน ๐.๒๔๕ หน่วย  

 ถ้าด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (  ) เพ่ิมขึ้น ๑ หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
ระดับความส าเร็จการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเพ่ิมข้ึน ๐.๒๐๑ หน่วย 

 ถ้าด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (  ) เพ่ิมขึ้น ๑ หน่วย ในขณะที่ปัจจัย
อ่ืนๆ คงท่ี ระดับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะเพ่ิมข้ึน ๐.๒๐๓ หน่วย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้  ๔ ด้านที่มีผลต่อการ
บริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ และปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ สรุปผังได้ดังนี้ 
  



 
 

๑๕๙ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒  แสดงปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กร

เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การบ่งช้ีความรู ้

KM Process 

การสร้างและแสวงหา

ความรู ้

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้

การเข้าถึงความรู ้

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

การเรยีนรู ้

Buddhist Principles 

ปาปณิกธรรม ๓ 

ปรโตโฆสะ+ 
วุฑฒิธรรม ๔ 

 

ปฏิสัมภิทา ๔ 

สัปปุรสิธรรม ๗ 

จักร ๔ 

กัลยาณมิตรธรรม ๗ 

สิกขา ๓ 

KM MCU Northern  

การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การเข้าถึงความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

การเรียนรู้ 



 
 

๑๖๐ 

จากแผนผังปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน สรุปได้ว่า 

ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฑฒิธรรม ๔ 
กล่าวคือ การเรียนรู้ (ปรโตโฆสะ) จากแหล่งเรียนรู้ ๒ แหล่ง คือ ผู้รู้ (สัปปุริสสังเสวะ) ที่มีอยู่ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร และองค์ความรู้ (สัทธัมมัสสวนะ) ทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่ เพ่ือ
น าไปสู่การวิเคราะห์ (โยนิโสมนสิการ) ความรู้ที่ดี ชัดเจนและถูกต้อง ในการจัดสร้างหรือจัดท า
แนวทางวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงาน (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) ขององค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางที่
ชัดเจน 

ต่อจากนั้น จึงน าไปสู่การจัดการปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้  โดยใช้หลักจักร ๔ 
ประกอบด้วย การจัดการแหล่งเรียนรู้ (ปฏิรูปเทสวาสะ) เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดการเรียนรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดสร้างชุมชน ๓ 
ชุมชน คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (สัปปุริสูปสสยะ) ชุมชนผู้มีคุณธรรม (อัตตสัมมาปณิธิ)  และชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ (ปุพเพกตปุญญตา) 

การจัดการปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ คือ การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร ๗ คือ  

๑. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 
๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ 

และปลอดภัย 
๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 

ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
๔. วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้

ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ

วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 

และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 
๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสีย 



 
 

๑๖๑ 

หลังจากนั้น เมื่อมีชุมชนนักปฏิบัติที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตรแล้ว ย่อมส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ คือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (LO) โดยการ
พัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา คือ 

๑. สีลสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในด้านความประพฤติและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. จิตตสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านการจัดการอารมณ์และการมีสมาธิในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๓. ปัญญาสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาความคิดเพ่ือการแก้ปัญหาและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

 จากผลการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ จ านวน ๑๒ รูป/คน มีประเด็น
ในการสัมภาษณ์ ๖ ประเด็น คือ 
 ๔.๓.๑ การพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในอดีต 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคที่ควรแก้ไขในการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔.๓.๔ สภาพทั่วไปของการพัฒนาเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๔.๓.๕ การบริหารทีผ่สมผสานหลักพุทธธรรมเพ่ือน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๔.๓.๖ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 



 
 

๑๖๒ 

 ๔.๓.๑  การพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในอดีต 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ถือว่าต้องมีองค์
ความรู้เพื่อให้มาศึกษา แต่ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ๘๐ การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยกระจัดกระจายกันอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ เพราะมหาวิทยาลัยมี
บุคลากร ส่วนงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศและในต่างประเทศ จึง
เป็นไปค่อนข้างยาก๘๑ หากดูจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน จะเห็นได้ว่า การจัดความรู้ใน
มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน๘๒ ดังนั้น การจัดการความรู้ในอดีตที่ผ่านมา 
เป็นการด าเนินการตามล าพัง ในแต่ละหน่วยงาน จึงขาดความเป็นเอกภาพ๘๓ เป็นไปอย่างไม่
ต่อเนื่อง๘๔ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ที่ผ่านมา ยังไม่เป็นเอกภาพ องค์ความรู้ยังไม่ได้สร้างสรรค์ 
หรือมีก็น้อย ความรู้ที่เข้าสู่ระบบจึงยังไม่เห็นชัด องค์ความรู้ในระบบที่มีอยู่ยังขาดการจัดการ ยัง
กระจัดกระจายสะเปะสะปะ ท าให้บุคลากรยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  ไม่อยากใช้
หรือพัฒนาระบบ มากกว่านั้นอาจจะเป็นค าถามว่าท าการจัดการความรู้ไป เพ่ืออะไร๘๕ 
 ถึงแม้ในอดีตจะมีการท า แต่บางทีก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นการจัดการความรู้บ้าง๘๖ เช่น 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้นั้น คือ ๑ คน ๓ งาน นั่นคือ ๑ บุคคล ต้องเรียนรู้งานให้ได้อย่างน้อย 
๓ งาน โดยเฉพาะงานที่ใกล้เคียงและมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน สามารถทดแทนกันได้ในขณะที่อีก
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วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ, ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
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วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถิ่น, ประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๓ 

คนหนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สบาย สามารถท าการแทนได้ ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยสามารถบอกทิศทางหรือ
วิธีการ แนะน าได้๘๗ 
 รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ก็เป็นไปตามสถานะของสถาบันที่
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ต้องมีธรรมาภิบาล และมีการตรวจสอบด้วยการประเมินผลได้ 
แต่เท่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอาจมีนโยบายที่เน้นส่วนอ่ืนมากไป จึงละเลยส่วนของการจัดการความรู้ 
จึงท าให้ในอดีตขาดการท า หรือเมื่อท าก็ไม่ต่อเนื่อง จึงไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันด้วยทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย แผนแม่บทการจัดการความรู้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ก็จะนิมิตหมายที่ดี๘๘ และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้วางไว้เพ่ือพัฒนา
องค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้๘๙ ด้วยความที่องค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยจึง
เป็นไปได้ยาก ถึงแม้ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ) จะพยายามท า
อย่างจริงจัง แต่ก็ยังไม่ส าเร็จตามที่คณะผู้บริหารมุ่งหวัง๙๐ ความรู้ในองค์กรนับเป็นทุนที่ส าคัญจึงต้อง
มีการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นองค์กรต้องเลือกรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร
ของตัวเอง เพ่ือที่จะได้น ารูปแบบนั้นมาประยุกต์ใช้จัดการกับความรู้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การที่องค์กรจะเลือกรูปแบบของการจัดการความรู้มาใช้นั้นองค์กรจะต้องศึกษารูปแบบของการ
จัดการความรู้ต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม๙๑ 
 สรุปได้ว่า ความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีตไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่มี
ความชัดเจนและต่อเนื่อง ถึงแม้จะเห็นด้วยว่า มีการจัดการความรู้กันในอดีต แต่ก็ยังขาดแผนงานที่
ชัดเจน อีกทั้งความเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีส่วนงานกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศ การบริหารจัดการ
ท าได้ยากภายใต้เทคโนโลยีที่มีจ ากัด 

                                                           
๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,      

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,    

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์

เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร, ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาเขต
เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
 

๑๖๔ 

 ๔.๓.๒  การพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิธีการจัดการทรัพยากรในองค์กร ใช้หลัก 4M ได้แก่ Man Machine Menthol 
Materials ด้วยการเข้าถึงความรู้ที่แท้จริง รู้แจ้งเห็นจริง ด้วยการปฏิบัติจริง หรือที่เรียกว่า Learning 
by Doing ซึ่งการจัดการความรู้จะน าพามาสู่การ ฟัง อ่าน ถาม เขียน จดจ าอย่างเป็นระบบด้วย
วิธีการพัฒนาองค์กรผ่านพุทธวิธีซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา และการปลูกฝังให้บุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนพัฒนาองค์กร๙๒ ดังนั้น กระบวน
จัดการความรู้จะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สิ่งแรกที่ควรท าคือการสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างแท้จริงเสียก่อน  มิใช่
ให้เพียงแต่เข้าใจเพียงว่า KM คือการมานั่งคุยกันเพ่ือแชร์หรือแบ่งปันความรู้  หรือการมานั่งเขียน
บทความที่เป็นบทเรียนที่ได้จากการท างานเท่านั้น เพราะการจัดการความรู้นั้นมิได้เป็นเพียงแค่การ
แชร์ความรู้ แต่มันมีกระบวนการมากกว่านั้น๙๓ เช่น ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น ผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๙๔ การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้
ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การสื่อสาร การประชุมแบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การเล่าเรื่อง 
(Story telling) ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงความส าเร็จและความบกพร่องของงานที่ผ่านมาเพ่ือ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ บรรยากาศในการท างานที่ว่าต้องเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคคล กลุ่มและองค์กรโดย
อาศัยเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาบูรณาการระหว่างบุคคลให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
ด้วยทิศทางที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการพลวัตรอย่างรวดเร็ว๙๕ ต้องมี
การน าการจัดการความรู้มาบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน เพราะองค์กรที่มีระบบ KM อยู่
แล้วก็จะต้องวางแผนใช้ระบบให้ชัดเจนมากขึ้น ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลง

                                                           
๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,      

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ส่งเสริม แสงทอง, อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ,          

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอติชัย ไชยกาญจน์, ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่,      

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๕ 

ให้กับองค์การได้อย่าง มีประสิทธิภาพ๙๖ การจัดการความรู้ในองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ๙๗ 
 เนื่องจากรูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เป็นเอกภาพ 
ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน๙๘ ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ต้อง
มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นเอกภาพในการท างานอย่างเดียวกัน มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและความ
สมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น๙๙ และมีความจ าเป็นที่ต้องมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
มีการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้โดยการสอนจากหัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย  ผู้เชี่ยวชาญ และเพ่ือน
ร่วมงาน หากมีการแลกเปลี่ยนกันบ่อย ๆ ก็จะเกิดการตระหนักและการเรียนรู้ ที่ส าคัญคือ งานใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้นจะเป็นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะทุกคนถือว่าเป็นผู้มีความรู้อยู่แล้ว  แต่ไม่ได้รู้
ทั้งหมด ต้องมากระจายความรู้๑๐๐ 
 เป้าหมายของการจัดการความรู้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์องค์กรต่อการพัฒนางาน เป็นการ
กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร กฎระเบียบของหน่วยงาน ซึ่งมีผลกระทบไปถึงการจัดระบบงาน
อย่างมีคุณภาพและพันธกิจขององค์กร ของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้เป้าหมาย๑๐๑ 
ซึ่งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ก าหนดเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ 
(ตามมาตรา ๖) ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัย ส่งเสริมและ
ให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 

                                                           
๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายคีรินทร์ หินคง, ผู้อ านวยการส่วนงานวิชาการ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ,          

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร, ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. วีระ สิริเสรีภาพ, ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,    

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
   ๑๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถ่ิน, ประธานหลักสูตรสาขาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยา

เขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
   ๑๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์

เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๖ 

จึงต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรก าหนดเป็นแผนพัฒนา  ต้องให้
ความส าคัญกับการจัดการความรู้ ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว๑๐๒ อีก
ทั้ง การจัดการความรู้ในองค์กรมุ่งให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาองค์การ
เป็นระบบการที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใน
องค์การ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผน เพ่ือให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหา
และมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของ
องค์กรด้วยการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก จึงก่อให้การจัดการความรู้มีการพัฒนา๑๐๓ 
อย่างแท้จริง 
 สรุปได้ว่า ความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันว่า ความรู้นั้นมีอยู่
แล้วในองค์กรทั้งจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ขาดแต่เพียงการ
น าเอาความรู้เหล่านั้นมาจัดระบบให้มีแบบแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งตรงกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  ต่อจากนั้น เมื่อมีแนวทางชัดเจนเกี่ยวกับความรู้แล้ว จึง
น าไปสู่การจัดการปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ซึ่งมีความเห็นว่า ควรมีความหลากหลายและสามารถ
เข้าถึงได้หลายช่องทาง มีความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล และไม่มีความซับซ้อนหรือลึกล้ าในการน าไป
ปฏิบัติตาม ซึ่งปัจจัยส าคัญ คือ ปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้  ที่ต้องสร้างความ
เป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในส่งเสริมให้เกิดปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่แท้จริงได ้
 ๔.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคที่ควรแก้ไขในการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปัญหาก็คือ ความรู้มันกระจุก ไม่กระจาย ความรู้จึงไม่แพร่หลายและทั่วถึง ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะงานในองค์กรนั้นจริ ง ๆ มันเชื่อมสัมพันธ์กันหมด๑๐๔ อีกทั้ง
วัฒนธรรมในองค์กร ที่ยึดเอาความอาวุโส ในมหาวิทยาลัยสงฆ์และหน่วยงานของรัฐที่ยังให้
ความส าคัญกับสถานะจากต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ส าคัญในแง่ของ
ความคิด และการท างาน กล่าวคือ ผู้บริหาร หัวหน้า ว่าอย่างไร ลูกน้อง ผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่
อยากขัดกับเจ้านาย สิ่งนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่ได้ช่วยก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ หรือ

