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การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ คื อ 1) เพื่ อศึ กษาสภาพทั่ วไปของการจั ดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจั ดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริ หารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
การวิ จั ย เป็ น แบบผสานวิ ธี ร ะหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 20รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจงจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างมีโครงสร้าง และรวมรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 12รูป/คน ข้อมูลทั้งสองขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร จานวน 403รูป/คน ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนื อตอนบน มี การใช้ หลั กการวิ เคราะห์ สภาวะแวดล้ อมและวงจรควบคุ มคุ ณภาพเดมมิ่ ง
เป็ นปั จจั ยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพและความส าเร็จด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ โดยมหาวิทยาลัย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรียนรู้ ส่วนการนาหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้มี
การนาหลักธรรมเข้ามาใช้อย่างหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
2) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.61
อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.58 อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการบริหาร
องค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้พบว่ามีปัจจัย 4 ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูง เรียงตามลาดับ
คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงความรู้ ปัจจัยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และปัจจัย
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
3) รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่
โดดเด่ น คื อ 1) กระบวนการสร้ างและแสวงหาความรู้ ด้ ว ยหลั ก ปรโตโฆสะและวุ ฒิ ธ รรม 4
2) กระบวนการการเข้าถึงความรู้ ด้วยหลักจักร 4 3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยหลัก
กัลยาณมิตร 7 และ 4) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยทั้ง 4 เป็นส่วนสาคัญต่อการ
พัฒนาการจัดการความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน
คาสาคัญ : การพัฒนา, การจัดการความรู้, เชิงพุทธ
ABSTRACT
Objectives of this research were to: 1. study the general coctext
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.
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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. Research findings were as follows:
1. General context of knowledge management development of the upper
northern campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University using swot analysis and
deming quality circle: PDCA were that factors supporting the sufficiency and success of
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.
2. 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:
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1) knowledge creation and findings with Paratokosa and 4 Vuddhidhamma,
2) knowledge access with Chakka 4, 3) knowledge sharing and exchange with
kalayanamit7 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.
Keywords : Development, Knowledge Management, Buddhist.
1. บทนา

โลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งได้ก่อ
ให้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้องค์กรในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถก้าวทันสิ่งที่
เกิดขึ้น องค์กรที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เท่านั้นที่จะสามารถดารงอยู่ได้ การนาแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่/ในการบริหาร
เพื่ อก้ าวไปสู่ ความส าเร็ จขององค์ กรรู ปแบบหนึ่ งที่ ใช้ เป็ นพื้ นฐานในการบริ หาร คื อ องค์ กรแห่ ง
การเรียนรู้/(Learning/Organization)/ที่องค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ/และธุรกิจเอกชนได้
นาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารรูปแบบอื่นๆ/ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์/(Creative/Organization)
การบริหารเชิงคุณภาพตลอดทั้งองค์กร/(Total Quality/Management)/ภายใต้องค์กรยุคใหม่ (Orrasa
kaewsarathee, 2011)
สาหรับการจัดการความรู้ในบริบทขององค์กร หมายถึง กระบวนการของการสร้างความรู้
การจัดเก็บและการสืบค้ นความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ความรู้ (M. Alavi, and
D.E.Leidner,2001: 17-40) แต่ในมุมมองของนักวิชาการไทยอธิบายว่าการจัดการความรู้ หมายถึง
การยกระดับความรู้ ขององค์กรเพื่อสร้างผลประโยชน์ จากต้นทุนทางปัญญา (Wichan Panij,
2006 : 68 ) และเป็นการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่
