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ค าน า 

 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาแบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับ ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการจัดการความรู้และส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานสูงขึ้นไป ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจผลการศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการวิจัย ไป
ใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายหรือส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางที่เอ้ือต่อบุคลากรให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่
สนับสนุนทุนวิจัยให้คณะผู้วิจัยด าเนินการจนเสร็จสิ้น รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทุกท่าน ตลอดจน ศ. ดร. จ าเนียร  จวงตระกูล ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนอีกหลายๆ ท่านที่มิอาจ
เอ่ยนามได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นผลให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลงด้วยดี  

คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างส าคัญและยาวนานให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติสืบไป 
 
 

คณะผู้วิจัย  
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ดร. กล้าหาญ  ณ น่าน, ผศ. ฉัตรปารี อยู่เย็น, อ. สุภาพร คูพิมาย, อ. ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร,อ. อภิสิทธิ์ 
ตั้งเกียรติศิลป์, และ อ. สุรมงคล นิ่มจิตต์:  แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของ ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยการเรียนรู้ ที่มีต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 255 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1 ค่าความเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง 0.62-0.94 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม และตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจ าลองที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเห็นของปัจจัยองค์กร ปัจจัยการเรียนรู้ และปัจจัยการจัดการความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 
.158 ถึง .880 ส่วนแบบจ าลองโครงสร้างของปัจจัยอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 78.774 องศาอิสระ (df) ค่าเท่ากับ 62, P-value 
เท่ากับ .074 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .987  และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .033 

การจัดการความรู้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยการเรียนรู้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .52 และ .43 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนั้นการ
จัดการความรู้ได้รับอิทธิทางอ้อมจากปัจจัยองค์กรโดยส่งผ่านปัจจัยการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางบวกเท่ากับ .36 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรในแบบจ าลองสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ร้อยละ 83   
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ABSTRACT 
 

In this research investigates (1) a level, relationship, and affection of 
organizational and learning factors to knowledge management factor of staff’s 
Rajmangala University of Technology Thanyaburi with the model had developed by the 
researchers.   

The sample population consisted of 255 academic and support staffs of 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Data were collected by means of 
questionnaires. The questionnaires were tested for content validity by the index of item 
objective congruency method with the results falling between 0.6 to 1, with reliability 
coefficient was found in range 0.62 to 0.94. Construct validity was confirmed by an 
application of confirmatory factor analysis and analyses were conducted yielding direct, 
indirect, and total effects. The validity of the influence of organizational and learning 
factors on the knowledge management under study was confirmed through testing the 
goodness of fit between the model and the empirical data collected. Structural 
equation analysis was also applied by extrapolating the linear structural relationship 
technique in its statistical compact software.  

The research results indicated that a level of organizational, learning, knowledge 
management factors were moderate and the model was consistent with the pertinent 
empirical data. Goodness of fit measures were found to be chi-square ( 2) = 78.774; 
degrees of freedom (df) = 62; probability value = .074; goodness-of-fit index = .987; and 
root mean square error of approximation (RMSEA) = .033. 

The knowledge management factor was direct affected by organizational and 
learning factors at the beta .52 and .43 consequently and indirect affected by 
organizational factor through learning factor at beta. 36 with the significant level at p = 
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.001. Finally, the variables in the model were determined to be explanatory of 83 
percent of the variance in knowledge management. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ทุกสังคมต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกคนในสังคมจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ในสังคมไทย เน้นการพัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เป็นกลุ่มจนติดเป็นนิสัย
เพ่ือใฝ่หาความรู้ไปตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 43) อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม การปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีความสมดุล และยั่งยืน การ
พัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ มีความสามารถ ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อย่างรวดเร็ว และมีความรู้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เรียกได้ว่าเป็นสังคม
ฐานความรู้ (knowledge-based society) ซึ่งใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2548, หน้า 3) 
ความรู้หรือทุนทางปัญญาจึงเป็นฐานพลังที่ส าคัญ เพราะความรู้ หมายถึง อ านาจในการอยู่รอด 
ปรับตัว และเติบโต (Buckman, 2004, p. 12) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง 
สามารถสร้างความแตกต่างก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ท าให้องค์กรอยู่รอด 
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมทั้งด้านตัวสินค้า หรือบริการ ที่จะป้อนสู่
ตลาดอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และกระบวนการที่ท าได้ดีกว่า 
และมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง (บดินทร์  วิจารณ์, 2547, หน้า 28) ดังนั้น ความรู้จึงเป็นสินทรัพย์ที่มี
คุณค่าที่สุดขององค์กร องค์กรยิ่งมีความรู้มากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น 
เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เมื่อน าความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ ใหม่ก็จะ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอีก ในการพัฒนาองค์กร และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
(บุญดี  บุญญากิจ, นงลักษณ์  ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงษ์ พรชนกนาถ, และปรียวรรณ  กรรณล้วน, 
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2547, หน้า 7) ความรู้เป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบัน 

ปัจจุบัน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ที่เป็นหัวใจเป็นพลังส าคัญและเป็นความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งยังเป็นรูปแบบที่ตอบสนองทั้งอุปสงค์และอุปทานตลอดจน เป็นกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
ส าหรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย (ธวัช  หมัดเต๊ะ, 2547, หน้า 25) การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่
มีผลต่อการด าเนินงานในธุรกิจ เนื่องมาจากความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้านั้นสูงมากขึ้ น 
เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ เพ่ือที่จะท างานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และการแข่งขันท่ีรุนแรง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อการรักษาความเป็นเลิศให้ยั่งยืน ความรู้ที่เกิดจากการ เรียนรู้ใน
องค์กร จ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดโดยการสร้างนวัตกรรม 
และเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในภาวะการณ์แข่งขันอย่างนี้เข้าสู่เศรษฐกิจในยุคใหม่ 
(the new economy) องค์กรธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ หากขาดซึ่งการ
จัดการความรู้ (knowledge management) ภายใน องค์กรก็คงเป็นการยากท่ีจะก้าวพ้นช่วงเวลา
ดังกล่าว (แสงเดือน  โพธิ์ภัณฑ์, 2550, หน้า 25) 

ในประเทศไทย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเริ่มตื่นตัวในการท าความเข้าใจและน าเอา
ศาสตร์ของการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร มากขึ้นโดยการจัดตั้ง
สถาบันระดับชาติมารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง คือ สถาบันส่งเสริม การจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
(สคส.) ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการน าแนวคิดของการจัดการ
ความรู้ไปใช้จนประสบความส าเร็จ (วิจารณ์  พานิช, 2547, หน้า 62) ดังนั้นในปัจจุบัน การจัดการ
เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ จะเน้นจัดการในเชิงการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ซึ่งการวัดมูลค่านั้นมี 2 รูปแบบ คือ อยู่ในรูปแบบความส าเร็จที่เกิดขึ้นเชิงตัวเงิน 
(financial) ซึ่งสามารถจับต้องได้ และตีค่าเป็นมูลค่าทางบัญชีได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
(non-financial) ที่จับต้องไม่ได้และเป็นรูปแบบที่คุณค่านี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงขีดความสามารถ และ
ความส าเร็จที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และจะมีน้ าหนักในการประเมินมากกว่ารูปแบบเชิงตัวเงิน 
(บดินทร์  วิจารณ์, 2546, หน้า 29) เนื่องจากยุคเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ในองค์กร
จะถูกประเมินเป็นมูลค่าด้วยความเชื่อ ความศรัทธาในความสามารถ และศักยภาพองค์กรที่มีอยู่ว่า มี
โอกาสในการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่า เพ่ือส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มก่อตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยมีวิสัยทัศน์เป็น มหาวิทยาลัยชั้น
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น าทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย " Inspiring the Future" 
และมีพันธกิจในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพ  สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ให้บริการงานวิชาการและการศึกษา
ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน   ตลอดจนท านุบ ารุง
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการเชิงธรรมา  ภิบาล  ส่งเสริมบุคลากรทุก
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหัวใจหลักของการพัฒนานโยบายทั้ง 10 ด้าน เพ่ือให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555) อันประกอบด้วย  

Competence  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
Creativity  การพัฒนางานวิจัยที่สร้างสรรค์  
Community   การให้บริการกับสังคมและชุมชน  
Culture      การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  
Customer   นักศึกษาคือลูกค้าคนส าคัญ  
Care                    การดูแล เอาใจใส่บุคลากร  
Commitment       บริหารและการจัดการตามสัญญาที่ให้ไว้  
Computeracy        สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยี  
Communication     การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  
Collaboration        ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการพัฒนาข้างต้นจะเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่
ต้องมีขีดสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น การตระหนักถึงความส าคัญในการก าหนด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงและ
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องออกนอกระบบในปี 2558 ท าให้ต้องแข่งขันกับทั้งมหาวิทยาลัยในภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้ในองค์กร และการจัดการความรู้ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และจ าเป็นมาก โดยต้องมีการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกระบวนการในการสร้าง การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และการประยุกต์ใช้ความรู้
ที่จะท าให้บุคคล และองค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ส าหรับการบริหารจัดการความรู้ และทรัพยากรบุคคลนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ คือ การมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู ้สร้างความรู ้ ได้แก่ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลาย สาขาวิชาแก่
บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จัดส่งบุคลากรในระดับต่าง ๆ ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และดูงานทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เป็นต้น ด้านการแสวงหาความรู้ ในมหาวิทยาลัย มี
กิจกรรมในการแสวงหาความรู้ได้แก่มีการประเมินตนเองขององค์กร  (organizational self-
appraisal) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความรู้จากการทดลอง การเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจ หรือไม่
เป็นระบบ (unintentional or unsystematic learning) มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (vicarious learning) 
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน บุคลากรมีการเร ียนรู ้ด ้วยการหา และการสังเกต 
(searching and noticing) การระดมสมองในการท างาน (brainstorming) การพูดคุยกัน และการ
ท างานเป็นกลุ่ม (face-to-face dialogue and group work) โดยองค์กรได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถได้รับข้อมูลอย่าง
เที ่ยงตรง และรวดเร็ว  ผ ่านการใช้คอมพิวเตอร์  และเครือข่ายการสื่อสารส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งขัน หรือได้เปรียบ ในการแสวงหาความรู้ด้วยเครื่องมือดังกล่าวอีกด้วย 
(Carneiro, 2001, p. 358) ด้านการจัดเก็บความรู้ในองค์กร มีกระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ การท ารายงานประจ าปี วารสาร ข่าวภายในองค์กร การ
ท าคู่มือฝึกอบรม การเก็บสื่อส าหรับการฝึกอบรมของบุคลากร การจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
สัมมนา ตลอดจน การบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ในการ
สนับสนุนการจัดการ ความรู้ ด้านการกระจายความรู้สู่หน่วยงานผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
document) โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถค้นข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ มีการเชื่อมต่อ และสร้างเครือข่าย 
ความรู้ขององค์กรผ่านเว็บไซต์ การสร้างระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น เครือข่ายแบบไร้สาย 
(wireless LAN) การใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน มีการใช้
เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ มีการสร้างเครือข่ายความรู้ของ
องค์กร และการเชื่อมต่อเครือข่ายความรู้ออกไปนอกมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ มีการน าเสนอผลงาน
ขององค์กรโดยใช้แผ่นประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ใช้ระบบการแจ้งข่าวทางโทรศัพท์เพ่ือให้บุคคลที่สนใจได้รับทราบ  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีความเห็นว่า การจัดการความรู้เป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้องค์กรพัฒนา และเป็นผู้น าในด้านการศึกษาตามที่วิสัยทัศน์ได้ก าหนดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาว่าการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นควรมีปัจจัยส่งเสริม
ในเรื่องใดบ้าง จากปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธัญบุรีเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย และยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมรองรับการประเมินผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านการเรียนรู้ของ
บุคลากร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชน์ เป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยนั้นให้เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ขององค์กรในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการปรับ วางแผน ก าหนดเป็นนโยบาย 
เป้าหมาย ให้มีคุณค่าสูงสุดตามบริบทขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์กร 
บรรลุสู่เป้าหมายพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเพ่ือพัฒนาคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยสามารถที่จะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อใฝ่หาความรู้ไปตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ กับการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. เพ่ือทดสอบแบบจ าลองที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ที่มีต่อการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 1,874 คน (กองการบริหารงานบุคคล, กุมภาพันธ์ 
2555)  

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรคั่น และตัวแปรตาม 
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย 

3.1.1 วัฒนธรรมองค์กร 
3.1.2 ภาวะผู้น า 
3.1.3 การศึกษา อบรม และพัฒนา 
3.1.4 เทคโนโลยี 
3.1.5 การให้รางวัล 
3.1.6 การสื่อสารความรู้  

3.2 ตัวแปรคั่น ได้แก่ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
3.2.1 ระดับการเรียนรู้ 
3.2.2 ประเภทการเรียนรู้ 
3.2.3 ทักษะในการเรียนรู้ 

3.3 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
3.3.1 การค้นหาความรู้ 
3.3.2 การสร้างความรู้ 
3.3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
3.3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
3.3.5 การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

3.3 ระยะเวลาในการวิจัย 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 
 

4. สมมุติฐานของการวิจัย 
4.1 ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา อบรม 

และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้ และปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรการค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 
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4.2 ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา อบรม 
และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้  

4.3 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และ
ทักษะในการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรการค้นหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และ
การใช้ประโยชน์ 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ค านิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

5.1 อิทธิพล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
ถึงตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้อิทธิพลได้จากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานจากการ 
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ 

5.2 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และการ
อบรม/ศึกษาเพ่ิมเติม 

5.2.1 อายุ หมายถึง จ านวนปีเต็มที่นับตาม พ.ศ. จนถึง พ.ศ. ปัจจุบัน 
5.2.2 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ

คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
5.2.2.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
5.2.2.2 ปริญญาตรี 
5.2.2.3 ปริญญาโท 
5.2.2.4 ปริญญาเอก 

5.3 ระยะเวลาในการท างาน หมายถึง อายุงานหรือระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงปัจจุบันโดยนับเป็นจ านวนปี เศษ
ของปีเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี 

5.4 ปัจจัยด้านองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีที่มีต่อองค์กรโดยทางตรงและทางอ้อมโดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีประเมินการรับรู้ของตนเองตามแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 
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5.4.1 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม  บรรทัดฐาน ความเชื่อ 
ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมตุิฐานของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ 

5.4.2 ภาวะผู้น า หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงให้ความสนับสนุนเต็มที่ เข้าใจแนวคิด ประโยชน์จากการจัดการความรู้
เพื่อที่จะสามารถสื่อสาร ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร ให้ความเห็นชอบกับกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความรู้แก่บุคลากร เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) และเป็นแบบอย่างที่ดี (role 
model) เพ่ือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ 

5.4.3 การศึกษา อบรม และพัฒนา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับคน และงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

5.4.4 เทคโนโลยี หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงช่วยให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.4.5 การให้รางวัล หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เกี่ยวกับการได้รับรางวัลจากผลการปฏิบัติงานที่ดีและการได้รับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน
ตามผลการปฏิบัติงาน 

5.4.6 การสื่อสารความรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลติดต่อรับรู้ และ
ส่งความรู้ไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน โดยที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีปฏิกิริยา  ตอบรับ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารความรู้ 

5.5 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายถึง 
ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีต่อพฤติกรรม ของตนที่แสดงถึง
ความต้องการของตนเอง และการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ หรือแก้ไขปัญหาในการท างานในองค์กร 
โดยสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

5.5.1 ระดับการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่เกิดขึ้นได้ 3 ระดับ คือ 
ระดับปัจเจกบุคคล ระดับทีมหรือกลุ่ม และระดับองค์กร 

5.5.2 ประเภทการเรียนรู้ หมายถึง ประเภทของการเรียนรู้ขององค์กร มี 3 ประเภท คือ
การเรียนรู้เชิงปรับตัว (adaptive learning) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (anticipatory learning) และการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติ (action learning) 
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5.5.3 ทักษะในการเรียนรู้ หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นที่ท าให้เกิดการเรียนรู ้ภายใน 
องค์กรได้อย่างกว้างขวางขึ้น คือ การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง (self-directed learning) และการ
เสวนา (dialogue) 

5.6 การจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หมายถึง 
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งที่เป็นความรู้ในตัว 
และความรู้ที่เห็นได้ชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากการค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  โดยให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดการ
ความรู้ว่าอยู่ในระดับใด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 

5.6.1 การค้นหาความรู้ หมายถึง การก าหนดหรือระบุว่าความรู้ใดที่บุคลากรต้องเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติ 

5.6.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง  วิธีการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่
กระจัดกระจายไม่เป็นที่มารวมไว้ เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการในการใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

5.6.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจัดท า สารบาญ และจัดเก็บความรู้
ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การน ามาใช้ท าให้ง่าย และรวดเร็ว  

5.6.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบและ
ภาษาท่ีเข้าใจง่ายต่อการใช้ประโยชน์ 

5.6.5 การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ หมายถึง การกระจายความรู้ไปยังบุคคล
และแหล่งต่างๆ ขององค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างานทั้งของตนเองและผู้อ่ืนที่ปฏิบัติงานใน
องค์กร 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์ใน 2 ส่วน คือ ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และประโยชน์

ในเชิงการปฏิบัติ โดยจะเสนอรายละเอียดตามล าดับ 
6.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

6.1.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะเป็นความรู้ในทางการศึกษาเพ่ือใช้อธิบายและออกแบบ
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การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นหรือแจงใจให้
จัดการความรู้ของตนเองและองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ 

6.1.2 ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยส าหรับนักวิจัยที่สนใจท าการวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการเพ่ิมองค์ความรู้และความเข้าใจที่จะช่วยอธิบายการจัดการความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.2 ประโยชน์ในเชิงการปฏิบัติ 
6.2.1 ได้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยนั้นให้เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรต่อไป 

6.2.2 เป็นข้อมูลในการปรับการวางแผน ก าหนดเป็นนโยบาย เป้าหมายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้มีคุณค่าสูงสุดตามบริบทขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรลุสู่ เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ต่อไป  

6.2.3 เป็นข้อมูลที่องค์กรอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ในการจัดการความรู้ของบุคลากร 
ในองค์กรได ้

6.2.4 เป็นข้อมูลที ่องค์กรต่างๆ ทั ้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรการจัดการความรู้ของ
ตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะผู้วิจัยได้ท าการทบทวน เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ก าหนดหัวข้อต่างๆ ในการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การเรยีนรู ้และการเรียนรู้กบัการจัดการความรู้ 
 2. แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ แนวคิด และทฤษฎี 

2.1 วัฒนธรรมองค์กร (culture) 
2.2 ภาวะผู้น า (leadership) 
2.3 การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา (education, training and 

development) 
2.4 เทคโนโลยี (technology) 
2.6 การให้รางวัล (reward system) 
2.7 การสื่อสารความรู้ (knowledge communication) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรในด้านการจัดการความรู้ 
3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
3.4 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้ 
4. โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การเรียนรู้ และการเรียนรู้กับการจัดการความรู้ 
 

ความหมายของการจัดการความรู้ 
 เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นอ านาจ (knowledge is power) โดย
นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา การจัดการความรู้ ไม่ใช่ศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเฉพาะการ
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ใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นศาสตร์ใหม่ที่องค์กรชั้นน า
ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในภาคธุรกิจ ที่ได้น าการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต และบริการขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ (พรทิพย์  กาญจนานิตย์, 2547, หน้า 1) 
 Alavi and Leidner (2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการเฉพาะที่เป็นระบบ 
และมีโครงสร้างเพ่ือการได้มา รวบรวม และการสื่อสารความรู้ที่ลึกซึ้งจับต้องได้ยาก (tacit knowledge) 
ของพนักงาน และความรู้ที่ชัดเจนจับต้องได้ง่าย (explicit knowledge) เพ่ือให้พนักงานคนอ่ืนๆ ได้
ใช้ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ และเพ่ือการมีผลิตภาพที่สูงขึ้นของพนักงาน 
 วิจารณ์  พานิช (2548, หน้า 88) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ (process) ที่
ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานย่อยขององค์กรเพ่ือสร้าง และใช้ความรู้
ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง 
เกิดการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ เปูาหมาย คือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ 
มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
 การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้รู้จักความรู้ และน าความรู้มาใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(continuous learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะท าให้เป็นคนที่มีโลกทัศน์ และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติใน
แนวทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความสามารถต่างๆ นี้ จะสะท้อนถึงคุณค่า (value) ของมนุษย์ (นันทยา  
กัลยาศิริ, 2549, หน้า 1) 
 น้ าทิพย์  วิภาวิน (2547, หน้า 16) กล่าวว่า การจัดการความรู้มาจากค าว่า knowledge และ 
management หมายถึง การจัดการสารสนเทศ (information) และการบริหารคน (people) ในทุก
องค์กรมีการใช้สารสนเทศ ที่จัดเก็บไว้ในรูปดิจิทัล และจัดเก็บความรู้ใหม่ที ่บุคคลในองค์กรมีเพื่อ
เผยแพร่ และแบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กร จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต และโซลูชั่นกรุ๊ปแวร์เป็นเครื่องมือ โดยการจัดเก็บความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะความรู้ในองค์กร 
แต่เป็นความรู้ภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานขององค์กรด้วยการจัดการความรู้เป็น
แนวคิดของการจัดการสารสนเทศ และการใช้ความรู้ของคนในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และการใช้ความรู้ร่วมกัน การจัดการความรู้เป็นแนวทางหรือกระบวนการใหม่ที่
ดีกว่าเดิม โดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ การมีแนวคิดใหม่ที่น าไปสู่
การกระท าที ่ได้รับความสนใจจากกลุ ่มเปูาหมาย สังคมโลกาภิวัตน์ท าให้ความรู้ในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแสวงหาความรู้ใหม่ และแนวคิดใหม่จึงจะช่วยให้องค์กรสร้างความ