                                                           
๑๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา        

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ, ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  วิทยาเขต
เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,      
วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๗ 

การได้มาซึ่งความคิดความอ่านใหม่ ๆ  ในเรื่องระบบอาวุโสที่กล่าวมา มองว่าผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาต้องแก้ไขท่ีตนเองก่อน เริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของ
ตนเอง เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานหรือมอบหมายงาน ซึ่งกลไกหรือกิจกรรมของสังคมสามารถเข้า
มามีส่วนช่วยได้ คือจัดกิจกรรมที่ท าร่วมกันบ่อย ๆ สร้างบรรยากาศในการท างานในองค์กร ไม่ควร
จะต้องเป็นทางการเสมอไป จะน ามาซึ่งความคุ้นเคยระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการ คือท าให้ช่องว่าง
ของระบบอาวุโสน้อยลง จริง ๆ แม้ว่าระบบอาวุโส ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่ต้องกระท ากันอย่าง
พอเหมาะให้สมควร๑๐๕

 ปัญหาของการจัดการความรู้ คือ ผู้บริหารไม่ส่งเสริมให้คนในองค์กร ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือต่อยอดความรู้ของแต่ละคนมีอยู่ให้สมบูรณ์ แล้วน าไปใช้สร้างนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน๑๐๖ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง  คือ ขาด
ช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพราะบางทีผู้บริหารรู้ ผู้ปฏิบัติไม่รู้ ผู้บริหารไปประชุมมาแต่ก็
ไม่ได้มีการถ่ายทอดประเด็น เนื้อหาสาระต่อให้บุคลากรได้รับทราบ กว่าจะรู้ก็ต้องมีการประชุมกัน นี้
คือปัญหา๑๐๗ การสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากตัวบุคลากรที่ต้องกระตือรือร้นใน
งานที่ท า และพิจารณางานที่ท าว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร มีกระบวนการหรือขั้นตอนใดควรได้รับการ
แก้ไข อะไรคือปัญหาและอุปสรรคท าให้งานนั้นล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย๑๐๘ ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ เท่าที่ท ามายังมาการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างพอเพียง 
โดยเฉพาะขาดแคลนด้านงบประมาณ จึงไม่ต่อเนื่อง๑๐๙ 
 ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี การจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ที่เป็น Km software 
package ยังมีรองรับไม่เพียงพอ ปัญหาด้านบุคลากรสายการปฏิบัติการ ที่หาคนทดแทนค่อนข้างยาก 
มีข้อจ ากัดในการสับเปลี่ยนบุคลากรในสายงาน๑๑๐ 

                                                           
๑๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ส่งเสริม แสงทอง, อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่,        

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร, ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาเขต

เชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,    

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถิ่น, ประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ, ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๘ 

 การที่คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการจัดการความรู้เป็นภาระ เป็นเรื่องต้องท านอกเหนือจาก
เวลางานประจ าวันทั่วไป ความไม่เป็นผู้ใฝ่รู้ในที่ท างาน ไม่มีความคิดที่อยากจะท างานให้ดีขึ้น  ท างาน
แบบเช้าชามเย็นชาม ไม่กระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ วิธีการแก้ไข บุคลากรต้องพัฒนาตน
ให้เป็นผู้ที่สะอาดด้วยศีลในตนเองก่อน แล้วจึงเข้าใจประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างแท้จริง ก็คือ
บุคลากรน าความรู้ที่จัดเก็บมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์จากการท างาน๑๑๑ จากแผนและนโยบาย
การจัดการความรู้เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีรูปแบบการจัดการความรู้อย่าง
เดียวกัน เพ่ือการท างานที่สอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน๑๑๒ ดังเช่นกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่ตั้งในเขตภาคเหนือตอนบน ควรมีการกระตุ้น และชี้น าให้ให้บุคลากรเกิดความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ส าหรับองค์กร๑๑๓ 
 ที่ผ่านมา การบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน อาจมีอุปสรรคและข้อขัดข้องบ้าง แต่ก็
พยายามที่จะบริหารจัดการอย่างไร วิธีการแก้ไขคือบริหารอย่างไรให้เป็นการบริหารที่ไม่เกิดความ
ขัดแย้ง เป็นการบริหารแห่งสันติวิธี๑๑๔ นอกจากนั้นแล้ว การจัดการความรู้ยังเป็นเรื่องของการแบ่งปัน
ความรู้อย่างเดียว ควรมีการพัฒนาตนเพ่ือให้เป็นผู้ที่สะสมความรู้ และพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่รุ่นต่อ ๆ 
ไปได้๑๑๕  
 สรุปได้ว่า ความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นค่อนข้างหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
อาทิ ปัญหาด้านการจัดการความรู้ ที่กระจุกไม่กระจาย ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น การนับถือผู้
อาวุโส ปัญหาช่องทางการสื่อสารความรู้ ปัญหาด้านเทคโนโลยี ปัญหาด้านบุคลากร เช่น บุคลากร
ท างานไม่ต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาความรู้ การสับเปลี่ยนบุคลากรในสายงาน ความไม่เข้าใจเรื่องการ
จัดการความรู้ เป็นต้น 
 

                                                           
๑๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายคีรินทร์ หินคง, ผู้อ านวยการส่วนงานวิชาการ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ,          

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. วีระ สิริเสรีภาพ, ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา         

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า , ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอติชัย ไชยกาญจน์, ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่,     
วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๖๙ 

 ๔.๓.๔ สภาพทั่วไปของการพัฒนาเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

มหาวิทยาวิทยาลัยได้พยายามส่งเสริมการเชื่อมโยงกับชุมชน  ท้องถิ่น สังคม ให้
ความส าคัญกับภูมิสังคมรอบข้าง ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันได้ มันกลายเป็นพลังที่เข้มแข็ง อย่างน้อยที่สุดมัน
ก็ให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจระหว่างกัน ส่งเสริมช่วยเหลือกันและกันได้๑๑๖ โดยพยายาม
แสวงหาความรู้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆ จากภายนอก นั้นคือการสร้างเครือข่าย ที่จะได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน๑๑๗ องค์กรควรส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ๑๑๘ มีการพัฒนาการ
จัดการความรู้ โดยเฉพาะด้านบุคลากรในสายงานวิชาการ มีการแลกเปลี่ยน และพยายามจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนอยู่ แต่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แม้แต่ภายในมหาวิทยาลัย
เดียวกันจึงไม่ค่อยเห็นชุมชนแห่งการปฏิบัติมากนะ เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจึงไม่มากนัก๑๑๙  
 ในส่วนของศูนย์บัณฑิตศึกษา ค่อนข้างมีความชัดเจนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการเรียนการสอน พยายามหาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สัดทัดในแต่ละ
เรื่องมาบรรยายและขยายความรู้ระหว่างสถาบัน เช่นการแลกเปลี่ยน สัมมนา เสวนา เวทีแสดงความ
คิดเห็น อย่างต่อเนื่องและท าเป็นประจ า๑๒๐ มีการประสานแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด 
และกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตหรือนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะเป็นการฝึก
ประสบการณ์ของผู้เรียนแล้วยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกันอีกด้วย๑๒๑ และมี

                                                           
๑๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร, ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาเขต

เชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ส่งเสริม แสงทอง, อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่,        

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,   

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
    ๑๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถิ่น, ประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

วิทยาเขตเชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๐ 

การเชื่อมโยงทั้งการสนับสนุนทางวิชาการ อันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  นั่นคือ การ
บริการวิชาการ แก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม โดยที่ด าเนินการที่ผ่านมาและยังท าอยู่ในปัจจุบัน คือ การ
ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดปี การไปให้ความรู้ บรรยายแก่
ส่วนงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืออนุเคราะห์มา ตั้งแต่โรงเรียน สถานประกอบการเอกชน แม้กระทั่ง
ในสถานพินิจ ทัณฑสถาน เป็นต้น การร้อยความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งได้บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นนิสิตมีความรู้ มีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลาง ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์
จากการจัดโครงการต่าง ๆ ถือว่าเกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๑๒๒  
 ในปัจจุบัน มีการการก าหนดนโยบายการจัดการความรู้จากแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคควรก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในองค์กรของตน 
เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่ร่วมกลุ่มกัน
อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น๑๒๓ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ภายนอก เช่น การเข้าร่วม
เป็นมหาวิทยาลัย ๑๒ สถาบันในจังหวัด มีการพัฒนาเป็นเครือข่าย โดยยึดตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก๑๒๔ มีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ด้วยการก าหนดแผนกลยุทธ์
อย่างมีมาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลังความรู้ ในการจัดระบบ
อย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการความรู้๑๒๕ แตใ่นปัจจุบันก็ยังขาดการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ๑๒๖ 
 สรุปได้ว่า ความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายความรู้จากภายนอกอย่างกว้างขวางและสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีการติดต่อ
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานจากภายนอก แต่ปัญหาส าคัญคือ การรวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากการเชื่อมโยงนั้นให้เป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งการจัดหาช่องทางในการสื่อสารภายใน

                                                           
๑๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์

เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอติชัย ไชยกาญจน์, ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. วีระ สิริเสรีภาพ, ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา        

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ, ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  วิทยาเขต
เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๑ 

องค์กร เนื่องจากที่ผ่านมา การประสานงานจากภายนอก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคลากรเพียงบางกลุ่ม
หรือเป็นกลุ่มในระดับผู้บริหาร ซึ่งอาจท าให้ขาดความเอกภาพ รวมไปถึงท าให้องค์ความรู้ที่ได้กระจุก
ตัวอยู่ในบุคคลเพียงบางกลุ่มหรือบางคนเท่านั้น 

๔.๓.๕ การบริหารที่ผสมผสานหลักพุทธธรรมเพื่อน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 ในการบริหารงานองค์กรต้องค านึงถึงองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการคือ คน วัสดุอุปกรณ์ 
วิธีการ และงบประมาณ๑๒๗ ตลอดทั้งมีการน าความรู้มาวางแผน ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น๑๒๘ ก็ต้องใช้ศาสตร์แห่งการบริหารที่ผสมผสาน
หลักธรรม จะน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้จริง ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งศาสตร์การ
บริหารและคุณค่าของหลักธรรม ที่ส าคัญคือต้องน าไปปฏิบัติได้จริงด้วย๑๒๙ 
 หลักการบริหารในส่วนของตะวันตก ไม่ว่าทฤษฏีหรือแนวคิดต่าง ๆ ล้วนแต่ปรากฏและ
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงบริหารให้เป็นตัวอย่าง (สามารถศึกษา
งานเขียน ชื่อว่าพุทธวิธีการบริหาร) ของอธิการบดี (พระพรหมบัณฑิต) ได้๑๓๐ โดยการสร้างรูปแบบ
แห่งการเรียนรู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นต้นแบบ เปลี่ยนแปลงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ตามแนวทาง
ของไตรสิกขา๑๓๑ การใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาปรับใช้กับการบริหารหน่วยงาน หลักธรรมจะ
ใช้ได้ต้องค านึงถึงจริตหรือธรรมชาติของมนุษย์ด้วย หลักธรรมนั้นจึงเกิดผล คือหลักธรรมเป็นธรรมที่
คนดีปฏิบัติได้โดยง่าย แต่หลักธรรมที่ใช้น าไปบริหารจะเป็นจุดอ่อนกับคนที่ไม่ดี คือธรรมนั้นคนไม่ดี
ปฏิบัติได้โดยยาก หมายความว่าต้องดูความเหมาะสมในการน าไปใช้ให้ถูกกับ คน กาลเวลา สถานที่ - 
ให้ตรงเนื้องานเป็นหลัก วางคนให้ถูกกับงาน (put the right man in the right job) ๑๓๒ และการใช้
หลักอิทธิบาท ๔ ในการท างาน เริ่มต้นที่ทุกคนต้องมีใจรักในงานที่ท า คือ ฉันทะ แล้วก็เกิดความเพียร

                                                           
๑๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอติชัย ไชยกาญจน์, ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,   

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ส่งเสริม แสงทอง, อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่,         

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถิ่น, ประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๒ 

