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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ กลุ่ มตั ว อย่ า งคื อบุ ค ลากรที่ มีห น้ า ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จานวน 810 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้รับ
กลับคืนมาจานวน 576 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการทางานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีสัดส่วนเพื่อนร่วมงานที่ อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ร้อยละ 20–39 วัตถุประสงค์
หลักในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือเพื่อการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ กิจกรรม
ที่กระทาอยู่เป็นประจาในเครือข่ายคือ การแบ่งปัน ความรู้ให้แก่เพื่อนสมาชิกและการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหาที่สนใจ ในส่วนพฤติกรรมในด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันมากที่สุดคือ ข่าวสารที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสาคัญ ที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ คือการขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเป็นผู้
แบ่งปันความรู้
คาสาคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
This research aimed at studying the use of social network and knowledge sharing
behavior on educational quality assurance (EQA) of the staff of Rajamangala Universities of
Technology (RMUT) by using the survey research method. Samples of the study were 810
staff from nine RMUTs who were involved with the EQA at their universities.
Questionnaires were sent out for data collection, 576 (71.1%) of them were returned. The
data was analyzed by using the descriptive statistics.
The research finding revealed that most staff used the social network for their works
relating to EQA. The proportion of colleagues who were active on social network was 20-39
percent. The primary purposes of access were for communication and knowledge sharing.
The regular activities on the network were information sharing and posting their interested
contents. For the knowledge sharing behavior, it was found that most staff have had
experienced in sharing information on the social network. The contents that most shared were
EQA’s news and the EQA’s trainings or seminars announcements. Most of staff shared their
knowledge sharing and understood about the EQA at moderate level. The major barriers for
knowledge sharing were the lacks of understanding on knowledge management of the staff
and the lacks of experts on EQA in the universities who could share their knowledge.
Keywords: Social Network, Knowledge Sharing, Educational Quality Assurance
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บทนา
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีบทบาทสาคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้คนในสังคม
ทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นกิจกรรมประจาวันของผู้คนทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ ในยุค 2.0 ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถผลิตเนื้อหาข้อมูลเพื่อนาเสนอผ่านเว็บได้ เครือข่าย
สังคมออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งสารสนเทศขนาดมหึมาที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (Musial, Budka, &
Juszczyszyn, 2013) โดยผู้ใช้เครือข่ายสามารถที่จะสร้างหรือระบุรายละเอียดส่วนตัวขึ้นภายในระบบ และ
เผยแพร่ข้อมูลได้แบบสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ สามารถท่องไปยังพื้นที่ผู้ใช้รายอื่นที่ได้ทาการเชื่อมโยงกันไว้
เพื่อเข้าเยี่ยมชมหรือติดตามรายการข้อมูลที่สมาชิกรายนั้นมีอยู่ รวมถึงท่องไปตามรายการเชื่อมโยงที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยสมาชิกรายอื่นในระบบ (Boyd & Ellison, 2007) หน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันจึงได้ให้ความสนใจในการ
พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ สาหรับนาไปใช้สนับสนุนการทางานภายในหน่วยงาน เรียกว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กร (Corporate social network) โดยสร้างเป็นชุมชนออนไลน์ขององค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้กับพนักงานและธุรกิจ (Albalooshi, Mavridis & Al-Qirim, 2012; Cummings,
2013)
การตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ความรู้เพื่อ ขับเคลื่อนและนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งหาก
องค์กรใดที่มีความสามารถในการสร้ างและแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่ ดี ย่อมเป็นองค์กรที่ทุนทางสังคมและ
ทุน ทางปั ญญาที่ ดีก ว่า (Harden, 2012) ดั งนั้ น เครื อข่า ยสั งคมออนไลน์ จึง ได้ถู กนาไปใช้ ส นับ สนุ น ใน
กระบวนการจั ด การความรู้ ใ นหลายองค์ ก ร จนกลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การโต้ ต อบ เรี ย นรู้
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Din, Yahya & Kassim, 2008) อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ใน
องค์กรนั้น จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรเป็นสาคัญ องค์กรต้องมั่นใจว่าการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ภายในองค์กรนั้น บุคลากรมีความเต็มใจในการใช้งานและพร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เพียงใด จึงถือเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาการศึกษาและทาความเข้า ใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้ (Yu, Lu & Liu, 2010; Masrek & Edang, 2012) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้จะส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ มีพื้นฐานมาจากบุคลิกภาพ คุณสมบัติเฉพาะตัว
และทัศนคติของแต่ละบุคคล จะส่งผลต่อการแสดงออกในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในที่สุด (Tan, 2013)
รัฐบาลไทยได้กาหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาและแก้ปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไร้ทิศทาง ความ
ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยอาศัยระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น
กลไกหลัก ในการกากับดูแล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ซึ่งระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานทุกระดับ ได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร โดยสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึก ษาร่ ว มกัน เพื่อน าไปสู่ การพัฒ นาการท างานร่ว มกัน อย่างต่อเนื่อ ง (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558a) สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล ซึ่งประกอบด้วย 9

มหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิทยาเขตย่อย 3 – 5 แห่ ง มีสถานที่ตั้งกระจายอยู่ทั่ว ประเทศ จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีการประยุกต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบการทางาน โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบสาธารณะเป็นหลัก เช่น Facebook Line เป็นต้น มีการสร้างกลุ่มเฉพาะสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การแชท การแจ้งเตือนด้วยปฏิทิน
กิจกรรม ในประเด็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างบุคลากรของสถาบัน ในหน่วยงานแต่ละแห่งจะ
มีการดาเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบของโครงการประจาปี และมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการความรู้ RMUT KM+2 ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับ
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีและปัจจัยสู่ความสาเร็จ ซึ่งจะมีโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้เป็นประจาทุกปี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2558) อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าของผู้วิจัยยัง ไม่พบถึง
การศึกษาที่เกี่ยวกับผลกระทบหรือ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ ยนแบ่งปันความรู้ โดยเฉพาะการนา
เครือข่ายสังคมออนไลน์มาประกอบการทางานของมหาวิทยาลัย จากผลการรายงานการประเมินตนเองใน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่ามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลหลาย
แห่ง ยังมีจุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านการบริห ารและการจัดการ ซึ่งได้ร ะบุถึงประเด็น เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ว่าควรส่งเสริมให้นาองค์ความรู้จากตัวบุคคลภายในหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน ส่งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้เห็นถึงความสาคัญของการนา
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สร้างความเข้าใจในการจัดทาการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบแก่บุคลากรทุกระดับ และควรทาการวางแผนการจัดการความรู้ให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558b)
ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสารเทศ
เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และมีโครงการต่างๆ รองรับ เหตุใด
กระบวนการจัดการความรู้ จึงไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการถึงศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลกรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบที่มี
ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ ทุกด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ประกอบการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานจึงถือเป็นสิ่งที่จาเป็น แต่ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อความเข้าใจถึง
พฤติกรรมและรู ป แบบวิธีการประยุ กต์ใช้ในอันที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภ าพในปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัย นี้
สามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในวางแผน กาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ประกอบการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สาคัญในกรณีที่มีการออกแบบ
และพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กรขึ้นตามบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะทาให้

มีเกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ระบบ มีระบบการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ประชากร คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จานวน 85 คณะ 9 สานัก กาหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportion stratified sampling)
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547) พิจารณาจากตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ สูตร
การคานวณของ Krejcie and Morgan (1970) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
810 คน ประกอบด้วย คณบดี 70 คน รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 70 คน
ประธานหลักสูตร 242 คน อาจารย์ประจาหลักสูตร 361 คน และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 67
คน จากนั้นนาแต่ละกลุ่มตัวอย่างมาทาการคานวณหาสัดส่วนแยกตามมหาวิทยาลัยและคณะ/สานักที่สังกัด
โดยวิธีการแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบชุด คาถามประกอบด้ว ย
รายการคาถามด้านคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประกอบการทางาน และด้านพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นคาถามแบบสเกลนามกาหนด (Nominal scale) และสเกลอันดับ (Ordinal scale) ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่ างเดื อนมิถุ น ายน – กัน ยายน 2558 ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อ หา (Content
validity) ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จานวน 30 ชุด นามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่น้อยกว่า 0.70
(Nunally & Bernstain, 1994) ผลการทดลองได้ค่าความเชื่อมั่นที่ได้คือ 0.89 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผู้วิจัยทาการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 810 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา จานวน 576 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมได้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (Corporate social network) คือเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินกิจกรรมขององค์กร โดยจะอนุญาตให้เฉพาะบุคลากรภายใน หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรเท่านั้น ที่สามารถเป็นสมาชิกและเข้าใช้งานได้ (Wang & Kobsa, 2009) ปัจจุบัน
องค์กรต่างๆ พยายามที่จะคิดค้นหาวิธีในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ ย นแบ่ งปั น ประสบการณ์ ในการท างาน ตลอดจนใช้ ส นับ สนุน การทางานเชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน (Cummings, 2013) หรือเพื่อพัฒนาการทางานในด้านต่างๆ เช่น การจดจาตราสินค้า การขาย การ
ค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทางาน การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การส่งเสริมการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานในองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมเฉพาะ
ขององค์กรนั้นๆ โดยสร้างเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กรขึ้นมาใช้ง าน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) (Albalooshi, Mavridis & Al-Qirim,
2012) ทาให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสารสนเทศระหว่างกัน ป้องกันไม่ให้เกิดการทางานที่
ซ้าซ้อนกัน ภายในองค์กร ก่อให้เกิดความง่ายต่อการทางานในโครงการแบบมีส่ วนร่วม และทาให้มองเห็ น
เป้าหมายโครงการต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น (Dialogue consulting, 2013) เครือข่ายสังคมออนไลน์
ภายในองค์กรช่วยสร้างโอกาสไปสู่ความสาเร็จขององค์กร สามารถแยกประเด็นการประยุกต์ใช้ไว้เป็น 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information dissemination and sharing) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ตราสินค้า เป็นต้น 2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่ง
จะช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับสาร เช่น การเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ มุมมองของลูกค้า ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลที่คุณค่า องค์กรสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า 3) การมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรม (Collaboration and innovation) เป็นการใช้ในการรวบ
กลุ่มพนักงานในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่อาศัยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4)
การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นการประยุกต์ใช้ที่มีการขับเคลื่อนโดยพนักงาน เช่น การ
ค้นหาความรู้ แนวความคิด การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน การดูแลรักษา การถ่ายโอน และการเผยแพร่ 5) การ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and learning) เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้
ในการฝึกอบรม เนื่องจากสามารถทาการอบรมในรูปแบบการจาลองสถานการณ์ให้มองเห็นได้ ตลอดจนการใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ซึ่งช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
โดยใช้กระดานเนื้อหา (Blog) หรือการหาข้อสรุปแบบกลุ่ม (Discussion group) เป็นต้น และ 6) กิจกรรมด้าน
การบริหารจัดการและการแก้ปัญหา (Management activities and problem solving) เป็นการประยุกต์ใช้
โดยการรวบรวมข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อนาไปวิเคราะห์ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานในองค์กร
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ส นั บ สนุ น การท างาน จะอาศั ย เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ถู ก