13 
 

แตกต่าง และมีความสามารถในการแข่งขันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้  
 ศรันย์  ชูเกียรติ (2541, หน้า 14) กล่าวว่า ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
คือ การจัดการและรักษาระดับในการจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ ระเบียบ ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ 
 สมชาย  น าประเสริฐชัย (2546, หน้า 99) กล่าวว่า การจัดการองค์ความรู้ หมายถึง การ
จัดการสารสนเทศและความรู ้ที ่นับว่าเป็นสิ ่งส าคัญ หรือทรัพย์สินที ่เป็นนามธรรม (intangible 
asset) ที่องค์กรต้องการใช้เป็นส่วนส าคัญ ส าหรับสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และการ
จัดการองค์ความรู้ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ 
 พยัต  วุฒิรงค์ (2550, หน้า 55) ให้ความเห็นว่า การจัดการองค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
องค์กรค้นหา เลือก รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศที่ส าคัญ และความรู้ความช านาญที่จ าเป็น
ส าหรับกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ 
โดยการจัดการองค์ความรู้จะมีประโยชน์มากในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน การจัดการกับความรู้ที่ไม่เป็นทางการเป็นการเพ่ิมความสามารถให้แก่องค์กร ซึ่งการจัดการ
องค์ความรู้เป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมการหมุนเวียนความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ โดย
ความรู้จะถูกเพ่ิม และจัดการตลอดเวลา 
 Trapp (1999) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ (knowledge management) คือ 
กระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งก็มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพ่ือ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นความรู้ในองค์กร  
 Schermerhorn (2002, p. 82) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ ที่องค์กร
ได้มีการพัฒนา การจัดการ และการแบ่งปันความรู้ (share knowledge) โดยใช้ทุนทางปัญญา 
(intellectual capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) 
 Henrie and Hedgepeth (2003) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็นระบบการจัดการ
สินทรัพย์ความรู้ขององค์กรทั้งที่เป็นความรู้โดยนัย และความรู้ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ระบบการจัดการ
ความรู้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจ าแนกความรู้ การตรวจสอบความรู้ การจัดเก็บความรู้ที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ว การเตรียมการกรองความรู้ การเตรียมการเข้าถึงความรู้ให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่
ส าคัญ คือ ท าให้ความรู้ถูกใช้ ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับข้ึน 
 Maier (2007, p. 6) กล่าวว่า การจัดการความรู้ได้น าความคิดจากแนวคิดที่มีหลากหลายมารวมกัน
ไว้ เช่น ศาสตร์ด้านองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ขององค์กร (organizational learning) การ
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource management--HRM) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic 
management) ครุศาสตร์ (pedagogy) จิตวิทยา (psychology) สังคมวิทยา (sociology) 
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) คอมพิวเตอร์ (computer science) และระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ (Management Information Systems--MIS) ซึ่งมนีักวิจัยหลายท่านกล่าวถึงไว้ เช่น 
Davenport and Prusak (1998, p. 101); Nonaka and Takeuchi (1995, p. 51); Wiig (1993, p. 
20) เป็นต้น 
 จากความหมายของการจัดการความรู้ที่นักวิชาการและผู้รู้ที่ได้อธิบาย สรุปได้ว่า การจัดการ
ความรู้ หมายถึง การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ ระเบียบ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ ที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยของ
องค์กรเพ่ือสร้าง และใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นวงจรต่อเนื่องเกิด
การพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ เปูาหมาย คือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน โดยมีความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้นั้น ต้องเริ่มจากการตั้งวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเปูาหมาย และแนวทางใน
การด าเนินการ ซึ่งพรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547, หน้า 40-41) ได้ให้วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการ
จัดการความรู้ไว้ดังนี้ คือ 
 1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ 
 3. เพ่ือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ และ น าความรู้นั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ดังกล่าว ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการซึ่งล้วนส่งผลดีต่อองค์กร
ในแง่ของการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาของ เสนาะ  กลิ่นงาม (2551, หน้า 60) พบว่า วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุด
ของการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา และการปรับปรุงองค์กร หากองค์กรแม้จะมีการก าหนด รวบรวม คัดเลือก ถ่ายทอด และ
แบ่งปันความรู้ที่ดี ถ้าบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการสูญเปล่าของเวลา 
และทรัพยากรที่ใช้ 
 
กระบวนการจัดการความรู้ 
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 ยุทธนา  แซ่เตียว (2547, หน้า 255-259) กล่าวว่า ใน การจัดการความรู้นั้นก็เหมือนศาสตร์
แห่งการจัดการอื่นๆ คือ จะต้องมีการวางแผน และการปฏิบัติการ ในขั้นตอนการวางแผนนั้น จะต้อง
ท าการส ารวจสภาพปัจจุบัน และการก าหนดเปูาหมาย ส่วนขั้นตอนการน าแผนงานไปปฏิบัตินั้น มี
ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ การพัฒนาความรู้ (knowledge generation) และการถ่ายทอดความรู้ (knowledge 
transfer) 
 1. การส ารวจ และการวางแผนความรู้ การวางแผนความรู้ก็เหมือนกับการวางแผนอ่ืนๆ คือ 
การเริ่มส ารวจสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนว่า สถานะปัจจุบันเรื่ององค์ความรู้ภายในองค์กร
เป็นอย่างไร เพ่ือให้ทราบสถานะขององค์ความรู้ และพนักงานแต่ละคนมีความรู้ด้านใดบ้าง หลังจาก
นั้น จะมองเห็นภาพสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ภายในองค์กร เพ่ือน ามาประกอบการวางแผน
ด้านความรู้ ซึ่งต้องเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา และเมื่อเราได้เปูาหมายในการพัฒนา
ความรู้ที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไป ต้องท าแผนปฏิบัติ  
 2. การพัฒนาความรู้ (knowledge generation) การพัฒนาในที่นี้ หมายความว่า การท า
การใดๆ ก็ได้เพ่ือให้ได้ความรู้เข้ามาในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาวิธีการพัฒนาความรู้จาก
ภายนอก โดยการเข้าไปซื้อ หรือได้มาโดยวิธีอ่ืนๆ และการเช่า เช่น การซื้อหนังสือวิชาการ การตัดข่าวมา
สรุป การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือการพัฒนาความรู้จากภายใน โดยทั่วไปแล้ว มักจะเป็นการ
พัฒนาโดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เช่น หน่วยวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ซึ่งไม่ว่าแหล่งความรู้จะมาจากที่ใด รูปแบบของการเรียนรู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต ( learning from actual 
experience) คือ การเรียนรู้ในสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาแล้วในอดีต 
 2.2 การเรียนรู้จากการทดลอง (learning from performed experiments) คือ การ
เรียนรู้จากการทดลองหลายๆ รูปแบบ มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เพ่ือทราบผลการทดลองตามที่
ต้องการ 
 2.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน (learning from experience of others) เช่น 
มาตรฐานการเปรียบเทียบ (benchmarking) การหาพันธมิตรมาร่วมกันพัฒนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ (alliances) การร่วมกิจการ (joint ventures) การรวมและครอบครองกิจการ (merger and 
acquisition) 
 2.4 การเรียนรู้จากการอบรม และพัฒนา (learning from training and development) เป็น
การรับการถ่ายทอดโดยตรงจากบุคคลที่มีความรู้ 
 3. การถ่ายทอดความรู้ และการแบ่งปันความรู้ (knowledge transfer and knowledge 
sharing) คือ กระบวนการที่ท าให้ความรู้พัฒนา มีการเผยแพร่กระจายไปสู่บุคลากรที่เป็นเปูาหมายใน
กระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้น แต่ละอย่างก็มีเปูาหมายแตกต่างกันไปใน 2 ลักษณะ คือ เน้น
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ประสิทธิภาพ หรือให้การเผยแพร่กระจายขององค์ความรู้นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด มีต้นทุนต่ า
ที่สุด และเน้นประสิทธิผล หรือให้การแพร่กระจายขององค์ความรู้นั้นเป็นไปอย่างครบถ้วน มีการตก
หล่นน้อยที่สุด ในการถ่ายทอดความรู้ ถ้าหากเราก าหนดกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้เสียก่อนว่า มี
เปูาหมายคือใคร มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน เนื้อหามีความส าคัญขนาดไหน มีงบประมาณเท่าไร มี
ความเร่งด่วนเพียงใด ก็จะช่วยให้เราสามารถก าหนดรูปแบบวิธีการในการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ที่พบบ่อย คือ การมีผู้ที่มีความรู้นั้นไม่อยากถ่ายทอด หรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เรียกว่า อมภูมิ ส่วนฝุายผู้รับความรู้มักจะเกิดปัญหาการไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ มักจะ
เป็นกรณีที่เป็นบุคลากรในระดับเดียวกัน หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ มากกว่า มักจะเปิดรับ
ความรู้จากการถ่ายทอดในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ยาก ปัญหาอีกประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในองค์กร คือ 
การที่บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
 กระบวนการจัดการความรู้นั้น มีการใช้ความรู้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ มีการไปเสาะหาความรู้ หรือ
อาจสร้างขึ้นมาจากการท างาน ซึ่งประการหลังนี้ ถือเป็นแนวคิดการจัดการความรู้ที่ส าคัญ นั่นคือ 
กิจกรรมหรืองานทุกอย่างสร้างความรู้ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะท าอะไร เราต้องสร้างความรู้เพ่ือให้กิจกรรม
นั้นไปถึงการปฏิบัติได้จริง จึงจะก่อผลมหาศาล และที่ส าคัญ ต้องน าความรู้นั้นมาท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม องค์กร หรือเครือข่ายด้วย ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การเก็บง า 
การหวงความรู้ ที่จริงความรู้บางอย่างควรต้องหวง แต่ถ้าเป็นองค์กรเดียวกันแล้วยังหวงอยู่ จะท าให้
องค์กรนั้นไม่เจริญเท่าที่ควร (วิจารณ์  พานิช, 2546, หน้า 13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ 

ความรู้ 

เสาะหา 

สร้าง 

แลกเปล่ียน 

ใช ้
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ที่มา. จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ (หน้า 13), โดย วิจารณ์  พานิช, 2546, 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สายธุรกิจ. 
 กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management process) เป็นการบริหาร
ทรัพยากรความรู้ขององค์กรในลักษณะองค์รวม (holistic) (ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ, 2548, หน้า 71) 
การจัดการความรู้นั้นประกอบไปด้วย กิจกรรมหลายประการที่เกี่ยวกับความรู้ ซึ่งบดินทร์  วิจารณ์ 
(2547, หน้า 45-46) กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดประเภทความรู้ (define) การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือความรู้ที่ต้องการ 
เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการปฏิบัติงาน หรือการหาว่าความรู้ หลักๆ ขององค์กร คือ 
อะไร (core competency) และเป็นความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ได้อย่างแน่ชัด 
 2. การสร้างความรู้ (create) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในภาพรวมที่จะสร้าง
ความรู้ใหม่ และกระจายความรู้นั้นไปให้ทั่วองค์กร รวมทั้งท าให้ความรู้นั้นฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ บริการ 
และระบบ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 3) ความหมายของการสร้างความรู้ในเชิงกว้าง คือ 
กระบวนการก่อตัว และการสร้าง การระบุแหล่งรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ 
(Patriotta, 2003, p. 179) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยการส่งไปศึกษาเพ่ิมเติม การ
สอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นความรู้ใหม่ อาจจ าเป็นต้องหาจากภายนอกองค์กร จากที่ปรึกษา 
การเรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่น และการเทียบเคียง (benchmarking) 
 3. การเสาะหา และจัดเก็บความรู้ (capture) การเสาะหา และจัดเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็น
ระบบทั้งความรู้โดยนัย หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (tacit knowledge) และความรู้ที่เป็นทางการ 
(explicit knowledge) ให้เป็นทุนความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อมต่อการยกระดับความรู้ และขยายความรู้
ไปให้ทั่วทั้งองค์กรได้โดยง่ายต่อไป 
 4. การแบ่งปันความรู้ (share) การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้
เป็นหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งกันและกัน การ
สอนงาน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือมีการถ่ายโอนความรู้ใน
ลักษณะเสมือน (virtual) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ e-learning เป็นต้น โดย Jackson, 
Hitt, and DeNisi (2003, p. 210) แสดงทัศนะไว้ว่า ความรู้ที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต้อง
เผยแพร่ไปสู่แผนก ทีม และพนักงาน โดยจะต้องเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ ยุทธนา  แซ่เตียว (2547, หน้า 253-254) กล่าวไว้ว่า 
การกระจายความรู้ควรอยู่ในรูปแบบที่ถ่ายทอดเรียนรู้กันได้ระหว่างบุคคล ไปสู่ทีมงาน หรือกลุ่มไป
จนถึงกระถ่ายทอดกันในองค์กร หรือแม้แต่ระหว่างองค์กร 
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 5. การใช้ประโยชน์ (use) การน าไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์
เกิดข้ึน และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน
องค์กรสูงขึ้น 
 ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ของ
นักวิชาการอีกหลายท่าน อาทิ ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ (2548, หน้า 74-92); บุญดี  บุญญากิจ และ
คนอ่ืนๆ (2547, หน้า 54-59); พรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547, หน้า 42-47); Marquardt (1996, pp. 
19-27) ซึ่งสรุปกระบวนการจัดการความรู้ของนักวิชาการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การค้นหาความรู้ (knowledge identification) การค้นหาความรู้ว่า องค์กรมีความรู้
อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี  ท าให้องค์กรทราบว่า ขาด
ความรู้อะไรบ้าง โดยทั่วไปองค์กรสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “knowledge mapping” หรือการท า
แผนที่ความรู้ เพ่ือหาความรู้ใดมีความส าคัญ และจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้องค์กร
วางขอบเขตการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. การสร้าง และแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนที่ความรู้ 
องค์กรจะทราบว่า มีความรู้ที่จ าเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรจะต้องหาวิธีดึงความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นที่มารวมไว้ เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีนั้น องค์กรสามารถด าเนินการได้ โดยพัฒนา
ความรู้จากภายนอกโดยการเข้าไปซื้อหรือได้มาโดยวิธีอ่าน และการเช่า เช่น  การซื้อหนังสือวิชาการ 
การตัดข่าวมาสรุป การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การหาทีมงานจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น และการ
พัฒนาความรู้จากภายใน เช่น หน่วยวิจัย และพัฒนา 
 Marquardt (1996, pp. 131-132) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มี 2 วิธี คือ การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร และแหล่งความรู้ภายใน
องค์กร 
 2.1. การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก (external collection of knowledge) 
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  องค์กรจะต้องมองออกไปข้างนอกเพ่ือรับ
แนวความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) จ้างที่ปรึกษา การอ่านจาก
สื่อ บทความ การดูข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า การตรวจสอบแนวโน้มทาง
เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เป็นต้น 
 2.2. การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร (internal collection of 
knowledge) ความสามรถในการเรียนรู้ จากส่วนต่างๆ ภายในองค์กรนับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
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ความร่วมมือได้ องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ภายในองค์กรโดยการค้นหาความรู้จากบุคลากร 
เรียนรู้จากประสบการณ์ใช้กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการ
แล้ว องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ จึงจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างเต็มที่  (Conner & 
Clawson, 2004, p. 224) โดยจัดท า สารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพ่ือให้การเก็บรวบรวม 
การค้นหา การน ามาใช้ท าให้ง่าย และรวดเร็ว องค์กรต้องท าการพัฒนาว่า อะไรส าคัญที่ต้องน ามาใช้ได้
อย่างไร องค์กรสร้างให้ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายโดยการทบทวน วิจัย ทดลอง การเก็บความรู้เกี่ยวข้อง
กับเทคนิค (บันทึกฐานข้อมูล เป็นต้น) รวมถึงกระบวนการ (ความจ าของกลุ่มและบุคคล ประชามติ) 
ความรู้ที่เก็บควรมีลักษณะดังนี้ (Marquardt, 1996, pp. 137-138) 
 3.1 ก าหนดโครงสร้างและเก็บให้เป็นระบบเพ่ือหาง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว 
 3.2 แบ่งแยกข้อมูลความรู้ออกเป็นชุดๆ เช่นข้อเท็จจริง นโยบาย แผนงานอยู่บน
พ้ืนฐานของความต้องการที่จะเรียนรู้ 
 3.3 จัดหมวดหมู่เพ่ือสามารถส่งมอบให้ผู้ใช้ได้อย่างชัดแจ้ง และรัดกุม การจัดระบบข้อมูล
ควรค านึงถึง ความต้องการวัตถุประสงค์ของงาน ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้หน้าที่ การใช้ข้อมูล ต าแหน่งการ
จัดเก็บ (เช่น จัดเก็บที่ไหน และจัดเก็บอย่างไร) เพื่อให้การน าความรู้กลับมาใช้ใหม่ นั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการน า
ข้อมูลกลับมาใช้ใหม่เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
นอกจากการจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ 
และภาษาที่เข้าใจง่าย 
 5. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (knowledge transfer and utilization) การ
ถ่ายทอดความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร เนื่องจากองค์กรจะ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อความรู้มีการกระจาย และถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร การ
ถ่ายทอดความรู้ และการใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการถ่ายทอด
ความรู้นั้นเป็นไปโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งแบบตั้งใจมีวิธีการ ได้แก่ การสื่อสารด้วยการเขียน เช่น การ
รายงาน การจดบันทึก จดหมาย ข่าวประกาศ การฝึกอบรม การประชุมภายใน การสรุปข่าวสาร การ
สื่อสารภายในองค์กร เช่น วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์ เครื่องเสียง การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่มตาม
ความจ าเป็น การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน/ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) ส่วนการถ่ายทอดโดยไม่ได้ตั้งใจนั้น 
เช่น การหมุนเวียนงาน ประสบการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เล่าต่อกันมา คณะท างาน เครือข่ายที่ไม่เป็น
ทางการ เป็นต้น 
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 จากการศึกษาของ บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หน้า 50-55) พบว่า การจัดการความรู้ เป็น
กระบวนการที่บุคคล และสถาบันให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และจัดการกับทรัพยากรความรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคคล สถาบัน และสังคม ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมให้บุคคลในสถาบันพร้อมที่จะ
รวบรวมความรู้ สร้างความรู้การปรับปรุงความรู้ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกในการใช้ การเก็บรักษา
ความรู้แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการให้บริการความรู้ เพ่ือยกระดับความรู้ให้
สูงขึ้น น าไปสู่การพัฒนางานของบุคคล หน่วยงาน และสถาบัน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 
 1. การรวบรวมความรู้ทั้งความรู้ที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน คือ 
ความรู้ที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ เช่น ห้องสมุด ฐานความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในภายนอกองค์กร 
web portal ของบุคคล และหน่วยงาน แฟูมสะสมงาน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ความรู้ฝังลึกใน
คน ซึ่งได้จากการสนทนากับผู้มีความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสวนา การระดมความคิด การ
ประชุมสัมมนา การเล่าเรื่องราว การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ 
 2. การสร้างความรู้ ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และการสร้างความรู้ใหม่ที่
ยังไม่เคยมี ดังนี้ 
 2.1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ เดิมโดยการน าความรู้ที่มีการบันทึกอยู่แล้วมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ เอกสารการเรียนการสอนต ารา 
หลักสูตร โปรแกรม หรือจากการระดมความคิดร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรเพ่ือสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการตัดสินใจ 
 2.2 การสร้างความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมี โดยการท าวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ใหม่ 
 3. การปรับปรุงความรู้ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกในการใช้ โดยการ 
 3.1 ตรวจสอบความรู้ขององค์กร ในด้านคุณค่าความถูกต้อง เหมาะสมและมูลค่าของ
ความรู้โดยใช้ทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการส ารวจความคิดเห็น ท าประชา
พิจารณ์ วิเคราะห์ ทดสอบ เปรียบเทียบ และประเมิน 
 3.2 จัดท าสารบทความรู้ โดยการจ าแนกประเภทของความรู้ ระดับความรู้ความสัมพันธ์ 
และล าดับของความรู้ และบ่งบอกแหล่งความรู้ให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ 
 3.3 การประมวลความรู้ โดยการจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเข้ารหัส และถอดรหัสความรู้เมื่อใช้กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
การคัดเลือก และคัดสรรความรู้ที่ไม่มีคุณค่าออกจากฐานความรู้ของหน่วยงาน 
 4. การเก็บรักษาความรู้ ทั้งความรู้ที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ และความรู้ฝังลึกในคน 
ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร 
 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
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 5.1 รูปแบบที่เจ้าของความรู้มีการสื่อสารระหว่างกันโดยตรง ทั้งอย่างเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น และระดมความคิดร่วมกันการจัดเสวนา การ
สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจัดให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร ทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ 
 5.2 รูปแบบที่เจ้าของความรู้มีการสื่อสารระหว่างกันโดยอ้อม เช่น การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านตัวกลาง คือ แผนที่ความรู้และฐานความรู้ home page และ web portal ที่มีระบบให้ผู้
ใช้ได้มีการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง การผ่านตัวกลางความรู้ที่เป็นเครื่องมือ
สืบค้น เช่น Google, Excite และอ่ืนๆ 
 6. การน าความรู้ไปใช้ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 6.1 การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะด้วยการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้ของ
องค์กรในสื่อพิมพ์ประเภทต่างๆ ขององค์กร เช่น จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร ต ารา home page 
และ web portal ของแต่ละบุคคล และองค์กร 
 6.2 การจัดนิทรรศการ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
 6.3 การถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ
เรียนรู้ และหลักสูตรที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ที่
ส าคัญ และจ าเป็นให้เหมาะสมกับความต้องการ และประโยชน์ของบุคลากรและองค์กร ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 7. การให้บริการความรู้ ต้องค านึงถึง 
 7.1 หลักในการให้บริการ ประกอบด้วย 
 7.1.1 เป็นผู้ให้หรือผู้รับบริการ และเป็นผู้บริการตนเอง 
 7.1.2 เป็นการร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
 7.1.3 ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 7.1.4 สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ให้บริการและเทคโนโลยี 
 7.1.5 มีดัชนีประเมินการบริการที่ชัดเจน เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว การ
ทันเวลา และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 7.1.6 การมีข้อมูลสะท้อนกลับของผู้รับบริการ 
 7.2 กิจกรรมการบริการ ประกอบด้วย 
 7.2.1 การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะและชี้น าสังคม โดยผ่านช่องทางในการ
เผยแพร่ความรู้ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิโอ ภาพยนตร์ ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต ทั้ง
บทความ บรรยายสรุป รายงาน ต ารา โครงงาน ผลการวิจัย แนวคิด และนวัตกรรม 