พยายามในการท างาน จิตตะ ไม่ละเลย เอาใจใส่ในงาน และวิมังสา เป็นการพินิจพิเคราะห์ 
หมายความว่า ท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าท า คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่น
เพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่ง
ค้างและผิดพลาดจนได ้ในที่สุดก็เกิดการพัฒนา๑๓๓ 
 การใช้ศาสตร์แห่งการบริหารผสมผสานหลักพุทธธรรม เริ่มต้นที่ตัวบุคคลเองก่อนที่ต้อง
เป็นคนขวนขวายในการแสวงหาความรู้ หาแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ เมื่อทุกคนมีความรู้ คือท า
ตนให้เป็นผู้รู้ (ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า พุทธะ) คือเป็นผู้รู้ก่อน แล้วมีการถ่ายทอด จึงเกิดรู้ตาม อัน
จะน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้๑๓๔ ถึงแม้ การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์การบริหารย่อมเป็นไปได้ด้วยดี  แต่การบริหารทางโลก วัดความส าเร็จที่
เป้าหมาย (MBO) Management by Objective สูงสุดคือผลงานหรือผลลัพธ์ แต่ในทาง
พระพุทธศาสนาเป้าหมายความส าเร็จ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ในโลกนี้เท่านั้น หากแต่เป็นความหลุดพ้นใน
ภายภาคหน้าด้วย๑๓๕ ดังนั้น การจัดการความรู้เชิงพุทธ ส าหรับการพัฒนาส่วนงานในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ควรมีการบูรณาการน าหลักธรรม เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่การพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๑๓๖ 
 สรุปได้ว่า ความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรมีการผสมสาน
หรือประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับศาสตร์ในด้านการบริหารองค์กร แต่ที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยเห็นผล
ในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจากการผสมผสานหลักการของศาสตร์ด้านการบริหารสมัยใหม่กับหลัก
พุทธธรรมนั้นมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเป้าหมายในภาพรวม แต่มีความคล้ายคลึงกันบ้างในด้าน
วิธีการเฉพาะกรณี ดังนั้น การผสมผสานหลักพุทธธรรมในการบริหารจึงต้องมีเงื่อนไขในการ
ประยุกต์ใช้และอาจต้องใช้หลักพุทธธรรมหลายหลักในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
 
 
                                                           

๑๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายคีรินทร์ หินคง, ผู้อ านวยการส่วนงานวิชาการ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ,         
วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์
เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. วีระ สิริเสรีภาพ, ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขต
เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  

๑๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๓ 

 ๔.๓.๖ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนที่น าเสนอนั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็นด้วยกับรูปแบบ
ที่น าเสนอ ซึ่งตรงในส่วนของการสร้างและแสวงหาความรู้ และการเข้าถึงความรู้ ที่ต้องมีชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ  สนับสนุนให้ชุมชนเกิดการสั่งสมความรู้ (ปุพเพกตปุญญตา) คือ ผู้มีความรู้เก่า มี
ประสบการณ์ เอาผู้รู้เป็นฐาน (สัปปุริสังเสวะ) จะเป็นพ่ีเลี้ยง คนแนะน า องค์กรก็ต้องสนับสนุนให้มี
การส่งมอบความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญจากรุ่นสู่รุ่น ๑๓๗ การที่องค์กรต้องมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ มีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพอเพียง๑๓๘ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ)  มันเป็นค้นพบการจัดการความรู้บูรณาการ ที่
สอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา๑๓๙ การเข้าถึงความรู้  ต้องมีแหล่งที่เก็บสะสมความรู้ 
(ปฏิรูปเทสวาสะ)๑๔๐ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้บริหารควรเป็นผู้น าในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ในมหาวิทยาลัย๑๔๑ การเข้าถึงความรู้ ที่ว่าด้วยชุมขนผู้มีคุณธรรม (อัตตสัมมาปณิธิ)๑๔๒ การ
สร้างและแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะ(สัทธัมมัสวนะ) การแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน๑๔๓ การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ช่วยให้
องค์การมีความพร้อมในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะหลักธรรมมี

                                                           
๑๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร., ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่, 

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปั่น อะทะเทพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทั่วไป วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. ส่งเสริม แสงทอง, อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวน

ดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ, เลขานุการศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,   

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. ประเสริฐ ปอนถิ่น, ประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์

เชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. วีระ สิริเสรีภาพ, ผู้อ านวยส านักวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๔ 

ความทันสมัยอยู่เสมอ๑๔๔ การสร้างและแสวงหาความรู้ และ การเข้าถึงความรู้ การสร้างชุมชนผู้มี
ความรู้  ให้การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม(สัปปริสูปเสยยะ) ๑๔๕ การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดชุมชนนักปฏิบัติ๑๔๖ การสร้างและแสวงหาความรู้ ต้องมีการเรียนรู้ (ปรโต
โฆษะ) อาศัยความสนใจในแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง๑๔๗ และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(ไตรสิกขา)๑๔๘ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้ ในแผนผัง
ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้เข้าร่วมสนทนามี
ความเห็นด้วยหลายประการ ทั้งในส่วนการสร้างและแสวงหาความรู้ ได้แก่ หลักปรโตโฆษะและหลัก 
วุฑฒิธรรม ๔ การเข้าถึงความรู้ ได้แก่ หลักจักร ๔) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ คือ การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร ๗ และ
การเรียนรู้ คือ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (LO) โดยการพัฒนาตน
และองค์กรตามหลักไตรสิกขา 
   

                                                           
๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร, ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ วิทยาเขต

เชียงใหม่, วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอติชัย ไชยกาญจน์, ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่,     

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ, ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  วิทยาเขต

เชียงใหม,่ วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายคีรินทร์ หินคง, ผู้อ านวยการส่วนงานวิชาการ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ,         

วัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  
๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร. รัฐพล เย็นใจมา , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา         

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดศรีสุดาราม แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.  



 
 

๑๗๕ 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
             องค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีการการจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group  Discussion)  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders)
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง  และระดับกลาง  ได้แก่ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดี 
ฝายกิจการทั่วไป ผูอ านวยการ และรองผูอ านวยการ  ระดับวิทยาเขต /วิทยาลัยสงฆของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบนที่เป็นตัวแทน  รวมจ านวน  ๑๒  รูป / คน   

จากการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  “รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน”  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  โดยเรียงล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก  วิเคราะห์สภาพทั่วไปของกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน 
(Thesis)  

ขั้นตอนที่สอง  วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยต่อกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน 
(Antithesis) 
 ขั้นตอนที่สาม  สังเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหา  เพ่ือหาลักษณะร่วม (Common  
Character)  และข้อสรุปร่วม  (Common  Conclusion)  ที่มีความเหมาะสมและน าไปปฏิบัติใช้ได้
จริง  ในบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Synthesis) เพ่ือน าเสนอรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้เชิง
พุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน 
 ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีต  การพัฒนาการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคต ปัญหาอุปสรรคที่ควรแก้ไขในการบริหารจัดการความรู้ สภาพทั่วไปของการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การผสมผสานศาสตร์การบริหารผสมผสานหลักพุทธธรรมเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธ
สามารถสรุปแผนผังรูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๖ 

“MCU Northern KM  Model” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 
        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  

วงจรควบคุมคุณภาพ 

วิสัยทัศน ์

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

การปรับปรุงผลการด าเนินการ ปัจจัยความส าเร็จ 

การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธ 

การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 

การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การเข้าถึงความรู ้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
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๑. เรียนรู้จากผู้รู้ (ปรโตโฆสะ)  
๒. ใช้ผู้รู้เป็นฐาน (สัปปุริสสังเสวะ) 
๓. รวบรวมองค์ความรู ้

 (สัทธัมมัสสวนะ)  
๔. วิเคราะห์ไตร่ตรองข้อมูล  

(โยนิโสมนสิการ) 
๕. จัดการความรู้โดยชอบธรรม  

(ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) 

จักร ๔ 

๑. จัดแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
(ปฏิรูปเทสวาสะ) 

๒. บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 (สัปปุริสูปสสยะ) 
๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรม  

(อัตตสัมมาปณิธิ) 
๔. สนับสนุนให้ชุมชนเกิดการ  

สั่งสมความรู้  
(ปุพเพกตปุญญตา) 

ชุมชนนักปฏิบัต ิ(กัลยาณมิตร) 
Community of Practices (CoPs) 
๑. ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี (ปโิย) 
๒. น่านับถือ (ครุ) 
๓. เป็นแบบอยา่งที่ดี (ภาวนีโย) 
๔. พร้อมให้ค าปรึกษา (วตฺตา  จ) 
๕. รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ (วจนกฺขโม) 
๖. วิเคราะห์เรื่องยากให้เป็นเร่ืองง่าย  

(คมฺภีรญฺจ  กถ   กตฺตา) 
๗. พร้อมแนะน าในทางที่ถูกต้อง  

(โน  จฎฺฐาเน  นโิยชเย) 
 

 (ไตรสิกขา) 
กฎระเบียบ (ศีลสิกขา) 
จิตส านึก (จิตตสิกขา) 
ความรู้ (ปัญญาสิกขา) 



 
 

๑๗๗ 

จากแผนภาพแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน สามารถอธิบายองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยโดยพบว่า 

วิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ S 
(Strengths) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง W (Weaknesses) การวิเคราะห์จุดด้อยหรือจุดอ่อน O 
(Opportunities) การวิเคราะห์โอกาส T (Threats) การวิเคราะห์อุปสรรค ต่อจากนั้น จึงน าผลการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการด าเนินการการจัดการความรู้ใน
องค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพตามแนวคิดเดมมิง (PDCA) ประกอบด้วย Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน 
Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การด าเนินการตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การ
ประเมินแผน และ Act (ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการ
ด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ เทียบได้กับหัวปลา (Knowledge Vision - KV) หมายถึง ส่วนที่เป็น
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) การ
ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) และความเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็นปัจจัยเสริมท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ในส่วนนี้ 
เทียบได้กับส่วนตัวปลา (Knowledge sharing - KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็น
ส่วนส าคัญทีม่ีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อน
เร้นที่มีอยู่ใน Knowledge Vision - KV และพร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม
ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้  ยกระดับความรู้  และเกิดนวัตกรรม สามารถด าเนินงานได้ ๔ 
กระบวนการ คือ 

๑. กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
คือ การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว 
ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฑฒิธรรม ๔ (Virtues Conducive to Growth) มีขั้นตอนและ
กระบวนการภายใน ดังนี้ อันดับแรก คือ เรียนรู้จากผู้รู้ (Learning) เทียบเคียงกับหลักปรโตโฆสะ 
จากแหล่งเรียนรู้ ๒ แหล่ง คือ ใช้ผู้รู้เป็นฐาน (Knowledge people) เทียบเคียงกับหลัก   สัปปุริสสัง



 
 

๑๗๘ 

เสวะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit 
knowledge base) และทั้งที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และรวบรวมองค์ความรู้ 
(Knowledge) เทียบเคียงกับหลักสัทธัมมัสสวนะ คือ ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture 
Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเกิดจากผลสะท้อนกลับของความรู้และ
สภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งมีทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ ไตร่ตรองข้อมูล 
(Analytics) เทียบเคียงกับหลักโยนิโสมนสิการ ในกระบวนการนี้ เป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับให้
ตกผนึกเป็นความรู้ที่ดี ชัดเจนและถูกต้อง แล้วน าไปสู่การจัดสร้างหรือจัดท าแนวทางวิธีปฏิบัติ คู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือหลักการปฏิบัติงาน (Principle) ขององค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน เป็น
จัดการความรู้โดยชอบธรรม เทียบเคียงกับหลักธัมมานุธัมมปฏิปตติ  

๒. กระบวนการการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Organization) คือ การท าให้ผู้ใช้ความรู้
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม เป็นต้น โดยใช้หลักจักร ๔ (Virtues Wheeling One to Prosperity) 
ประกอบด้วย การจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม  (Learning Center)  เทียบเคียงกับหลักปฏิรูป    
เทสวาสะ เช่น การจัดมุมการเรียนรู้ในห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดการเรียนรู้ มีฐานข้อมูลการเรียนรู้
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดสร้างชุมชน 
โดยให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (Knowledge Community) เทียบเคียงกับ
หลักสัปปุริสูปสสยะ ชุมชนผู้มีคุณธรรมและส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรม (Moral Community) 
เทียบเคียงกับหลักอัตตสัมมาปณิธิ และชุมชนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้วยการ สนับสนุนให้
ชุมชนเกิดการสั่งสมความรู้ (Expert Community) เทียบเคียงกับหลักปุพเพกตปุญญตา 

๓. กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การ
สร้างกิจกรรมหรือวิธีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าได้หลายวิธี โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge 
จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ี
เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น ในที่นี้ คือ การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร ๗ (Qualities of      
a Good Friend) คือ  

๓.๑ ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี หลักการนี้ใช้ค าว่า Lovable 

๓.๒ คร ุน่าเคารพ  น่านับถือ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น
ใจ เป็นที่พ่ึงใจ และปลอดภัย หลักการนี้ใช้ค าว่า Estimable 
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๓.๓ ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้
และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ย
อ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ หลักการนี้ใช้ค าว่า Adorable 

๓.๔ วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี พร้อมให้ค าปรึกษา หลักการนี้ใช้ค าว่า Counsellor 

๓.๕ วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว รับฟังผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ หลักการนี้ใช้ค าว่า Listener 

๓.๖ คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้
เข้าใจ วิเคราะห์เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป หลักการนี้ใช้ค าว่า 
Discourse Analysis 

๓.๗ โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐาน คือ พร้อมแนะน าในทางที่ถูกต้อง ไม่
แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย หลักการนี้ใช้ค าว่า Exhortation 