พัฒนาขึ้นภายในระบบ ซึ่ง CGI Group Inc. (2012) ได้แบ่งกลุ่มเครื่องมือที่สาคัญไว้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
เนื้อหา (Content) เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อการบันทึกและจัดการเนื้อหาสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร ตลอดจน
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทางาน เครื่องมือที่ใช้ ได้แ ก่ ส่วนจัดการบทความ (Article) สารานุกรม
ออนไลน์เสรี (Wiki) เอกสาร (Document) การแสดงความคิดเห็น (Comment) ข่าว (News) ภาพเคลื่อนไหว
(Video) ภาพนิ่ง (Picture) 2) ด้านการสื่อสาร (Communication) เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ระหว่า งพนั ก งานหรื อบุ คคลที่ เกี่ ย วข้อ งในองค์กร เครื่อ งมือที่ใ ช้ ได้ แก่ การส่ งข้อความด่ ว น (Instant
messaging) การแสดงสถานะ (Status) ข้อความแจ้งเตือน (Alert) 3) ด้านชุมชน (Community) เป็นการ
ประยุ กต์ใช้ ที่เน้ น การสร้ างความสั มพัน ธ์ร ะหว่างผู้ ใช้ในชุมชนหรือองค์ก ร เครื่องมื อที่ใช้ ได้แ ก่ การระบุ
รายละเอียดส่วนตัว (Profile) รายการกิจกรรม (Activity stream) การประชุมย่อย (Forum) บล็อก (Blog)
เหตุการณ์ (Event) การติดตาม (Following) การแบ่งกลุ่ม (Group) 4) ด้านการมีส่วนร่วม (Collaboration)
เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ กระดานข้อความ (Whiteboard) การประชุมทางไกล (Conferencing) การบริหารโครงการ
(Project management) การนาเสนอเนื้อหาหรือการอบรม (Course/Training) องค์กรธุรกิจชั้นนาระดับ
โลกหลายๆ แห่ งมีการพัฒ นาเครื อ ข่า ยสั งคมออนไลน์เพื่อ สนับสนุนการทางาน ในการติดต่อ สื่ อสารและ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ (Richter & Riemer, 2009; Rooksby et al, 2009) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กรของบริษัทชั้นนาระดับโลก
องค์กร

IBM

ประเภทองค์กร

ผู้ผลิต
บริษัท
ผู้ผลิตเทคโนโลยี บริษัท
เทคโนโลยี ปรึกษาด้าน คอมพิวเตอร์
พัฒนา
คอมพิวเตอร์ การเงิน
ซอฟต์แวร์
ระดับ
องค์กร
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
398,000
165,000
310,000 คน
51,000 คน
คน
คน

ขนาด
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ภายใน
องค์กร

Beehive

Deloitte
LLP

D Street

HewlettPackard

Water Cooler

SAP

Harmony

Accenture
บริษัทที่
ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี
พนักงาน
186,000
คน
People
Pages

ฟังก์ชันในระบบ
• รายละเอียดผู้ใช้
ระบบ
• เชื่อมโยงผู้ใช้
ระบบ
• สร้าง/นาเสนอ
เนื้อหา
/รูปภาพ
• แลกเปลี่ยน
ข้อมูล/
ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะ
• จัดการบริบท
ผู้ใช้
• ค้นหาผู้ใช้/
ผู้เชี่ยวชาญ
• ติดป้ายกากับ
• สร้างทีมจาลอง
• การกรองข้อมูล
• การแจ้งเตือน
อัตโนมัติ























