22 
 

 7.2.2 การฝึกอบรม สัมมนา 
 7.2.3 การให้ค าปรึกษา โดยมีหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาทั้งแก่
บุคลากร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 7.2.4 การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งภายใน
ภายนอกองค์กร รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ความรู้นอกองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์
ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการให้บริการสถานที่ เครื่องมือ และผู้ช านาญการแก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรในการจัดท าโครงการ การวิจัย และกิจกรรมความรู้อื่นๆ 
 Davenport, De Long, and Beers (1998, pp. 45-47) ได้ให้ค าจ ากัดความของการจัดการ
ความรู้ว่า มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1. การสร้างความรู้ ได้จาก 3 แหล่ง คือ ความรู้จากภายนอกความรู้ และประสบการณ์ของ
พนักงานในองค์กร และความรู้จากกิจกรรมองค์กร หรือความรู้เปิดเผยที่องค์กรสร้างข้ึน 
 2. การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการแบ่งปันความรู้ มุ่งที่คน กลุ่มคนการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
การแบ่งปันความรู้ จะต้องไม่ใช้เฉพาะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ต้องมีการใช้คนด้วย เช่น การ
ประชุม อบรม สัมมนา การสร้างเครือข่าย การประชุมทางไกล การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการแบ่งปัน
ความรู้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุน และต้องใช้เวลา การแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือการแบ่งปันความรู้ จะช่วยในการแก้ปัญหาได้ดี และช่วยเพ่ิมพูนความสามารถ และทักษะ
ของพนักงานด้วย 
 3. การยกระดับความรู้ ต้องไม่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด หลักการที่ส าคัญของการยกระดับ
ความรู้ ก็คือ จะท าอย่างไร จึงจะท าให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างไป
จากเดิม 
 4. การเก็บความรู้ ต้องจัดการให้ความรู้เป็นเสมือนหนึ่งสินทรัพย์ขององค์กรในฐานะที่
ความรู้เป็นสินทรัพย์ เช่นเดียวกับการให้ความส าคัญต่อการแสดงงบดุล 
 5. การน าความรู้ไปใช้ ความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้จะไม่ได้ประโยชน์ หากไม่มีการน าไปใช้ให้แพร่หลาย
เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมความสามารถ และทักษะของพนักงาน การเพ่ิมผลผลิตบริการ และสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าขององค์กรเพ่ิมขึ้น 
 Takeuchi and Nonaka (2001, pp. 171-178) เสนอว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ การก าหนด การสร้าง การแสวงหา หรือยึดกุมความรู้ การกลั่นกรอง การแลกเปลี่ยน 
และการใช้ความรู้ 
 McKeen and Smith (2003, pp. 51-58) เสนอว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ที่เริ่มจาก 
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 1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ ซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีจะสนับสนุนความส าเร็จขององค์กรได้ 
 2. การเข้าถึงความรู้ ซึ่งองค์กรต้องรู้ว่าจะเข้าถึงความรู้ได้อย่างไร ซึ่งอาจได้จากผู้รู้ หรือ
เครือข่ายต่างๆ 
 3. การยึดกุมความรู้ ซึ่งส่วนมากจะได้จากความรู้ที่ฝังลึกในคน 
 4. การสร้างความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดความส าเร็จเพราะจะได้
จากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคน ระหว่างกลุ่มคน หรือระหว่างองค์กร 
 5. การใช้ความรู้ เพ่ือประโยชน์ของพนักงานและองค์กร โดยองค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรม
การใฝุรู้ให้เกิดกับพนักงานภายใต้ศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ 
 Merali (2001, pp. 44-45) เสนอว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดความรู้ ระบุ หรือก าหนดความรู้ที่องค์กรต้องการใช้เพ่ือการพัฒนา 
โดยเป็นความรู้ที่ได้จากภายนอกองค์กรทั้งปัญหา และโอกาสที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
องค์กรได ้
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ เพ่ือให้ได้กลวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและเพ่ือ การพัฒนางาน 
ความรู้ที่สร้างขึ้นนี้ ควรเป็นความรู้ใหม่ที่องค์กรยังไม่เคยมี และอาจได้มาจากความรู้ที่ฝังลึกในคน (tacit 
knowledge) โดยอาจใช้วิธีการระดมความคิด หรือด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ให้ได้ความรู้ที่ฝังลึกในคน
ออกมาให้มากที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บความรู้ เป็นการน าความรู้ที่ฝังลึกในคนที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 มาจัดเก็บใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้ การเก็บความรู้ในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้ความรู้ประเภทความรู้
เปิดเผย (explicit knowledge) ออกมา 
 ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้
น าไปใช้เพ่ือการแก้ปัญหา หรือเพ่ือพัฒนางาน การแลกเปลี่ยนความรู้จะช่วยให้องค์กรได้ความรู้ใหม่เพ่ิม
ขึ้นมาอีก 
 ขั้นตอนที่ 5 การแสวงหาความรู้ใหม่ ความรู้ที่องค์กรมีอยู่เมื่อนานไปอาจจะเก่าและใช้
ประโยชน์ไม่ได้ อาจไม่ทันสมัย หรือบริบทขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมาะสมกับความรู้ที่องค์กรมีอยู่
เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ อาจเริ่มจากความรู้ที่ฝังลึกในคนที่อยู่ในองค์กรกระบวนการจัดการ
ความรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน มีลักษณะเป็นพลวัต ซึ่งต้องมีการด าเนินการอยู่เสมอ เพราะความรู้เกิดขึ้นใหม่
ทุกเวลา เนื่องจากการแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศในเวทีโลกมีสูง โดยมีรูปแบบพลวัต
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน 
 Fullan (2004, pp. 3-4) ได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญในกระบวนการจัดการความรู้ที่อยู่
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรในปัจจุบันว่า  จะมี
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ลักษณะพิเศษที่ลู่เข้าหาทฤษฎีมากข้ึน และตั้งอยู่บนฐานแห่งความรู้ และกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อน โดย
เห็นว่า การเข้าถึงการจัดเก็บ การสร้าง การแบ่งปันความรู้ การแพร่กระจายความรู้ และการน าความรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จะเป็นปัจจัยหลักภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society and Economy--KBS/KBE) โดยได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของการสร้าง และการแบ่งปันความรู้ กล่าวคือ ประการแรก บุคคลจะไม่
สมัครใจในการแบ่งปันความรู้ หากเขาปราศจากจริยธรรม บางประการที่สร้างพันธะหรือข้อตกลงใน
การท างานร่วมกัน ประการที่สอง บุคคลจะไม่แบ่งปันความรู้ หากปราศจากการรับรู้ถึงพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงว่า เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกัน ประการสุดท้าย ข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน จะท าให้สารสนเทศ
ขาดความพอดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนสารสนเทศไปสู่ความรู้ เป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่ง
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งนี้ จะต้องมีการสร้างจุดเชื่อมต่อ (making coherence) 
ของความรู้ให้เกิดความสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 จากการรวบรวมแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ ท่านเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
องค์กร จะเห็นได้ว่า หลายท่านมีแนวคิดที่สอดคล้องใกล้เคียงกันมาก บางท่านมีค าอธิบาย
รายละเอียดที่ชัดเจนให้เห็นภาพกระบวนการจัดการความรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งได้บูรณาการการจัดการ
ความรู้ที่ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกันเหลือเพียง 5 ขั้นตอน คณะผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบ
แนวคิดในเรื่อง การจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

1. การค้นหาความรู้  
2. การสร้างความรู้  
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
5. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

 
การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี 
 การจัดการความรู้นั้น เป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้
การจัดการความรู้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ หรืออย่างน้อยที่สุด  เทคโนโลยีก็มี
ส่วนช่วยส่งเสริมให้โครงการจัดการความรู้ให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยการช่วยอ านวยความ
สะดวกในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ควรตระหนักว่า เทคโนโลยีนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคน
เข้าด้วยกัน แต่เป็นเรื่องของสัมพันธภาพที่เชื่อมโยงคนให้เข้าหากัน จากนั้นคนจึงจะมีความกระตือรือร้น
ที่จะใช้เทคโนโลยี (Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2000, p. 7) และเทคโนโลยีที่จะช่วย
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สนับสนุนการจัดการความรู้นั้นประกอบด้วยระบบง่ายๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ดังนี้ (เจนเนตร  มณีนาค 
และคนอ่ืนๆ, 2546, หน้า 158-161) 
 1. โทรศัพท์ เช่น การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ หรือการประชุมโดยอาศัยวีดิทัศน์  (video 
conference) ช่วยให้คนที่อยู่ไกลกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ 
 2. ระบบเครือข่าย (network) เช่น การต่อระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในองค์กร เพ่ือการใช้ข้อมูล แบบฟอร์ม และเอกสารร่วมกัน 
 3. อินทราเน็ต (intranet) เป็นการใช้ข้อมูล และแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ร่วมกันภายใน
องค์กร เหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีพนักงานและข้อมูลจ านวนมาก และมีงบประมาณมาก 
เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อระบบนี้ 
 4. อินเทอร์เน็ต (internet) เป็นการใช้ข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ร่วมกันทั้งภายนอก
และภายในองค์กร และเป็นการน าองค์กรไปสู่สากล 
 5. การสร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลเฉพาะ 
 6. การรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน หรือเขียนบทความ
เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร หรือบุคคลทั่วไป 
 7. การสร้างระบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า e-learning 
 8. การให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่า chat room หรือ
การตั้งกระทู้ถามใน web board 
 9. การสร้างระบบค้นหา (search engine) ซึ่งอาจสร้างขึ้นเองภายในองค์กร หากองค์กรมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ 
 เทคโนโลยีสามารถช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าถึงความรู้ขององค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และแนวคิดของการจัดการความรู้นั้นก็อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน ตลอดจน
เชื่อมโยงคนกับข้อมูล และข่าวสาร หรือสิ่งที่เป็นความรู้ แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กรนั้น ก็จะต้องพิจารณาว่า บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมที่จะรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
หรือไม่ และตอ้งพิจารณาความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์กร 
ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงสาเหตุที่พนักงานจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจน
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ (เจนเนตร  มณีนาค และคนอื่นๆ, 2546, 
หน้า 161) 
 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Wilson (2004) ซึ่งพิจารณาใน 4 มิติ คือ 
 1. การท าหน้าที่เป็นตัวกลาง (intermediation function) คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ติดต่อระหว่างบุคคล ได้แก่ การท างานร่วมกัน (collaboration) การเป็นประตูทางผ่าน (portals) และ
การจัดท าโครงร่าง (profiling) 
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 2. การท าหน้าที่น าเข้าสู่ภายใน (internalization function) คือ เป็นเครื่องมือช่วยให้บุคคล 
ประสานความคิด และการกระท าผ่านการเรียนรู้ เช่น การสืบค้น และดึงความรู้ ออกมาจากแหล่ง
ความรู้ และอ่ืนๆ 
 3. การท าหน้าที่น าออกสู่ภายนอก (externalization function) คือ เป็นเครื่องมือ ช่วยให้
บุคคลน าความรู้ออกสู่ภายนอก เช่น การสร้างสารระบบความรู้ (taxonomy) การจัดการเอกสาร 
และแหล่งที่เก็บเอกสาร การจัดการเชื่อมโยง แผนที่ความรู้ เป็นต้น 
 4. การท าหน้าที่วินิจฉัย ตัดสิน (cognition) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน การตัดสินใจ และ
ช่วยเหลือ ในการเรียนรู้ เช่น กรุ๊ปแวร์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม สื่อการเรียนรู้ การบันทึก
กิจกรรมทีม การจ าลองเหตุการณ์ เป็นต้น 
 
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 เหตุผลที่องค์กรหลายแห่งให้ความสนใจ และให้ความส าคัญในการน าการจัดการความรู้ไป
ด าเนินการ คือ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ ซึ่ง เจนเนตร  มณีนาค และคนอ่ืนๆ (2546, 
หน้า 103); นฤมล  พฤกษศิลป์ และพัชรา  หาญเจริญกิจ (2543, หน้า 65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การจัดการความรู้ไว้อย่างกว้างๆ 9 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปูองกันความรู้สูญหาย การจัดการความรู้ท าให้องค์กรสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความ
ช านาญ และความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เช่น การเกษียณอายุการ
ท างาน หรือการลาออกจากงาน เป็นต้น 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึง
ความรู้ เป็นปัจจัยส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจต้อง
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 3. ความสามารถในการปรับตัว และมีความยืดหยุ่น การท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงาน 
และวัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานในหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 
 4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู ้ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจลูกค้า 
แนวโน้มของการตลาด และการแข่งขัน ท าให้สามารถลดช่องว่าง และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันได้ 
 5. การพัฒนาทรัพย์สิน เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กร ในการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
 6. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน าการจัดการความรู้มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย 
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 7. การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจ และความต้องการของลูกค้า จะเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ เพ่ิมยอดขาย และสร้างรายได้ให้แก่องค์กร 
 8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน การจัดการด้านเอกสาร และการจัดการกับความรู้ที่ไม่เป็นทางการ เป็นการเพ่ิมความสามารถ
ให้แก่องค์กรในการจ้าง และฝึกฝนบุคลากร 
 9. มีความสามารถในการพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 นภดล  สุขส าราญ (2546, หน้า 53) เสนอว่า ความส าคัญขององค์กรในการที่จะต้องมีการ
จัดการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความได้เปรียบในการแข่งขัน 5 ประการ ดังนี้ 
 1. เทคนิคการบริหารคุณภาพที่มีในปัจจุบัน เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม (total 
quality management) หรือแม้แต่การรีเอนจิเนียริ่งกระบวนการทางธุรกิจ (business process 
reengineering) เป็นต้น แม้ว่าจะมีส่วนช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน แต่
ปัญหาก็คือ จะท าอย่างไรให้เทคนิคเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 2. แม้ว่าความรู้จะมีส่วนในการเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ก็มีความจ าเป็นในการ
จัดการเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่นเครื่องมือ “smart 
drill” ที่สามารถปรับระดับการสูบน้ ามันเพ่ิมจาก บ่อน้ ามันได้เอง แต่จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของโรงแรมที่ช่วยให้สามารถรู้รสนิยมของลูกค้าแต่ละรายเพ่ือให้บริการที่ประทับใจ 
 3. เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดราคาแพง การท านุบ ารุงความรู้เอาไว้ ควบคู่ไปกับการลด
ขนาดองค์กร หรือปรับโครงสร้างใหม่จะช่วยให้องค์กรลดข้อผิดพลาดหรือการท างานซ้ าได้ 
 4. การรู้จักแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นการน าเอาความรู้จากผู้ที่ท าได้ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้
ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก  
 5. องค์กรชั้นน าต่างๆ ที่น าเอาวิธีการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้นั้นต่างก็พบว่า พัฒนาการ
ของเขา เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต ช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างเพื่อนร่วมโลกได้มากขึ้น 
 
อุปสรรคในการจัดการความรู้ 
 ภราดร  จินดาวงศ์ (2549, หน้า 134-136) มองว่า อุปสรรคในการจัดการความรู้ใน
ประเทศไทย มีดังนี้ 
 1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไม่ท าตัวเป็นต้นแบบนักการจัดการความรู้ที่ดี ขาดความเข้าใจ ไม่เห็น
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ หรือไม่มีระบบประเมินผลที่เหมาะสม 
 2. การด าเนินการสร้าง แลกเปลี่ยน ค้นหา ประยุกต์ใช้ยังไม่เป็นระบบ หรือหลักเกณฑ์ขาด
เครื่องมือมาช่วยในการท างาน พนักงานพบอุปสรรคในการท างาน 
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 3. การตัดสินใจในการจัดการความรู้ขาดการเปรียบเทียบ (benchmarking) ท าให้ไม่ได้
ความรู้ กระบวนการที่ดีท่ีสุด (best practice) มาเป็นแนวปฏิบัติ 
 4. ไม่มีการจัดความรู้เข้าระบบ การสืบค้นขาดประสิทธิภาพ 
 5. มีการปิดบังปัญหาในการเปิดเผยความรู้ กลัวไม่มั่นคงในอาชีพ หรือมีการเมืองเกิดขึ้นใน
องค์กร ท างานเป็นพวกเป็นฝุาย 
 6. กลัวความลับถูกน าออกนอกองค์กร ขาดความเชื่อใจต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานไม่มีความ
ภักด ี
 7. ขาดการยกย่องชมเชย การให้รางวัลกับบุคลากรที่มุ่งม่ันในการจัดการความรู้ 
 Agrawal (2001, pp. 80-81) ยังได้สังเกตพบอุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร
เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 1. การขาดแคลนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้ามาเก่ียวข้อง (lack of top management 
involvement) 
 2. การขาดแรงดึงส าหรับระบบของการจัดการความรู้ (lack of pull for KM system) 
 3. การขาดความเป็นเจ้าของการท างานข้ามสายงาน ( lack of cross-functional 
ownership) 
 4. โครงสร้างองค์กรเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ (organizational structure 
hindering learning) 
 5. ระบบรางวัลค่าตอบแทนมุ่งไปที่การจับต้องได้และเป็นผลที่รวดเร็ว (reward system 
focusing only on tangible and quick results) 
 
แนวคิดการเรียนรู้ 
 Leopold (2002, p. 174) อธิบายว่า การเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการของการ
ได้มาซึ่งความรู้โดยผ่านประสบการณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของแต่ละบุคคล 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพ้ืนฐานของพฤติกรรม เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราของการเรียนรู้ในองค์กร อาจเป็นแหล่งปัจจัยเดียวที่ท า
ให้องค์กรด ารงอยู่ได้ อย่างยั่งยืนท่ามกลางโลกแห่งการแข่งขัน ซึ่งการส่งเสริมให้มีรูปแบบ และ
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่เปูาหมาย และวิสัยทัศน์ได้อีกด้วย (Strain, 2000, p. 286) 
 การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร เพ่ือแสวงหาสร้าง 
จัดการ แลกเปลี่ยน และท าให้ความรู้ที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่เน้นบรรยากาศ
การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตผล และบริการเพ่ิมขึ้น 
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รวมทั้ง ความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ก็จะเพ่ิมมากขึ้นด้วย (Housel & Bell, 2001, pp. 49-50) 
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่องค์กรได้ใช้การจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพองค์กร (Hlupic, 
Pouloudi, & Rzevski, 2002, p. 96) 
 การจัดการความรู้ในองค์กร ยังท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ซึ่ง
หมายถึง การที่องค์กรมีบุคคลที่มีการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
ผลงานที่ปรารถนา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร และขยายขอบเขตความสามารถในการสร้าง
อนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จะท าให้องค์กรสามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับตัวเองได้เป็น
อย่างดี และมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นระบบ (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2542, หน้า 9) 
 Robbins (2001, p. 39) กล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ 
 Senge (1990, p. 211) กล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การที่บุคคลสามารถท่ีจะท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ไม่เคยท ามาก่อนได้ และโดยการเรียนรู้นี้เองน าเราพัฒนาไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต 
 สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2533, หน้า 27) ให้ความหมายของการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันเนื่องมาจากการได้รับสิ่งเร้า และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ควรมีลักษณะที่ถาวร
พอสมควร ซึ่งก็คือ การได้รับประสบการณ์ นั่นเอง 
 เชียรศรี  วิวิธสิริ (2534, หน้า 34) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ การฝึกหัด และการปฏิบัติการ เป็นการ
กระท าจริงจะด้วยวิธีการที่จงใจหรือไม่จงใจก็ตาม 
 บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 54-59) ได้ให้ทัศนะว่า วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด
ในการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
และปรับปรุงองค์กร องค์กรจะต้องกระตุ้น และสร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรทุกคนกล้าคิด กล้าท า 
กล้าลองผิดลองถูก โดยผู้บริหารจะต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะออกมา ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับใน
การลองน าความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติ หากล้มเหลว ก็จะได้ไมท่ าผิดซ้ าสองอีก อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ที่
กล่าวมาข้างต้นนั้น จะต้องสอดคล้องกับทิศทางและค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กรด้วย 
 