๔. กระบวนการการเรียนรู้ (Learning) คือ การท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น 
เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้  การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ในที่นี้คือ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) (LO) โดยการพัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา (The Threefold Learning) 
คือ 

๔.๑ สีลสิกขา (Morality) คือ การเรียนรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในด้าน
ความประพฤติและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๔.๒ จิตตสิกขา (Concentration) คือ การเรียนรู้  มีจิตส านึกในด้านการจัดการ
อารมณ์และการมีสมาธิในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๔.๓ ปัญญาสิกขา (Wisdom) คือ มีความรู้ ในด้านการพัฒนาความคิดเพ่ือการ
แก้ปัญหาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    ในที่สุดจะน าไปสู่การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เทียบได้กับส่วนหาง
ปลา (Knowledge Assets - KA) ซึ่งเป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วน “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไปเผยแพร่  และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ประกอบด้วย คน (Man) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้  และเป็นผู้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สารสนเทศ (Information) เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยคนสามารถค้นหา 
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จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น  และกระบวนการความรู้ 
(Knowledge Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม ดังนั้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเกิดขึ้น
จากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ ดังนั้น จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากเพียงอย่างเดียว จึงเปลี่ยนไป เป็นท า
อย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงสัมพันธ์กับ
เรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และจะน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
จัดการความรู้ในการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่องและพัฒนาต่อไป 

 



 

 

 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน ๓ ข้อ คือ 
๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใน
เขตภาคเหนือตอนบน ๒) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้
เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)  
ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๒๐ รูป/คน เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๒. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้
ที่มีส่วนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ
และผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน  จากจ านวนประชากรทั้งหมด ๔๐๓ รูป/คน โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร     
ยามาเน (Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๐  รูป/คน      
เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(    ) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ( Correlation Analysis ) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  

    ๓. การเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูง  ระดับกลาง  และอาจารย์ จ านวน ๑๒ รูป/คน  เพ่ือเสนอรูปแบบ 



 

 

๑๘๒ 

การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๒๐ รูป/คน เกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า 

วิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน  ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม (SWOT Analysis) คือ S (Strengths) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย W (Weaknesses) การวิเคราะห์
จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัย O (Opportunities) การวิเคราะห์โอกาส ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยที่ เอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย T (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

ต่อจากนั้น จึงน าผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง (PDCA) 
ประกอบด้วย Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การ
ด าเนินการตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การประเมินแผน และ Act 
(ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ การขาดทีมงานที่จะขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ให้สัมฤทธิผล และระบบการบริหารจัดการไม่เอ้ือต่อการด าเนินการการจัดการความรู้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน



 

 

๑๘๓ 

นั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่น
ผูกพัน (Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) และ 
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ๗ ประการ คือ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)          
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ๕. การเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge Access) ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ๗. การ
เรียนรู้ (Learning) 

การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร  มีการ
ปรับใช้หลักธรรมมาบูรณาการกับการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างหลักธรรมคือ วุฑฒิธรรม 
๔   จักร ๔  สัปปุริสธรรม ๗ ปฏิสัมภิทา ๔ กัลยาณมิตรธรรม  ๗ ปาปณิกธรรม  ๓  และไตรสิกขา ๓ 
เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires)     
โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนไดสวนเสีย (Stake holder) ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จากการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ ได้จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ 
รูป/คน ได้แบบสอบถามกลับคืนและสามารถน ามาประมวลผลได้ จ านวน ๑๗๕ ชุด  คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๕  

จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๑  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ ค่าเฉลี่ย 
๓.๖๙ การบ่งชี้ความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ และการเข้าถึงความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ และเป็นที่น่าสังเกตว่า  
ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ ในล าดับต่ าที่สุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม ๓.๕๘  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ



 

 

๑๘๔ 

บริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย 
พบว่า มี ๑ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีการ
สอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการท างานขององค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ผู้บริหารให้อิสระแก่
บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการพัฒนางาน
ของบุคลากร ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ และวิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ มีการจัดระบบการบริหารที่สนับสนุน
ให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้กับบุคลากรภายในค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ ในล าดับต่ าที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
การบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใน
เขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
จัดการความรู้ทั้ง ๗ ด้าน กับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กันสูง และเมื่อน าตัวแปรมาเข้าสู่
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Stepwise พบว่า มีด้านที่สามารถพยากรณ์การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ 

จ านวน ๔ ด้าน คือ การเรียนรู้ ( ๗) การเข้าถึงความรู้ ( ๕) การสร้างและแสวงหาความรู้ ( ๒) และ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ ( ๖) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  ได้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ( ) เท่ากับ  ๐.๙๔๗ มีอ านาจในการพยากรณ์  ( ๒) เท่ากับ ๐.๘๙๗ 
หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ ๘๙.๗  
 สรุปได้ว่า ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ และปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ 
 อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฑฒิ
ธรรม ๔ กล่าวคือ การเรียนรู้ (ปรโตโฆสะ) จากแหล่งเรียนรู้ ๒ แหล่ง คือ ผู้รู้ (สัปปุริสสังเสวะ)  ที่มีอยู่
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และองค์ความรู้ (สัทธัมมัสสวนะ) ทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ (โยนิโสมนสิการ) ความรู้ที่ดี ชัดเจนและถูกต้อง ในการจัดสร้างหรือจัดท า
แนวทางวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงาน (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) ขององค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางที่
ชัดเจน 

ต่อจากนั้น จึงน าไปสู่การจัดการปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้  โดยใช้หลักจักร ๔ 
ประกอบด้วย การจัดการแหล่งเรียนรู้ (ปฏิรูปเทสวาสะ) เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดการเรียนรู้ 



 

 

๑๘๕ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  Web board  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดสร้างชุมชน ๓ 
ชุมชน คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (สัปปุริสูปสสยะ) ชุมชนผู้มีคุณธรรม (อัตตสัมมาปณิธิ)  และชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ (ปุพเพกตปุญญตา) 

การจัดการปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร ๗ คือ  

๑. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 
๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ 

และปลอดภัย 
๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง 

ทัง้เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
๔. วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้

ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ

วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ 

และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 
๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสีย 
หลังจากนั้น เมื่อมีชุมชนนักปฏิบัติที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตรแล้ว ย่อมส่งผลต่อ

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ คือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (LO) โดยการ
พัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา คือ 

๑. สีลสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในด้านความประพฤติและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. จิตตสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านการจัดการอารมณ์และการมีสมาธิในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๓. ปัญญาสิกขา คือ การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาความคิดเพ่ือการแก้ปัญหาและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๔.๕.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการคัดเลือกเฉพาะ



 

 

๑๘๖ 

กลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ 
จ านวน ๑๒ รูป/คน พบว่า 

วิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ S 
(Strengths) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง W (Weaknesses) การวิเคราะห์จุดด้อยหรือจุดอ่อน O 
(Opportunities) การวิเคราะห์โอกาส T (Threats) การวิเคราะห์อุปสรรค ต่อจากนั้น จึงน าผลการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการด าเนินการการจัดการความรู้ใน
องค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพตามแนวคิดเดมมิง (PDCA) ประกอบด้วย Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน 
Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การด าเนินการตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การ
ประเมินแผน และ Act (ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการ
ด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ เทียบได้กับหัวปลา (Knowledge  Vision -  KV) หมายถึง ส่วนที่
เป็นเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู้ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) การ
ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) และความเป็นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็นปัจจัยเสริมท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน ในส่วนนี้ 
เทียบได้กับส่วนตัวปลา (Knowledge  sharing -  KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็น
ส่วนส าคัญทีม่ีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้  โดยเฉพาะความรู้ซ่อน
เร้นที่มีอยู่ใน Knowledge  Vision -  KV และพร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็น
ทีมให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม สามารถด าเนินงานได้ ๔ 
กระบวนการ คือ 

๑. กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
คือ การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  รักษาความรู้เก่า  ก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว  
ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฑฒิธรรม ๔ (Virtues Conducive to Growth) มีขั้นตอนและ
กระบวนการภายใน ดังนี้ อันดับแรก คือ การเกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะเรียนรู้ (Learning) เทียบเคียง
กับหลักปรโตโฆสะ จากแหล่งเรียนรู้ ๒ แหล่ง คือ ผู้รู้  (Knowledge people) เทียบเคียงกับหลัก สัป
ปุริสสังเสวะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit  Knowledge)  และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง  



 

 

๑๘๗ 

(Explicit  knowledge base) และทั้งที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และองค์ความรู้  
(Knowledge) เทียบเคียงกับหลักสัทธัมมัสสวนะ คือ ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture  
Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา  ซึ่งเกิดจากผลสะท้อนกลับของความรู้และ
สภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งมีทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ (Analytics) 
เทียบเคียงกับหลักโยนิโสมนสิการ ในกระบวนการนี้ เป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับให้ตกผนึกเป็น
ความรู้ที่ดี ชัดเจนและถูกต้อง แล้วน าไปสู่การจัดสร้างหรือจัดท าแนวทางวิธีปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน 
หรือหลักการปฏิบัติงาน (Principle) ขององค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน เทียบเคียงกับ
หลักธัมมานุธัมมปฏิปตติ  

๒. กระบวนการการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Organization) คือ การท าให้ผู้ใช้ความรู้
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( IT)  Web board  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม เป็นต้น โดยใช้หลักจักร ๔ (Virtues Wheeling One to 
Prosperity) ประกอบด้วย การจัดการแหล่งเรียนรู้ (Learning Center) เทียบเคียงกับหลักปฏิรูปเท
สวาสะ เช่น การจัดมุมการเรียนรู้ในห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดการเรียนรู้ มีฐานข้อมูลการเรียนรู้ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  Web board  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดสร้างชุมชน ๓ 
ชุมชน คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (Knowledge Community) เทียบเคียงกับหลักสัปปุริสูปสสยะ ชุมชนผู้มี
คุณธรรม (Moral Community) เทียบเคียงกับหลักอัตตสัมมาปณิธิ และชุมชนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ ์(Expert Community) เทียบเคียงกับหลักปุพเพกตปุญญตา 

๓. กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การ
สร้างกิจกรรมหรือวิธีที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าได้หลายวิธี  โดยกรณีเป็น Explicit  
Knowledge จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit  Knowledge 
จัดท าเป็นระบบ  ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบ
พ่ีเลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน  การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น ในที่นี้ คือ การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร ๗ (Qualities of      
a Good Friend) คือ  

๓.๑ ปิโย  น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่
ถาม หลักการนี้ใช้ค าว่า Lovable 

๓.๒ ครุ  น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่
พ่ึงใจ และปลอดภัย หลักการนี้ใช้ค าว่า Estimable 

๓.๓ ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญา
แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้ง
ภูมิใจ หลักการนี้ใช้ค าว่า Adorable 



 

 

๑๘๘ 

๓.๔ วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี หลักการนี้ใช้ค าว่า Counsellor 

๓.๕ วจนกฺขโม  อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว หลักการนี้ใช้ค าว่า Listener 

๓.๖ คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา  แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้
เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป หลักการนี้ใช้ค าว่า Discourse Analysis 

๓.๗ โน จฏฐาเน นิโยชเย  ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย หลักการนี้ใช้ค าว่า Exhortation 

๔. กระบวนการการเรียนรู้ (Learning) คือ การท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น 
เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้  การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ในที่นี้คือ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) (LO) โดยการพัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา (The Threefold Learning) 
คือ 

๓.๑ สีลสิกขา (Morality) คือ การเรียนรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในด้าน
ความประพฤติและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๓.๒ จิตตสิกขา (Concentration) คือ การเรียนรู้ในด้านการจัดการอารมณ์และการมี
สมาธิในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๓.๓ ปัญญาสิกขา (Wisdom) คือ การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาความคิดเพ่ือการ
แก้ปัญหาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในที่สุดจะน าไปสู่การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เทียบได้กับส่วนหาง
ปลา (Knowledge  Assets -  KA)  ซึ่งเป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “ตัวปลา”  ซึ่งเราอาจเก็บส่วน “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด น าไปเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)  
ประกอบด้วย คน (Man) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้  และเป็นผู้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สารสนเทศ (Information) เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยคนสามารถค้นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น  และกระบวนการความรู้ 
(Knowledge Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม ดังนั้น การจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  จึง
เกิดขึ้นจากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคคลากรลาออกหรือ



 

 

๑๘๙ 

เกษียณอายุราชการ  ดังนั้น จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากเพียงอย่างเดียว จึง
เปลี่ยนไป  เป็นท าอย่างไรให้องค์กรได้ เรียนรู้ด้ วย ดังนั้นการจัดการความรู้   (Knowledge 
Management) จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization) และจะน าไปสู่
การก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่องและพัฒนาต่อไป 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
     ๕.๒.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในเขตภาคเหนือตอนบน  สามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่อง
การพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
เขตภาคเหนือตอนบน ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  ซึ่งมหาวิทยาลัย
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ให้ได้จริงต่อจากนั้น จึงน าผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง (PDCA) 
ประกอบด้วย Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การ
ด าเนินการตามแผน Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การประเมินแผน และ Act. 
(ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป  

   ส่วนปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า บุคลากร
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ การขาด
ทีมงานที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้สัมฤทธิผล และระบบการบริหารจัดการไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการการจัดการความรู้  ตามล าดับ  สอดคล้องกับจากการวิจัยของ สอดคล้องกับกองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล๑ ได้วิจัยเรื่อง การจัดความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลของการเกิดการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานควรเกิดจากหลายเหตุผล 
โดยเรียงจากความส าคัญที่สุด คือ หน่วยงานเห็นประโยชน์ นโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของ
หน่วยงาน และกลุ่มบุคลากรมีความสนใจและร่วมมือกัน ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า หน่วยงานยังขาดผู้ประสานงานที่
รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยตรงระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

                                                           
๑ กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล, “การจัดความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล”, 

รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๒), หน้า ๔๐ – ๔๒. 



