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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 83 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
สถิติค่าความถี่ จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยใช้กระบวนการการจัดการ
ความรู้ SECI Model มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากพิจารณาตัวแปรอิสระรายด้าน พบว่า
ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการควบรวมความรู้
และด้านการผนึกฝังความรู้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสกัดความรู้ ไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และในภาพรวมการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากพิจารณาตัวแปรอิสระรายด้าน พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน คือ ด้านความรับผิดชอบในตัวบุคคล ด้านการเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง ด้านการชี้น�ำ
ตนเองในการเรียนรู้ และด้านปัจจัยแวดล้อมทางสังคม มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านผู้เรียน
ที่มีลักษณะชี้น�ำตนเอง ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้สามารถน�ำประโยชน์จากงานวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะ
การวิจัยในอนาคต ไปเป็นแนวทางในจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และปรับปรุงพัฒนาองค์กร
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  Faculty of Management Science, Uttaradit Rajabhat University
*
email: pichayapich88@gmail.com
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Faculty of Management Science, Silpakorn University
1

Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Volume 13 Number 2 May - August 2020

17

การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

Abstract
The objective of this research was to examine the tacit knowledge management
affect to work efficiency of employees in Rajabhat university. The sample in this research
consisted of 83 employees at Rajabhat University. A quantitative empirical research via
survey questionnaires was conducted to collect data. Statistical analysis applied were
the frequencies, the percentages, the arithmetic mean, the standard deviation, Pearson’s
product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
The results of the research showed that tacit knowledge management by using
SECI model has signiﬁcant affected on work efficiency. However, only socialization,
combination and internalization contribute towards the signiﬁcant inﬂuences of tacit
knowledge management on work efficiency and externalization was not statistically
significant. And tacit knowledge management by self-direction in adult learning has
signiﬁcant affected on work efficiency. However, personal responsibility, self-directed
learning, self-direction in learning, and the social context contribute towards the signiﬁcant
inﬂuences of tacit knowledge management on work efficiency and learner self-direction
were not statistically significant. The contributions of these finding for development human resource management in organizations are discussed and conclude with directions
for future research.
Keywords: Knowledge management, Tacit knowledge management, Work efficiency
บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันผลักดันให้องค์กรต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
คน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร. ส�ำนัก
หอสมุดกลาง, http://www.resource.lib.su.ac.th, 2562) ความรู้ภายในตัวบุคคล หรือ Tacit
Knowledge เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณ
หรือไหวพริบของแต่ละคน ซึ่งความรู้เหล่านี้ยากที่จะถ่ายทอดผ่านตัวอักษรออกมาได้ มีบริบทเฉพาะตัว
และยากต่อการจัดรูปแบบ การถ่ายทอดความรู้ในตัวบุคคลจึงต้องใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในตัว
บุคคลเป็นกระบวนการทางสังคมทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ความรูใ้ นองค์กรส่วนใหญ่เป็นความรูภ้ ายในตัวบุคคลมากกว่า
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ความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) (อธิปไตย โพแตง และ ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2559 : 301) เปรียบ
เทียบเป็นอัตราส่วนความรู้ภายในตัวบุคคลกับความรู้ที่ชัดแจ้ง อาจได้เป็น 80 : 20 ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ
ภูเขาน�้ำแข็ง ส่วนที่โผล่พ้นน�้ำขึ้นมาเปรียบเสมือนความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นส่วนที่น้อยมาก ประมาณร้อยละ 20
ของทั้งหมด ในขณะที่ส่วนที่จมอยู่ใต้น�้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนความรู้ที่ฝังในตัวคนเป็นส่วนที่ใหญ่มาก ประมาณ
ร้อยละ 80 ของทั้งหมด (กรมควบคุมโรค, http://www.kmddc.go.th, 2562) Nonaka andTakeuchi
(1995 : 71) ได้เสนอ SECI Model ซึง่ อธิบายการถ่ายทอดความรูแ้ ละการเปลีย่ นรูปแบบของความรูร้ ะหว่าง
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นความรู้ใหม่
กระบวนการ SECI Model ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) 2) การสกัดความรู้
(Externalization) 3) การควบรวมความรู้ (Combination) และ 4) การผนึกฝังความรู้ (Internalization)
ซึ่ ง ความรู ้ ชั ด แจ้ ง ที่ ถู ก เปลี่ ย นเป็ น ความรู ้ ฝ ั ง ลึ ก ในระดั บ บุ ค คลแล้ ว กลายเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ร
ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะหมุนวนกันไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และ
ยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วก็จะท�ำให้เกิดความรู้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์กับองค์การได้มากขึ้น
แนวคิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการชี้ น� ำ ตนเองนั้ น มี พื้ น ฐานมาจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ ใ หญ่
(Andragogy) ของ มัลคอล์ม โนลส์ (Malcolm Knowles) โดยโนลส์ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการเรียน
รู้โดยการชี้น�ำตนเองไว้ว่า คนที่เรียนรู้โดยการริเริ่มด้วยตนเองจะเรียนรู้ได้มากกว่าดีกว่ามีความตั้งใจมีจุด
มุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าบุคคลที่เป็น
แต่เพียงผู้รับและรอการถ่ายทอดจากผู้สอนเท่านั้น (ปิยะ ศักดิ์เจริญ, 2558 : 10) นอกจากนี้ Brockett
and Hiemstra (1991 : 24) ได้เสนอ The PRO Model (The personal responsibility orientation)
ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเองของผู้ใหญ่ โดยเน้นที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
1) ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (Personal Responsibility) 2) ผู้เรียนที่มีลักษณะชี้น�ำตนเอง (Learner
Self-direction) 3) การเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง (Self-directed learning) 4) การชี้น�ำตนเองในการ
เรียนรู้ (Self–direction in learning) และ 5) ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม (The Social Context)