ประเภทของการเรียนรู้ 
 Schein (1993, p. 85) ได้แบ่งประเภทการเรียนรู้ไว้ 3 ประเภท คือ 
 1. การแสวงหาความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (knowledge acquisition and 
insight)  
 2. การสร้างนิสัย และทักษะในการเรียนรู้ (habit and skill learning) 
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 3. การสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ และความกังวลในการเรียนรู้ (emotional condition and 
learned anxiety) 
 เชียรศรี  วิวิธสิริ (2534, หน้า 35); สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2533, หน้า 28-30) กล่าวว่า สามารถ
จ าแนกประเภทของการเรียนรู้ออกไปได้หลายประเภท กล่าวคือ  
 1. การเรียนรู้โดยการจ า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามจะรวบรวม หรือเก็บเนื้อหาสาระจาก
สิ่งที่ต้องการจะเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สิ่งที่จะใช้ในการเรียนรู้ประเภทนี้ ได้แก่ การเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดแน่นอนตายตัว  
 จุดเด่นของการเรียนรู้ประเภทนี้ คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานจดจ ากฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรได้
เป็นอย่างดี ส่วนข้อจ ากัดมีหลายประการ เช่น ผู้เรียนจะพยายามจดจ าให้มากที่สุด โดยไม่เน้นในเรื่อง
ของการน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมกฎระเบียบใหม่ ผู้เรียนก็
จะต้องเพ่ิมความจดจ าในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความสับสนได้ในบางครั้ง การมุ่งแต่จะจ า
อย่างเดียว ท าให้ผู้เขียนขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการจ าแนก 
แทนการพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 2. การเรียนรู้การเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้เรียนพยายามลอกเลียนหรือกระท า
ตามต้นแบบที่ตนเห็นว่าดี หรือเป็นประโยชน์แก่ตน เช่น การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหา
จากผู้บังคับบัญชา การเรียนรู้โดยการเลียนแบบที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การเลียนแบบในการเข้าสังคม 
การวางตัว การพูด 
 จุดเด่นของการเรียนรู้ประเภทนี้ คือ หากได้ต้นแบบดีก็จะท าให้รูปแบบดีตามไปด้วย หรือ
หากต้นแบบท าอะไรที่ผู้เรียนเห็นว่าไม่ดี ผู้เรียนจะจดจ าสิ่งนั้นไว้เพ่ือน าไปเป็นบทเรียนของตน แล้ว
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่จะกระท าผิดซ้ าอีกได้ ส่วนข้อจ ากัดของการ
เรียนรู้ประเภทนี้ คือ การที่คนเรามีความแตกต่างกัน การที่คนหนึ่งพยายามจะท าตนให้มีพฤติกรรม
เหมือนกับต้นแบบนั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก อีกทั้งสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา วิธีการ หรือพฤติกรรมที่ต้นแบบใช้ได้ผล ผู้เลียนแบบอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้ 
 3. การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งน้อย หรือ
สถานการณ์ย่อย ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ท าให้มองเห็นสถานการณ์รวมหรือภาพรวมทั้งหมด ซึ่ง
ขั้นตอนของการเรียนรู้ประเภทนี้จะเกิดขึ้น 3 ขั้น คือ  
 ขั้นที ่1 ผู้เรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาต่อส่วนรวมของสถานการณ์ท้ังหมด 
 ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแยกแยะส่วนรวม เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยนั้นๆ  
 ขั้นที ่3 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสถานการณ์นั้นแจ่มแจ้งเรียกว่า เกิดการหยั่งเห็น หรือหยั่ง
รู้ (insight) การเรียนรู้โดยวิธีการนี้ จะมีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดอย่างมี



31 
 

เหตุผล แยกแยะความสัมพันธ์ของสาเหตุต่างๆได้อย่างมีเหตุผล แตก่ารเรียนรู้ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นได้
น้อยมาก หรือเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากผู้เรียนมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 3.1 ขาดแรงจูงใจที่จะคิด  
 3.2 มีประสบการณ์น้อย หรือจ ากัดในเรื่องนั้นๆ 
 3.3 ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
 3.4 ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปจากประสบการณ์ใหม่ 
 4. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามใช้ทางเลือกหลายๆ ทาง 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น โดยการเลือกทางแก้ปัญหานั้นๆ ไม่ได้ใช้เกณฑ์หรือ
เหตุผลอะไรประกอบการเลือกเลย การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนเปรียบเสมือนถูกขังอยู่ห้องๆ หนึ่ง ที่มี
ประตูหลายประตูให้เลือก แต่จะมีประตูที่ปิดแล้วสามารถออกจากห้องได้เพียงประตูเดียว ผู้เรียน
จ าเป็นต้องเลือกเปิดทีละประตูจนกว่าจะพบประตูที่ถูกต้องโดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ  ซึ่งการใช้การ
เรียนรู้ประเภทนี้ มักจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ผู้เรียนรู้ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่านี้ แล้วจึง “เสี่ยง” เลือกเอาวิธีใดวิธี
หนึ่ง ถ้าหากวิธีนั้นไม่ถูกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
 5. การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ มโนคติ หรือความคิดรวบยอด (concept) ของสิ่งใด 
หมายถึง ลักษณะที่เป็นเฉพาะของสิ่งนั้นที่แตกต่างออกไปจากสิ่งอ่ืน การเรียนรู้โดยการสร้าง concept 
นั้น เกิดจากการที่ผู้เรียนมองเห็นลักษณะรวม (generalized) ของสิ่งนั้นก่อน ต่อจากนั้น จึงพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นต่อไป ในฐานะของนักทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับประเภทของการ
เรียนรู้ เพ่ือที่จะท าให้สามารถน าเนื้อหาสาระที่ต้องการพัฒนาใช้ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ ได้ 
 
ระดับของการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ 
 Marquardt (1996, pp. 21-22) จ าแนกการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับ
บุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ คุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนการสอน
โดยการใช้เทคโนโลยี และการส ารวจ การเรียนรู้ระดับกลุ่ม เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และขีด
ความสามารถที่จะต้องใช้ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่ม การเรียนรู้ระดับองค์กร เป็นการเพ่ิมพูนความรู้
และประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการผลิตขององค์กรในการปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดในการจ าแนกการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้ระดับบุคคล (individual learning) การเรียนรู้ระดับบุคคลมีความส าคัญ และเป็น
ขั ้นตอนแรกที ่บุคคลจะต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนเป็นล าดับแรก การเรียนรู ้ ว ิธีการเรียนรู้ 
(learning how to learn) เป็นทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นในการเรียนรู้โดยประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 1.1 ความต้องการของผู้เรียน (learner needs) คือ สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ และสามารถน าไปใช้
เพ่ือความส าเร็จของการเรียนรู้ 
 1.2 รูปแบบการเรียนรู้ (learning style) คือลักษณะของแต่ละบุคคลที่ชอบและมี
อิทธิพลต่อการเรียนของพวกเขา มีรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกัน และมีวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน
ออกไป 
 1.3 การฝึกอบรม (training) คือ การจัดกิจกรรมการสอน การฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ 
 Kim (1993, p. 39) ได้เสนอโมเดลการเรียนรู้ระดับบุคคลโดยใช้แนวคิดจากวงจร การเรียนรู้
ของ Kofman ซึ่งประกอบด้วยการสังเกต (Observe) การประเมิน (Assess) การออกแบบ (Design) 
การปฏิบัติ (Implement) หรือวงจร OADI 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 วงจรการเรียนรู้ระดับบุคคล OADI 

ที่มา. จาก “The Link between Individual and Organizational Learning,” by D. H. Kim, 
1993, Sloan Management Review, 35(1), 37-50. 
 
 ในวงจรการเรียนรู้ระดับบุคคล OADI นี้ คนมีประสบการณ์จากเหตุการณ์และสังเกตสิ่งที่
เกิดข้ึนท าการประเมิน (ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว) ประสบการณ์โดยสะท้อนสิ่งที่สังเกตได้ออกมาในรูปของ
การออกแบบ และสร้างแนวคิดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ประเมินได้  มีการทดสอบการออกแบบด้วยการ
ปฏิบัติจริงซึ่งท าให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ขึ้นมา 

การประเมิน (A) 
(ผลจากการสังเกต) 

 

การสังเกต (O) 
(ประสบการณ์ท่ีเป็น

รูปธรรม) 

การออกแบบ (D) 
(จาก Abstract concept) 

การปฏิบติั (I) 
(ทดสอบแนวคิด) 
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 2. การเรียนรู้ระดับกลุ่ม (group learning) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความพึงพอใจในทีม ซึ่งสามารถสร้างได้โดยการเปิดกว้างทางความคิด ในมุมมอง แนวคิด สร้างคุณค่า
ของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมให้เป็นที่ผสมผสานของสมาชิก องค์กรควรส่งเสริมให้
มีการพูดคุย ถกเถียง ซักถามอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้คนใส่ความคิดเห็นของเขาลงไปในพันธกิจ 
เปูาหมาย และกระบวนการท างานขององค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมกันเป็นทีม 
 Senge (2006, pp. 126-127) ได้เสนอแนวคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้กันเป็นทีม (team 
learning) ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น
เพ่ือพัฒนาความรู้ และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ
สมาชิกในทีมมีการรวมพลังเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของ
กลุ่ม (group thinking) ทั้งนี้ กลุ่มควรลดสิ่งที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบง าแนวความคิดของสมาชิกคน
อ่ืนๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มมีการสนทนา (dialogue) และร่วมอภิปราย (discussion) กันอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งการอภิปรายถือเป็นการน าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน  เพ่ือหาข้อสรุป
ออกมาเป็นกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือท าให้องค์กรบรรลุเปูาหมายได้ ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะ
เกิดขึ้นได้จากการสนทนาที่ด าเนินการควบคู่กันไป ดังนั้น ทีมจึงต้องใช้ทั้งการสนทนา และการ
อภิปรายกลุ่มจึงจะเกิดการท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร 
 การเรียนรู้กันเป็นทีม คือ ทีมแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่พร้อม
ที่จะท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ โดยอาศัยสารสนเทศเพ่ือท างานกับกลุ่มคนจากหลายๆ ฝุายงาน แต่มิได้
หมายความว่า บุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีความเหมาะสมที่จะท างานร่วมกันได้ทุกคนกับทุกทีม ทั้งนี้ 
จะมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ก็จะกลับสู่ระบบข้อมูลข่าวสาร และ
กลายเป็นวงจรของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมต่อไป 
 3. การเรียนรู้ระดับองค์กร (organization learning) การจัดการเรียนรู้ระดับองค์กรเป็นการ
จัดการให้สมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กร  การท างานร่วมกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต หรือจากความ-ผิดพลาดในการท างาน ท า
ให้มีความเข้าใจ มีการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับองค์กร และ
สามารถขยายไปสู่การเรียนรู้ และการท างานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่ายได้  โดยบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กรถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันโดยไม่ปิดบัง 
 ดนัย  เทียนพุฒ (2540, หน้า 19) กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การ
เรียนรู้ของบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ในองค์กร การเรียนรู้ของทีม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
พัฒนาการท างาน และการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุดในองค์กร ซึ่งมีพ้ืนฐานมาก
จากการเรียนรู้ของบุคคล และการเรียนรู้ของทีม 
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 การเรียนรู้ของบุคคลเปรียบเสมือนวงกลมชั้นในสุดเสมือนกลไกภายในที่ต้องท างานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็จะเกิดการเรียนรู้ระดับกลุ่มไปพร้อมๆ กัน ประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ของบุคคลจะมีผลต่อประสิทธิภาพของ การเรียนรู้ระดับกลุ่ม ถ้ากลไกภายในดี กลไกระดับถัดมา
ก็มีแนวโน้มที่จะดีตามไปด้วย และท้ายสุด ทั้งระบบก็จะเกิดการเรียนรู้ระดับองค์กร (ดนัย  เทียนพุฒ, 
2540, หน้า 20) 
 ทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ระดับบุคคลมากที่สุด เพราะบุคลากรต่างคนต่างเรียนรู้
เพ่ือเปูาหมายของตนเอง ทั้งนี้  การเรียนรู้ระดับกลุ่มที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะของการเรียนรู้ที่ปิดกั้น
ตัวเองจากกลุ่มอ่ืน โดยไม่สนใจกลุ่มใดๆ นอกจากการเรียนรู้ของคนในกลุ่มของตนเอง (ดนัย  เทียน
พุฒ, 2540, หน้า 21) 
 จากการศึกษาของ จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา (2549, หน้า 90-91) พบว่า ระดับของการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดับการเรียนรู้ระดับบุคคล ประกอบด้วย 
 1.1 การศึกษาด้วยตนเอง (self study) 
 1.2 การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (learning to learn) 
 1.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem oriented learning) 
 1.4 การใช้วิธีการเรียนรู้แบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (methodical) 
 2. ระดับการเรียนรู้ระดับบุคคล ประกอบด้วย 
 2.1 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) 
 2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) 
 2.3 การเรียนรู้ร่วมกัน (collective learning) 
 3. ระดับการเรียนรู้ระดับองค์กร  
 3.1 การเรียนรู้แบบมอบอ านาจ (empowerment learning) 
 3.2 การเรียนรู้แบบเครือข่าย (network learning) 
 Senge (2006, pp. 9-11) ได้ใช้หลักวินัย 5 ประการ (the fifth discipline) เพ่ือพัฒนาคนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีทักษะ โดยแต่ละทักษะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้ง 3 ระดับ จ าเป็น ต้องเชื่อมโยงพ่ึงพากัน ดัง
แสดงในภาพ 3 
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ระดับการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.  การเรียนรู้ระดับบุคคล 

2.  การเรียนรู้ระดับทีม 

3.  การเรียนรู้ระดับองค์กร 

system thinking (ความคิดเป็นระบบ) 
personal mastery (ทักษะส่วนบุคคล) 
mental models (แบบแผนทางความคิด) 

shared vision (วิสัยทัศน์ร่วม) 
team learning(การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม) 

การเรียนรู้ระดับบุคคล + การเรียนรู้ระดับทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ระดับการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่มา. จาก The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (p. 9), by 
P. M. Senge, 2006, New York: Doubleday. 
 
 ระดับการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น 3 ระดับ โดยอาจเกิดขึ้นทีละระดับ หรือเกิดพร้อมๆ กันทั้ง 
3 ระดับก็ได้ ซึ่งความรู้แต่ละระดับประกอบด้วย 
 1. การเรียนรู้ระดับบุคคล (individual learning) ได้แก่ การที่บุคคลมีศักยภาพที่จะแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาทักษะ เชาวน์ปัญญา ตลอดจนทัศนคติ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้กับผู้อ่ืน การเรียนรู้ระดับบุคคลเปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นให้แต่ละคนใฝุรู้ 
และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. การเรียนรู้ระดับกลุ่ม หรือทีม (team or group learning) หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของกลุ่มให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม และได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนรู้ หรือแนวคิด
ระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ระดับกลุ่มจึงมักเกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ระดับบุคคลนั่นเอง และ
การที่สมาชิกทุกๆ คนน าสิ่งที่ตนเรียนรู้มาสู่กลุ่มก็มักจะเกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้ระดับบุคคล โดย
การเรียนรู้ระดับกลุ่มเกิดขึ้นได้จากกิจกรรม หรือกระบวนการที่เอ้ือต่อกระบวนการกลุ่ม หรือ
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
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 3. การเรียนรู้ระดับองค์กร (organization learning) ได้แก่ การน าความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และทุกสิ่งที่แต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มมีมาใช้ร่วมกันเพ่ือเปูาหมายขององค์กร ทั้งนี้ การ
เรียนรู้ระดับองค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรให้อ านาจของคนในองค์กรเองในการใช้ความรู้ ที่มีอยู่
เพ่ือองค์กร โดยต้องมาบูรณาการคุณภาพเข้ากับคุณภาพชีวิตการท างาน และต้องสร้างช่องว่าง หรือ
โอกาสส าหรับการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดสรรเวลาให้ เป็นต้น 
 Marquardt (1996, pp. 30-31) กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นและคง
อยู่ได้ หากปราศจากความเข้าใจ และการพัฒนาระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน การเรียนรู้เป็นระบบย่อยของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะความรู้เกิดได้จากระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ทั้งนี้มีทักษะ
ที่ส าคัญ อันประกอบด้วย การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) แบบแผนทางความคิด 
(mental models) ทักษะส่วนบุคคล (personal mastery) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) 
วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) และการเสวนา (dialogue) ซึ่งเป็นการรวมระดับการเรียนรู้ไว้ทุกระดับ
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ของ บดินทร์  วิจารณ์ (2548, หน้า 68) ได้เสนอทักษะ 
(skills) ที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วย ความคิดเชิงระบบ รูปแบบการคิด การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การ
เรียนรู้แบบชี้น าตนเอง และการเสวนา 
 Marquardt (1996, p. 23) ให้ความเห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ของบุคลากร ทีมงานและ
องค์กรนั้น ใช้รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 
 1. การเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยน (adaptive learning) การเรียนรู้แบบนี้ เกิดขึ้น เพราะ
บุคคลหรือองค์กรเรียนรู้จากประสบการณ์และการทบทวน (reflection) กระบวนการในการเรียนรู้เพ่ือ
ปรับตัว พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ องค์กรปฏิบัติการโดยมุ่งหวังไปสู่เปูาหมาย การปฏิบัติมีผลต่อผลลัพธ์ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ความเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร รูปแบบการปฏิบัติ
หรือการปรับเปลี่ยนอยู่บนพ้ืนฐานจากผลลัพธ์ 
 2. การเรียนรู้จากการคาดการณ์อนาคต (anticipatory learning) การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ
องค์กรเรียนรู้จากอนาคต โดยใช้วิธีการทบทวนวิสัยทัศน์ และลงมือปฏิบัติโดยส่วนใหญ่จะมุ่งหวังให้เกิดกับ
องค์กร โดยการพิจารณาโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในอนาคต ซึ่งเป็นวิธีใช้วางแผน คือ การเรียนรู้ 
(planning is learning)  
 3. การเรียนรู้จากวิธีการเรียนรู้ (deuteron learning หรือ learning how to learn) เป็น
การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการเรียนรู้ โดยศึกษาตนเองหาวิธีคิดและใช้เหตุผล
ศึกษาวิธีการเรียนรู้ ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แล้วก าหนดวิธีการและแนวทางการเรียนรู้ องค์กร
ต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อแสวงหาวิธีเรียนรู้  
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 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (action learning) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการท างานโดยผ่าน
การแก้ปัญหา และการพัฒนางานไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาความรู้และทักษะ การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนขององค์กร 
 Skyrme (1999, p. 2) เสนอรูปแบบการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ 4 รูปแบบ คือ 
 1. การเรียนรู้ข้อเท็จจริง ความรู้ กระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ 
 2. การเรียนรู้งานใหม่เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์อ่ืน (learning new job skill) 
 3. การเรียนรู้เพ่ือการปรับตัว (learning to adapt) 
 4. การเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ (learning to learn) 
 Maquardt (1996, pp. 43-46) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้ (learning skills/disciplines) นั้น 
เหมือนที่ได้ระบุไว้ใน The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization ของ 
Senge (1990) ที่ระบุวินัย การเรียนรู้ หรือทักษะที่จะช่วยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ได้เพ่ิมอีก
ทักษะ คือ การเสวนา (dialogue) ขึ้นมา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นกรอบทางความคิดที่
จะช่วยให้เห็นภาพของปัญหาชัดเจนขึ้น และมีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การคิดอย่างเป็น
ระบบ และพลวัตของระบบ (system dynamics) เป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยการที่จะพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบได้นั้น ก่อนอื่น บุคคลต้องมีการปรับเปลี่ยนจิตใจใน
หลายด้าน คือ เปลี่ยนแปลงจากการมองโลกแบบแยกส่วนมาเป็นการมองแบบภาพรวม เปลี่ยนจาก
การมองมนุษย์ว่า เป็นคนเฉื่อยไร้ประโยชน์ เป็นการมองว่า มนุษย์กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงความจริง และเปลี่ยนจากการตั้งรับในปัจจุบันเป็นการสร้างสรรค์ในอนาคต 
 2. แบบแผนทางความคิด (mental models) เป็นการค้นหาความกระจ่างชัด และจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การท าความเข้าใจ และการแปลความหมายต่างๆ เพ่ือตัดสินใจ 
แบบแผนทางความคิด คือ จินตนาการต่างๆ ที่มีอิทธิพลมาจากความคิดที่มีสายการบังคับบัญชามากทั้งใน
แนวตั้ง และแนวนอน ท าให้แต่ละคนรับรู้ และเข้าใจโลก สามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวม
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการจ ากัดความรับผิดชอบทั้งในการเรียนรู้ และปฏิบัติสิ่งที่ไม่ใช้งานในหน้าที่ประจ าวัน
ของตนด้วย การจะท าให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน คือ ใช้
การวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ และต้องฝึกฝนทักษะในการใคร่ครวญ และตั้งค าถาม 
 3. ทักษะส่วนบุคคล (personal mastery) การที่องค์กรจะก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จะต้องเริ่มต้นที่บุคลากรในองค์กรนั้นเป็นอันดับแรก บุคคลที่มีความต้องการจะเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของตนเอง จะต้องมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ กล่าวคือ จะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มุ่งมั่นใน
หลักการของเหตุผล เพ่ือผลักดันให้ตนเองพัฒนาเนื้อหาในหน้าที่ความรับผิดชอบ และขยายขอบเขต
ความรู้ออกไป จากนั้นในระดับต่อมา ต้องน าความรู้มาพัฒนาให้เป็นทักษะในการมองเห็นระบบองค์กรที่