 

 

๑๙๐ 

(KM) ในขณะที ่นวลละออ  แสงสุข๒  ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง”
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ในอดีตจนถึงปัจจุบันผลการวิจัย
พบว่ามี ๑๐ ประการ คือ (๑) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ (๒) ขาดความสามารถ
ในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ (๓) มีการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง (๔) ขาดความสามารถในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (๕) การให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการจัดการความรู้ยังไม่เพียงพอ         
(๖) มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมีน้อย (๗) ขาดระบบสนับสนุนใน
การเรียนของบุคลากร (๘) ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งปันความรู้ (๙) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการจัดการความรู้มีน้อย และ (๑๐) ขาดการสร้างให้บุคลากรเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้   
    ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในการ
บริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ขึ้นอยู่กับ
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่นผูกพัน 
(Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) และ ความเป็น
อิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)  

   แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) ๗ ประการ คือ ๑. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ๒. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification 
and Refinement) ๕. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ๗. การเรียนรู้ (Learning) ดังที่ ปาน กิมปี๓  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  
๑) เครือข่ายการเรียนรู้มีการพัฒนาจากการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการใช้เครือข่ายสังคมเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงานภายในชุมชน และมีการขยายเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายในภาครัฐ เอกชน ชุมชน ธุรกิจ
หรือองค์กรวิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายการพ่ึงตนเองของชุมชนเป็นหลัก ๒) กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่พบในเครือข่าย

                                                           
๒ นวลละออ แสงสุข, “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง”, วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 
๓ ปาน กิมปี, “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
๒๕๔๐). 



 

 

๑๙๑ 

การเรียนรู้ มีทั้งกิจกรรมในด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา อันเป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต ด้านพัฒนาข่าวสารข้อมูล และ ด้านพัฒนาทักษะอาชีพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ โดยองค์กรเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการใช้ความรู้จากการศึกษาแบบทางการเสริมต่อด้วย
การศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ๓) ปัจจัยความส าเร็จ
ของเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนที่ส าคัญ คือ ปัจจัย ภายนอก ได้แก่ การเผยแพร่
แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา การให้ความส าคัญ และความต่อเนื่องของรัฐบาลต่อนโยบายการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองของชุมชน ความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ความตระหนักในปัญหาของชุมชน การมีผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กับการแก้ปัญหาของชุมชน ตลอดจนความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายโดย
เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพ่ึงตนเอง  อันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ นึกกระโทก๔  
เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่ งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”  ผลการศึกษาพบว่า  สภาพทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่
องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า ด้านการให้ความรู้มี
การพัฒนาการเรียนรู้ครั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความสมดุล
และความพอดีในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่หลากหลายด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการน าโครงสร้างพ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ ได้แก่ ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีไฟฟ้าครอบคลุมทั่วทั้ง
หมู่บ้านโทรศัพท์สาธารณะมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน   

   การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มีการปรับ
ใช้หลักธรรมมาบูรณาการกับการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ 
อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔  เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  จะเห็นได้ว่าในการบริหารองค์กรนั้นสามารถน าหลักธรรมมาปรับใช้
ให้เข้ากับความเหมาะสมได้เป็นอย่างดี   สอดคล้องกับ เอ้ือมอร ชลวร๕  ได้วิจัยเรื่อง การจัดการ
ความรู้เชิงพุทธบูรณาการ  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตัวคน (tacit 

                                                           
๔ ประพันธ์ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๕ เอื้อมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 

 

๑๙๒ 

knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง(explicit knowledge) ในกระบวนการจัดการความรู้มีหลักในการ
พยายามน าเอาความรู้ที่ฝังลึกในคนออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้จะมีหลากหลายวิธีการ แต่กระนั้นก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า
กระบวนการจัดการความรู้มักมีข้อจ ากัดจากหลายเหตุปัจจัยซึ่งอาจฉุดให้กระบวนการจัดการความรู้
ไม่สามารถท างานได้เต็มที่ในขณะที่เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่ามี
การสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมากจึง
สามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี โดยผู้วิจัยเห็นว่า
หลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน(๒) 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อย
กรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติและ (๔)กระบวนการ
สร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์จาก
องค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาผู้วิจัยได้น าพุทธธรรม 
ทั้ง ๔ หมวดเข้ามาประยุกต์สร้างรูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ   
    ๕.๒.๒ การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน สามารถอภิปรายผลได้ว่า จากผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนไดสวนเสีย (Stake holder) 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จากการค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ ได้
จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ รูป/คน ได้แบบสอบถามกลับคืนและสามารถน ามาประมวลผลได้ จ านวน ๑๗๕ 
ชุด  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕  

   จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ๓.๖๑  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ ค่าเฉลี่ย 
๓.๖๙ การบ่งชี้ความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ และการเข้าถึงความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ และเป็นที่น่าสังเกตว่า  
ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ ในล าดับต่ าที่สุด 



 

 

๑๙๓ 

ในขณะที่ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค๖ ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก” ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการ
ความรู้  สามารถสรุปได้ดังนี้  ๑) ภาพรวมของสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัด       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( ̅=๓.๖๙)      
๒) ภาพรวมของสภาพองค์ประกอบการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( =๓.๘๘) 

ได้แก่ด้านบุคคล ( ̅= ๔.๑๕) ด้านองค์กร ( ̅= ๓.๙๕) ด้านการเรียนรู้ ( ̅= ๓.๘๙) และด้าน

เทคโนโลยี จ านวน๑๑ ข้อ ( ̅= ๓.๕๔) ตามล าดับ และ ๓) ภาพรวมของสภาพขั้นตอนการจัดการ

ความรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง( ̅ = ๓.๔๙) ส่วนในแต่ละขั้นตอน พบว่า เหมาะสมอยู่

ในระดับมาก มีจ านวน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การน าความรู้ไปใช้ ( ̅= ๓.๗๒) การก าหนดความรู้       

( ̅= ๓.๕๘)การติดตามและประเมินผล ( ̅= ๓.๕๗) และอีก ๔ ขั้นตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

ปานกลางได้แก่การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ( ̅= ๓.๔๒ การสร้างความรู้( ̅= ๓.๓๘) การแสวงหา

ความรู้( ̅= ๓.๓๘) และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ̅=๓.๓๖)  
   และในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
๓.๕๘  ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า    
มี ๑ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ มีการ
สอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการท างานขององค์กร ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ผู้บริหารให้อิสระแก่
บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการพัฒนางาน
ของบุคลากร ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ และวิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ มีการจัดระบบการบริหารที่สนับสนุน
ให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้กับบุคลากรภายในค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ ในล าดับต่ าที่สุด 

   จากผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
จัดการความรู้ทั้ง ๗ ด้าน กับการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

                                                           
๖ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, “การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก”, รายงานวิจัย, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน: จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๔). หน้า ค าน า. 



 

 

๑๙๔ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กันสูง และเมื่อน าตัวแปรมา
เข้าสู่การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Stepwise พบว่า มีด้านที่สามารถพยากรณ์การบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 

จ านวน ๔ ด้าน คือ การเรียนรู้ ( ๗) การเข้าถึงความรู้ ( ๕) การสร้างและแสวงหาความรู้ ( ๒) และ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ ( ๖) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  ได้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ( ) เท่ากับ  ๐.๙๔๗ มีอ านาจในการพยากรณ์  ( ๒) เท่ากับ ๐.๘๙๗ 
หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ ๘๙.๗ สอดคล้องกับ ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์๗  ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย”  ผลการวิจัยพบว่า  
สมมุติฐานทุกตัวย่อมมีผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  โดยมี
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล  ประกอบไปด้วย  ๑. การก าหนดความรู้  ๒. การแสวงหา
ความรู้  ๓.  การสร้างความรู้  ๔. การแลกเปลี่ยนความรู้  ๕. การจัดเก็บความรู้  และน าความรู้ไปใช้  
ซึ่งจากการวัดระดับประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทุกขั้นตอน
พบว่าอยู่ในระดับมาก   
    สรุปได้ว่า ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ ๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กร
เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ และปัจจัยด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้   
    ๕.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน สามารถอภิปรายผลได้ว่า จากผลการเก็บข้อมูล
จากสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และอาจารย์ จ านวน ๑๒ รูป/คน พบว่า 

   ด้านวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) คือ   
S (Strengths) การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง W (Weaknesses) การวิเคราะห์จุดด้อยหรือจุดอ่อน 
O (Opportunities) การวิเคราะห์โอกาส T (Threats) การวิเคราะห์อุปสรรค ต่อจากนั้น จึงน าผล
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การน าผลการด าเนินการการจัดการความรู้ใน
องค์กรในปีที่ผ่านไปสู่กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุม

                                                           
๗ ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์, “ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 



 

 

๑๙๕ 

คุณภาพตามแนวคิดเดมมิง (PDCA) สอดคล้องกับ  ชูเกียรติ  ก่อเกิด๘ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการความรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน
เป็นรูปแบบที่ลักษณะกระบวนการเชิงระบบ  โดยมีองค์ประกอบอยู่  ๔  ด้าน  คือ ๑) ด้านปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้  ๒) ด้านกระบวนการและกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้       
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่เรียกว่า M (P-D-C-A) ๓) ด้านผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการและ    
กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้และ ๔) ด้านข้อมูลย้อนกลับและผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม   

    การบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ เดมมิง (PDCA) ในการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน จะประกอบด้วย Plan 
(วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงาน Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การด าเนินการตามแผน Check 
(ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การประเมินแผน และ Act (ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาแผนส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ เทียบได้กับหัวปลา (Knowledge  
Vision -  KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู้ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ๔ ประการ 
คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน (Goals and objectives) และความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) เป็น
ปัจจัยเสริมท าให้กระบวนการการจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ซึ่งกระบวนการการจัดการความรู้ 
๔ ด้านที่มีผลต่อการบริหารองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน ในส่วนนี้ เทียบได้กับส่วนตัวปลา (Knowledge  sharing -  
KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่มีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้  โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ใน Knowledge  Vision -  KV และ
พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีมให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ 
และเกิดนวัตกรรม สามารถด าเนินงานได้ ๔ กระบวนการ เพ่ือให้พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning  Organization)อย่างปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ พรรณี สวนเพลง,ผศ.ดร., และ

                                                           
๘

 ชูเกียรติ  ก่อเกิด, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”, บทความวิจัย , ดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พ.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๗ : ๘-๙. 



 

 

๑๙๖ 

คณะ๙  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” ผลการวิจัยพบว่า  การน ารูปแบบการจัดการความรู้ไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการน า
รูปแบบการจัดการความรู้  โดยใช้กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต พบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ KM Portal โดยน ารูปแบบการจัดการความรู้
ซึ่งเป็น ผลของการวิจัยในระยะที่ ๑ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ส่วน คือ ภาวะผู้น า การสร้าง
แรงงาน ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี การไว้ใจซึ่งกันและกัน และ 
พลังร่วม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูได้ที่ http://www.dusit.ac.th/kmarit/ เป็นเว็บไซต์มี
ข้อมูล ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับกระบวนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริการความรู้  และเรียนรู้ มี ๕      
กลยุทธ์ คือ ๑) พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Management Plan to Learning Organization) ๒) บูรณาการระบบย่อยทั้ง ๕ 
ด้าน โดยใช้การบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ Thailand Quality Awards: TQA ซึ่งเป็นการบริหาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Integration with TQA) ๓) พัฒนา “อัตลักษณ์” (Corporate Identity) 
ของ มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งทางวิชาการและอัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย (Corporate Identity) ๔) สร้างและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ปราชญ์ชาวบ้าน (Local wisdom) ๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็น องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (IT for LO) เช่นเดียวกันกับ ฉลองรัฐ อินทรีย์ ๑๐ ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือการจัดการ
สมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญของบุคลากรในองค์กร ผลการวิจัยด้านรูปแบบการจัดการความรู้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ที่พัฒนาประกอบด้วย ๓ ล าดับขั้น ได้แก่ ขั้นที่ ๑ เป็นขั้นตอนเตรียมผู้บริหารและ
คณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนักความเข้าใจและขอความร่วมมือ การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ และศึกษาบริบทสภาพการจัดการความรู้ก่อนการพัฒนารูปแบบ ล าดับที่ 
๒ คือ ขั้นจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดวิสัยทัศน์ ตั้งกรรมการ พัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดการ
ความรู้ และจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ และล าดับขั้นที่ ๓ คือ ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ ๓. จากการน ารูปแบบการจัดการความรู้ที่พัฒนา โดยด าเนินการจัดการ

                                                           
๙ พรรณี สวนเพลง, ผศ.,ดร.,และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้”, รายงานวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๕. 