เครือข่ายสังคมออนไลน์ ขององค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวโยงกับ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
เป็นชุมชนเสมือนทีท่ าให้องค์กรมีพื้นทีใ่ นการเก็บรวบรวมความรู้ เผยแพร่ความรู้ เข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ เชื่อมโยง
ผู้รู้หรือเชี่ยวชาญที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงมีบทบาทสาคัญ ต่อการทางานในยุค
ปัจจุบัน สามารถอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การติดต่อสื่อสาร การสร้างเครือข่าย
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และยังสามารถนาไปใช้ในทางวิชาการได้ (Mastromatteo, 2010; Jeon, Kim & Koh,
2011) อย่างไรก็ตาม ในการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้นั้น
องค์กรจาเป็นต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ ในองค์กรว่าเป็นอย่างไร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้มี ทัศนคติที่ดีและมีความเต็มใจในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กับบุคคลอื่นใน
สังคมออนไลน์ที่องค์กรใช้อยู่ (Yu, Lu & Liu, 2010; Masrek & Edang, 2012) ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จใน
การทางานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในปัจจุบันพบว่ามีหน่วยงานหลายๆ แห่ง ได้มีความพยายามนาเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์ไป
ประยุ กต์ ใ ช้เป็ น เครื่ องมื อประกอบการท างาน อาจเป็ นเครือข่ ายสั ง คมออนไลน์แบบสาธารณะหรื อแบบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในขององค์กรเอง บางหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นเองหรือว่าจ้างผู้พัฒนาระบบ
ภายนอกเพื่อพัฒนาขึ้นใช้เฉพาะภายในองค์กร (Roosky et al, 2009) ซึ่ง Chang and Hsiao (2014) ได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ในประเทศไต้หวัน พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ร้อยละ
41 มีอายุ อยู่ ในช่ว ง 18 – 23 ปี เครื่องมือส าหรับการเข้าใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ร้อยละ 73 ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้แต่ละคนจะมีเพื่อนในเครือข่ายมากกว่า 100 คน ฟังก์ชันที่
นิย มใช้ได้แก่ เครื่องมือส าหรั บ การค้น หา (Search) การส่ งข้อความ (Message) และการแนะนา
(Recommendation) ตามลาดับ ส่วนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันสารสนเทศนั้นอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย Wang
and Kobsa (2009) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา พบว่า พนักงานในองค์กร
ต่างๆ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ ไปในทางสังคม ได้แก่ การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ดี
กว่าเดิม ทาให้ได้รู้จักบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการตื่นตัว ไปสู่จุดมุ่งหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ได้ในประเทศไทย Arpa Jirakoonsombat et al (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประกอบการทางาน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมการบิน องค์กรไม่
แสวงหาผลกาไร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และสถาบันการเงิน จานวน 12 แห่ง ใ นเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บ ริหารทุกแห่ง มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างการทางาน โดยใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก รองลงมาคือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ส่วน
ใหญ่จะใช้ตลอดเวลา รองลงมาคือใช้ในเวลาว่าง และไม่ใช้ในระหว่างการประชุม ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าการ
ใช้ เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ ป ระกอบการทางานมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถติดต่อกับพนักงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี และมองว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เพราะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานและการเชื่อมโยงผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าส่งเอกสาร และค่าโฆษณา เป็นต้น เช่นเดียวกับอมรวรรณ คันทะ และ
กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ (2556) ซึ่งได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในหน่วยงานภาครัฐ พบว่า เหตุผลที่บุคลากรในภาครัฐส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร รองลงมาคือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและค้นหาข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้ ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการใช้งาน และมีความรู้สึกยินดีที่ได้ติดต่อผู้รับบริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เสรี เพิ่มชาติ (2552) ได้ศึกษาแนวทางในการจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
การขาดขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ซึ่งมีแหล่งจัดเก็บความรู้เพื่อเก็บ
เรื่องเล่าความสาเร็จของสมาชิกไว้ในระบบ และนาสู่การขยายผลใช้ในองค์กรทั้งในรูปเอกสารกระดาษและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ศิริวรารัตน์ หุนหวล, 2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและแนวทางแก้ปัญหาในการทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ออนไลน์ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความสาเร็จ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเชื่อมโยงบุคคล
ต่า งสถานที่ เข้ าไว้ด้ ว ยกั น เพื่ อกระจาย ถ่ ายโอน เผยแพร่ แลกเปลี่ ยนแบ่ งปั นข้ อมู ล ทรัพ ยากร ความรู้
ความคิด ทักษะประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีการทางานที่เกื้อกุลกัน ซึ่งการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่ในการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นมาช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดย
ปัญหาที่ทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้มากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมีค วามต้ องการเทคนิค ในการท างานประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาให้ตรงประเด็น
ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของบุคลากรในหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับคน เทคโนโลยี รูปแบบการจัดการความรู้ (ลัดดา
เตรีย มจิตต์ตรง และคณะ, 2550) เพื่อที่จะได้ นาผลลัพธ์ไปใช้ในการวางแผนหรือกาหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 576 คน สามารถจาแนกได้ตามคุณลักษณะพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดงในตารางที่
2
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียด
หน่วยงานที่สังกัด

ช่วงอายุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ต่ากว่า 30 ปี

จานวน
(n=810)
119
97
70
66
54
48
45

ร้อยละ

45
32
46

7.8
5.6
8.0

20.7
16.8
12.2
11.5
9.4
8.3
7.8

30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตาแหน่งงาน
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ไม่ มี ( เจ้ า หน้ าที่ ง าน ป ระ กั น คุ ณภ า พ
การศึกษา)

223
209
98
57
344
175
36
49
142
282
67
349
156
10
61

38.7
36.3
17.0
9.9
59.7
30.4
6.3
8.5
24.7
49.0
11.6
60.6
27.1
1.7
10.6

2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการทางาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางสถิติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ประกอบการ
ทางาน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9
แห่ง ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ต่อครั้ง
ในการเข้ า ใช้ เ ครื อ ข่า ยสั ง คมออนไลน์ ข องบุ คลากรที่ ทาหน้า ที่เ กี่ ยวข้ องกั บระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.51 ใช้เวลามากกว่า 30 นาทีต่อ
การเข้าใช้หนึ่งครั้ง รองลงมาคือ ใช้เวลา 16 – 30 นาที และ 1 – 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.66 และ 19.62
ตามลาดับ เมื่อแยกพิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาทีต่อ
การเข้าใช้หนึ่งครั้งนั้น มีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.30 ของกลุ่มอายุเดียวกัน อายุระหว่าง 30 – 39
ปี ร้อยละ 32.74 ของกลุ่มอายุเดียวกัน อายุระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 23.92 ของกลุ่มอายุเดียวกัน ส่วนผู้มี
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จะพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.14 จะใช้เวลาต่อครั้งในการเข้าใช้ 16 นาที ขึ้นไป เมื่อ
พิจารณาตามตาแหน่งงาน พบว่า คณบดีส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.11 จะใช้เวลาต่อครั้งในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 16 นาทีขึ้น ไป ส่ ว นรองคณบดีที่รับผิ ดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส่ วนใหญ่ ร้อยละ
28.57 จะใช้เวลา 11 – 15 นาทีต่อครั้ง ส่วนประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพ จะใช้เวลาต่อหนึ่งครั้งสอดคล้องกันคือ ส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่า 30 นาที ได้แก่ ร้อยละ