38 
 

ใหญ่ขึ้น มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ดังนั้น องค์ประกอบทักษะส่วนบุคคล เป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์กรได้ โดยที่สมาชิกองค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีคุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ การเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจ และพฤติกรรมของตัวเอง เป็นคนที่รู้เห็นและ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เปลี่ยนไปตามโลก มีการ เจริญเติบโต
ทางจิตใจ มีความกระตือรือร้น สนใจ และใฝุหาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ตอลดจนมีความปรารถนา
ที่เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน เพ่ือมุ่งสู่จุดหมาย และความส าเร็จที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน คือ วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (personal vision) การจัดการกับความเครียดอย่างสร้างสรรค์ 
(holding creative tension) และการเรียนรู้โดยใช้จิตใต้ส านึก (subconscious) 
 4. การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะของทีมที่
จะสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการของสมาชิกในทีม การเรียนรู้เป็นทีม เป็นสิ่งที่ยาก เพราะ
เกี่ยวข้องกับจิตใจของคนหลายคน ที่มีความต้องการที่จะปฏิรูปสิ่งใหม่ๆ และปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้มี
ความไว้ใจกันและกัน โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้จาก
การสนทนาที่ด าเนินการควบคู่กันไป ดังนั้นทีมจึงต้องใช้ทั้งการสนทนา และการอภิปรายกลุ่มจึงจะเกิด
การท างานเป็นทีม เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร 
 5. วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) วิสัยทัศน์ร่วมท าให้สมาชิกในองค์กรมองเห็นภาพของ
องค์กรชัดเจน คนในองค์กรก็จะตั้งใจพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น และเรียนรู้เพิ่มขึ้น  เพราะมีความชัดเจน
ในองค์กรที่ตั้งเปูาหมายในอนาคต วิสัยทัศน์ร่วม มีคุณค่าต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะให้จุดเน้น 
และพลังงานส าหรับการเรียนรู้  โดยเฉพาะการเรียนรู้ ในการสร ้างความรู ้ใหม่ (generative 
learning) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมมีองค์ประกอบ คือ การกระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ โดยสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร 
สร้างทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ในระดับความผูกพัน (commitment) มากที่สุด เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่
สนับสนุนโดยไม่ต้องมีการควบคุมกัน และการสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านบวก 
 6. การเสวนา (dialogue) คือ การสื่อสาร การฟัง และการแบ่งปันกันระดับสูง ซึ่งต้อง
อาศัยความเป็นอิสระ และความสร้างสรรค์ มีการรับฟังผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ ซึ่งการเสวนาช่วยส่งเสริมการ
รวบรวมความคิด และการสื่อสาร ท าให้มีการรวมกลุ่มอย่างดีขึ้น มองภาพแบบองค์รวม ซึ่งการเสวนาที่
ประสบผลส าเร็จ จะต้องประกอบด้วย ความสามารถต่างๆ เช่น การจ า การเปิดเผย ความสมดุลของ
ข้อค าถาม และข้อสนับสนุน และการเผชิญหน้าระหว่างทฤษฎีที่มีการระบุไว้ กับทฤษฎีที่ใช้จริง 
 บดินทร์  วิจารณ์ (2548, หน้า 70-81) กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์กรสามารถเกิดได้ทั้ง 3 
ระดับ คือ  
 1. การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล (individual learning) ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญขององค์กร 
เพราะองค์กรจะเรียนรู้ได้โดยผ่านบุคคลที่เรียนรู้เท่านั้น หากปราศจากการเรียนรู้ของบุคคลแล้ว การ
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เรียนรู้ขององค์กรก็มิอาจเกิดข้ึน การที่จะเกิดการเรียนรู้ในระดับนี้ได้นั้น ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
เกิดการเรียนรู้ในที่ท างานอย่างสม่ าเสมอ ควรใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่มีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
กระตุ้น สนับสนุน จูงใจ และให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้ของบุคคลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บุคลากร
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม (group or team learning) การเรียนรู้ระดับนี้ องค์กรต้อง
เพ่ิมเติมทักษะ และความรู้ทั้งในด้านกระบวนการ คุณภาพ เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
ตลอดจนทักษะของการท างาน การเรียนรู้ของทีมจะให้ความส าคัญที่การเรียนรู้แบบบริหารตนเอง 
(self-manage learning) เน้นการคิดสร้างสรรค์ และความเป็นอิสระในการถ่ายทอดความคิด มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ สร้างแนวความรู้ที่แปลกใหม่ และที่ส าคัญจะต้อง
พัฒนาความสามารถของกลุ่มคนไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะร่วมแรงร่วมใจ ประสานสัมพันธ์กัน 
อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันขององค์กร 
 3. การเรียนรู้ขององค์กร (organization learning) จะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในองค์กรคิด
ร่วมกัน อาศัยประสบการณ์ และความรู้ในอดีต หมายความว่า ทุกคนในองค์กรต่างมีความส าคัญ มี
ความรู้ และมีความสามารถที่ท างานประสานสอดคล้องกัน และสามารถจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรร่วมกัน 
 ประเภทการเรียนรู้ขององค์กรมี 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้เชิงปรับตัว (adaptive learning) การเรียนรู้ประเภทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล 
ทีม หรือองค์กรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และจากการพิจารณาไตร่ตรอง โดยจะเริ่มจากการกระท า
ไปสู่ผลลัพธ์ ไปสู่การประเมินที่เกิดขึ้น แล้วไปสู่การพิจารณาไตร่ตรอง นั่นหมายความว่า เป็นการเรียนรู้
ที่จะท าให้ดีกว่าเดิมนั่นเอง หรือเป็นการเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหาความยากล าบาก  หรือ
ข้อผิดพลาด 
 2. การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (anticipatory learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้ องค์กรจะ
เรียนรู้จากการคาดการณ์ถึงอนาคตในหลายรูปแบบ ด้วยการระบุโอกาสที่ดีที่สุดในอนาคตพร้อมๆ 
กับการหาหนทางที่จะบรรลุผลส าเร็จให้ได้ ดังนั้น การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ จึงเริ่มจากวิสัยทัศน์ไปสู่การ
พิจารณาไตร่ตรองแล้วก็ลงมือปฏิบัติ จึงเป็นการเรียนรู้แบบเสริมสร้างและสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้
ขององค์กร ท าให้องค์กรมีพลานุภาพมากขึ้น 
 3. การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (action learning) จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจริงๆ และเน้น
การแสวงหาความรู้จริง และด าเนินการตามหนทางของการแก้ปัญหานั้นให้เกิด ผลส าเร็จ 
  ทักษะในการเรียนรู้ ในหลายๆ องค์กรเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะท าให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ (บดินทร์  วิจารณ์, 2548, หน้า 99-101) 
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 1. การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (self-directed learning) เป็นวิธีที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัว
ของเราเอง โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของ
เราให้เกิดข้ึนมากที่สุด เท่าท่ีจะมากได้ 
 2. การเสวนา (dialogue) เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและประสานการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติในที่ท างาน เพราะจะก่อให้เกิดการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเข้าใจแบบแผนของการมีปฏิสัมพันธ์ในทีม 
 จากการรวบรวมแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ ท่านเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร 
จะเห็นได้ว่า มีความเห็นใกล้เคียงกันมาก ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดในเรื่องการ
เรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
 1. ระดับการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่เกิดขึ้นได้ 3 ระดับ คือ ระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับทีมหรือกลุ่ม และระดับองค์กร 
 2. ประเภทการเรียนรู้ หมายถึง ประเภทของการเรียนรู้ขององค์กร มี 3 ประเภท คือ การ
เรียนรู้เชิงปรับตัว (adaptive learning) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ (anticipatory learning) และการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติ (action learning) 
 3. ทักษะในการเรียนรู้ หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวางขึ้น คือ การเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง (self-directed learning) และการเสวนา (dialogue) 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ แนวคิด และทฤษฎี 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
จากการรวบรวมแนวคิดของนักทฤษฎีหลายๆ ท่านเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ

ความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลายท่านมีแนวคิดที่สอดคล้องใกล้เคียง กันเป็นอย่างมาก บาง
ท่านมีการแตกรายละเอียดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ให้ชัดเจนเพ่ือให้เห็นภาพ วิธีการ
ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแนวคิดของนักทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
 1. วัฒนธรรมองค์กร (culture) 

2. ภาวะผู้น า (leadership) 
3. การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา (education, training, and development) 
4. เทคโนโลย ี(technology) 
5. การให้รางวัล (reward system) 
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6. การสื่อสารความรู้ (knowledge communication) 
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทั้ง 6 องค์ประกอบ ที่ผู้วิจัย
ได้สรุปมาจากแนวคิดของนักทฤษฎีทั้งหลาย ได้แก่ บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547); บุญส่ง  หาญ
พานิช (2546); Agrawal (2001); Davenport and Prusak (1998); Gorelick et al. (2004); 
Marquardt and Reynolds (1994) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
องค์กร และควรน ามาศึกษาภาพของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยจึงน าทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในปัจจัยด้านองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัย ตามล าดับ 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร (culture) วัฒนธรรมขององค์กรนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ในองค์กร องค์กรทุกองค์กรมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม คือ สิ่งที่หล่อหลอม ให้คนใน
องค์กรมีและเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมท าหน้าที่เหมือน “เบ้า” ที่หลอมให้คนในองค์กร
มีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรม  ท าให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และลดความขัดแย้ง ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อคุณลักษณะ
ของการจัดการความรู้ ซึ่งมีนักวิชาการได้น าเสนอ ไว้ดังนี้ 

สุจิตรา  ธนานันท์ (2548, หน้า 163) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการความรู้จะเกี่ยวข้องกับ
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ( information sharing) การเรียนรู้ และ
การสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติ โดย กิติเดช  จันทรศรีวงศ์ (2548, หน้า 3-
6) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรกล้าคิด กล้าท า
เปิดเผยต่อกัน มีการท างานเป็นทีม  

บดินทร์  วิจารณ์ (2547, หน้า 48); บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 60-62) ได้
กล่าวถึงวัฒนธรรม และการสื่อสาร (culture and communication) ว่า วัฒนธรรมขององค์กรต้องเอ้ือ
ต่อการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร สิ่งที่องค์กรควรพิจารณา ก็คือ การท าความ
เข้าใจถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และพยายามหาวิธีการที่จะก าจัด
อุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ออกไป ส าหรับการสื่อสารนั้น ควรมีช่องทางหลายชนิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ 

Davenport and Prusak (1998, p. 60) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อความรู้ (a 
knowledge-oriented culture) ว่า การมีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อความรู้นั้น เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่สุดที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการความรู้ และยังเป็นปัจจัยที่สร้างได้ยากท่ีสุด เพราะมี
องค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
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 1.1 ต้องมีความโน้มเอียงทางบวกต่อความรู้ กล่าวคือ พนักงานทุกคนต้องมีความฉลาด
รอบรู้เต็มใจที่จะแสวงหาความรู้ มีความเต็มใจ และมีอิสระที่จะส ารวจค้นคว้า 
 1.2 ไม่มีสิ่งขัดขวางความรู้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร คือ พนักงานไม่มีความรู้สึกไม่ดีต่อ
องค์กร หรือพนักงานไม่กลัวว่าการแลกเปลี่ยนความรู้จะส่งผลต่อหน้าที่การงานของตนเอง 
 1.3 โครงการจัดการความรู้ต้องเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ 
  
 ซึ่งปัจจัยส าคัญส าหรับการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกส าหรับความรู้คือ ประเภทของบุคคลที่บริษัท
จ้างเข้ามา ถ้าได้พนักงานที่ชอบแสวงหาความรู้เข้ามาก็จะเป็นผลดี อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับบุญดี  
บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 67) ที่กล่าวว่า สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการ
จัดการความรู้ได้ ก็คือ วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์กร 
ทัศนคติอย่างหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วก็คือ ความรู้ คือ อ านาจ และด้วยอ านาจนี้ จะช่วยท าให้มีความส าคัญ
กว่าคนอ่ืนได้ แต่ก็เป็นเพราะทัศนคติข้อนี้ ท าให้บุคลากรในองค์กรไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน เพราะกลัวว่าตัวเองจะหมดความส าคัญ ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมที่กีดขวางการแบ่งปันความรู้ 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน สิ่งที่องค์กรควรจะพิจารณาก็คือ การท า
ความเข้าใจถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และพยายามหาวิธีการที่จะ
ก าจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นออกไป  
 จากการศึกษาของ พีระพงศ์  ภักคีรี (2550, หน้า 206) พบว่า วัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่
ก่อก าเนิดขึ้นจากบุคคลทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ เป็นปัจจัยที่ก าหนดวิธีการท างาน และ
เปูาหมายร่วมกัน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่สรุปได้ว่า ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ
ของคนตาบอด มีการสร้างวัฒนธรรมแบบการไว้วางใจ แต่ยังไม่ได้สร้างหรือพัฒนาไปสู่ระดับที่เป็น
วัฒนธรรมองค์กร หรือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากขาดการสร้างวิสัยทัศน์ และการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคน จึงท าให้บุคลากรไม่รู้สึกว่ามี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) เกิดพันธะผูกพันร่วมกัน (commitment) และยังไม่มีการน ากล
ยุทธ์พัฒนาความคิดของบุคลากรอย่างเป็นระบบมาเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ในองค์กร ที่จะน ามาสู่การ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ดังที่ Gorelick et al. 
(2004, p. 37) โดยกล่าวถึง บรรทัดฐาน (norms) คือ นโยบาย กระบวนการในการปฏิบัติ และกฎซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับภายในทีม หรือองค์กร ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีเป็นเครื่องมือ และเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และการท าให้มีประสิทธิภาพของบรรทัดฐานขององค์กร แต่ตัวอย่างของการ
ปฏิบัติที่ดีอาจเป็นการน าไปผิดทาง เนื่องจากหลักของการจัดการความรู้ คือ ทุกๆ การปฏิบัติสามารถ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ โดยบรรทัดฐานท าให้มีการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน และเครื่องมือที่เป็นทางการ ซึ่ง 
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Cumming and Worley (2005, p. 20) กล่าวถึง ค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรนั้น สามารถส่งผลอย่างมากต่อพนักงานในการรวบรวมประมวล และแบ่งปันและ
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์กรเรียนรู้จะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเปิดกว้าง การ
ริเริ่มสร้างสรรค์ และการทดลองในหมู่สมาชิก โดยที่ค่านิยม และบรรทัดฐานเหล่านั้น จะช่วยให้เกิด
การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ การแสวงหา การประมวล และการ
แบ่งปันองค์ความรู้ ตลอดจนสนับสนุนนวัตกรรม และช่วยให้เกิดความมีอิสระที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ 
พร้อมที่จะเสี่ยงต่อความล้มเหลว และเรียนรู้จากความผิดพลาด 
 จากการศึกษาของ บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หน้า 40-43) พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการ
ไว้ใจในองค์กร และวัฒนธรรมพลังร่วม ซึ่งผู้บริหารต้องการให้มีในระดับมากเพื่อให้บุคลากรเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการจัดการ และบริหารความรู ้  ซึ ่งจะน าไปสู ่การแลกเปลี่ยนความรู้ สิ่งส าคัญที่
ผู้บริหารต้องการ คือ มีขีดความสามารถ ความมีคุณธรรม มีความหนักแน่นมั่นคง มีความจงรักภักดี และ
เปิดเผยเต็มใจที่จะรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อความรู้เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญที่สุดที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการบริหารจัดการความรู้ แต่เป็นปัจจัยที่สร้างให้มียากที่สุด วัฒนธรรม
ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ต้องมีความโน้มเอียง
ด้านบวกต่อความรู้ ต้องไม่มีตัวขัดขวางความรู้ในวัฒนธรรมขององค์กร และต้องจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร (Davenport and Prusak, 1998, p. 30) 
 Inkpen (1996, p. 124); Zack (1999, p. 58) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญที่มี
ผลต่อการจัดการความรู้ โดยวัฒนธรรมที่เหมาะสมจะเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 
ไว้วางใจกัน และการท างานร่วมกัน การจัดการความรู้เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นอุดมคติ และยากต่อการ
น าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการแข่งขันภายในสูง มีการชิงดีชิงเด่น ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
การหวงความรู้ หวงข้อมูล ชอบท างานคนเดียวไม่แลกเปลี่ยนความรู้กัน วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการความรู้ หากองค์กรต้องการความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการความรู้เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็น และต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ซึ่ง Brannen and Salk 
(2000, p. 455) ได้ศึกษาผลการวิจัยหลายฉบับ พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแกร่ง 
(strong cultures) ขององค์กรกับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลขององค์กร การจัดการความรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในเวลาชั่วคืน หากแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้เวลา และต้องการรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมในระดับที่สามารถปลูกฝังลงไปที่ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ และฐานคติขององค์กรด้วย 
อาทิ บริษัท เชฟรอน (Shevron) ซึ่งใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าจะสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ให้
เป็นค่านิยมหลักขององค์กร รวมทั้งการสร้างความ-ร่วมมือเสมือนจริง (virtual collaboration) ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตกับสาขาต่างๆ ทั่วโลก และช่วยท าให้บริษัทลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ถึง 2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ภายใน 4 ปี หรือบริษัท ไครส์เลอร์ (Chrysler) ใช้เวลา 16 ปี ในการพลิกฟ้ืนจากบริษัทที่
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ใกล้ล้มละลายมาเป็นบริษัทที่ใช้การจัดการความรู้เป็นเงื่อนไขส าคัญในการออกแบบ และด้านวิศวกรรม 
ท าให้เกิดผลการปรับปรุงประสิทธิผลการท างานอย่างเห็นได้ชัด และในช่วงที ่มีการรวมตัวกัน
ระหว่างไครส์เลอร์ และ เมอร์ซีเดส ทั้งสองบริษัทได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Karlenzig, 1999, p. 8) 
 
ภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น า (leadership) ในองค์กรทุกองค์กร มีส่วนประกอบที่ส าคัญหลายอย่างที่ท าให้องค์กร
อยู่ได้ องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้  ก็คือ บุคคล   ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น า 
หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ในการที่จะรวมพลังทั้งหลายเพ่ือพาให้หน่วยงานบรรลุ
เปูาประสงค์ได้ ภาวะผู้น า เป็นปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้มีการแผ่ขยาย เพราะภาวะผู้น า คือ 
ความสามารถที่เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม โดยได้รับการไว้วางใจ และความเชื่อถือศรัทธาจากทุกคนใน
องค์กร นอกจากนี้ การที่จะท าให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความผูกพัน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ต่อกันและกัน ดังนั้นภาวะผู้น าจึงมีผลต่อระดับความสามารถในการจัดการความรู้
ของบุคคลว่า จะสามารถจัดการความรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใด 

สุจิตรา  ธนานันท์ (2548, หน้า 163) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการความรู้ จะเกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าองค์กรที่มีลักษณะพิเศษ ที่ให้ความส าคัญในเรื่องของคน และการสร้างศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ในองค์กร ถึงแม้ว่าศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ยังมีแนวคิดที่หลากหลาย แต่ก็มีจุดร่วม
ระหว่างกันก็คือ การน าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากท่ีสุด  

บดินทร์  วิจารณ์ (2547, หน้า 48); บุญดี บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 60-62) ได้
กล่าวถึงปัจจัยภาวะผู้น าและกลยุทธ์ (leadership and strategy) ว่า ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนับสนุน
เต็มที่ เข้าใจแนวคิด ประโยชน์จากการจัดการความรู้เพ่ือ ที่จะสามารถสื่อสาร ผลักดันให้มีการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ให้ความเห็นชอบกับกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความรู้แก่พนักงาน (Davenport and 
Prusak, 1998, p. 30) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) และเป็นแบบอย่างที่ดี (role 
model) นอกจากนี้ การจัดการความรู้ต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร เพ่ือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ 

Davenport and Prusak (1998, p. 35) ได้กล่าวถึงปัจจัยโดยผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุน
เต็มที่ (senior management support) กล่าวคือ โครงการจัดการความรู้ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในธุรกิจ ที่จะส าเร็จได้ ก็ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง แต่การ
สนับสนุนดังกล่าวก็ไม่สามารถช่วยได้มากนักในการใช้ความรู้เพ่ือการปรับปรุงหน้าที่งานของบุคคล 
หรือกระบวนการในการท างานซึ่งการสนับสนุนของผู้บริหารนั้นท าได้ ดังนี้ (1) แสดงให้พนักงานทุก
คนรู้ว่า การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ภายในองค์กรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จขององค์กร (2) 
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ปูทางให้ และจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาอุปกรณ์พ้ืนฐานของโครงการ (3) ก าหนดให้ชัดเจนว่า 
ความรู้ประเภทไหนส าคัญที่สุดต่ององค์กร 

นอกเหนือจากการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว อีกปัจจัยหลักที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของการจัดการความรู้ 
องค์กรจะต้องสามารถตอบค าถามได้ว่า จะจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ืออะไร เพ่ือที่จะน าเอา
เปูาหมายของการจัดการความรู้นั้นมาก าหนดเป็นแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือที่จะช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  สิ่งส าคัญก็คือ กลยุทธ์ของการจัดการความรู้จะต้อง
สนับสนุน และสอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรเพ่ือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 

Gorelick et al. (2004, p. 39) กล่าวถึงการด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรนั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบด้าน ภาวะผู้น า (leadership) ว่า ภาวะผู้น าในทีมโดยทั่วไป และใน
หน่วยงานการจัดการความรู้มีความส าคัญ ไม่ได้ถูกจ ากัดไว้เฉพาะผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ แม้ว่าผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งปกติจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเพียงคนเดียว สมาชิกอาจแสดงความ
เป็นผู้น า อยู่บนพื้นฐานตามที่ Tissen et al. (1998, p. 50) ได้ระบุว่า หน้าที่ 4 ประการของผู้น าใน
การจัดการความรู้ คือ 
 2.1 ความช านาญในเนื้อหา (expertise in a content area) นั้นคือ การที่บุคคล หรือ
ทีมงานสามารถรับรู้ และตอบสนอง ผสมผสาน เชื่อมต่อ สร้างสรรค์ และผลิตความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง 
 2.2 ความสามารถในการชี้น า ชี้แนะ ประสาน และควบคุมมีส่วนร่วม และพัฒนา
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ของสมาชิกภายในทีม 
 2.3 ความสามารถที่จะมีส่วนร่วมการจัดการคนที่มีความสามารถพิเศษ (the capability 
to be involved in talent management) ค้นพบและพัฒนาสมาชิกในทีมด้วยความรู้ และทักษะที่
จ าเป็น 
 2.4 ความสามารถ และความเต็มใจในการจัดการตนเอง และการพัฒนาตนเอง (the 
ability and willingness to become involved in self-management and self-development) 
โดยการประยุกต์การน าความรู้ที่มีกลับมาให้ และให้ความส าคัญกับทักษะ ที่ทิ้งช่วงไปในอาชีพของ
ตนเอง 