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญของการมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการเรียนรู้ของตนเอง
(อธิปไตย โพแตง และชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2559 : 303) ดังนั้นการเรียนรูของบุคคลจะท�ำใหเกิดความ
รูใหม่ ๆ ขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มพูนองคความรูขององคกรที่มีอยู่แลวใหมากขึ้นเรื่อย ๆ (มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552 : 10) Garvin (1993 : 80) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรูใ้ นการท�ำงานว่าการท�ำงานในเรือ่ งเดียวกันซ�ำ 
้ ๆ
ท�ำให้เกิดทักษะความช�ำนาญงาน แต่การท�ำงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท�ำมาก่อนถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการที่ส�ำคัญ คือ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทดลองปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่ ๆ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น และถ่ายโอนความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้
ทั้งสองแนวคิดนี้ เป็นกระบวนการในการสั่งสมความรู้ในตัวบุคคลที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และเมื่อประยุกต์
ใช้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะน�ำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ดีขึ้น ดังนั้นการรักษาความรู้ใน
ตัวบุคคลจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
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ทั้งนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภารกิจด้าน
การอุดมศึกษา) มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการความรู้ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาการปฏิบตั งิ านของตนเอง (ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562 : ข) เช่นเดียวกับที่ Muthuveloo, Shanmugam
and Teoh (2017 : 192; citing Kruger and Johnson, 2011 : 62) กล่าวว่า ความรู้มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร และการก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ โดยเฉพาะการจัดการความรู้ภายใน
ตัวบุคคลเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์กร
องค์กรจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญไปที่การจัดการความรู้ของพนักงาน โดยเฉพาะการจัดการความรู้ภายใน
ตัวบุคคล ที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การจัดการความ
รู้ภายในตัวบุคคลเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ความรู้ในระดับบุคคลกลายเป็นสินทรัพย์ขององค์กร
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการจั ด การความรู ้ ภ ายในตั ว บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และ
เป็นแนวทางให้องค์กรเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มผลปฏิบัติงานขององค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI
Model ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล โดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(Self-direction in Adult Learning) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contributions)
การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายส�ำคัญขององค์กร การจัดการ
ความรู้ภายในตัวบุคคลเกิดจากการสะสมความรู้ ความสามารถในการท�ำงาน การเชื่อมโยงประสบการณ์
ความเชื่อ ค่านิยม มีกระบวนการค้นหา แลกเปลี่ยน และสะสมจากกระบวนการทางสังคม โดยผ่าน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู้ SECI Model จึงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ช่วย
สร้างความรู้ เกิดเป็นความรู้ใหม่และเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร นอกจากนี้การสะสมความรู้ยังมาจาก
แนวทาง ในการเรียนรู้ของตนเอง ความมีส�ำนึกรับผิดชอบในการพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยสร้าง
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กระบวนการเรียนรู้โดยการชีน้ ำ� ตนเองไปสูก่ ารเรียนรู้สงิ่ ใหม่ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรและกลายเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรในที่สุด
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทางทฤษฎีโดยการน�ำแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยเน้นที่การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
SECI Model และยั ง น� ำ แนวคิ ด เรื่ อ งการชี้ น� ำ ตนเองในการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ ใ หญ่ ม าเป็ น ตั ว แปรด้ ว ย
ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ทั้งสองแนวคิดนี้เป็นกระบวนการในการสั่งสมความรู้ในตัวบุคคลที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ โดยที่บุคคลริเริ่มด้วยตนเองภายใต้การมีหรือไม่มีการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น โดยบุคคลจะ
ก�ำหนดความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ เลือกบุคคลและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
(Knowles, 1975 : 266-267) และการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับการศึกษาในบริบทของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของตัวแปรดังกล่าว ซึ่งในเชิงทฤษฎีสามารถน�ำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อศึกษาตัวแปร
อิสระอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอื่น ๆ ได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI
Model ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(Self-direction in Adult Learning) ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือ้ หา การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ โดยการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความรูภ้ ายใน
ตัวบุคคล โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI Model การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล
โดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work Efficiency)
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 502 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 83 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562
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การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิ
ด ทฤษฎี
และงานวิ
จึงกาหนดกรอบแนวคิ
ดใน
จากการทบทวนแนวคิ
ด ทฤษฎี
และงานวิ
จัยทีจ่เกีัย่ยทีวข้่เกีอ่ยงวข้ผู้วอิจงัยผูจึ้งวก�ิจำัยหนดกรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย
การวิ
จ
ย
ั
ดั
ง
นี
้
ดังนี้
กระบวนการการจัดการความรู้ (SECI Model)
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)
2. การสกัดความรู้ (Externalization)
3. การควบรวมความรู้ (Combination)
4. การผนึกฝังความรู้ (Internalization)
(Nonaka and Takeuchi, 1995 : 71)
การชี้นาตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(Self-direction in Adult Learning)
1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (Personal Responsibility)
2. ผู้เรียนที่มีลักษณะชี้นาตนเอง (Learner Self-direction)
3. การเรียนรู้โดยการชี้นาตนเอง (Self-directed Learning)
4. การชี้นาตนเองในการเรียนรู้ (Self-direction in Learning)
5. ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม (The Social Context)
(Brockett and Hiemstra, 1991 : 24-33)