และประสบการณ์ของบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบที่จะทาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ทาให้มี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การจัดการความรู้จึงเป็นการขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ภาคธุรกิจ
และภาคการศึกษาควรจะนาไปใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากรซึ่งจะทาให้คุณภาพการดาเนินงาน
โดยรวมขององค์กรเพิ่มยิ่งขึ้น (Woradach Chantason, 2003 : Abstract )
ในบริบทของสถาบันการศึกษา การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่นามาปฏิบัติในองค์กรได้
เช่นเดียวกับธุรกิจต่างๆ โดยสถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีที่สุด
โดยเรียนรู้ผ่านผู้ที่มีความรู้โดยตรงซึ่งไม่ใช่จากเอกสารหรือแผนงาน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Chinnawat Satsananan (2013) ใน
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การนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 114
ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กาหนดเป็นมหาวิทยาลัยใน กากับของรัฐมีฐานะเป็ น
นิติบุคคลกาหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ (ตามมาตรา 6) ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัย ส่ งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ รวมทั้งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม” (Office of the President Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2017: 9)
มหาวิทยาลัยวางแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ ตามที่ปรากฏในคู่ มือการ
ประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุ ดมศึ กษามหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู งสถาบันการ
เรียนรู้ อ้างอิงจากมาตรฐานการอุดมศึกษาข้ อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้ างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
โดยมีกรอบแนวทางในการจัดการ ความรู้ (KM Focus Areas) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่ ยัง
ไม่เพียงพอที่จะทาให้มหาวิทยาลัย บรรลุสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์คณะ
ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ได้ ด าเนิ น การในเรื่ อ งการจั ด การความรู้ อ ย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง แต่ ด้ ว ยความที่
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย จึงทาให้ยังไม่สาเร็จ
ตามที่คณะผู้บริหารมุ่งหวัง
จากประเด็น ปั ญหาดังที่กล่ าวมา ผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจศึกษาค้น คว้าโดยเห็ น ว่าการ
จั ด การความรู้ ของมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ยในอดี ต ที่ ผ่ า นมายั ง มีปั ญ หาและ
อุปสรรคต่อการบริหารงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมากมาย หากไม่มีการวางระบบและกระบวนการ
ที่ดี อาจจะก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์แก่ การบริหารงานทั้งในปั จจุบันและอนาคตได้ ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจในศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ถึงการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย เฉพาะวิทยาเขตภาคเหนือตอนบน และได้ประยุกต์ ห ลักการทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการกับหลักการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
2.2 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
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2.3 เพื่อเสนอรู ปแบบการพัฒ นาการจัดการความรู้ เชิงพุทธเพื่อการบริห ารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาการจั ด การความรู้ เ ชิ ง พุ ท ธเพื่ อ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ” ครั้ ง นี้ผู้ วิ จัย ใช้ ร ะเบี ย บวิธี วิ จัย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Medthod Reseach) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยได้ ก าหนดประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ในงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้
ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในเขตภาคเหนือตอนบน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง 2. ผู้บริหารระดับต้น
3. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการจั ด การความรู้ 4. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสายวิ ช าการและตั ว แทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
สายปฏิบัติการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
ในขณะที่การเก็บ ข้อมูล วิจั ย เชิงประมาณมี ป ระชากร (Population) ได้แก่ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูง และระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและตัวแทน
ผู้ปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีจานวน 403 รูป/คน
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key - Informants) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ได้แก่รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ ายกิจการทั่วไป ผู้ อานวยการ และรองผู้ อานวยการ ในวิทยาเขต /
วิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จานวน 20
รูป / คนในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กาหนดพื้นที่ศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้งสิ้ น 7 แห่ ง ได้ แก่ วิท ยาเขตเชีย งใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาเขตแพร่ วิท ยาลั ย - สงฆ์ล าพู น
วิทยาลัยสงฆ์ลาปาง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยสงฆ์น่าน
4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในเขตภาคเหนื อตอนบน จากผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จานวน 20 รูป/คน เกี่ยวกับ
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สภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรื่องการพัฒนาการจัดการความรู้ในการบริหาร
องค์กรของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนื อตอนบน ใช้หลั กการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ไปสู่การนาผลการดาเนินการด้านการพัฒนาการ
จัดการความรู้ ในองค์กรในปี ที่ผ่ านๆมาไปสู่ กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ ในการบริห าร
องค์กรโดยใช้หลักการบริหารด้วยวงจรควบคุมคุณภาพเดมมิง (PDCA) การนาผลการประเมินมา
พัฒนาแผนสาหรับการดาเนินการในปีต่อไป ซึ่งปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการดาเนินการที่ต่อเนื่อง
บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ การขาดทีมงานที่จ ะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้สัมฤทธิผล และ
ระบบการบริหารจัดการไม่เอื้อต่อการดาเนินการการจัดการความรู้
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสาเร็จด้านการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
นั้น ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4 ประการ คือ การไว้วางใจกัน (Trust) ความยึด
มั่นผูกพัน (Commitment) การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives)
และ ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อนาไปสู่ความเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 7 ประการ
คือ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge
Creation and Acquisition) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4.การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5. การเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ (Knowledge Sharing)
7. การเรียนรู้ (Learning)
การนาหลักพุทธธรรมมาปรับใช้กับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มีการ
ปรั บ ใช้ ห ลั ก ธรรมมาบู ร ณาการกั บ การจั ด การความรู้ ที่ ห ลากหลาย ยกตั ว อย่ า งหลั ก ธรรม คื อ
วุฒิธรรม 4 จักร 4 สัปปุริสธรรม 7 ปฏิสัมภิทา 4 กัลยาณมิตรธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 และ
ไตรสิ กขา 3 เป็ น ต้น เพื่อแก้ไขปั ญหาอุป สรรค และสนั บ สนุ น แนวทางในการพัฒ นาการจั ดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย
4.2 การวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.61 ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาในหัวข้อย่อย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.69 การบ่งชี้ความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.67 และการเข้าถึงความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.60
และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ค่าเฉลี่ย
3.52 ในลาดับต่าที่สุดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.58 ซึ่งแปลผล ระดับความคิดเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารองค์ ก รเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจ ารณาในหั ว ข้อย่อ ย พบว่า มี 1 ด้านอยู่ ในระดับ ปานกลาง ด้า นที่เหลื ออยู่ ในระดับ มาก
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย คือ มีการสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมหรือการทางานขององค์กร
ค่าเฉลี่ย 3.70 ผู้บริหารให้อิสระแก่บุคลากรในการกาหนดความรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการพัฒนางานของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.66 และวิทยาลัยเขต / วิทยาลัยสงฆ์
มีการจัดระบบการบริหารที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการระดมสมองการค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพื่อการพัฒนางาน ค่าเฉลี่ย 3.63 และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ตอบสอบถามให้ความคิดเห็นด้านการ
สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรภายในค่าเฉลี่ย 3.47 ในลาดับต่าที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
การบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
จัดการความรู้ทั้ง 7 ด้าน กับการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสัมพันธ์กันสูง และเมื่อนาตัวแปรมา
เข้าสู่การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี
Stepwise พบว่า มีด้านที่สามารถพยากรณ์ การบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้
จานวน 4 ด้าน คือ การเรียนรู้ ( 7) การเข้าถึงความรู้ ( 5) การสร้างและแสวงหาความรู้ ( 2) และ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ ( 6) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ ( ) เท่ากับ 0.947 มีอานาจในการพยากรณ์ ( 2) เท่ากับ 0.897
หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 89.7
4.3 รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน จากผลการเก็ บ ข้ อ มู ล จากสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นการ
คัดเลือกเฉพาะกลุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 12 รูป/คน พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน พบว่า การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่โดดเด่น คือ
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1) กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
คือ การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว
ประกอบด้วย ปรโตโฆสะและวุฒิธรรม 4 (Virtues Conducive to Growth) มีขั้นตอนและ
กระบวนการภายใน ดังนี้ อันดับแรก คือ การเกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะเรียนรู้ (Learning) เทียบเคียง
กับหลักปรโตโฆสะ จากแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง คือ ผู้รู้ เทียบเคียงกับหลัก สัปปุริสสังเสวะ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit knowledge
base) และทั้งที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และองค์ความรู้ (Knowledge) เทียบเคียง
กับหลักสัทธัมมัสสวนะ คือ ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) แล้วนาไปสู่การ
จัดสร้างหรือจัดทาแนวทางวิธีปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน หรือ หลั กการปฏิบัติงาน (Principle) ของ
องค์กรที่มีแบบแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน เทียบเคียงกับหลักธัมมานุธัมมปฏิปัตติ
2) กระบวนการการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Organization) คือ การทาให้ผู้ใช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web
Board บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม เป็นต้น โดยใช้หลักจักร 4 (Virtues Wheeling One to
Prosperity) ประกอบด้วย การจัดการแหล่งเรียนรู้ (Learning Center) เทียบเคียงกับหลัก
ปฏิรูปเทสวาสะ การจัดสร้างชุมชน 3 ชุมชน คือ ชุมชนผู้มีความรู้ (Knowledge Community)
เทียบเคียงกับหลั กสั ปปุริสู ปสสยะ ชุมชนผู้ มีคุณธรรม (Moral Community) เทียบเคียงกับ
หลั ก อั ต ตสั ม มาปณิ ธิ และชุ ม ชนผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ (Expert Community)
เทียบเคียงกับหลักปุพเพกตปุญญตา
3) กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การ
สร้างกิจ กรรมหรื อวิธีที่ท าให้ เกิด การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ทาได้ห ลายวิธี โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge จั ด ท าเป็ น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ กรณี เ ป็ น Tacit
Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น ในที่นี้ คือ
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) (CoPs) ที่ประกอบด้วยหลักกัลยาณมิตร 7
4) กระบวนการการเรียนรู้ (Learning) คือ การทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง ของงาน
เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนาความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้คือ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) (LO) โดยการพัฒนาตนและองค์กรตามหลักไตรสิกขา 3
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดการความรู้มีกระบวนการ 4 ด้าน ที่โดดเด่น คือ 1) กระบวนการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยหลั ก ปรโตโฆสะและวุ ฒิ ธ รรม 4 2) กระบวนการการเข้ า ถึ ง ความรู้
ด้ ว ยหลั กจั ก ร 4 3) กระบวนการแบ่ งปั นแลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ ว ยหลั ก กั ล ยาณมิ ต ร 7 และ
4) กระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยทั้ง 4 เป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาการจัดการความ
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน เช่ น เดี ย วกั บ
Pannee Suapang and other (2009:2) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” ผลการวิจัยพบว่า การนารูปแบบการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติจริง และประเมินผลการนารูปแบบการจัดการความรู้ โดยใช้กรณีศึกษา: สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต พบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ KM Portal โดย
นารูปแบบการจัดการความรู้ซึ่งเป็น ผลของการวิจัยในระยะที่ 1 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ส่วน
คือ ภาวะผู้นา การสร้างแรงงาน ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี
การไว้ใจซึ่งกันและกัน และ พลังร่วม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเรียกดูได้ที่ http://www.dusit.