ภาวะผู้น า คือ สิ่งที่ส าคัญในการบูรณาการ กลยุทธ์การจัดการความรู้กับกลยุทธ์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานควรมีการน ามาใช้ บรรทัดฐาน ที่รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคซึ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ  
 จากการศึกษาของ บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หน้า 40-43) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Davenport and Prusak (1998) และ Marquardt and Reynolds 
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(1994) ด้านผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น า เนื่องจากการที่องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้น าต้องปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต และบทบาทผู้น าก็มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างความยอมรับในองค์กร เพราะผู้น าเป็น
กุญแจส าคัญที่จะท าให้ การบริหารงานประสบผลส าเร็จ ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้  คือผู้น าที่ปรับ
กระบวนทัศน์เดิม คือ จากเป็นผู้ก าหนดทิศทาง (set the direction) เป็นผู้ตัดสิน (make the 
key decision) และเป็นผู้กระตุ้นพลัง (energize the troop) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ คือ เป็น
ผู้ออกแบบ (designer) ผู้ช่วยเหลือ (steward) และเป็นครู (teacher) (Senge, 1990, p. 33) ดังนั้น 
ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการความรู้ จึงควรมีบทบาท 3 ด้าน คือ (1) บทบาทผู้น า
ในฐานะผู้ออกแบบ คือ ออกแบบนโยบาย กลยุทธ์ และระบบขององค์กรรวมถึงการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ (2) บทบาทผู้น าในฐานะผู้ช่วยเหลือ คือ หาวิธีการที่ดีที่สุดในการก าหนดพันธกิจที่อธิบายถึง
วิสัยทัศน์แห่งตน สนใจเอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร 
เช่นมีเวทีและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (3) บทบาทผู้น าในฐานะเป็นครู คือ เป็นผู้ชี้แนะบุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้เกิด การพัฒนาความเข้าใจที่เป็นระบบ ให้เข้าใจถึงพลังที่เป็นระบบที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปโฉมองค์กรให้เกิดทักษะการท างานร่วมกัน 

ผู้น าองค์กรอาจมีบทบาทในการช่วยพิจารณาว่า การจัดการความรู้สอดคล้องกับเปูาหมาย 
และกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่ รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมในการสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การสร้างระบบรองรับการจัดการความรู้ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะมาใช้ในองค์กรด้วย สิ่งเหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัยการเริ่มต้น และสนับสนุนจากผู้น าองค์กร 
เช่น กรณีของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้เกิดการจัดการความรู้
ในองค์กร (บุญดี  บุญญากิจ และคนอื่นๆ, 2547, p. 30) องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งได้มีการ
แต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศขององค์กร เรียกว่า ผู้บริหารด้านสารสนเทศ (chief information 
officer) โดยจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในธุรกิจ หรือพันธกิจขององค์กร และเทคโนโลยี สามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล ซึ่งต าแหน่งซีไอโอเริ่มมีประมาณต้นทศวรรษที่ 1980 เมื่อองค์กรเห็นความจ าเป็นในเรื่อง
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซีไอโอหลายองค์กรอยู่ในระดับบริหารที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ
ขององค์กรด้วย ซึ่งหลายองค์กรขนาดใหญ่มีการก าหนดต าแหน่งต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ผู้บริหารด้านความรู้ 
(chief knowledge officer) หรือผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (chief technology officer) เป็นต้น 
(Pearlson, 2001, pp. 50-51) แม้ว่าในบางองค์กร การริเริ่มการจัดการความรู้เกิดจากผู้บริหาร
ระดับกลาง เช่น บริษัทซีเมนต์ (Siemens) แต่ในที่สุดแล้ว ผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องสนับสนุนด้วย จึงจะ
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ (Davenport et al., 1998, p. 46) 
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Merron (2000) ได้กล่าวว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กฎเก่าไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 
วิธีการทางตรรกะและการท านายก็ไม่ได้เป็นกุญแจแห่งความส าเร็จอีกต่อไปในยุคโลกานุวัตร ผู้น ามี
บทบาทส าคัญยิ่งที่จะต้องรักษาองค์กรให้อยู่รอด และน าพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 
บทบาทส าคัญของผู้น าในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร คือ เป็นผู้สนับสนุน และผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ เป็นผู้สร้างอนาคตขององค์กรให้มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นผู้สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่เอ้ือต่อการท างาน และการเรียนรู้ เป็นผู้ออกแบบระบบขององค์กร เป็นผู้สร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งในส่วนที่เป็นระดับบุคคล และระดับองค์กร 
 
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา 

การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา (education, training and development) 
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการจัดการความรู้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
การจัดการความรู้เป็นระบบ และท าให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจถึงการจัดการความรู้ในองค์กรได้มาก
ขึ้น เพื่อน าการจัดการความรู้ไปด าเนินการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สุจิตรา  ธนานันท์ (2548, หน้า 163) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการความรู้จะเกี่ยวข้องกับ
การ เป ็นส ่วนหนึ ่ง ของการพ ัฒนาบ ุคลากร  ให ้ม ีความรู ้ค วามสามารถตามค ุณล ักษณะ
(competence) ตามที่ก าหนด การคัดเลือก และสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

Gorelick et al. (2004) โดยกล่าวถึงการด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรนั้น จ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงการศึกษา การฝึกอบรม และ การพัฒนา (education, training and development) 
คือ องค์ประกอบภายในทุกๆ การจัดการเปลี่ยนแปลง และในการจัดการความรู้ก็เช่นกัน มีความ
ต้องการการริเริ่ม รวมถึงทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการของโปรแกรมการฝึกอบรม ความ
ต้องการในเบื้องต้นของหลายๆ องค์กร คือการสร้างความตระหนักของกลยุทธ์ และผลประโยชน์ของ
การยอมรับโปรแกรมการจัดการความรู้ การพิจารณา การจัดการความรู้ที่เป็นระบบใหม่ ซึ่งต้องการให้
เกิดการเรียนรู้ โดยสามารถจะเร่งการกระจาย และเพ่ิมอัตราการน ามาใช้ของระบบด้วยโปรแกรมการ
อบรมที่เป็นทางการ  
 
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี (technology) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสถานการณ์ในการจัดการความรู้ โดย Marquardt (1996, p. 
158) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นระบบย่อยขององค์กร องค์กรใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการท างาน 
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การสร้างเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และการเรียนรู้ ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการทางเทคนิค ระบบและโครงสร้างองค์กรที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือ การแนะน า และการประสานงานและแลกเปลี่ยนทักษะทางด้านความรู้ร่วมกัน 

สุจิตรา  ธนานันท์ (2548, หน้า 163) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการความรู้ว่า จะเกี่ยวข้อง
กับการท าความเข้าใจ และปรับใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การคัดเลือก และสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือให้การ
ถ่ายทอดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

บดินทร์  วิจารณ์ (2547, หน้า 48);บุญดี  บุญญากิจ และคนอื่นๆ (2547, หน้า 60-62); 
พูลสุข  สังข์รุ่ง และคนอื่นๆ (2551, หน้า 98-99) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยี และกระบวนการที่เอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ (technology and processes) ว่า ในภาพรวมแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วน
ส าคัญในการช่วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู้ ดึง เอาความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงช่วยให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Bergeron, 2003, p. 111) 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรจะน ามาใช้นั้น ต้องสามารถเชื่อมต่อ หรือบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่
องค์กรมีอยู่ได้อย่างแนบสนิท รวมถึงจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และใช้ได้ง่าย 

สมชาย  น าประเสริฐชัย (2546, หน้า 105) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมี
บทบาทในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการท างานร่วมกัน และ
เทคโนโลยีการจัดเก็บ ซึ่งจะมีประโยชน์แก่องค์กรดังนี้ (1) เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต  เอ็กซ์ทราเน็ต 
หรืออินเทอร์เน็ต (2) เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน ช่วยให้สามารถประสาน การท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม groupware ต่างๆ 
หรือระบบ screen sharing เป็นต้น และ (3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บ และจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยี ไม่เพียงแต่น ามาช่วยแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาและการเรียนการสอนที่มีอยู่
เดิมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเอ้ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเพ่ิมคุณภาพและ
ความสามารถในการเรียนรู้ การก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน การสร้าง
เครือข่ายความรู้ และการเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู้ โดยให้เทคโนโลยีเป็นเพียงระบบที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนการด าเนินการเท่านั้น การน าระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นั้น ไม่ใช่การน าเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกระบบหนึ่งเข้ามาในองค์กร แต่เป็นการวางระบบจัดการองค์ความรู้ของบริษัทซึ่ง
ต้องการปัจจัยหลายๆ ด้านและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ 
เนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถช่วยให้การด าเนินการในเรื่องของ
การจัดการความรู้สัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าขาดปัจจัยอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพูลสุข  
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สังข์รุ่ง และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 98-99) ที่วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จากการวิจัยพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
ในการจัดการความรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาชั้น ปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่า นโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สนับสนุนส่งเสริมในด้านเทคโนโลยี คือ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้ม ี
notebook ใช้เป็นนโยบายที่ถูกต้อง และท าให้นักศึกษาได้มีความรู้กว้างไกลมากขึ้น ท าให้กระบวนการ
จัดการความรู้ ทั้งด้านการสร้างความรู้ การจัดระบบความรู้ และการกระจายความรู้ของนักศึกษาท า
ได้ดีขึ้น และสะดวกข้ึน ซึ่งเป็นผลให้การจัดการความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ที่ยังไม่มี notebook ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สมชาย  น าประเสริฐชัย (2546, หน้า 105) และกิติเดช  
จันทรศรีวงศ์ (2548, หน้า 6) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดการความรู้ คือ ช่วยให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ ค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต 
หรืออินเทอร์เน็ต 
 Gorelick et al. (2004, p. 64) กล่าวถึงการด าเนินงาน การจัดการความรู้ในองค์กรนั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยี (technology) ว่าคือ สิ ่งส าคัญส าหรับทั้งทีมงานทั่วไป และ
ทีมงานเสมือนจริง (virtual team) เทคโนโลยีในการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ยินยอม
ให้ผู้คนสื่อสารกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา เช่น  ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่สนับสนุนความร่วมมือ 
(collaborative technology) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ (1) group communication เกี่ยวข้องกับ 
teleconferencing, screen sharing, group scheduling และ meeting support (2) group 
memory กล่าวถึงฐานข้อมูลที่ใช้ และตัวกรอง (3) group process support เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกลุ่ม และการไหลของงาน 
 พีระพงศ์  ภักคีรี (2550, หน้า 206) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพ
คนตาบอด พบว่า การก าหนดขอบเขตของการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน ต้องมีความเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของบุคลากรและผู้เรียน การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เพ่ือปรับปรุงการท างาน ก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และรูปแบบการท างานภายในศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพของคนตาบอด เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลในด้าน (1) การส่งผ่านสารสนเทศ (information transfer) ที่
ง่าย เร็ว และสะดวกต่อการจัดเก็บความรู้ การสะสมองค์ความรู้ และการเข้าถึงความรู้ (2) การจัดการ
สารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ และโครงสร้างช่อง
ทางการสื่อสาร (3) ช่วยลดข้อจ ากัดของสถานที่ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้พิการทางสายตาไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนา
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และฝึกอาชีพของคนตาบอดเพ่ือเข้ารับบริการ โดยสามารถน าสื่อการเรียนที่มีการบันทึกเป็นสื่อเสียง
กลับไปศึกษาเพ่ิมเติมเองได้หรือสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้จากทางบ้าน แต่ผู้พิการทาง
สายตาต้องได้รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ (4) เพ่ือสนับสนุนการประสานงานกับเครือข่าย เป็นการ
ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ ก่อให้เกิดโครงสร้างทางการสื่อสารใหม่ เช่น การใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือระหว่างองค์กรมากข้ึน 
 เทคโนโลยีสามารถช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าถึงความรู้ขององค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และแนวคิดของการจัดการความรู้นั้น ก็อยู่บนพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันตลอดจน
เชื่อมโยงคนกับข้อมูล และข่าวสาร หรือสิ่งที่เป็นความรู้ แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กรนั้น ก็จะต้องพิจารณาว่าบุคลากรในองค์กรมีความพร้อมที่จะรองรับกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้
หรือไม่ และต้องพิจารณาความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์กร 
ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงสาเหตุที่พนักงานจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจน
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Wilson (2004) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ใน 
4 มิติ คือ  

5.1 การท าหน้าที่เป็นตัวกลาง (intermediation function) คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ติดต่อระหว่างบุคคล ได้แก่ การท างานร่วมกัน (collaboration) การเป็นประตูทางผ่าน (portals) และ
การจัดท าโครงร่าง (profiling) 

5.2 การท าหน้าที่น าเข้าสู่ภายใน (internalization function) คือเป็นเครื่องมือช่วยให้
บุคคล ประสานความคิด และการกระท าผ่านการเรียนรู้ เช่น การสืบค้น และดึงความรู้ออกมาจาก
แหล่งความรู้ และอ่ืนๆ 

5.3 การท าหน้าที่น าออกสู่ภายนอก (externalization function) คือ เป็นเครื่องมือ ช่วยให้
บุคคลน าความรู้ออกสู่ภายนอก เช่นการสร้างระบบความรู้ (taxonomy) การจัดการเอกสาร และ
แหล่งที่เก็บเอกสาร การจัดการเชื่อมโยง แผนที่ความรู้ เป็นต้น 

5.4 การท าหน้าที ่ว ินิจฉัย ตัดสิน (cognition) เป็นเครื ่องมือช่วยสนับสนุน การ
ตัดสินใจและช่วยเหลือ ในการเรียนรู้ เช่น กรุ๊ปแวร์ ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม สื่อการ
เรียนรู้ การบันทึกกิจกรรมทีม การจ าลองเหตุการณ์ เป็นต้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีบทบาทในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(communication technology) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (collaboration technology) และ
เทคโนโลยีการจัดเก็บ (storage technology) (สมชาย  น าประเสริฐชัย, 2546, หน้า 105) สิ่งเหล่านี้
ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม และรับความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
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อุรารัตน์  วงศ์ศิลป์ (2546, หน้า 16) กล่าวว่า การจัดการความรู้จะประสบความส าเร็จได้จะต้อง
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วนของพนักงานและของ
องค์กร โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ เทคโนโลยีที่สนับสนุน
การท างานร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 ประเภท จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ขององค์กรอย่าง
มาก  
 