H1

H2

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
(Work Efficiency)
1. ด้านความรู้ความคิด
2. ด้านการใช้ดุลยพินจิ และการตัดสินใจ
3. ด้านการวางแผนและการจัดการ
4. ด้านการบริหารทรัพยากร
5. ด้านการนาความรู้ไปใช้
6. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
(ภัทรนันท์ ศิริไทย และ ชิตพล ชัยมะดัน,
2559 : 171)

ภาพที่่ 11  กรอบแนวคิ
ภาพที
กรอบแนวคิดดการวิ
การวิจจัยัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แล้วน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพือ่ หาข้อสรุปทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึง่ จ�ำนวน
502 คน ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Yamane (1976 : 727) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 83 คน และใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้โดยใช้ SECI Model จ�ำนวน 16 ข้อ ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกี่ยวกับการชี้น�ำตนเองโดยการเรียนรู้แบบ
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ผู้ใหญ่ จ�ำนวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 ค�ำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 18 ข้อ และส่วนที่
5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค�ำถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2-4 เป็นแบบสอบถามก�ำหนดระดับ
ความคิดเห็นตามแบบของ Likert (Rating Scale) โดยแต่ละข้อแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
(5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1)
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดย
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence : IOC) จะพิจารณาจากค่าดัชนี IOC ที่มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป (ประสพชัย พสุนนท์,
2558 : 381) โดยข้อค�ำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ
3.2 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นกับ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน�ำมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าระหว่าง 0.71-0.90 โดยก�ำหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือ
ได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (Nunnally, 1978 : 245)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาและความเชือ่ มัน่ ไปเก็บข้อมูล
จากพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ได้กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 83 ฉบับ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วยสถิติค่าความถี่ จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพือ่ ทดสอบคุณสมบัติ
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise โดยก�ำหนดความหมายของตัวแปรดังนี้
SECI หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model
S
หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
E
หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model ด้านการสกัดความรู้
C
หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model ด้านการควบรวมความรู้
I
หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model ด้านการผนึกฝังความรู้
SDL หมายถึง  การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
PR
หมายถึง  การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ด้านความรับผิดชอบในตัวบุคคล
LS
หมายถึง การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ด้านผู้เรียนที่มีลักษณะชี้น�ำตนเอง
SD
หมายถึง การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ด้านการเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง
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SDT
SC
WE