32.39 ของประธานหลักสูตรทั้งหมด ร้อยละ 29.08 ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด และร้อยละ 29.85
ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
2.2 จานวนครั้งที่ใช้ต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ นับจากจานวนครั้งต่อสัปดาห์จากบุคลากรที่ทา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พิจารณาในภาพรวม
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.9 เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการทางาน สัปดาห์ละ 1 – 20
ครั้ง รองลงมาคือ เข้าใช้น้อยกว่า 10 ครั้ง และ 21 – 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.14 และ 18.58 ตามลาดับ
เมื่อแยกพิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ทุกคุณลักษณะ ได้แก่ ช่วงอายุ ตาแหน่งงาน
มีพฤติกรรมการเข้าใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ส่ว นใหญ่เข้าใช้ 11 - 20 ครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยการเข้าใช้ส่วนใหญ่นั้น เป็นกลุ่มช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี เข้าใช้ร้อยละ 28.26 กลุ่มช่วงอายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี เข้าใช้ร้อยละ 30.49 กลุ่มช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี เข้าใช้ร้อยละ 36.84 และกลุ่มช่วง
อายุมากกว่า 50 ปี เข้าใช้ร้อยละ 43.88 ในส่วนของตาแหน่งงานนั้น พบว่า ร้อยละ 38.89 ของคณบดี ร้อยละ
38.80 ของรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 38.00 ของประธานหลักสูตร ร้อยละ 30.90
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และร้อยละ 40.30 ของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
คนส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มล้วนเข้าใช้ 10 – 20 ครั้งต่อสัปดาห์ทั้งสิ้น
2.3 อุปกรณ์สาหรับการเข้าใช้เครื่องข่ายสังคมออนไลน์
ในการใช้อุปกรณ์สาหรับการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้รายหนึ่งๆ จะ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลายชนิด โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 72.57 เลือกใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รองลงมาร้อยละ 57.29 เลือกใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และร้อยละ 52.19 เลือกใช้
คอมพิวเตอร์พกพา ส่วนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เลือกใช้น้อยที่สุด คือ แท็ ปเลตและอื่นๆ (ร้อยละ 20.14) เมื่อพิจารณา
ตามช่วงอายุของบุคลากร พบว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่บุคลากรเกือบทุกช่วงอายุเลือกใช้โดยส่วน
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี ใช้ร้อยละ 91.3 กลุ่มช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ใช้ร้อยละ 79.37
และกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 40 - 49 ปี ใช้ร้อยละ 66.51 มีเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่ส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 63.27 ใช้คอมพิว เตอร์ส่ว นบุ คคลเป็น อุปกรณ์ในการเข้าใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาตาม
คุณลักษณะที่เป็นตาแหน่งงาน พบว่า ทุกตาแหน่งงานมีการใช้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ ใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 82.09) คณบดี (ร้อยละ 75) รองคณบดีที่
รับ ผิด ชอบด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 73.47) อาจารย์ประจาหลั กสู ตรใช้ (71.99) และ
ประธานหลักสูตร (ร้อยละ 68.31)
2.4 สัดส่วนของเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของเพื่อนร่วมงานที่ทาการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เทียบกับเพื่อนร่วมงานในชีวิตจริง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.74 มีสัดส่วนเพื่อนร่วมงานที่ปรากฏอยู่
ในเครือข่ายสั งคมออนไลน์ อยู่ที่ ร้อยละ 20 – 39 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิช าการ
ตาแหน่ง พบว่า ทุกกลุ่มมีสัดส่วนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์สอดคล้องกัน คือ อยู่ในสัดส่วน

ร้อยละ 20 – 39 ยกเว้นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ร้อยละ 30) และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ร้อยละ 22.40) จะมีเพื่อนร่วมงานที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าร้อยละ 80
2.5 การกาหนดชื่อผู้ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ชื่อนามสกุลจริงในการกาหนดเป็นชื่อผู้ใช้ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือการใช้ชื่อเล่น ร่วมกับชื่อนามสกุลจริง คิดเป็นร้อยละ 19.79 และ
การใช้ชื่อเล่น คิดเป็นร้อยละ 13.19 ส่วนวิธีการกาหนดชื่อที่มีการใช้น้อยที่สุดคือการใช้ ชื่อที่สมมติขึ้นเอง ซึ่งมี
เพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา พบว่า
ทุกระดับการศึกษามีการกาหนดชื่อผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน คือ ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก กาหนดชื่อผู้ใช้โดยใช้ชื่อนามสกุลจริงเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือการใช้ชื่อเล่นร่วมกับชื่ อ
นามสกุลจริง เมื่อจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ (ร้อยละ 80) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ร้อยละ 56.41) อาจารย์ (ร้อยละ 43.84) และผู้ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา (ร้อยละ 39.34) พบว่า การกาหนดชื่อผู้ใช้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกตาแหน่งเช่นกัน นั่นคื อ
การใช้น ามสกุ ล จริ ง เป็ น ส่ ว นใหญ่ เมื่อ พิจ ารณาตามต าแหน่ งงาน พบว่า ผู้ ใช้ ส่ ว นใหญ่ ในแต่ ล ะตาแหน่ ง
ประกอบด้วย คณบดี (ร้อยละ 61.11) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 48.98) ประธาน
หลั ก สู ต ร (ร้ อยละ 50.7) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร (ร้ อ ยละ 45.39) และเจ้ าหน้ า ที่ง านประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา (ร้อยละ 40.3) กาหนดชื่อโดยการใช้ชื่อนามสกุลจริง
2.6 การระบุข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
การระบุข้อมูลรายละเอียดส่ วนตัว (Profile) ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีจุดประสงค์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับให้บุคคลอื่นได้รับทราบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้ระบบรายนั้นๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.64 ระบุข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวโดยเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลจริงเพียงบางส่วน รองลงมา
ร้อยละ 27.43 ระบุข้อมูลจริงเป็นส่วนใหญ่ และร้อยละ 14.93 ทาการปกปิดข้อมูลจริงไว้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
พิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่งงาน
พบว่า ทุกกลุ่มคุณลักษณะมีการระบุรายละเอียดส่วนตัวที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ ของแต่ละกลุ่มจะ
ทาการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน รองลงมาคือการให้ข้อมูลจริงส่วนใหญ่ และส่วนน้อยที่ทาการปกปิดข้อมูลจริงไว้
เป็นส่วนใหญ่
2.7 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการเข้าใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ของบุคลากรผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ ใช้แต่ละราย
สามารถที่จะระบุได้หลายวัตถุประสงค์ ซึ่ง พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 85.76 มี
วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางาน รองลงมาร้อยละ
67.53 เพือ่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ และร้อยละ 50.52 เพื่อการแจ้งเตือนเรื่องงานและกิจกรรม ส่วน
การค้นหาผู้เชี่ยวชาญเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกเลือกน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามระดับการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งงาน พบว่า ทุกกลุ่มมีวัตถุประสงค์
การเข้าใช้เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ ที่ส อดคล้ องกัน คือ ส่ ว นใหญ่ ใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารผู้ เกี่ยวข้อง และ

รองลงมาคือเพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและความรู้ มีเพียงตาแหน่ง ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
เท่านั้น ที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะกาหนดวัตถุประสงค์การเข้าใช้ระบบไว้ 2 อย่าง คือ เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและความรู้
2.8 กิจกรรมที่ทาอยู่เป็นประจาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผู้ใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ปฏิบัติอยู่เป็นประจาขณะเข้า
ใช้งาน ซึ่งสามารถกระทาได้หลายกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.17
ทาการแบ่งปันข้อมูลให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในเครือข่าย รองลงมาร้อยละ 47.92 คือการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏ และร้อยละ 46 คือแสดงความชอบใจ (Like) ในประเด็นที่สนใจ ส่วนกิจกรรมที่ผู้ใช้
ปฏิบัติน้อยที่สุดคือการเขียนบล็อก คิดเป็นร้อยละ 4.69 เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.43 ทาการแสดงความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 50.14 ทาการแบ่งปันข้อมูล
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 ให้ความสนใจในแบ่งปันข้อมูลมากที่สุด รองลงมาร้อยละ
43.59 ทาการแสดงความชอบใจ และรองศาสตราจารย์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ให้ความสนใจในการแบ่งปัน
ข้อมูลมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 50 ทาการแสดงความคิดเห็น และการส่งข้อความสั้น ส่วนผู้ที่ไม่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.3 ให้ทาการแสดงความชอบ
ใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 52.46 จะทาการแสดงความคิดเห็น และเมื่อพิจารณา
ตามตาแหน่งงาน พบว่า คณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ทากิจกรรมที่สอดคล้องกัน
คือ การแบ่ งปั น ข้อมูล มากที่สุ ด รองลงมาคือการแสดงความคิดเห็ น ส่ ว นรองคณบดี ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ทาการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด และรองลงมาคือ
การแบ่งปันข้อมูล
2.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถที่จะได้รับ ประโยชน์อันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อน าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ส นับ สนุนการทางานในองค์กร ผลการศึกษาจากบุคลากรที่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ79.86 เห็นว่าสามารถช่วยให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น รองลงมาร้อยละ
65.97 คือช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีขึ้น และร้อยละ 54.86 คือช่วยให้การทางานมีความง่ายขึ้น ส่วน
ประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบน้อยที่สุด คือ การช่วยให้ผู้ใช้ระบบกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
(ร้อยละ 18.4) เมื่อแยกพิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และตาแหน่ งงาน คนส่ ว นใหญ่ ของทุกๆ กลุ่ มมีความคิดเห็น ที่ส อดคล้องกันคือ การมองเห็ น
ประโยชน์ด้านการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือการแบ่งปันข้อมู ลข่าวสารดีขึ้น มี
เฉพาะต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ เ ท่ า นั้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 70 มองว่ า ช่ ว ยให้ ก าร
ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยให้การทางานมีความง่ายขึ้น และรองลงมา ร้อยละ 60 เห็นว่าเป็น
แหล่งเก็บข้อมูลสาหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

3. พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาถึงประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา ความถี่ในการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ แหล่งความรู้ที่เลือกใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในองค์กร และอุปสรรคในการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในองค์กร
3.1 ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล โดยภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.26 เคยทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เพื่อนร่วมงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ
26.74 ยั ง ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ใ นการแลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล เนื้ อ หาที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามท าการ
แลกเปลี่ย นแบ่ งปัน มากที่สุ ด คือ ข่ าวสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 38.54
รองลงมาร้อยละ 36.45 คือเอกสารเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา และร้อยละ 30.78 คือเกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณาตามคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ประสบการณ์ในระบบการประกั น คุณภาพการศึกษา และตาแหน่งงาน พบว่า ทุกกลุ่ มคุณลั กษณะมี การ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน กล่าวคือ เนื้อหาที่มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมากที่สุด สาม
อันดับแรก คือ ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 จานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประกันคุณภาพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล 1.51 ครั้งต่อสัปดาห์
(Sd.=2.027) เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า รองศาสตราจารย์ทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมาก
ที่สุด ( ̅ =2.50, Sd.=3.308) ส่วนผู้ที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันน้อยที่สุดคืออาจารย์ ( ̅ =1.39, Sd.=2.000) เมื่อ
พิจารณาตามประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่า 5 ปี จะแลกเปลี่ย นแบ่ งปันข้อมูลมากที่สุด ( ̅ =1.78, Sd.=2.479) ตรงข้ามกับผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุดคือ 1 – 2 ปี จะแลกเปลี่ ยนแบ่งปันข้อมูลน้อยที่สุด
เช่นกัน ( ̅ =0.97, Sd.=205) และเมื่อพิจารณาตามตาแหน่งงาน พบว่า คณบดี ทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ข้อมูลมากที่สุด ( ̅ =2.25, Sd.=2.523) ส่วนตาแหน่งงานที่ทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลน้อยที่สุด คือ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ( ̅ =1.33, Sd.=1.876)
3.3 แหล่งความรู้ที่เลือกใช้หรือเข้าถึงในการปฏิบัติงาน
แหล่งความรู้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้หรือเข้าถึง เมื่อมีความจาเป็น ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจเลือกใช้ได้หลายแหล่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.33 เลือกใช้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาร้อยละ
36.28 คือการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และร้อยละ 23.26 สอบถามจากเพื่อน
ร่วมงาน เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ทางานใน
การประกันคุณภาพการศึกษา และตาแหน่งงาน พบว่า ทุกคุณลักษณะส่วนใหญ่ เลือกใช้แหล่งความรู้ที่เป็น
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ยกเว้นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการใช้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 ระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในหน่วยงาน
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในหน่วยงาน
พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.96 เห็นว่าการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามคุณ ลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถามตามตาแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา และตาแหน่งงาน
พบว่าคนส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มองว่าการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 30 เห็นว่าอยู่ในระดับมาก
3.5 ระดับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัด พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.43 เห็นว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการการประกันคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามคุณ ลักษณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามตาแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา และตาแหน่งงาน
พบว่า คนส่ ว นใหญ่ของทุกกลุ่ มมีความเห็ น ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มองว่าระดับ ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในระดับปานกลาง
3.6 อุปสรรคในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคที่มีต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงาน พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 89.9 มี ค วามเห็ น ว่ า ใน
หน่วยงานที่สังกัดมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ โดยปัญหาที่เป็นอุปสรรคมาก คือ
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมาคือการขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.19 และการขาดแนวปฏิบัติที่ดี คิดเป็นร้อยละ 35.07
เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 45.85 เห็นว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.46 เห็นว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือ การขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 30 มีความเห็นว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด
คือการไม่มีเวลาในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ส่วนผู้ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ งได้แก่เจ้าหน้าที่งาน

ประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.98 เห็นว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด คือ การขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ เมื่อพิจารณาตามตาแหน่งงาน พบว่า คณบดี (ร้อยละ 38.89) ประธาน
หลักสูตร (ร้อยละ 49.3) และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 40.3) เห็นว่าการขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ เป็นปัญหามากที่สุด ส่วนรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาส่วน
ใหญ่ ร้ อยละ 48.98 มองว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีเวลาในการแลกเปลี่ ยนแบ่งปันความรู้ ส่ ว นอาจารย์ประจา
หลักสูตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.84 เห็นว่าการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหามาก
ที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แ ละแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง พบว่า
1. ในการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สนับสนุนการทางานของบุคลากรในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความสอดคล้องกับแนวคิด 4Cs ของ CGI Group
Inc (2012) ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา (Contents) พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน คือ ข่าวสารที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 2) ด้านการสื่อสาร (Communication) พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
บุคลากรส่วนใหญ่ คือ การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน นับเป็นวัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่ 3)
ด้านชุมชน (Community) พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามในสี่ส่วนเป็นสมาชิกในชุมชนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมี
เพื่อนร่วมงานในระบบเครือข่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 20 - 39 และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม (Collaboration)
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
1 – 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และทาการแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นที่ตนสนใจใน
ระบบ จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีศักยภาพเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ
ทางานในองค์กร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึง่ แต่ละแห่งมีวิทยาเขตและคณะกระจายกันอยู่
หลายพื้นที่ห่างไกลกัน ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
2. ทางด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบการทางานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ย นแบ่งปันข้อมูลและความรู้ในการทางาน การแจ้งเตือนเรื่องงานและ
กิจกรรม เนื่องจากการมองเห็นประโยชน์ที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Wang and Kobsa (2009) ที่ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศใน
เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ พบว่าพนั กงานในองค์กรต่างๆ ส่ ว นใหญ่มีวัตถุประสงค์ในทางสั งคม เพื่อให้ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนใหญ่มีการเข้าใช้งาน 11–20
ครั้ง ต่อสัปดาห์ และใช้เวลามากกว่า 30 นาทีต่อครั้ง โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