การให้รางวัล 
 การให้รางวัล (reward system) การให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการ
ของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่
ท าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งระบบการให้รางวัล และยกย่องผลงานของกลุ่มบุคลากร เน้นการยกย่อง
กระบวนการร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันจะน ามาสู่การสนับสนุนการจัดการความรู้ 
ซ่ึงมีนักวิจัยกล่าวถึงไว้ดังนี้ 
 บดินทร์  วิจารณ์ (2547, หน้า 48); บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 60-62) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านการให้รางวัล และการยอมรับ (rewarding and recognition) ว่าเป็นการสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรแบ่งปัน หรือถ่ายโอนความรู้ด้วยความ
สมัครใจเป็นหลัก Gelinas et al., (2004, p. 141) กล่าวว่า การเก็บบันทึกการมีส่วนร่วมแบ่งปัน 
หรือถ่ายโอนความรู้ของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ถือเป็นการให้รางวัล และสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร  
 Lawler (2003, p. 50) กล่าวว่า ระบบการให้รางวัลมีผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการ
ความรู้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบใน การแข่งขันอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้ต้องการใช้ระบบ
การให้รางวัลที่แตกต่างจากองค์กรที่มีการผลิตโดยทั่วไป ระบบการให้ รางวัลจ าเป็นต้องพิจารณา
ลักษณะขององค์กร และลักษณะของงานที่ท าประกอบกัน ซึ่งแนวทางที่มีผลกระทบเชิงบวกมาก
ที่สุด คือ การจ่ายตามตัวบุคคล (person-based pay) เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลได้
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาความรู้และทักษะ อย่างไรก็ตาม ระบบการ
จ่ายตามตัวบุคคลจะไม่สามารถมีผลได้ ถ้าไม่พิจารณาการจ่ายตามผลงาน (performance-based pay) 
ประกอบด้วย ดังนั้น บุคลากรภายในองค์กรที่มีทัศนคติเชิงบวกกับการสร้าง  การใช้ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ควรได้รางวัลจูงใจ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่แบ่งปันความรู้มากท่ีสุด 
 Davenport and Prusak (1998, p. 57) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่มีความพิเศษไม่ธรรมดา 
(nontrivial motivational aids) จ าเป็นต้องมีการกระตุ้น และชักจูงพนักงานให้สร้างความรู้ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ สิ่งจูงใจจึงต้องมีลักษณะที่มีคุณค่าในระยะยาว และผูกมัดกับการจ่าย
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ค่าตอบแทน ถ้าสิ่งจูงใจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในระยะยาว ก็ควรท าให้ปรากฏอย่างชัดเจนในการให้รางวัลแก่
พนักงาน หรือมีการให้รางวัลส าหรับการน าความคิดมาแบ่งปันสานต่อส่วนรวม (เจนเนตร  มณีนาค 
และคนอื่นๆ, 2546, หน้า 66) 
 Gorelick et al. (2004, p. 209) โดยกล่าวถึงการให้รางวัล และการยอมรับ (reward and 
recognition) ว่า รางวัลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการเงินนั้น ไม่มีประสิทธิภาพ ในสิ่งแวดล้อม
ของการจัดการความรู้อย่างมืออาชีพ การยอมรับ การคาดหวัง วัฒนธรรม และแรงกดดันจากกลุ่ม
เพ่ือน และแรงจูงใจ ส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริม และโน้มน้าว การแบ่งปันความรู้ 
 การให้ความกระจ่างโดยอ้างถึงทฤษฎี แรงจูงใจที่กล่าวถึงความส าเร็จของขั้นตอนในทาง
อุตสาหกรรม จะไม่มีความส าคัญต่องานส าหรับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ องค์ประกอบของรางวัล และการ
ยอมรับ ในรูปแบบของนโยบายด้านผลการตอบแทนมีความส าคัญน้อยกว่า ความหมายของการ
สนับสนุนการแบ่งปันความรู้ การริเริ่ม การจัดการความรู้ที่ประสบความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับ แรงจูงใจ
ของผู้เข้าร่วม แรงจูงใจส าหรับการเรียนรู้ และประสิทธิภาพมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล องค์กร 
และคุณค่าของสังคม เหนือกว่ารางวัลจากภายนอก อย่างเช่น เงินทอง หรือการเลื่อนต าแหน่ง 
 องค์ประกอบที่สามารถมองเห็น และเครื่องมือที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความรู้ที่จะต้องสนับสนุน การริเริ่ม เรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร โดยสภาพแวดล้อมของ
บุคคล กลุ่ม และองค์กรจะเป็นสิ่งที่ก าหนดว่าองค์ประกอบในส่วนใดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้  
 บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หน้า 40-43) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ การบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ยังได้กล่าวถึงการสร้างระบบจูงใจ การสร้างวัฒนธรรมการไว้ใจ 
การประเมินระดับความไว้ใจบุคลากรในสถาบันเป็นระยะๆ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นสิ่งท้าทายในการ
บริหารจัดการความรู้ที่มีความส าคัญ 
 Agrawal (2001, p. 113) ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการจัดการความรู้ไว้ใน
ประเด็นของการให้รางวัลสิ่งตอบแทน โดยผลงานของ Agrawal พบว่า ควรจะส่งเสริมระบบรางวัล
ค่าตอบแทนเพ่ือก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมของพนักงานใน การจัดการความรู้ อย่างไรก็ตาม จากผล
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทวิทยุการบินได้ให้แนวทางเกี่ยวกับประเด็นของการให้สิ่งตอบแทนที่
น่าสนใจไว้ว่า บริษัทวิทยุการบินยังไม่ได้ก าหนดรางวัล หรือสิ่งตอบแทนไว้ชัดเจน แต่คิดว่า รางวัลน่าจะ
เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่า เช่น การยอมรับและการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งส าหรับพนักงานบางคนอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่าจะไม่ใช่ส าหรับทุกคนก็ตาม การให้รางวัล
หรือผลตอบแทนจึงยังเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ได้วางไว้ หากแต่ให้ความส าคัญกับความร่วมมือร่วมใจอย่าง
แท้จริงและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรมากกว่า 
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 การให้รางวัลเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการกระท ากิจกรรมอื่นที ่องค์กร ต้องการ 
(Bennett & O’Brien, 1994, p. 49; Goh, 2002, p. 23) โครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในองค์กรควร
จะสนับสนุนให้มีการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ ซึ่งระบบต่างๆ ในองค์กรดังกล่าวหมายรวมถึง การให้รางวัล 
และผลตอบแทนที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการคิดสิ่งใหม่ หรือการเสี่ยงทดลองสิ่งใหม่ และระบบการ
ให้รางวัลขององค์กรจะต้องสนับสนุนทั้งการเรียนรู้ในระดับบุคคล และระดับองค์กรด้วย 
 รูปแบบการให้รางวัลมีหลายรูปแบบ กล่าวคือ อาจเป็นในรูปของการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ของพนักงานแต่ละคนที่เสี่ยงเสนอวิธีการท างานที่แตกต่าง เช่น การน าการแชร์ก าไร หรือผลประโยชน์
ร่วมมาใช้ เมื่อองค์กรมีการเติบโต การให้โบนัสเมื่อองค์กรมีอัตราผลผลิตหรือก าไรเพ่ิมขึ้น บางบริษัทมี
การตั้งวงเงินส าหรับโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการคิดสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัท 3M อนุญาตให้
นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาในการท างาน 15 เปอร์เซ็นต์ในการเลือกที่จะท าตามความคิดตัวเองในสิ่ง
ใหม่ๆ หรือที่องค์กรนาซา (NASA) มีเงินทุนพิเศษที่พนักงานสามารถขอใช้ได้เพ่ือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
หรือที่โรงงานของบริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก ในประเทศเปอร์โตริโก ใช้ระบบการให้รางวัลเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้โดยการให้คนงานรายชั่วโมงหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การท างานทุก 6 เดือน โดย
หมุนเวียนไปยังแผนกที่มีทั้งหมดสี่แผนก การหมุนเวียนงานในแต่ละครั้งจะได้รับค่าแรงเพ่ิมเพ่ือการจูง
ใจ และจะได้ค่าแรงเพ่ิมเป็นสองเท่า ถ้าพนักงานเรียนรู้ทักษะเฉพาะอย่างเช่น ทักษะในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพ หรือการดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และก็จะได้ค่าแรงเพ่ิมเมื่อผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ การอบรมท า business practices หรือการอบรมอ่ืนๆ ที่ช่วยเพ่ิมทักษะในการท างาน 
นอกจากนี้ ยังมีโบนัสให้เมื่อท างานได้ตามเปูาหมายการปฏิบัติงานขององค์กร (ยุรพร   ศุทธรัตน์, 
2552, หน้า 206) 
 ค าถามที่ส าคัญในเรื่องการให้รางวัลที่ Bennett and O’Brien (1994, p. 59) เสนอว่า 
ควรถาม คือ องค์กรได้มีการสนับสนุนให้พนักงานเสี่ยงหรือทดลองท าสิ่งใหม่ ท าการพัฒนาตนเองหรือ
มีการลงโทษเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน และองค์กรมีการชื่นชม และยอมรับในการท างานที่ท้าทาย และ
การแก้ปัญหาของพนักงานหรือท าให้พนักงานในองค์กรขลาดกลัวต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 
การสื่อสารความรู้ 
  การสื่อสารความรู้ (knowledge communication) การสื่อสารความรู้มีความส าคัญต่อการ
จัดการความรู้ เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่ง ไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง 
หรือเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาต่อกันเพ่ือได้รับประโยชน์จากความรู้ ดังที่
มีผู้วิจัย ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 บุญส่ง  หาญพานิช (2546, หน้า 40-43) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ การบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้กล่าวถึงการสื่อสารความรู้ว่า ต้องให้บุคลากรสามารถใช้สื่อ
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ได้หลายช่องทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยความรู้มีการถ่ายโอนได้ตลอดเวลา เครือข่ายที่ไม่
เป็นทางการนี้ท าให้โครงสร้างสายการบังคับบัญชาน้อยลง ท าให้เกิดความเสมอภาคในการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่าการไหลของความรู้ตามสายการบังคับบัญชา 
เช่น กรณีของ Xerox มีการสร้างโปรแกรม Eureka และ DocuShare เพ่ือช่วยให้พนักงานที่มีอยู่ทั่ว
โลกกว่า 90,000 คน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ๆ เพียงแค่เข้าโปรแกรม และ
ค้นหาหัวข้อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพนักงานคนอ่ืนเคยพบ และใส่วิธีการแก้ปัญหาไว้ (Kermally, 2002, 
p. 144)  
 การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท า
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์เป็นผลมา
จากความรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยศิลปะของการ
สื่อสาร การสื่อสารไม่เพียงแต่จะท าให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากความรู้ที่สะสมมาจากอดีต แต่ยังช่วยให้
เกิดความต่อเนื่องของความเจริญก้าวหน้านั้นแก่มนุษย์ในอนาคต การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานเชื่อม
ความรู้ของวิชาการต่างๆ แต่ละยุคเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบการสื่อสารที่ดี จะช่วย
ให้เกิดบรรยากาศความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยจูงใจให้เกิดความรู้สึ กทางด้านดี เพราะทุกคนรู้ว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนอะไร ในท านองกลับกัน จะเกิดผลเสียอะไรหากไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ สรุปได้ว่า การสื่อสารความรู้คือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลติดต่อรับรู้ และ
ส่งความรู้ไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น โดยที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบรับ ดังนั้น 
ความส าคัญของ การสื่อสารในองค์กรสามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะคือ (เสนาะ  ติเยาว์, 2541, หน้า 
53) 
 10.1 การสื่อสารท าให้เกิดความหมาย การที่บุคคลมีความเข้าใจความหมายก็ เพราะคน
ใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารให้เหมาะกับข้อมูลและเหตุการณ์ที่ ต้องการ กระบวนการสื่อสารจะ
เลือกใช้ค า สัญลักษณ์ หรือวิธีการใดได้ถูกต้องเหมาะสมก็เพราะบุคคลนั้นเข้าใจความหมายของการ
สื่อสารที่เลือกใช้นั้น ซึ่งท าให้บุคคลอ่ืนที่ติดต่อเข้าใจความหมายอย่างเดียวกัน 
 10.2 การสื่อสารท าให้คาดคะเนความคิดกันได้ บุคคลย่อมจะเรียนรู้จากประสบการณ์
ว่า รูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่งเกิดจากความคิดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ค า วิธีการ และ
กิริยาที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ความคิด และพฤติกรรมของบุคคล 
 10.3 การสื่อสารท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ระหว่ างกัน การ
แลกเปลี่ยนเกิดจากการสื่อสาร 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ การพูดหรือการเขียน รูปแบบที่สอง คือ 
การใช้ภาษาท่าทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่กระท าในทั้ง 2 รูปแบบเหล่านี้มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
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 Goh (2002, p. 26) กล่าวว่า ผู้บริหารควรท าการพัฒนาการสื่อสารตามแนวนอนภายใน
องค์กร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานก่อนที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ และการสื่อสารตามแนวนอนนี้ถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการถ่ายโอนความรู้ประการหนึ่ง และอีกทางเลือกหนึ่งคือ การสนับสนุนให้ใช้ทีมที่มาจากต่าง
แผนก และการท างานเป็นทีม หรือผู้บริหารอาจจะออกแบบงานที่ต้องการการประสานร่วมมือของการ
ท างานเป็นทีมจึงจะท างานนั้นได้ส าเร็จ ซึ่งจะท าให้พนักงาน หรือกลุ่มมีการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเพ่ือน
ร่วมงานต่างแผนกซ่ึงเป็นการสื่อสารตามแนวราบ เพ่ือการท างานนั้นให้ส าเร็จ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรในด้านการจัดการความรู้ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 บุญส่ง  หาญพานิช (2546) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษา พบว่า ธรรมชาติของความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยมี 2 
ประเภท คือ tacit knowledge และ explicit knowledge ซึ่งในการน าความรู้ไปใช้นั้น ผู้บริหารจะ
ใช้ความรู้ tacit knowledge มากกว่า explicit knowledge อาจารย์จะใช้ทั้ง tacit knowledge และ 
explicit knowledge ส่วนนักศึกษาจะใช้ explicit knowledge มากกว่า tacit knowledge และใน
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าให้ tacit knowledge และ 
explicit knowledge เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์และสมดุล โดยการจัดการความรู้ที่ส าคัญใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ซ่ึงมี 6 ขั้นตอน 
คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้
และการน าความรู้ไปใช้ และองค์ประกอบอ่ืนอีก 3 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้น า/ผู้บริหาร (2) การสื่อสาร
ความรู้ และ (3)วัฒนธรรมองค์กร  
 พีระพงศ์  ภักคีรี (2550) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพของ
คนตาบอด งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนตาบอด โดยใช้
วิธีการเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการศูนย์ และบุคลากร
ภายในศูนย์ของศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนตาบอด จ านวน 4 แห่ง ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพของคนตาบอด มีการก าหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมใน
การด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความรู้ ที่มีอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบ 2 รูปแบบ 
คือ (1) รูปแบบที่เป็นทางการ คือ ผู้เชี่ยวชาญอธิบายและสังเคราะห์ความรู้ออกมาในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสื่อที่สามารถเก็บไว้ได้ และส่งมอบไปยังผู้ อ่ืนได้  และ (2) รูปแบบไม่เป็นทางการ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ให้ความรู้ที่เป็นลักษณะของการสั่งสมจากประสบการณ์ และถ่ายทอดออกมา ซึ่ง
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เป็นผลดีต่อการน าไปพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเหมาะสมต่อศูนย์
พัฒนาและฝึกอาชีพของคนตาบอด ตลอดจนสามารถที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ใน
อนาคต 
 2. ส าหรับรูปแบบของการจัดการความรู้ทั้ง 4 ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนตาบอด มีการ
ด าเนินการในกิจกรรมที่ส าคัญ 4 กิจกรรม คือ การสรรหาความรู้ การปรับปรุงความรู้ การจัดเก็บความรู้ 
และการสอน 
 3. ปัจจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ของศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนตาบอด มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน 7 ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เทคโนโลยี และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
 4. ปัญหาและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพของคนตาบอด มีความคล้ายคลึงกันใน
ประเด็นปัญหา 2 ด้าน คือ งบประมาณสนับสนุนเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และ
ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  
 เสนาะ  กลิ่นงาม (2551) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ (3) พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ อธิการบดี 6 คน และอาจารย์ จ านวน 345 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
(อธิการบดี) และแบบสอบถาม (อาจารย์) เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อการจัดการความรู้  
และกระบวนการจัดการความรู้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งมีระดับความส าคัญมากที่สุด และโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการ
ความรู้ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การวัดและประเมินผลการจัดการ
ความรู้มีความส าคัญในระดับรองลงมา ตามล าดับ ส่วนกระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย พบว่า 
ประกอบด้วยขั้นตอน การก าหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ ส่วนรูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ข้อ
ค้นพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสม และมีลักษณะเฉพาะกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่แตกต่างจากทฤษฎีและงานการวิจัยอื่นๆ คือ รูปแบบการจัดการความรู้ควรจ าแนกออกเป็น 2 
ระดับ คือ (1) ระดับการบริหาร การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย เปูาหมาย และกลยุทธ์ให้ชัดเจน มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีรับผิดชอบโดยตรง มีส านักงาน
บริหารจัดการความรู้ มีการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และบุคคลเป็นทีมงานแบบข้ามสายงาน
เพ่ือรับผิดชอบงาน (2) ระดับปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด าเนินการโดยคณาจารย์ บุคลากร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการน าความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง (tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit 
knowledge) มาสร้างปฏิสัมพันธ์ความรู้ตามวงจรการจัดการความรู้ เกิดการเชื่อมโยงทั้งภายใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย และภายนอกเป็นเครือข่ายแก่กัน โดยผู้บริหารเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นคลัง
ปัญญาของท้องถิ่น และตอบสนองปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Ribiere (2001) ได้วิจัยเกี่ยวกับการประเมินความส าเร็จของการเริ่มต้น การบริหารจัดการ
ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของการเริ่มต้นด าเนินการบริหารจัดการความรู้ และการก าหนด
ทิศทาง และคุณสมบัติวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรถูกประเมินด้วยตัวแปรความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร การขึ้นอยู่กับระดับของการบูรณาการปัจจัยทาง
วัฒนธรรม 2 ประการ ขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นการบริหารจัดการความรู้ (การประมวล หรือ
ความเป็นส่วนตัว) ที่น่าจะมากหรือน้อยต่อความส าเร็จ ผลการวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการใช้
แบบสอบถามที่เชื่อถือได้ ผู้วิจัยส ารวจองค์กร 58 แห่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ และโดดเด่นอย่างมากในด้านการให้ค าปรึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร โทรคมนาคม และเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ให้บริการที่ถูกต้องทั้งที่ได้
ตามมาตรฐาน และตามธรรมเนียมการผลิต การให้บริการ และเป็นองค์กรที่มีที่ตั้งในวอชิงตัน ดีซี  
 ประโยชน์จากการศึกษา ช่วยให้บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทได้พยายามค้นคว้า
หาทางเพ่ือด าเนินการเริ่มต้นการบริหารจัดการความรู้เพ่ือการจ้างงาน ในการเพ่ิมโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จขององค์กรมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือช่วยเหลือนักวิจัยอ่ืนๆ ใน
การแก้ไข ปรับปรุงวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และมีความเข้าใจลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ 
 Coukos-Semmel (2002) ได้วิจัยเกี่ยวกับ การจัดการความรู้: กระบวนการและกลยุทธ์ที่ใช้ใน
มหาวิทยาลัยการวิจัยในสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินการใช้หลักการจัดความรู้ 
และกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคตในการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย (2)  ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้และประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ (3) พัฒนารูปแบบของ
การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) ก าหนดปัจจัยความส าเร็จส าหรับการจัดการความรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 300 คน จาก 161 มหาวิทยาลัย โดยจ านวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 62.6 เท่ากับ 257 คน จากจ านวนทั้งหมด 
 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้มี 5 ปัจจัยส าคัญ คือ (1) มหาวิทยาลัยใช้ระดับกลยุทธ์ที่มากกว่า
ใช้ระดับของกระบวนการ (2) เทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในระดับกลยุทธ์มากกว่าและการวัดถูกน ามาใช้
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น้อยกว่า (3) ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่ค้นพบเกี่ยวกับการใช้
กลยุทธ์ภาวะผู้น า และการถ่ายโอนกระบวนการ (4) รูปแบบข้อเสนอแนะที่แบ่งแยกส าหรับสถาบัน
จ าแนก โดยประสิทธิภาพในระดับร้อยละ 76 ของค่าแปรปรวนของประสิทธิผลอยู่ในระหว่างร้อยละ 
46.6 (ด้านการวัด) ถึงร้อยละ 30.1 (ด้านวัฒนธรรม) และ (5) ปัจจัยที่ส าคัญของการจัดการที่มี
ประสิทธิผลให้ความส าคัญท่ีเทคโนโลยี และกลยุทธ์การวัดผล  
 Roman-Velazquez (2004) ได้วิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในภาครัฐบาล และ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ และวิธีการไหลเวียนของความรู ้ โดยใช้แบบสอบถามพนักงานในต าแหน่งต่างๆ 
จ านวน 341 คน ที่ท างานในสายงานสนับสนุนในหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร ผลการวิจัยพบว่า องค์กรที่ด าเนินการจัดการความรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่มีสายการ
บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ มีค่าคะแนนที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินการจัดการความรู้ใน
ระดับต่ า เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ระดับองค์กร และหน่วยงาน
สนับสนุนค่าสหสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างความแข็งแรงของวัฒนธรรม และการประสบความส าเร็จใน
การด าเนินการจัดการความรู้ ผลการวิจัยยังยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างรูปแบบระดับปัจเจก
บุคคลของการไหลเวียนของความรู้องค์กรที่มีวัฒนธรรมเล่นพวก และรูปแบบของหลักเกณฑ์ในองค์กรที่
มีวัฒนธรรมที่มีล าดับการบังคับบัญชา หรือมุ่งเน้นตลาด และผลการวิจัยยังระบุว่า ความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ในภาครัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ใช้รูปแบบผสมระหว่างการไหลเวียนความรู้ 
โดยเน้นหลักเกณฑ์ และใช้กลยุทธ์อย่างอ่ืนในการสนับสนุนแทนที่จะใช้รูปแบบสมดุล การท าความ
เข้าใจปัจจัยต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ ์ระหว่างกัน แสดงให้เห็นความจ าเป็นที ่จะต้องเพิ ่ม
ความส าเร็จเมื่อต้องด าเนินการจัดการความรู้ 
 Syed-Ikhsan and Rowland (2004) ท าการวิจัยองค์ประกอบขององค์กร (organizational 
elements) ที่มีความสัมพันธ์กับผลของการถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer performance) อย่าง
รวดเร็ว เชื่อถือได้ และถูกต้อง และความรู้เป็นสินทรัพย์ (knowledge assets) ทั้งความรู้ประเภทความรู้
ภายในตัวบุคคล (tacit knowledge) และความรู้ภายนอกตัวบุคคล (explicit knowledge) ให้ส าเร็จมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรภาครัฐ พบว่า ตัวแปรต้น 5 ตัวแปร คือ (1) วัฒนธรรมองค์กร 
(organizational culture) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (share culture) และ
วัฒนธรรมส่วนบุคคล (individualism) (2) โครงสร้างองค์กร (organizational structure) มี 2 ตัวแปร
ตาม ได้แก่ บทบาทตามท่ีก าหนด (document confidentiality status) และเส้นทางการสื่อสาร 
(communication flows) (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (technology) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เครื่องมือ และการรู้จักวิธีการ (infrastructure, ICT tools, ICT know-how) (4) ทรัพยากร
บุคคล (people/human resources) มีตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ต าแหน่งของบุคคล posting of 
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staff) การฝึกอบรมพนักงาน (training employee) และการหมุนเวียนงาน (staff-turnover) (5) 
ทิศทางการเมือง (political directives) ได้แก่ การสั่งการจากนักการเมือง (directives from 
politician) 
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา (2549) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมส าหรับการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเทศไทย  (2) เพ่ือ
สังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ (3)เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปร
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ จ าแนกตามหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน (4) 
พัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และ (5) น าเสนอตัวบ่งชี้รวมส าหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเทศ
ไทย  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การจ ัดการความรู ้ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพมี 3  องค ์ประกอบ ค ือ (1 )  ป ัจจ ัยน า เข ้า 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้  คุณลักษณะของบุคลากรกับคุณลักษณะขององค์กร  (2) กระบวนการ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การพัฒนามนุษย์กับการพัฒนาองค์กร และ (3) ผลผลิต ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ทุน
มนุษย์กับทุนองค์กร รวมตัวแปรทีส่ังเกตได้ศึกษาท้ังสิ้น 6 ตัวแปร 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองค์ประกอบ
ย่อยด้านกระบวนการโดยที่ตัวบ่งชี้การพัฒนามนุษย์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และตัวบ่งชี้การพัฒนาองค์กร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมีความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 
0.887, df = 2, P = .642, GFI = 0.999, AGFI = .986 และ RMR = .002)  
 4. ตัวบ่งชี้รวมส าหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเทศไทยที่พบ เรียง
ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบย่อยกระบวนการ องค์ประกอบย่อยปัจจัยน าเข้า 
และองค์ประกอบย่อยผลผลิต 
 นวลละออ  แสงสุข (2550) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
เพ่ือศึกษาปัญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพ่ือสร้าง
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รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในอนาคต การประเมินรูปแบบการ
จัดการความรู้ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามค าแหงนั้น แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคเริ่มแรก เป็นยุค
ของการท างานให้ได้ผล ยุคเริ่มพัฒนา เป็นยุคการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการรวบรวม จัดตั้งหลักการจัดการความรู้ต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ มีการน ามาใช้ในการจัดการความรู้ และยุคก าลังพัฒนา เป็นช่วงที่มีความรู้ชัดแจ้ง 
(explicit knowledge) ใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ปัญหาของการจัดการ
ความรู ้ของมหาวิทยาล ัยฯ คือ การขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการจ ัดการความรู ้ ขาด
ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ๆ มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ขาดความสามารถในการ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการจัดการความรู้ยังไม่เพียงพอ มนุษย
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีน้อย ขาดระบบการสนับสนุนในการเรียนรู้ของบุคลากร ไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งปันความรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน การจัดการความรู้มีน้อย 
และขาดการสร้างให้บุคลากรเป็นผู้สนใจใฝุเรียนรู้ รูปแบบ การจัดการความรู้ที่เหมาะสมควร
ด าเนินการใน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างความรู้ ควรด าเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้าง
ความรู้โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนด าเนินการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้โดยมี
การลงมือปฏิบัติจริง ด้านการจัดเก็บความรู้ ควรมีกระบวนการจัดเก็บความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และควรมีโครงการเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ ด้านการกระจายความรู้ มหาวิทยาลัยฯ 
ควรด าเนินการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศทางความรู้จาก
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ก าหนดข้อปฏิบัติในการกระจายข้อมูลสู่หน่วยงานต่างๆ และก าหนดวิธีในการ
กระจายความรู้สู่หน่วยงานย่อย และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการโดยการ
น าความรู้จากฐานข้อมูลออกไปใช้ และมีระบบการสื่อสารเพ่ือการไหลของงานสู่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ฯ 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Agrawal (2001) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การออกแบบวัฒนธรรมองค์กรส าหรับการจัดการ
ความรู้ (creating organizational culture for knowledge management) ที่สนับสนุนแนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ โดยศึกษาการพิจารณาตรวจสอบ และท าความเข้าใจ