หมายถึง การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ด้านการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้
หมายถึง การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ด้านปัจจัยแวดล้อมทางสังคม
หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Work Efficiency)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน 83 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 61.45 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.55 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 37.35
ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 63.86
ด้านประสบการณ์ท�ำงาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�ำงานระหว่าง 6-10 ปี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
34.94 และด้านต�ำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.22
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ศึกษา และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อทดสอบความสมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางที
่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร

S
E
C
4.41 4.11 4.27
S.D. 0.590 0.724 0.632
S
E 0.567**
C 0.519** 0.768**
I 0.545** 0.685** 0.785**
PR 0.477** 0.550** 0.695**
LS 0.496** 0.586** 0.676**
SD 0.412** 0.462** 0.623**
SDT 0.454** 0.585** 0.691**
SC 0.486** 0.537** 0.677**
SECI 0.754** 0.892** 0.898**
SDL 0.538** 0.627** 0.775**
WE 0.576** 0.650** 0.742**

I
PR
LS
SD
SDT
SC
SECI SDL WE
4.23 4.43 4.36 4.39 4.39 4.29 4.25 4.37 4.43
0.654 0.637 0.639 0.578 0.580 0.675 0.559 0.540 0.516

0.682**
0.692**
0.631**
0.677**
0.723**
0.881**
0.786**
0.777**

0.726**
0.680**
0.722**
0.696**
0.700**
0.883**
0.786**

0.665**
0.765**
0.652**
0.715**
0.878**
0.735**

0.738**
0.611**
0.619**
0.844**
0.742**

0.674**
0.703** 0.706**
0.893** 0.845** 0.795**
0.808** 0.792** 0.800** 0.890**

VIF

1.467
2.745
2.691
2.797
2.678
2.938
2.471
2.930
2.233
1.000
1.000

**p < 0.05
**p
0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยกระบวนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model มีค่าเฉลี่ย
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
24เมื่อบัพิณจฑิตารณาเป็
4.25
นรายด้าน พบว่า ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.41 สาหรับปัจจัยการชี้นาตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อ
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยกระบวนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้ SECI Model มีค่าเฉลี่ย 4.25
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
4.41 ส�ำหรับปัจจัยการชีน้ ำ� ตนเองในการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ มีคา่ เฉลีย่ 4.37 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความรับผิดชอบในตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.43 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่า VIF พบว่า มีค่า
น้อยกว่า 10 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ (Multicollinearity) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ (Correlations) พบว่า ค่า r อยู่ระหว่าง 0.412 – 0.890 และมีค่า p-value < 0.05 แสดงว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จึงน�ำไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
3. การวิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI
Model ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยใช้เทคนิควิธี Stepwise แสดงผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคล โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (SECI Model)
ตารางที่ 2  การจั
ดการความรู
้ภายในตัวบุคบคลโดยใช้
ที่มตี ่อประสิ
ทธิภาพในการปฏิ
ัติงาน กระบวนการการจัดการความรู้ (SECI Model)
    ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (WE)
b
SE
B
Constant
1.292
0.186
0.738
0.043
0.800
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
SECI Model (SECI)
Constant
1.220
0.193
ด้านการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
0.156
0.060
(Socialization : S)
ด้านการสกัดความรู้
(Externalization : E)
ด้านการควบรวมความรู้
0.245
0.061
(Combination : C)
ด้านการผนึกฝังความรู้
0.350
0.048
(Internalization : I)