การศึกษา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่วนระดับผู้บริหาร ซึ่งได้แก่คณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะใช้เวลาต่อครั้งที่น้อยกว่า ซึ่งตรงข้ามกับผลการศึกษาของ Liengpradit,
Sinthupinyo, & Anuntavoranich (2014) ที่พบว่าจานวนครั้งและเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี 2011 เทียบกับปี 2014 พบว่า จานวนครั้งในการใช้งานจะเพิ่มขึ้น นั่นคือ จะ
เข้าใช้ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนจากระบบ แต่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นในการใช้งานต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งความ
ไม่สอดคล้องกันนี้อาจเกิดจากความแตกต่างในบริบทของผู้ใช้ระบบ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะใช้โทรศัพท์ได้
ตลอดเวลา ในขณะที่บุคลากรในหน่วยงานนั้นจาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสม ไม่ใช้บ่อยเกินไปหรือใช้
เฉพาะในเวลาพักจากงานปกติ ซึ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เสมือนหนึ่งเป็นการพักเบรกระหว่างการ
ทางาน (Danaei, Shahabi & Mehdiabadi, 2011) ทั้งนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์บนวัตถุประสงค์หลายด้าน เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล
การติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาเข้าใช้ต่อครั้งนานกว่า อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่
คือ โทรศัพ ท์ ส มาร์ ท โฟน ยกเว้ น ผู้ ที่ มี อายุ 50 ปี ขึ้น ไป มั กเลื อกอุป กรณ์ ป ระเภทคอมพิว เตอร์ ส่ ว นบุค คล
เช่นเดียวกับการศึกษา Arpa Jirakoonsombat et al (2013) ซึ่งศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับ
การทางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงมากที่สุด รองลงมาคือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว กิจกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบั ติอยู่เป็น
ประจ า คื อ การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ เ พื่ อ นหรื อ สมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ย และการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรแต่ละราย จะมี
เพื่อนร่วมงานที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ในสัดส่ วน ร้อยละ 20 -39 ของเพื่อนร่วมงานที่มีอยู่
จริง ยกเว้นผู้ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีสัดส่วนเพื่อนร่วมงานปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มีมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ดังผลการวิจัยของ Danaei, Shahabi and Mehdiabadi
(2011) ที่ได้ระบุว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในทางวิชาการได้ ในการให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น บุคลากรส่วน
ใหญ่เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นส่วนตัว จึง
ส่งผลต่อความกังวลของผู้ใช้ระบบ ดังที่ Wang and Kobsa (2009) ได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับความเป็น
ส่ ว นตั ว ของผู้ ใ ช้ ที่ มี โ อกาสที่ จ ะถู ก คุ ก คามได้ ได้ แ ก่ การคุ ก คามจากเพื่ อ นร่ ว มงาน จากนายจ้ า งหรื อ
ผู้บังคับบัญชา และจากตัวระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เอง ซึ่งผู้ใช้มิอาจทราบได้ว่าระบบจะมีการนาข้อมูลใน
ระบบส่งต่อไปที่ใดหรืออาจนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
3. พฤติกรรมในการแลกเปลี่ ยนแบ่งปันความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล จานวนสามในสี่ ส่ ว นของผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ในใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเนื้อหาข้อมูลที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันส่วนใหญ่ คือ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสาร
การเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยทาการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน (Tan, 2013) อย่างไรก็ตาม
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหลายชนิ ด
ผสมผสานกั น เช่ น การศึ ก ษาดู ง าน การเรี ย นรู้ โ ดยการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น ต้ น ส่ ว นแหล่ ง ความรู้ ที่ ถู ก ใช้
ประกอบการทางานมากที่สุด คือ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงสอบถามเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆ
4. ปัญหาที่สาคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จ ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ
ความรู้ และการขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในระบบการประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น บุคลากรส่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็น ที่
สอดคล้องกันว่า ระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และระดับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เป็นไปตามการรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ในองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของจันทร์เพ็ญ หล้าปา (2551) ที่ศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ซึ่งพบว่าบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับปานกลาง
สรุปได้ว่า พฤติกรรมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ รวมถึงการ
ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงทาให้ระบบการจัดการความรู้หรือการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ไม่เป็นไปตามแนวทางของงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจาเป็นต้องมี
การวางระบบการใช้ ง าน ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และข้ อ ตกลงต่ า งๆ ที่ ชั ด เจน เช่ น ประเด็ น ความ
รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่นาเสนอ กรอบเนื้อหาที่เป็นไปในเชิงวิชาการ รูปแบบการใช้อย่าง
เหมาะสม การตรวจสอบเนื้อหา เป็นต้น (Schlenkrich & Sewry, 2012) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึง
รูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดหรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันแท้จริงในการประยุกต์ใช้ มีการซักซ้อมความเข้าใจให้
ตรงกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ในการกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
หรืออาจทาความร่ว มมือเพื่อเชื่อมโยงผู้ เชี่ ยวชาญต่างสถาบันเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงจุดด้อยตามมุมของ
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ตามที่ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ระบุไว้ ทั้งนี้ อาจมีการพัฒนา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในองค์กรขึ้นมาเฉพาะ สาหรับการใช้ ประกอบการทางานในระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา เช่นเดียวกับภาคธุรกิจชั้นนาของโลกที่หลายแห่ง ที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กรในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีฟังก์ชันในการจัดการ
เนื้อหาทีม่ ีเครื่องมือสาหรับการโพสต์ (Post) การอัพโหลดเอกสาร (Upload) การเขียนบล็อก (Blog) เป็นต้น
ฟังก์ชันในการสื่อสารทีม่ ีเครื่องมือสาหรับการแชท (Chat) การแจ้งเตือน (Alert) เป็นต้น ฟังก์ชันในการจัดการ
ชุมชนที่มีเครื่องมือสาหรับการจัดกลุ่มสมาชิก (Group) การกาหนดปฏิทินกิจกรรม (Activity calendar) เป็น
ต้น และฟังก์ชันในการมีส่วนร่วมที่มีเครื่องมือสาหรับการแสดงความคิดเห็น (Comment) การโหวต (Vote)
การให้คะแนน (Ranking) เป็นต้น ซึง่ ในการพัฒนาระบบขึ้นมาเฉพาะนั้น จะทาให้ได้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของข้อมูล ที่เผยแพร่ การระบุตัวผู้ใช้ระบบว่าเป็นบุคคลที่มีตัว ตนมีจริง
ระบบมีองค์ประกอบที่ตรงกับความต้องการของสถาบันมากที่สุด เช่น การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
แนวปฏิบัติ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารการฝึกอบรม และองค์ความรู้ต่างๆ โดยอาจมีการจัดระบบ
ที่เป็นหมวดหมู่ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะช่วยเกิดความง่ายต่อการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ และแก้ปัญหาทีพ่ บมากที่สุดในการประกันคุณภาพการศึกษา คือการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นระบบ (ศิริวรารัตน์ หุนหวล, 2556) ระบบที่พัฒนานั้นจะต้องรองรับการทางานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่บุคลากรส่วนใหญ่เลือกใช้ และควรมีการระบบการเชื่อมโยงไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ที่ส ามารถติดต่อหรือเข้าถึงได้ โ ดยง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จในการแลกเปลี่ ยนแบ่งปันความรู้ในการ
ปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ยพัฒนาไป
ในทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ ในเครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ เพื่อ ที่จ ะได้ เข้ าใจถึ งมูล เหตุห รือ แรงจูง ใจที่ ส่ ง ผลต่อ การแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่ งถือว่าเป็นระบบงานที่ครอบคลุ ม กิจกรรมทุกๆ ด้าน ในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ กระบวนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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