๑๐ ฉลองรัฐ อินทรีย์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐) 



 

 

๑๙๗ 

ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การจ าแนกความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การ
แลกเปลี่ยนแบ่งบันความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การเผยแพร่ความรู้ การสร้างเครือข่ายความรู้ และการ
ประเมินผลความรู้   ดังที่ นวลละออ แสงสุข ๑๑ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่
เหมาะสมในอนาคตควรด าเนินการใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการสร้างความรู้ ควรด าเนินการ โดยมุ่ง
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ด าเนินการ และมีการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดยมีการลงมือปฏิบัติจริง (๒) ด้านการจัดเก็บความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควร
ด าเนินการโดยการก าหนดให้มีระบบการเก็บรวบรวมความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ และมี การ
ก าหนดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ (๓) ด้านการกระจายความรู้
มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการโดยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ
ทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ก าหนดข้อปฏิบัติในการกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่างๆ และ
ก าหนดวิธีการในการกระจายความสู่หน่วยงานย่อย และ (๔) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มหาวิทยาลัย
ฯ ควรด าเนินการโดยการนาความรู้จากฐานข้อมูลออกไปใช้ และมีการใช้ระบบการสื่อสารเพ่ือการไหล
ของงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้
เกิดข้ึนเป็นเครือข่ายและการจัดการความรู้เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง   

   ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
    การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
    ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๑) มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้การจัดการความรู้(KM)เป็นหนึ่งในนโยบายของแต่ละ 
หน่วยงาน โดยต้องก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรมและจริงจัง   
    ๒) มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดท า KM จากงานประจ าอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยผนวกกับงาน KM เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
    ๓) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในการจัดการความรู้อย่างชัดเจนแยกออกมา
เป็นหน่วยงานเฉพาะ มีอิสระในการท างาน มีนโยบายของหน่วยงานที่ชัดเจน 

                                                           
๑๑ นวลละออ แสงสุข, “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง”, วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 



 

 

๑๙๘ 

    ๔) มหาวิทยาลัยควรสร้างทีมพ่ีเลี้ยงลงไปให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) กับหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ไม่
เข้มแข็ง 
    ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงเชิงปฏิบัติการ 

   ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง  ต้องก าหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ชัดเจน  มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดความรู้ให้เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึง   
    ๒) มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนต้องผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฎิบัติการตามคู่มือ
การจัดการความรู้  อย่างเป็นรูปธรรม โดยผนวกเข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
    ๓) ทุกหน่วยงานที่น าแผนไปปฏิบัติควรมีการจัดตั้งกลุ่มงานในการจัดการความรู้อย่าง
ชัดเจนแยกออกมาเป็นหน่วยงานเฉพาะ มีอิสระในการท างาน โดยยึดหลักการของการมีส่วนร่วมเป็น
หลัก  ให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนเริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา  และติดตามและประเมินผลกิจกรรมร่วมกัน   
    ๔) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรต่างคณะ/สถาบัน 
เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการอบรม
สัมมนาทั้งบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็น
เครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างสถาบัน 
 
    ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   ๑) ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ
และในต่างประเทศ 

   ๒) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   ๓) ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือประสิทธิผลของ

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  
    ๔)ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
    ๕) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในระดับวิทยาลัยเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

 (๑) หนังสือ : 

กรวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คู่มือการจัดการความรู้ 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐. เอกสารอัดส าเนา, 
๒๕๖๐. 

กีรติ ยศยิ่งยง.ดร. การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา . พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพมหานคร: 
มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๕๐.  

น้ าทิพย์ วิภาวิน. การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์,  
๒๕๔๗.   

ธงชัย สมบูรณ์. จากองค์การแห่งการเรียนรู้สู่องค์การเปี่ยมสุข. กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม 
               ๒๕๔๙.  
บุญดี บุญญากิจ.  การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: จิรวัฒน์ เอกซ์เพรส  

จ ากัด, ๒๕๔๗.   
บุญม ีแท่นแก้ว. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙.   
ประเวศ วะสี. การจัดการความรู้กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข.  

กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม สคส., ๒๕๔๘.   
พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ 

เปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๗. 
 



 
 

๒๐๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที ่๑๖  

กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑.   
              . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่๑๑. กรุงเทพมหานคร: จันทร์เพ็ญ, 

๒๕๕๑.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระมหาสุทิตย์  อาภากโร. เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินทปญฺโ ). คู่มือมนุษย์ HANBOOK FOR MANKIND. กรุงเทพมหานคร : 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒. 
_________. การศึกษาสมบูรณ์แบบ:คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร : อุษาการ 

พิมพ์, ๒๕๔๙.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี๒๕๕๗ 
              กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นามีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
วรเดช  จันทรศร. การจัดการความรู้ : สู่วงจรคุณภาพที่เพิ่มพูน. กรุงเทพมหนคร: ส านักพิมพ์ภาพ

พิมพ์, ๒๕๔๖.  
วรภัทร์ ภู่เจริญ. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 
วิจารณ์  พานิช. การจัดความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๙.   
             . การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที๒่. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘. 
วิจารณ์  พานิช. KM ในประเทศไทย. ใน รายงานประจ าปี สคส. ๒๕๔๘  ฉบับ KM  ประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์. ๒๕๔๘.   
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. การบริหารภูมิปัญญา. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๒. 
ส่วนทะเบียนนิสิต. ข้อมูลสถิตินิสิต. ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๘. 
 



 
 

๒๐๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ. การจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ก.พลพิมพ์
๑๙๙๖ จ ากัด, ๒๕๔๘.   

 
 (๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 

 
กฤษฎา กรุดทอง. “การสังเคราะห์ผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษากลุ่มภูมิภาคกรุงเทพมหานคร”. รายงานวิจัย. คณะครุ
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐. 

กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล. “การจัดความรู้ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล”.  
รายงานวิจัย . กองพัฒนาคุณภาพ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

กัตติกา ศรีมหาวโร. “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต ๔: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระบัว”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. คณะศึกษาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕. 

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. “การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการ
จัดการ :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๕.  

ใจชนก ภาคอัต. “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์”. รายงายวิจัย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗. 

ฉลองรัฐ อินทรีย์.  “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. “การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน” .รายงานวิจัย . คณะศึกษาศาสตร์  : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๒. 

ชูเกียรติ  ก่อเกิด, และคณะ “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”. บทความวิจัย.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา.  ปีที่  ๒  ฉบับที่ ๒. พ.ค. – ส.ค. ๒๕๕๗. 

 



 
 

๒๐๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์. “ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย”. 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
สยาม, ๒๕๕๖. 

นวลละออ แสงสุข. “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

ธงไชย สุรินทร์วรางกูร. “การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการจัดการ
ความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา๒๕๕๕. 

บุญส่ง หาญพานิช. “ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.   

ปกรณ์ ลิ้มโยธิน. “ผลส าเร็จในการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การทบทวนและสังเคราะห์
วรรณกรรม”. บทความวิจัย. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๕. 

ส านักวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๗. 
ปาน กิมปี. “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน”.

ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชาพัฒนศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๐. 

ประกอบ  ใจมั่น. “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาอุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ประพันธ์ นึกกระโทก. “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เสนาะ กลิ่นงาม. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ”. ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑. 

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. “การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก”. รายงานวิจัย.  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : วิทยาเขตกาแพงแสน, ๒๕๕๔. 

พรรณี สวนเพลง. ผศ.ดร., และคณะ. “รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๕๒. 



 
 

๒๐๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษา
วัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พัชร พิลึก. “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี”. รายงานวิจัย.  มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์, ๒๕๕๕. 

พิสิฐ เทพไกรวัล. “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก”. วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔ 

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ. มหาวิทยาลัยบูรพา. “โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะ

ที่ ๑”. โครงการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๒. 
สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ. “รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แบบเครือข่ายสถานศึกษา”. รายงานวิจัย. กรุงเทพ ฯ : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๐. 
อรสา แกวสารถี. “การพัฒนาตัวบงชี้การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๔๕๔.   

เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

 
(๓) บทความ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). “หัวใจพระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธจักร. ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕.

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗. 
ศรันย ชูเกียรติ. “เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรูในองคกรกลยุทธเพ่ือความส าเร็จภายใต ้

สภาวการณ์ปัจจุบัน”. วารสารจุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน์./๒๐./๑๕ (มีนาคม ๒๕๔๑) : 
๑๔. 

 
 



 
 

๒๐๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// 

rirs 3. royin .go.th/ new-search/word-search-all-x.asp. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 
สุรศักดิ์  ชะมารัมย์. บทบาทของผู้น าต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างประสบ

ผลส าเร็จ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.stou.ac.th/study/summit/           
8-56500/page4-8-56500 .html. [๔ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. การบริหารจัดการความรู้ Knowledge 
Management : KM. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.catc.or.th/KM/files/ article/ 
article1.doc. [๒ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กพร. การบริหารจัดการความรู้ Knowledge 
Management : KM. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.catc.or.th/ KM/files/ article 
/article1.doc. [๒ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร.  การจัดการความรู้. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.lib. 
su.ac.th /km/index.php/kmis. [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ  
( I ) Books : 
 
Awad M. E. and Ghaziri M. H. Knowledge Management. Delhi : Dorling Kindersley. 

Licenses  of Pearson Education in South Asia, 2007. 
Cambridge .Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press : New  York, 

2008. 
Drucker. P.. Managing in the Time of Great Change. Oxford: Butterworth linnemann, 
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พุทธศาสนา 

๒ ดร. อนุวัต    กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓ ดร. บุษกร   วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร. 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระเบียบวิธีวิจัย 

๔ ผศ.ดร. วีระ   เลิศสมพร อาจารย์ประจ าคณะ
รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

๕ ผศ.ดร.วรวิทย์   จันทร์ฉาย อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ศิลปะ  สื่อ  และ 
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดการความรู้ 



 

๒๑๓ 

 

 

 



 

๒๑๔ 

 

 

 



 

๒๑๕ 

 

 

 



 

๒๑๖ 

 

 

 



 

๒๑๗ 

 

 

 



 

๒๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑๙ 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกับตัวแปรที่ต้องการวัดก าหนดค่าตัวเลขดังนี้ 

+๑   ใช่ คือ เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๐ ไม่แน่ใจ คือ เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

-๑ ไม่ใช่ คือ เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๑. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้         

๑.๑ การบ่งชี้ความรู้         

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการบ่งชี้

ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้

ที่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

๒) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการบ่งชี้ความรู้ที่

จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติไว้ตามวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓) มีการส ารวจและรวบรวมรายชื่อความรู้

ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

๔) มีการจัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่

จ าเป็นในการด าเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๕) มีการจัดท ารายชื่ อแหล่ งความรู้  /

ฐานข้อมูล/ ฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

 

 



 

๒๒๐ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๖) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน  ต่าง ๆ  มาช่วยบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็น

ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๗) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ เ พ่ือ

พัฒนาตน เ อง ให้ กั บบุ ค ล ากรภาย ใน

มหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๘) บุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมคิด  

ร่วมวางแผน  เพ่ือช่วยบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ใน

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการค้นหา

และรวบรวมความรู้จากบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

โดยตรง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๒) มีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือใช้ในการจัดการการเรียน

การสอนและการพัฒนางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓) มีการให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรเพ่ือ

พัฒนาความรู้ที่ต้องการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีการสอบถามเพ่ือให้ความรู้ โดยใช้

กระบวนการสอนงานโดยหัวหน้าหรือผู้ที่มี

ความช านาญ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๑ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๕) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  

ภายในมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้

ร่วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๖) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  

ภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสวงหา

ความรู้ร่วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๗) มีการแสวงหา / ค้นคว้าหาความรู้จาก

แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า ย ห ล า ย   เ ช่ น  

อินเตอร์เน็ต  สื่อสารสนเทศ  หรือการ

อบรมสัมมนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๘) มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความ

รู้อยู่ตลอด  มีการน าความรู้มาวางแผน  

ปรับปรุงประบวนการในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการ

ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์ความรู้

เพ่ือใช้ในการท างานและการเรียนรู้อย่าง

ชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๒) มีการจัดโครงสร้างการจัดเก็บความรู้

อย่างเป็นระบบท าให้สามารถค้นหาได้อย่าง

รวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๒ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๓) มีองค์กรหรือบุคลากรรับผิดชอบในการ

เก็บความรู้ได้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อ

การสืบค้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีการจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรแต่ละฝ่ายเพ่ือความ

สะดวดและรวดเร็วในการใช้ความรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๕) มีการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

ท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรทุก

คนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๖) บุคลากรมีความสามารถในการเก็บ

ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  เช่น  แฟ้มสะสม

งาน ต ารา  เอกสารประกอบ  คู่มือ  หรือ

ระบบสารสนเทศ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๗) มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยใน

การจัดเก็บความรู้ได้มากและเป็นหมวดหมู่  

ทันสมัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๘) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ

ว่ามีความรู้อะไรที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๑.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการ

รวบรวม  จัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้อย่าง

เป็นระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๓ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการ

ปรั บปรุ ง รู ปแบบของ เอกสาร ให้ เป็ น

มาตรฐานเดียวกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ใช้รูปแบบ

ภาษาอย่างเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีการจัดท าค าอธิบาย  ความหมายของ

ค า ต่ า งๆที่ แ ต่ ละหน่ ว ย งาน ใช้ ใ นการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

๕) มีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบ

ความถูกต้องของความรู้ที่จะน าไปใช้ในการ

ท างานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๖) มีการปรับปรุงเนื้อหาของความรู้ ให้

ครบถ้วน เที่ยงตรงทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๗) เนื้อหาของความรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วตรง

กับความต้องการของผู้ใช้ความรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๘) การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา

และการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑.๕ การเข้าถึงความรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ก าหนดให้มี

แหล่งรวบรวมความรู้ที่บุคลากรสามารถ

เข้าถึงได้ เช่น website มุมหนังสือ เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

 

 



 

๒๒๔ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ได้ให้ความ

สะดวกแก่บุคลากรในการเข้าถึงความรู้ที่

จัดเก็บไว้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในกิจกรรม   

ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓) มีเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ

สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีมุมความรู้หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่

บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้อย่างสะดวก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๕) มีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถ

เข้าถึงได ้

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๖) มีช่องทางส าหรับการรับข้อซักถาม

ความรู้และตอบกลับได้อย่างสะดวก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๗) สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร

ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๘) มีกระบวนการส่งมอบความรู้ที่จ าเป็น

และส าคัญต่อการท างานให้บุคลากรภายใน

องค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการ

จัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๕ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๒) มีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้

ร่วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓)  มี การจัดท า เอกสาร    การจัดท า

ฐานความรู้  ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๕) มีการสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๖) มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๗) มีการจัดตลาดนัดความรู้เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๘) มีการเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอก

ที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการและด้านการ

วิจัยมาถ่ายทอดความรู้   เคล็ดลับหรือ

นวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑.๗ การเรียนรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) บุคลากรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในการตัดสินใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๒) บุคลากรมีการน าความรู้ใหม่ที่แสวงหา

มาได้ใช้ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  การ

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๖ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

บริหาร  การจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนางาน 

๓) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหา

และปรับปรุงองค์กร 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๔) บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาใหม่  มาเพ่ิม

ทักษะและพัฒนาการปฏิบัติ งาน  การ

วางแผน  การตัดสินใจ  แก้ ไขปัญหา  

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๕ )  บุ คล าก รมี ก า รน า ค ว าม รู้ ที่ ไ ด้ ไ ป

สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมแห่งการ

เรียนรู้ใหม่ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๖) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๗) บุคลากรมีการน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง

จนได้รับรางวัล 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ สอดคล้อง 

๘)  มีอ งค์กรหรือบุ คลากรรั บผิดชอบ

กิจกรรมการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือ

น าไปใช้ขยายผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๒. ด้านการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีโครงสร้าง

และระบบขององค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๗ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ มีการ

บริหารที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดม

สมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือ

การพัฒนางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๓) ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการ

ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์และการพัฒนางาน

ของบุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๔) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ ที่ ด ารงต าแหน่ งรองอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่าย  

ต ล อ ด จ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล ด้ า น

ยุทธศาสตร์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๕) มีการจัดระบบรับฟังข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเน้นที่

กระบวนการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้รับบริการพึง

พอใจอย่างที่สุด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๖) มีการส่ ง เสริมให้มีบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้  เช่น  เครือข่ายการ

จัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ -๑ ๓ ๐.๖ สอดคล้อง 

๗)มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในทุก

กิจกรรมหรือการท างานขององค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 



 

๒๒๘ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 

IOC 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๘) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ เ พ่ือ

พัฒนาตนเองให้กับบุคลากรภายใน 

+๑ +๑ +๑ +๑ -๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

 

๙) มีวิธีการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมการ

เ รี ยนรู้ ทั่ ว ทั้ ง อ งค์ ก ร   เช่ น ระบบการ

หมุนเวียนงานระหว่างแผนก  ระบบการ

เรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานแบบมีโครงสร้าง  

มีคู่มือประกอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑๐) มีระบบการยกย่องชมเชยหรือการให้

รางวัลเ พ่ือเ อ้ือต่อการจัดการความรู้ ใน

องค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑๑) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติ งาน

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้

และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

๑๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น  วางแผนและแก้ไข

ปัญหาในองค์กรร่วมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ สอดคล้อง 

เฉลี่ยรวม       = 

๐.๘๙ 

สอดคล้อง 

 

 

 



 

๒๒๙ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์  Reliability (Alpha) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

๒๓๐ 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Y1           290.6333       271.4816       -.0577           .8229 

Y2           290.9333       267.2368        .1129           .8203 

Y3           290.8333       268.7644        .0356           .8223 

Y4           290.6667       272.0920       -.0771           .8243 

Y5           291.3667       265.4126        .1222           .8209 

Y6           290.7000       271.4586       -.0555           .8233 

Y7           290.9000       257.1966        .4133           .8139 

Y8           290.5667       264.3230        .2739           .8176 

Y9           290.5333       267.8437        .0885           .8207 

Y10          290.3667       269.7575        .0189           .8216 

Y11          290.8000       271.4069       -.0531           .8243 

Y12          290.8000       272.2345       -.0813           .8246 

Y13          290.4667       267.8437        .1053           .8203 

Y14          290.5000       273.6379       -.1408           .8249 

Y15          290.5667       264.8747        .1734           .8193 

Y16          290.6667       269.1954        .0335           .8217 

Y17          291.0000       265.5862        .1136           .8211 

Y18          290.8667       270.3264       -.0162           .8233 

Y19          290.6000       264.3862        .2043           .8186 

Y20          290.9333       256.2713        .3624           .8147 

Y21          290.5333       268.4644        .0476           .8220 

Y22          290.5000       272.1207       -.0814           .8238 

Y23          290.7333       279.6506       -.3341           .8296 

Y24          290.6333       269.6885        .0100           .8224 

Y25          290.3000       266.6310        .1476           .8196 

Y26          290.5667       266.5299        .2138           .8187 

Y27          290.6667       275.6782       -.2192           .8263 

Y28          290.8333       250.0747        .5497           .8096 

Y29          291.1333       253.4299        .6029           .8103 

Y30          290.6000       246.4552        .7212           .8058 

Y31          290.6000       248.5931        .7349           .8067 

Y32          290.3667       262.3782        .3534           .8162 

Y33          290.6333       256.3782        .4422           .8133 

Y34          290.2000       263.3379        .3594           .8165 

Y35          290.6000       267.0759        .1227           .8201 

Y37          290.7333       265.9264        .1305           .8203 

Y38          290.3333       269.5402        .0199           .8220 

Y39          290.5667       266.3920        .1378           .8199 



 

๒๓๑ 

Y40          291.0333       267.6885        .0631           .8220 

Y41          290.7667       271.4954       -.0586           .8229 

Y42          290.6000       259.3517        .3931           .8148 

_ 

 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Y43          290.7667       254.8747        .6534           .8106 

Y44          290.8667       265.5678        .1320           .8204 

Y45          290.8333       250.0747        .5497           .8096 

Y46          291.1000       258.5069        .3794           .8148 

Y47          290.7000       248.2172        .6826           .8071 

Y48          290.6667       253.6782        .5401           .8110 

Y49          290.5000       264.2586        .2704           .8176 

Y50          290.6333       256.2402        .4469           .8132 

Y51          290.2333       263.0816        .3657           .8164 

Y52          290.5333       269.2230        .0384           .8215 

Y53          290.3333       264.4368        .2085           .8185 

Y54          290.6667       258.9885        .3582           .8152 

Y55          290.7000       258.3552        .3846           .8147 

Y56          291.2333       274.7368       -.1576           .8268 

YY1          290.7667       271.4954       -.0586           .8229 

YY2          290.6000       259.3517        .3931           .8148 

YY3          290.7667       254.8747        .6534           .8106 

YY4          290.8667       265.5678        .1320           .8204 

YY5          290.8333       250.0747        .5497           .8096 

YY6          291.1667       255.2471        .4609           .8126 

YY7          290.7000       248.2172        .6826           .8071 

YY8          290.7000       251.4586        .5990           .8094 

YY9          290.5000       264.2586        .2704           .8176 

YY10         290.5667       257.2195        .4251           .8138 

YY11         290.5000       262.8103        .2719           .8173 

YY12         290.4667       261.8437        .3275           .8163 

YY13         290.4667       263.2230        .2400           .8179 

YY14         290.8000       278.6483       -.2975           .8290 

YY15         291.0000       272.8966       -.1038           .8250 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 70 

Alpha =    .8204 

 

 



 

๒๓๒ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อและหนังสือขอความอนุเคราะห์สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓๓ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จากการสัมภาษณ์ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง สถานที่ 
๑ พระเทพสิงหวราจารย์ 

(โสภณ  โสภโณ) 
รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒ พระครูธีรสุตพจน์ ,ดร. 
(สง่า  ธีรส วโร) 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓ พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร. 
(เสน่ห์  ญาณเมธี) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔ พระครูสิริปริยัตยานุศาส, ดร. 
(ดวงจันทร์  คุตฺตสีโล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๕ นายสุขุม  กันทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ
ทั่วไป 

วิทยาเขตแพร่ 

๖ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. 
(อุดร  อุตฺตรเมธี) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,รก.
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

วิทยาเขตแพร่ 

๗ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร. 
(เฉลิม  สุเมโธ) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ 

๘ ผศ.ดร. สมจิต   ขอนวงค ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตแพร่ 
๙ พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ.   

(เดชา อินทปญฺโญ)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา 

๑๐ พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.ดร.  
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต วิทยาเขตพะเยา 

๑๑ พระราชปริยัติ,ดร.  
(สายัณห์ อรินฺทโม) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา 

๑๒ พระครูศรีวรพินิจ,ดร. 
 (สมคิด คมฺภีรญาโณ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา 

๑๓ พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. 
(สมาน  จนฺทร สี) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

๑๔ นายไพรินทร์  ณ  วันนา 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 
 



 

๒๓๔ 

 

 
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – ฉายา ต าแหน่ง สถานที่ 
๑๕ พระสุนทรมุนี 

 (เสน่ห์ ฐานสิริ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์นคร

น่านเฉลิมพระเกียรติ 
๑๖ พระชยานันทมุนี, ดร.  

(ธรรวัตร จรณธมฺโม) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นคร

น่าน เฉลิมพระเกียรติ 
๑๗ พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.,ดร. 

(อนันต์  ส วโร) 
รองผู้อ านวยการ, รก.ผอ. ส านักงาน
วิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 

๑๘ อ. จีรศักดิ์  ปันล า รองผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง 
๑๙ พระครูศรีรัตนากร,ดร. 

(ทองสุข  ปญฺญาสุโข) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๒๐ พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร. 
(สมพงษ์  สิริมงฺคโล) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

๒๓๕ 
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๒๔๐ 

 

 

 



 

๒๔๑ 

 

 

 



 

๒๔๒ 

 

 

 



 

๒๔๓ 

 

 

 



 

๒๔๔ 

 

 

 



 

๒๔๕ 
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๒๕๐ 

 

 

 



 

๒๕๑ 
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๒๕๓ 

 

 

 



 

๒๕๔ 

 

 

 



 

๒๕๕ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายชื่อและหนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) 



 

๒๕๗ 
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๒๖๙ 

 

 



 

๒๗๐ 

 

 



 

๒๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗๒ 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง    : การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพ่ือการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

                              : Development   of  Buddhist  Knowledge Management for   
                               Administration  in  the Upper Northern Region Campus of 
                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
ค าชี้แจง 

๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธ
ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

๒. กรุณาตอบค าถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง 

๓. ผู้วิจัยจะเก็บค าตอบของแบบสอบถามนี้ไว้เป็นความลับเพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาวิจัย
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนาการจัดการความรู้ในการ 

ในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ข้อค าถามในแต่ละด้านเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  
แนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 นายนพดณ   ปัญญาวีรทัต 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

๒๗๓ 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

โปรดท าเครื่องหมาย√ลงในชอ่ง O หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 

เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ   O ชาย     O หญิง 

๒. สถานภาพ  O บรรพชิต   O คฤหัสถ ์

๓. อายุ    O อายุ ๒๐-๒๕ ปี   O อายุ ๒๖-๓๐ ปี 

O อายุ ๓๑-๔๐ ปี   O อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป 

๔. ระดับการศึกษา  O ต่ ากว่าปริญญาตรี     O ปริญญาตรี 

O ปริญญาโท          O ปริญญาเอก 

๕.ต าแหน่ง   O ผู้บริหารระดับสูง      O หัวหน้าฝ่าย  O หัวหน้าสาขาวิชา 

O ผู้บริหารระดับกลาง   O อาจารย์  O สายปฏิบัติการ    

       วิชาชีพ 

O ผู้ทรงคุณวุฒิ   O อ่ืนๆ………………. (โปรดระบุ)  