t
6.965
17.018

p-value
0.000**
0.000**

0.309

0.000
0.001**

Adjusted R2
0.638

0.601

0.621
0.000**

0.645

0.000**

0.665

**p
**p<<0.05
0.05
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี Stepwise ของตัวแปรอิสระราย
การวิอเคราะห์
งพหุด้วบยวิั ตธิ งี าน
Stepwise
าน
ด้า นพบว่จากตารางที
า ตั ว แปรที่ ่ ส2่ ง ผลต่
ประสิกทารถดถอยเชิ
ธิ ภ าพในการปฏิ
จานวนของตั
3 ตัววแปรอิ
แปร สคืระรายด้
อ ด้ านการ
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 3 ตัวแปร คือ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี
่ยนเรียนรู้ ด้านการควบรวมความรู
้ และด้
ความรู้ ามีกับค่า0.156,
สัมประสิ
ทธิ์ถและ
ดถอย
ด้านการควบรวมความรู
้ และด้านการผนึกฝังความรู
้ มีคา่านการผนึ
สัมประสิทกธิฝั์ถงดถอยเท่
0.245
เท่ากับ 0.156, 0.245 และ 0.350 ตามลาดับ ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในภาพรวม
Graduate School
Journal
Rai Rajabhat
University Volume 13ดNumber
2 May ้ - SECI
August 2020
พบว่าการจัดการความรู
้ภายในตั
วบุChiang
คคลโดยใช้
กระบวนการการจั
การความรู
Model25
ที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.738, p < 0.05)
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0.350 ตามล�ำดับ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในภาพรวมพบว่า การจัดการความรู้ภายในตัว
บุคคลโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI Model ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.738, p < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 โดยมีค่าพยากรณ์
Z = 0.060 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) +0.061 (การควบรวมความรู้) +0.048 (การผนึกฝัง
ร้อยละ 63.80
ความรู
้)
โดยมี
สมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือ
ý = 1.220
หรือ+ 0.156 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) + 0.245 (การควบรวมความรู้) + 0.350
(การผนึกฝังความรู้) หรือ
Z
= 0.060+ 0.156
(S) + 0.061
(C) +(C)
0.048
(I) (I)
ý = 1.220
(S) +0.245
+ 0.350
และสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.060 (การแลกเปลีย่ นเรียนรู)้ + 0.061 (การควบรวมความรู)้ + 0.048 (การผนึกฝังความรู)้
หรือ
Z = 0.060 (S) + 0.061 (C) + 0.048 (I)

ตารางที่ 3 แสดงการจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้นาตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีผล
ตารางที
ดการความรู
ายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อ
ต่อประสิ่ 3  การจั
ทธิภาพในการปฏิ
บัต้ภิงาน
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรอิสระ
Constant
การชี้นาตนเองในการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ (Self-direction in Adult
Learning : SDL)
Constant
ด้านความรับผิดชอบในตัวบุคคล
(Personal Responsibility : PR)
ด้านผู้เรียนที่มีลักษณะชี้นาตนเอง
(Learner Self-direction : LS)
ด้านการเรียนรู้โดยการชี้นาตนเอง
(Self-directed Learning : SD)
ด้านการชี้นาตนเองในการเรียนรู้
(Self-direction in Learning :
SDT)
ด้านปัจจัยแวดล้อมทางสังคม (The
Social Context : SC)

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (WE)
b
SE
B
0.713
0.150
0.850
0.034
0.890