ac.th/kmarit/ เป็นเว็บไซต์มีข้อมูล ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้สาหรับกระบวนการจัดการความรู้ของ
สานักวิทยบริการได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริการ
ความรู้ และเรียนรู้ มี 5 กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Management Plan to Learning Organization) 2) บูรณาการระบบย่อยทั้ง 5
ด้าน โดยใช้การบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ Thailand Quality Awards: TQA ซึ่งเป็นการบริหาร
คุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Integration with TQA) 3) พัฒนา “อัตลักษณ์” (Corporate Identity)
ของ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งทางวิชาการและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (Corporate Identity) 4) สร้างและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน (Local wisdom) 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (IT for LO) เช่นเดียวกันกับ Chalongrath Intree, (2007) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีการจัดการความรู้ เป็น
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ให้ความสาคัญของบุคลากรในองค์กร ผลการวิจัยด้านรูปแบบการ
จัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่พัฒนาประกอบด้วย 3 ลาดับขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอน
เตรียมผู้บริหารและคณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนักความเข้าใจและขอความร่วมมือ การ
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดการความรู้ และศึกษาบริบทสภาพการจัดการความรู้
ก่อนการพัฒ นารู ป แบบ ล าดับ ที่ 2 คือ ขั้นจัดทาแผนปฏิบัติการกาหนดวิสั ยทัศน์ ตั้งกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดการความรู้ และจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ และลาดับขั้นที่ 3 คือ
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ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู้ สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ 3. จากการนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่พัฒนา โดยดาเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การ
จาแนกความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งบันความรู้ การนาความรู้ไปใช้ การเผยแพร่
ความรู้ การสร้างเครือข่ายความรู้ และการประเมินผลความรู้ ดังที่ NualLa-or Saengsuk, (2007)
ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่เหมาะสมในอนาคตควรดาเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการสร้างความรู้ ควรดาเนินการ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ดาเนินการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดยมีการลงมือ
ปฏิบัติจริง 2) ด้านการจัดเก็บความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดาเนินการโดยการกาหนดให้มีระบบการ
เก็บ รวบรวมความรู้ภ ายในมหาวิท ยาลั ย ฯ และมี การก าหนดให้ มี โ ครงการที่ เกี่ ย วกับ กา รสร้ า ง
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 3) ด้านการกระจายความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดาเนินการโดยกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสืบค้น สารสนเทศทางความรู้ จากฐานข้อมูล ที่จั ดเก็บ ไว้
กาหนดข้อปฏิบัติในการกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่าง ๆ และกาหนดวิธีการในการกระจายความสู่
หน่วยงานย่อย และ 4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มหาวิทยาลัยฯ ควรดาเนินการโดยการนาความรู้
จากฐานข้อมูล ออกไปใช้ และมีการใช้ระบบการสื่ อสารเพื่อการไหลของงานสู่ ห น่ วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายและ
การจัดการความรู้เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้การจัดการความรู้( KM)เป็นหนึ่งในนโยบายของแต่ละ
หน่วยงาน โดยต้องกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจัง
2) มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดทา KM จากงานประจาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยผนวกกับงาน KM เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
3) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในการจัดการความรู้อย่างชัดเจนแยกออกมา
เป็นหน่วยงานเฉพาะ มีอิสระในการทางาน มีนโยบายของหน่วยงานที่ชัดเจน
4) มหาวิ ท ยาลั ย ควรสร้ า งที ม พี่ เ ลี้ ย งลงไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค าแนะน าในการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) กับหน่วยงานที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ไม่
เข้มแข็ง
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงเชิงปฏิบัติการ
1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง ต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดความรู้ให้เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง
2) มหาวิทยาลัยต้องมีผู้บริหารเป็นผู้นาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองค์กร การปรับเปลี่ยนค่านิยม การสร้างบรรยากาศ กิจกรรมแห่งการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสรรค์โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
3) กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยควรยึดถือหลักการของการมีส่วนร่วมเป็น
หลักให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนเริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาดาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา และติดตามและประเมินผลกิจกรรมร่วมกัน
4) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการจัดเก็บคลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บุคลากร
เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่ างสะดวกแพร่หลาย 5) มหาวิทยาลัยควรจัดให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างบุคลากรต่างคณะ/สถาบันเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ รวมไปถึ ง การอบรมสั ม มนาทั้ ง บุ ค ลากรภายในและภายนอกเพื่ อ ได้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างสถาบัน
7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึ กษาการพัฒ นาการจัด การความรู้ ข องมหาวิ ทยาลั ย ในเขตพื้ นที่ อื่น ๆ
ของประเทศและในต่างประเทศ
2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3) ควรศึกษากลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือประสิทธิผล
ของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย .
4) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 5) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยในระดับวิทยาลัยเขตและวิทยาลัยสงฆ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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