๖. ประสบการณ์การท างาน  O ๑ - ๕ ปี        O ๖ - ๑๐ ปี     O ๑๐ - ๑๕ ปี 

O ๑๖ - ๒๐ ปี    O มากกว่า ๒๐ ปี 

 ๗. องค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ 

    O  วิทยาลัยเขต  O  วิทยาลัยสงฆ ์

 ๘. ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

    O  ผู้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 

    O  ผู้ใช้ความรู้ 

    O  อ่ืน ๆ .................................................(โปรดระบุ) 

 ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ 

 
 
 



 

๒๗๔ 

ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ข้อค าถามในแต่ละด้านเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ และแบบปลายเปิด 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่
เกี่ยวข้องกับทา่นมากที่สุด 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้      
๑.๑ การบ่งชี้ความรู้      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการบ่งชี้ความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัติ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

     

๒) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นต่องานที่
ปฏิบัติไว้ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

     

๓) มีการส ารวจและรวบรวมรายชื่อความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

     

๔) มีการจัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

     

๕) มีการจัดท ารายชื่อแหล่งความรู้ /ฐานข้อมูล/ ฐานความรู้
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

     

๖) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  ต่าง ๆ  มา
ช่วยบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

     

๗) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

     

๘) บุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  
เพ่ือช่วยบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

     

๑.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการค้นหาและรวบรวม      



 

๒๗๕ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ความรู้จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญโดยตรง 
๒) มีการแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนางาน 

     

๓) มีการให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ที่
ต้องการ 

     
 

๔) มีการสอบถามเพ่ือให้ความรู้โดยใช้กระบวนการสอนงาน
โดยหัวหน้าหรือผู้ที่มีความช านาญ 

     

๕ )  ได้ รั บคว ามร่ ว มมื อจ ากองค์ ก รต่ า งๆ   ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

     

๖) ได้ รั บความร่ วมมือจากองค์กรต่ างๆ  ภาย นอก
มหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

     

๗) มีการแสวงหา / ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลายหลาย  เช่น  อินเตอร์เน็ต  สื่อสารสนเทศ  หรือการ
อบรมสัมมนา 

     

๘) มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อยู่ตลอด  มีการ
น าความรู้มาวางแผน  ปรับปรุงประบวนการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 

     

๑.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการก าหนดนโยบายในการ
จัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการท างานและการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน 

     

๒) มีการจัดโครงสร้างการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบท า
ให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

     

๓) มีองค์กรหรือบุคลากรรับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้เป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้น 

     



 

๒๗๖ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔) มีการจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายเพ่ือความสะดวดและรวดเร็วในการใช้
ความรู้ 

     

๕) มีการรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่าย 

     

๖) บุคลากรมีความสามารถในการเก็บความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ  เช่น  แฟ้มสะสมงาน ต ารา  เอกสารประกอบ  คู่มือ  
หรือระบบสารสนเทศ 

     

๗) มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการจัดเก็บความรู้
ได้มากและเป็นหมวดหมู่  ทันสมัย 

     

๘) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบว่ามีความรู้อะไร
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บไว้ 

     

๑.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการรวบรวม  จัดแบ่ง
หมวดหมู่ของความรู้อย่างเป็นระบบ 

     

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

๓) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ ใช้รูปแบบภาษาอย่าง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

     

๔) มีการจัดท าค าอธิบาย  ความหมายของค าต่างๆที่แต่ละ
หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 

     

๕) มีกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของ
ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการท างานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

     

๖) มีการปรับปรุงเนื้อหาของความรู้ให้ครบถ้วน เที่ยงตรง
ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

     

๗) เนื้อหาของความรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วตรงกับความต้องการ      



 

๒๗๗ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ของผู้ใช้ความรู้ 
๘) การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหาและการใช้ข้อมูล
ท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

     

๑.๕ การเข้าถึงความรู้      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ก าหนดให้มีแหล่งรวบรวม
ความรู้ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้  เช่น website มุม
หนังสือ เป็นต้น 

     
 
 

๒) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ ได้ให้ความสะดวกแก่
บุคลากรในการเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้เพ่ือน าความรู้ไปใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง 

     

๓) มีเอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเผยแพร่  

     

๔) มีมุมความรู้หรือแหล่งข้อมูลความรู้ที่บุคลากรเข้าถึงและ
ใช้ความรู้อย่างสะดวก 

     

๕) มีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้      
๖) มีช่องทางส าหรับการรับข้อซักถามความรู้และตอบกลับ
ได้อย่างสะดวก 

     

๗) สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

     

๘) มีกระบวนการส่งมอบความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญต่อการ
ท างานให้บุคลากรภายในองค์กร 

     
 

๑.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้      
๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีการจัดสรรทรัพยากร
ส าหรับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพอเพียง   

     

๒) มีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 

     



 

๒๗๘ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓) มีการจัดท าเอกสาร   การจัดท าฐานความรู้  ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 

     

๔) มรีะบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)      
๕) มกีารสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)      
๖) มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

     

๗) มีการจัดตลาดนัดความรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

     
 

๘) มีการเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
ทางวิชาการและด้านการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้  เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

     

๑.๗ การเรียนรู ้      
๑) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ      
๒) มีการน าความรู้ใหม่ที่แสวงหามาได้ใช้ในการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ  การบริหาร  การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนางาน 

     

๓) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
องค์กร 

     

๔) บุคลากรน าความรู้ที่ ได้มาใหม่  มาเพ่ิมทักษะและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  การวางแผน  การตัดสินใจ  แก้ไข
ปัญหา  ข้อผิดพลาดต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๕) บุคลากรมีการน าความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ใหม่ 

     

๖) บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนางาน 

     

๗) บุคลากรมีการน าความรู้ไปพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัล      



 

๒๗๙ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘) มีองค์กรหรือบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมการน าความรู้
ไปสู่การปฏิบัติหรือน าไปใช้ขยายผล 

     

๒. ด้านการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

     

๑) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์มีโครงสร้างและระบบของ
องค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

๒) ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการก าหนดความรู้ที่
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการ
พัฒนางานของบุคลากร 

     

๓) มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในทุกกิจกรรมหรือการ
ท างานของมหาวิทยาลัย 

     

๔)มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่าย  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ 

     

๕)มีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้  
เช่น  เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   

     

๖)มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

     

๗) มีการจัดระบบรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ เสีย  โดยเน้นที่กระบวนการแก้ปัญหาเ พ่ือให้
ผู้รับบริการพึงพอใจอย่างที่สุด 

    
 
 

 

๘) มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการ
ท างานขององค์กร 

     

๙) มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรภายใน 
 

     
 



 

๒๘๐ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
ง 
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ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๐) มีวิธีการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กร  เช่นระบบการหมุนเวียนงานระหว่างแผนก  ระบบ
การเรียนรู้ ในขณะปฏิบัติงานแบบมีโครงสร้าง  มีคู่มือ
ประกอบ    

     

๑๑) มีระบบการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จาก
บุคลากรภายใน  ผู้รับบริการ  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ในอนาคต 

     

๑๒) มีระบบการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวัลเพ่ือเอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ในองค์กร 

     

๑๓) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
ช่วยให้สามารถเรียนรู้และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๑๔) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น  วางแผนและแก้ไขปัญหาในองค์กรร่วมกัน 

     

๑๕) วิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์ มีการจัดระบบการบริหาร
ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือก
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนางาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๑ 

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑) ท่านเห็นว่าในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ขององค์กรมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้ด้านใดบ้าง และควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร  เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒) ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กรในด้านใดบ้าง
อย่างไร 
๑. การบ่งชี้ความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. การเข้าถึงความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. การเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

๒๘๒ 

                                      

แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง 

เรื่อง  การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
ค าชี้แจง   

ตอนที๑่  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ชื่อ  นามสกุล ............................................................................................................... ......... 
 ต าแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน ....................................................................................  
  สถานที่สัมภาษณ์.........................................................................................................  
  วันที่......... เดือน................................ พ.ศ. ...................  เวลา................................... 

ส่วนที่ ๒ ข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.ในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ ท่านมีวิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในการบริหารองค์กรอย่างไร  

๒. ผลการด าเนินการด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กร
ด้านใดบ้าง 

๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในการ
บริหารองค์กร 

๔. ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
๕. แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้   เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
๖. การน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 

ลงชื่อ................................................. ผู้ให้สัมภาษณ์ 



 

๒๘๓ 

 
แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผู้วิจัย  นายนพดณ ปัญญาวีรทัต 

  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย 

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหาร 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
ค าชี้แจง แบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion)  ผู้วิจัยสร้างประเด็น
ค าถามในการสนทนากลุ่ม  โดยมุ่งหมายให้การท าสนทนากลุ่ม  เป็นการ ๑)  ขอรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกันรูปแบบกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๒)  เพ่ือเติมเต็มข้อมูลการแจกแบบสอบถาม  และจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง   ๓) ท าให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ๔)  สามารถหา
ลักษณะร่วม (Common  Character)  และข้อสรุปร่วม (Common  Conclusion)  สังเคราะห์   
ร่างแบบจ าลองรูปแบบ “รูปแบบกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ เชิงพุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพ่ือน าเสนอไว้แนวทางต่อไป   โดยผู้วิจัยได้ตั้งกรอบ
ค าถามเบื้องต้นไว้  ๕  ประเด็นค าถาม  ดังนี้ 
 
 



 

๒๘๔ 

ประเด็นที่ ๑  รูปแบบการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  
      ประเด็นที่  ๒  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ  รูปแบบการจัดการความรู้เชิงพุทธในการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีกระบวนการจัดการความรู้ที่จะท าให้มี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์   

ประเด็นที่  ๓  การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มี
ปัญหาและอุปสรรค  อย่างไรที่ควรได้รับการแก้ไข 

ประเด็นที่ ๔ สภาพทั่วไปของการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในปัจจุบัน  มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้  
อย่างไร 

ประเด็นที่  ๕  การใช้ศาสตร์แห่งการบริหารผสมผสานหลักพุทธธรรม  จะน าไปสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร 
 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘๖ 

 

                      

   

   

                              

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาเขตเชยีงใหม่ 

สัมภาษณ์ พระเทพสิงหวราจารย์, รองอธิการบดี

วิทยาเขตเชียงใหม่, ,๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ์ พระครูธีรสุตพจน,์ดร., ผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขตเชียงใหม่,  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครสูุนทรสังฆพินติ,ดร. 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม,่  

๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ์ พระครสูิริปรยิัตยานศุาสก,์ดร.,  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่,, 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



 

๒๘๗ 

                                          

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาเขตแพร ่

สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สมจติ   ขอนวงค์ 

 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตแพร่,  

๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 

สัมภาษณ์ นายสุขุม  กันทา, ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
บริหารกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร่, 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
 

สัมภาษณ์ พระครสูุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตแพร ่

๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 

สัมภาษณ์ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร., ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่ 

 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 



 

๒๘๘ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาเขตพะเยา 

สัมภาษณ์ พระครูศรีวรพินิจ, ดร., 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์, มจร. วิทยาเขตพะเยา 

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระราชปริยตัิ, ดร. ผู้อ านวยการส านัก

วิชาการ, มจร. วิทยาเขตพะเยา  

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูโสภณปรยิัตสิุธี, รศ.,ดร. 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต,  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระสุนทรกติติคณุ, ผศ., ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา,  

๓ ธันวาคม ๒๕๔๙. 



 

๒๘๙ 

     

       

 

 

       

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาสงฆ์ล าพูน 

สัมภาษณ์ พระครสูิริสตุานุยตุ, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์, มจร. วิทยาลัยสงฆล์ าพูน, 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 

สัมภาษณ์ นายไพรินทร์ ณ วันนา, รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร, มจร. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๙๐ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาสงฆ์นครน่านฯ 

สัมภาษณ์ พระชยานันทมุนี, ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายจดัการศึกษา,  

มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระสุนทรมุนี, ผู้อ านวยการวิทยาลังสงฆ์นครน่าน 

 มจร. วิทยาลยัสงฆ์นครน่าน ๓ ตลุาคม ๒๕๔๙. 



 

๒๙๑ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาสงฆ์ล าปาง 

สัมภาษณ์ อ. จีรศักดิ์  ปันล า  รองผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

 มจร. วิทยาลยัสงฆล์ าปาง, ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครสูังวรสุตกจิ,ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการ,รก.ผอ.ส านกังานวิทยาลัย,  

มจร. วิทยาลัยสงฆล์ าปาง, ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๙๒ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  มจร.วิทยาสงฆ์เชียงราย 

สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนากร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร, 

มจร. วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย ,๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครสูุธีสุตสุนทร,ดร., รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ,  

มจร. วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย , ๔ ตลุาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๙๓ 

 

 

 

 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 



 

๒๙๔ 

  

 

     

                

                     

 

 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (ต่อ) 
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