0.718
0.185

0.150
0.046

0.228

t
4.744
24.960

p-value
0.000**
0.000**

4.789
3.990

0.000
0.000**

Adjusted R2
0.791

0.791

0.449
0.145

0.049

0.163

2.974

0.003**

0.800

0.267

0.053

0.301

5.034

0.000**

0.651

0.253

0.040

0.331

6.349

0.000**

0.762

**p
**p << 0.05
0.05

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี Stepwise ของตัวแปรอิสระราย
มหาวิท่ สยาลั
ยราชภัอฏประสิ
เชียงราย ท
ปีทธิี่ 13
ฉบับที่ 2 พฤษภาคมบ- ั ตสิงิ งหาคม
ด้26
าน พบว่บัณาฑิตตัศึวกษาแปรที
่งผลต่
ภ าพในการปฏิ
าน 2563
จานวน 4 ตัว แปร คือ ด้านความ
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จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุดว้ ยวิธี Stepwise ของตัวแปรอิสระรายด้าน พบว่า
ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ�ำนวน 4 ตัวแปร คือ ด้านความรับผิดชอบในตัวบุคคล
ด้านการเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง ด้านการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ และด้านปัจจัยแวดล้อมทางสังคม
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.185, 0.145, 0.267 และ 0.253 ตามล�ำดับ และในภาพรวม พบว่า
การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.850, p < 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
โดยมีค่าพยากรณ์ร้อยละ 79.10
โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ
ý = 0.718 + 0.185 (ความรับผิดชอบในตัวบุคคล) + 0.145 (การเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง) +
0.267 (การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้) + 0.253 (ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม) หรือ
ý = 0.718 + 0.185 (PR) + 0.145 (SD) + 0.267 (SDT) + 0.253 (SC)
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.228 (ความรับผิดชอบในตัวบุคคล) + 0.163 (การเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง) + 0.301
(การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้) + 0.331 (ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม) หรือ
Z = 0.228 (PR) + 0.163 (SD) + 0.301 (SDT) + 0.331 (SC)
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาได้ดังนี้
1. การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ SECI Model ที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยใช้
กระบวนการการจัดการความรู้ SECI Model ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการควบรวมความรู้ และด้านการผนึกฝังความรู้ มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ด้านการสกัดความรู้ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีโอกาสในการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ผ่านการประชุมสัมมนาขององค์กร และมีการน�ำความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน แต่การสกัดความรู้เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งซึ่งท�ำได้
ยาก บุคลากรจะต้องมีการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถน�ำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่
ผู้อื่นได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว พบว่า บุคลากรไม่มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบมากนัก สอดคล้อง
กับงานวิจัย Muthuveloo, Shanmugam and Teoh (2017 : 192) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการจัดการ
ความรู้ภายในตัวบุคคลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร ประเทศมาเลเซีย พบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการผนึกฝังความรู้มีผลต่อการปฏิบัติงาน ส่วนการสกัดความรู้และการควบรวมความรู้ไม่มีผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความยืดหยุ่นทางการคิดหรือ
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การแลกเปลี่ยนความคิด และการท�ำงานเป็นไปตามกระบวนการหรือตามระบบ
2. การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลโดยการชี้น�ำตนเอง
ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความรับผิดชอบในตัวบุคคล การเรียนรู้โดยการชี้น�ำตนเอง การชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้ และปัจจัย
แวดล้อมทางสังคม มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ด้านผู้เรียน
ที่มีลักษณะชี้น�ำตนเองไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในตนเองในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้
ขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจภายในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่ผู้เรียนยัง
ขาดการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เท่าที่ควร และยังขาดคุณลักษณะ
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อธิปไตย โพแตง และ ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2559 : 299) ศึกษาเรื่อง การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ พบว่า การสะสมความรู้ในตัวคนของ
แรงงานเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ตามแนวคิด
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility Orientation) หรือ PRO Model พบกระบวนการ
สะสมความรู้ ในตัวคนของแรงงาน คือ การเข้าสู่สภาพแรงงาน การส�ำรวจงาน การก�ำหนดเป้าหมาย การ
จัดการการเรียนรู้ และการสะสมความรู้ในตัวคน และยังสอดคล้องกับ ปิยะ ศักดิ์เจริญ (2558 : 10) ที่ได้
กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการชี้น�ำตนเองได้เน้นที่ความเป็นอิสระส่วนบุคคล และความรับผิดชอบตนเอง
ในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนที่มีการชี้น�ำตนเองในการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้เรียนที่เรียนโดยการชี้น�ำ
จากผู้อื่น และแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นเกิดจากแรงจูงใจภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การจัดการความรู้ภายในตัวบุคคลช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสกัดความรู้ การจัดระบบและบูรณาการ
ความรู้หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ท�ำให้เกิดความรู้ใหม่และน�ำความรู้ไปใช้ นอกจากนี้ความรู้ที่สะสม
ในตัวบุคคลยังเกิดจากกระบวนการชีน้ ำ� ตนเองในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในตนเอง วางแผนการเรียนรู้
และมีแรงจูงใจภายใน เกิดความรู้ภายในตัวบุคคลจนกลายเป็นสินทรัพย์ขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้กับขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
องค์กร ควรสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ขึ้นในการท�ำงาน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร เพื่อรักษาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเอาไว้ ส่งเสริมให้บุคลากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ย
นความรู้กับผู้อื่น รวมถึงองค์กรต้องหาวิธีการในการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถน�ำ
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ความรูอ้ อกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ สามารถน�ำประโยชน์จากงานวิจยั ไปใช้และน�ำไปเป็นแนวทาง
ในจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียด
ทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ มากขึน้ และสามารถน�ำผลงานวิจยั ไปพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบั องค์กร
ต่อไป
2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจในบริบทของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถน�ำงานวิจัยไปปรับใช้กับบริบทของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น เช่น บุคลากร
ในองค์กรธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งตัวแปรที่ใช้งานวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร
3. สามารถประยุกต์ทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อสร้างตัวแปรให้ได้ตัวแปรที่มีความหลากหลาย หรือศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุอื่น ๆ ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การต่อไป
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