ในปัญหาที่ได้จากประสบการณ์การน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรของประเทศอินเดีย 
รวมทั้งการศึกษาเจาะจงที่การชี้เฉพาะว่า อะไรคือความจ าเป็น (needs) ต่อความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ และออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการจัดการ และ การจูงใจกลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้ 
(knowledge workers)  
 ผลของการวิจัย พบว่า 
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 1. การก่อเกิดความรู้ การได้มาซึ่งความรู้ และการน าความรู้ไปใช้เป็นแรงจูงใจที่แท้จริง และ
ความพอใจของกลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้  ซึ่งองค์กรควรต้องลงทุนทั้งเวลา และทรัพยากรเพ่ือจัดหา
กลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้ที่ดีกว่า 
 2. กระบวนการสังเกตข้อเท็จจริงขององค์กร จะเกิดประสิทธิผลได้จากการสื่อสารถึงการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการก่อเกิดของความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 3. องค์กรควรส่งเสริมสังคมแห่งการปฏิบัติ (communities of practices) ซึ่งจะกลายเป็น
กลุ่มท่ีอ้างอิงส าหรับกลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้ 
 4. องค์กรควรให้ก าลังใจกลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้ที่จะเทียบวัด (benchmarking) รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรอื่นๆ และบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 5. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management system) ควรจะ
ส่งเสริมให้มีและเรียกร้องจากบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 6. ระบบรางวัลค่าตอบแทนควรจะส่งเสริมเพ่ือก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 
 7. ทุกระบบ และกระบวนการในองค์กรควรก่อให้เกิดการออกแบบวัฒนธรรมส าหรับการ
จัดการความรู้ 
 ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของแรงจูงใจ และความพอใจของกลุ่มพนักงานที่ใช้
ความรู้ การสื่อสารภายในองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Davenport 
and Prusak (1998) กล่าวคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารภายในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิด
แรงจูงใจ และความพอใจของกลุ่มพนักงานที่ใช้ความรู้ แรงจูงใจ และความพอใจของกลุ่มพนักงานที่ใช้
ความรู้ยังเป็นพื้นฐานส าคัญมากท่ีสุดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการการจัดการความรู้  
 ผลการวิจัยยังสังเกตพบอุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร คือ การขาดแคลนผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง (lack of top management involvement) การขาดแรงดึงส าหรับ
ระบบของการจัดการความรู้ (lack of pull for knowledge management system) การขาดความเป็น
เจ้าของการท างานข้ามสายงาน (lack of cross-functional ownership) โครงสร้างองค์กรเป็น
อุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ (organizational structure hindering learning) และระบบรางวัล
ค่าตอบแทนมุ่งไปที่การจับต้องได้ และเป็นผลที่เร็ว (reward system focusing only on tangible 
and quick results) 
 Yahya and Goh (2002) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ (managing human resource toward achieving knowledge 
management) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
ความรู้ เจาะจงไปที่ความเกี่ยวพันระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน คือ การฝึกอบรม 
(training) การตัดสินใจ (decision-making) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) 
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และค่าจ้างและผลตอบแทน (compensation and reward) กับการจัดการความรู้ใน 5 ขอบเขต คือ 
การได้มาซึ่งความรู้  (knowledge acquisition) การสะสมองค์ความรู้  (knowledge 
documentation) การถ่ายโอนองค์ความรู้ (knowledge transfer) การเกิดขึ้นขององค์ความรู้ 
(knowledge creation) และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (knowledge application) ที่น ามาส ารวจ ผล
ทางสถิติชี้ให้เห็นว่า องค์กรที่มีองค์ความรู้ต้องการการจัดการที่แตกต่างจากองค์กรที่ไม่มีองค์ความรู้ 
ดังนั้น บทบาทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็จะมีความแตกต่างไปด้วย ในเรื่องของการพัฒนา
บุคลากร จะให้ความส าคัญกับคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้น า และทักษะในการแก้ปัญหา การ
ออกแบบระบบค่าจ้างและผลตอบแทน จะข้ึนอยู่กับการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม การแบ่งปันความรู้ 
และการคิดค้นนวัตกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พ้ืนฐานของการประเมินควรอยู่บนการปฏิบัติ
ของพนักงานในการจัดการความรู้ และความพยายามในการจัดการความรู้ 
 Kuhlen (2004) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการความรู้ กรอบ
แนวคิดส าหรับความร่วมมือด้านการผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เห็นได้อย่างชัดเจนในแง่การจัดการความรู้จากมุมมองขององค์กร การจัดการความรู้เป็น
ผลมาจากมุมมองด้านการเมือง และสื่อมวลชน กระบวนทัศน์ด้านการสื่อสารการจัดการความรู้  มี
ความเกี่ยวพันมากขึ้นกับวิธีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการแบ่งปันความรู้ กระบวน
ทัศน์ในการจัดการความรู้ได้เปลี่ยนรูปแบบการผลิต และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสิ้นเชิง และ
จะเป็นการจัดการในบริบททางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการสื่อสารจะมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อความ
เข้าใจแนวคิดการสร้าง และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท้ายสุดการจัดการความรู้ในแง่
กระบวนทัศน์ ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวโยงกับการสร้าง และกระจายความรู้ รวมถึงกระบวนทัศน์การ
จัดการตนเองจะเป็นผลลัพธ์หลักส าหรับงานของบรรณารักษ์และโครงสร้าง รวมถึงค าสั่งในการ
ถ่ายทอดสารสนเทศในสถาบัน 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
 สุรพงศ์  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดภาคใต้ โดยการทดสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลองโครงสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบ
หลักที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต้ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์กร ภาวะผู้น า การเรียนรู้ การจัดการความรู้ เทคโนโลยี ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้  จะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 13 
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จ านวน 62 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้โดยรวม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่เป็น
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องค์ประกอบหลัก    5 องค์ประกอบ โดยเรียงล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้
ดังต่อไปนี้ (1) การเรียนรู้, (2) การจัดการความรู้, (3) องค์กร, (4) ภาวะผู้น า และ (5) เทคโนโลยี จากนั้น 
ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่า Chi-square ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว และทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ พบว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Wang (2004) ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากวัฒนธรรมประจ าชาติ กับปัจจัยการจัดการ
ความรู้ ความคาดหวัง และ แนวปฏิบัติ การวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมข้ามชาติระหว่างไต้หวัน และ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความเชื่อของพนักงานชาวไต้หวันเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจัดการ
ความรู้ แตกต่างจากความเชื่อของพนักงานชาวอเมริกัน  ความคาดหวังของพนักงานชาวไต้หวัน 
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากความคาดหวังของ
พนักงานชาวอเมริกัน และแนวปฏิบัติของพนักงานชาวไต้หวันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ จาก
แนวปฏิบัติของพนักงานชาวอเมริกัน พนักงานชาวเอเชียกลายเป็นพนักงานผู้ทรงความรู้ เนื่องจาก
การถ่ายโอนด้านเทคโนโลยี และงานที่ต้องอาศัยความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ พนักงานชาวไต้หวันต้องมี
ความพร้อม และรวดเร็วต่อการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีมากกว่าพนักงานชาวอเมริกัน 
 Hollandworth (2004) นักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันได้ส ารวจสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ของทีม การทดสอบบรรทัดฐาน พฤติกรรมและเครื่องมือของผู้จัดการโครงการ  เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้จัดการโครงการ และการเรียนรู้ของทีมในโครงการ มีการท าวิจัย
เชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อยถึงการทดสอบโครงสร้างหน้าที่ของผู้จัดการโครงการที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ของทีมในโครงการ พบว่า บทบาทของผู้จัดการโครงการกลายเป็นกลยุทธ์โดยธรรมชาติ และ การ
สร้างความรู้มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดระยะยาวขององค์กร ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ ความหมายด้าน
บทบาท และบรรทัดฐานของผู้จัดการโครงการ ความเชื่อและเครื่องมือ การวิจัยนี้ใช้การส ารวจเชิง
ปริมาณกับผู้จัดการจ านวน 22 คน และสมาชิกทีมงานในโครงการจ านวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 
มีการรับรู้บทบาทของผู้จัดการโครงการในกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร บทบาทของผู้จัดการโครงการ
ในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งโครงสร้าง และกระบวนการส าหรับทีมงานในโครงการ เพ่ือ
ด าเนินการตามเปูาหมายของทีม และวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทฤษฎี และโมเดลการเรียนรู้ 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
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 วิลาวัลย์  มาคุ้ม (2549) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบหลักทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ การก าหนดความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเก็บความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ของครู ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ องค์ประกอบด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ (.96) องค์ประกอบด้านการสร้างความรู้ (.91) องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ 
(.91) องค์ประกอบด้านการเก็บความรู้ (.88) องค์ประกอบด้านการน าความรู้ไปใช้ (.88) และ
องค์ประกอบด้านการก าหนดความรู้ (.77) ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบหลัก จะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปรที่เป็น
องค์ประกอบย่อยทั้งหมด 23 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ 80 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ด้านการก าหนดความรู้ 11 ตัวบ่งชี้ ด้านการแสวงหาความรู้ 12 ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างความรู้ 
13 ตัวบ่งชี้ ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ 23 ตัวบ่งชี้ ด้านการเก็บความรู ตัวบ่งชี้ และด้านการน า
ความรู้ไปใช้ 12 ตัวบ่งชี้ ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้นตัวบ่งชี้การ
จัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ค่า Chi-square ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สุรัตน์  ดวงชาทม (2549) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: 
กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 3 ระดับ ดังนี้ (1) การ
เรียนรู้ระดับบุคคล ได้แก่ บุคลากรตระหนักในการแสวงหาความรู้ มีนิสัยใฝุเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เป็นผู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการท างาน และการพัฒนามากขึ้น มีความ
รับผิดชอบ และความคิดสร้างสรรค์ คิดและท าอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักปรับสภาพแวดล้อมของที่
ท างานให้เอ้ือต่อการท างาน และการเรียนรู้ สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีช่วยในการท างาน และ
การเรียนรู้ได้มากขึ้น (2) การเรียนรู้ระดับกลุ่ม ได้แก่ เทคนิคการท างานแบบเป็นคู่ โดยบุคลากรในแต่
ละกลุ่มจะมีเพ่ือนปฏิบัติงานแทนกันได้ และยังพบว่า แต่ละกลุ่มมีการประชุมทั้งแบบเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เพ่ือปรับแนวคิดในการท างานร่วมกันอยู่เสมอ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถ่ายโอน
ความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่มมากขึ้น มีการยอมรับความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
มากขึ้น เห็นประโยชน์การท างานเป็นทีม และมีความสามัคคีกันมากขึ้น (3) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
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ได้แก่ เทคนิคการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน มีการจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร มีการมอบอ านาจในการบริหารสั่งการ ตลอดจนมีการจัดเก็บ และน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ชูเกียรติ  บุญกะนันท์ (2550) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
องค์กร ด้านการบริหาร ด้านภาวะผู้น า ด้านการเรียนรู้ และด้านการจัดการความรู้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 82 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลรวม 
และทางตรงต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.58 และ 
0.76 ตามล าดับ และปัจจัยด้านการบริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.51 โดยส่งอิทธิพลผ่าน ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
 เตือนใจ  รักษาพงศ์ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ด้านการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
กิจกรรม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศการสอน (2) 
ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การพัฒนาความรู้ การสร้างความรู้  
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ (3) ด้านปัจจัยที่
สนับสนุนให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า  กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร 
เทคโนโลยีโครงสร้าง และการวัดผล ประสิทธิผลจากการน ารูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริหาร คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ทีมครูจัดการ
ความรู้งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ในทุกขั้นตอน ผู้บริหารสนับสนุนแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ครูน าการจัดการความรู้ไปพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในการท างาน 
 พูลสุข  สังข์รุ่ง และคนอ่ืนๆ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า 
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 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีพฤติกรรมการใช้ปัจจัยสนับสนุน การจัดการ
ความรู้โดยรวม และทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1.1 ด้านแหล่งการเรียนรู ้ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้แหล่งการเร ียนรู ้จาก
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การพบปะพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือน การสนทนากับบุคคล
ทั่วไปที่มีความรู้ และห้องสมุดเสมือนจริงที่ให้บริการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถาบันสอนเสริมความสามารถพิเศษ 
 1.2 ด้านทักษะการเรียนรู้ นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ทักษะการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการ
ฟังอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่เขียน 
และเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนซักถามได้ทุกครั้งที่พูด ตามล าดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพูดอย่าง
เดียว  
 1.3 ด้านเทคโนโลยี นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ ตามล าดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โทรสาร 
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีพฤติกรรมการจัดการความรู้โดยรวมในระดับ
มาก โดยมีการสร้างความรู้ และการจัดระบบความรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนการกระจายความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2.1 ด้านการสร้างความรู้ นักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างความรู้โดยการหาความรู้จาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต และ e-mail) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน และการสนทนากับกลุ่มเพ่ือน ตามล าดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจ 
 2.2 ด้านการจัดระบบความรู้ นักศึกษามีพฤติกรรมการจัดระบบความรู้ โดยจัดเก็บ
ความรู้ต่าง ๆ ไว้ในเอกสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ จัดเก็บความรู้ต่างๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ 
และสื่อจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ซีดี เครื่องเล่น MP3 MP4) และมีการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การใช้ search engine เป็นต้น) ตามล าดับ ส่วน
ทีม่ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดท าดัชนี และคู่มือการจัดเก็บเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น 
 2.3 ด้านการกระจายความรู้ นักศึกษามีพฤติกรรมการกระจายความรู้ โดยการสนทนา
กับผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเพื่อน และการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการท างานร่วมกัน ตามล าดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเขียนบทความ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 
 ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการความรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีดังนี้ (1) 
การไม่มีสมาธิ และปัญหาด้านความจ าท าให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่ (2) การไม่เข้าใจในความรู้ที่ได้รับมา (3) 
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สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีน้อย และไม่ทันสมัย เช่น สื่อ คอมพิวเตอร์ หนังสือ 
เทคโนโลยี (4) ไม่มีเวลาในการจัดการความรู้ และ (5) ความเกียจคร้าน 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Marquardt and Reynolds (1994) ท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
จัดการความรู้ ว่าองค์กรจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และบริการขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 1. การมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (appropriate structure) องค์กรควรมีโครงสร้างที่
เล็ก และคล่องตัว มีสายการบังคับบัญชาไม่มากจนเกินไป การบังคับบัญชาไม่ควรเน้นการควบคุม ไม่
ควรมีกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี ้เพ่ือให้เอ้ือต่อการตั้งทีมงานและการท างานร่วมกันเป็นทีม 
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดความรู้ที่องค์กรต้องการใช้ 
 2. วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (corporate learning culture) ซึ่งองค์กรควรมี
บรรยากาศที่กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการใฝุรู้ เกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า และ
ถ่ายทอดความรู้ต่อกันอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ บุคลากรทุกคน
ควรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เกิดนิสัยการเรียนรู้ในการท างาน โดยองค์กรต้องสนับสนุนอย่าง
จริงจังทั้งด้านการเงิน และขวัญก าลังใจ 
 3. เทคโนโลยีการเรียนรู้ (learning technology) องค์กรต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จัดให้มีการจัดเก็บ การ
ประมวล และการถ่ายทอดข้อมูลให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
สร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย เพ่ือช่วยในการถ่ายโอนความรู้ให้ทั่วทั้ง
องค์กร 
 4. การเป็นผู้น าในการส่งเสริมการจัดการความรู้ ผู้บริหารต้องให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเป็นผู้น าใน
การสนับสนุน การผลักดัน การจูงใจ การประสาน เพ่ือให้มีการร่วมกิจกรรมเพ่ือการบรรลุความส าเร็จ
ตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 5. วิสัยทัศน์ องค์กรควรก าหนดความรู้ วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่ง
สู่เปูาหมายเดียวกัน วิสัยทัศน์ที่ดีควรมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพ่ือสร้างให้เกิดการ
ยอมรับ และผูกพันกับจุดหมาย ซึ่งผู้บริหารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(environmental scanning) สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
องค์กร เพ่ือองค์กรจะได้มีการพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้ง 
ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ (strategy) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ชัดเจน 
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 6. ความสามารถและทักษะของบุคลากร ต้องมีการเพ่ิมอ านาจ และความรับผิดชอบในงาน 
(empowerment) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถในการเรียนรู้มีอิสระในการคิด 
และตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ ที่
ส าคัญก็คือ องค์กรควรกระจายความรับผิดชอบ และตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับล่าง เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้กลยุทธ์ และแผนงานของ
องค์กร 
 7. การมีส่วนร่วม องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานเชิงคุณภาพ โดยรวมที่เน้นการ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ องค์กรควรส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานโดยเน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการท างาน 
(teamwork and networking) ที่มีการสร้าง การแบ่งปัน และ การน าความรู้ไปใช้รวมทั้งต้องมีการ
ประสานงานกัน เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
 8. การเรียนรู้ องค์กรต้องจัดบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) 
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ทั้งนี้ควรตระหนักว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกัน และ
ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ที่ส าคัญ คือ ต้องให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ ขององค์กร และควร
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ และเรียนรู้จากบุคลากรคนอื่น ส่วนอื่น 
ฝุายอื่นด้วย รวมทั้งให้มีการกระจายเครือข่ายความสัมพันธ์ในองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีต่างๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน การประชุม การฝึกอบรม มีการ
สร้าง และถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพองค์กร เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (action learning) ที่ท าให้ทีมงานได้
เผชิญหน้ากับปัญหา และได้ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริง 
 Sallis and Jones (2002) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จขององค์กร พบว่า เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จ
ขององค์กร ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
 2. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
 3. ความสามารถในการพัฒนาและน าเสนอฐานความรู้ด้านสินค้าและบริการ 
 4. องค์กรเห็นคุณค่าของทุนปัญญา 
 5. ประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
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 6. ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 7. ความสามารถในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ 
 การศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า องค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์กร องค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าและการจัดการ องค์ประกอบด้านทีมงานและทีมการเรียนรู้ 
องค์ประกอบด้านกระบวนการในการแบ่งปันความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ และความช านาญ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้การจัดการความรู้ในองค์กรประสบความส าเร็จ โดยองค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์ และภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการก าหนดความรู้ที่ส าคัญไว้ในองค์กร 
 Hirschbuh and Bishop (2002) ท าการศึกษาการจัดการความรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
(distance learning) เพ่ือค้นหากระบวนการในการปิดช่องว่างระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และอัตราการเรียนรู้ ที่ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ช่องว่างดังกล่าวเป็นสาเหตุของการวิตกกังวลในตัวผู้เรียน พบว่า ช่องว่างที่เกิดขึ้นได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ (1) เป็นเรื่องยากในการจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนและผู้สอน (2) 
ผู้เรียนและผู้สอนไม่มีทักษะและความสามารถในการใช้งานผู้วิจัยใช้ระบบการจัดการความรู้ที่ง่ายต่อการใช้
งาน มีการทดสอบและรายงานผลผ่าน web-based ท าให้ช่องว่างที่เกิดข้ึนลดลง 
 Sabherwal and Becerra-Fernandez (2003) ท าการศึกษาผลของการใช้กระบวนการบริหาร
จัดการความรู้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อความเข้าใจในหลัก การบริหารจัดการ
ความรู้ที ่มากขึ้น งานวิจัยนี้ มุ่งความสนใจไปยังกระบวนการบริหารจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความรู้ที่ทราบมาก่อนแล้ว (perceived knowledge) เนื้อหาใน
ส่วนก่อนหน้านี้เป็นเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยสมมุติฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการ 4 ด้าน ในการบริหารจัดการความรู ้ ได ้แก ่ การด า เน ินงานร ่วมก ันภายใน 
(internalization) การด าเนินงานภายนอก (externalization) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) 
และการผนวกเข้าด้วยกัน (combination) ที่ใช้กับความรู้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 
ในการนี้ การวิจัยจัดท าขึ้น ณ ศูนย์วิจัยทางอวกาศ และการบินแห่งชาติ Kennedy (John F. 
Kennedy Space Center of the National Aeronautics and Space Administration) โดยใช้
บุคลากรจ านวน 159 คน และการสัมภาษณ์สองรอบ รวมถึงการใช้สมการที่เป็นระบบเพ่ือทดสอบ
ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานภายนอก (externalization) มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการความรู้ในระดับบุคคล ในขณะที่การขัดเกลาทางสังคม (socialization) และการผนวกเข้า
ด้วยกัน (combination) ส่งผลกระทบต่อระดับกลุ่ม และระดับองค์กรตามล าดับ โดยผลจากการ
ส ารวจดังกล่าวสามารถน ามาใช้สนับสนุนผลกระทบเชิงบวกต่อทุกระดับในองค์กรตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้อธิบายเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการศึกษา และการน าไปใช้รวมถึงการศึกษาวิจัย ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
 Anantatmula and Kanungo (2005) ท าการศึกษาเกณฑ์การวัดการจัดการความรู้ใน
องค์กร ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงการสื่อสาร การเพ่ิมความร่วมมือในองค์กร และการพัฒนา
ทักษะพนักงานเป็นเกณฑ์ในความพยายามการจัดการความรู้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์เหล่านี้สนับสนุนผล
การปฏิบัติการขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรม ผลการศึกษายัง
พบว่า การปรับปรุงการสื่อสารเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับภาครัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร การ
เพ่ิมความร่วมมือเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับองค์กรที่แสวงหาผลก าไร และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
โดยที่ภาครัฐบาลเน้นการปรับปรุงผลิตผล ในขณะที่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรเน้นการเรียนรู้และการ
ปรับตัว 
 Van Zolingen, Streumer, and Stooker (2006) ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
กรณีการบริหารจัดการความรู้ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท Comp จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่เน้นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบปัญหาจากการบริหารจัดการความรู้ และ
ผลกระทบที่ตามมาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทนี้ได้รับการแนะน าให้ใช้แบบอย่างการ
บริหารจัดการความรู้ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นุ่มนวล (soft model) หรืออีกนัยหนึ่ง การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเน้นการผสมผสานของนโยบายทางด้านบุคลากร ระบบและกิจกรรมให้เข้า
กับกลยุทธ์ขององค์กร โดยการเฝูาสังเกตจุดแข็ง สังเกตทักษะความรู้ของพนักงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
และสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ในส่วนนั้นเป็นประจ า และอีกนัยหนึ่ง คือ ใช้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้ (learning oriented culture) ซึ่งให้ความส าคัญแก่
สังคม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสร้างเครือข่าย และชุมชนในการท างาน วิธีการนี้ จะ
สร้างวัฒนธรรมในการท างานที่ข้อผิดพลาดกลายเป็นโอกาส และมีความไว้วางใจกันอย่างชัดเจน โดย
พนักงานได้รับเวลา และรางวัลจากการประมวล และจัดระบบความรู้ของตนเอง 
 Naresh and Khairuddin (2006) ท าการศึกษาผลการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา ผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการน าไปปฏิบัติเพ่ืองานวิจัยในอนาคต ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมิติ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Dimensions of the Learning Organization Questionnaire--DLOQ) 
เพ่ือเก็บข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ และทัศนคติต่อการเพ่ิมพูนความรู้ ประชากรในงานวิจัยนี้ 
คือ เจ้าหน้าที่ฝุายบุคลากร โดยเลือกเฉพาะวิทยาลัยเอกชนในประเทศมาเลเซีย โดยส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และส่งไปรษณีย์เพ่ือทวงถามอีกสองครั้ง และโทรศัพท์ไปติดตามผล
จากวิทยาลัยบางแห่ง โดยได้รับแบบสอบถามท่ีใช้ได้กลับคืนมา 238 ชุด จากท่ีส่งไปจ านวน 350 ชุด 
 ผลการศึกษา พบว่า มิติทั้ง 7 ขององค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อผลการ
เรียนรู้ (perceived knowledge performance) ผู้วิจัยสร้างสมการเพ่ือท านายผลการเรียนรู้ โดย
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สมการที่ดีที่สุดประกอบด้วย 3 ปัจจัย (individual level, team or group level and 
organizational level) (R2 = 0.405) กล่าวคือ ปัจจัยทั้งสามนี้ สามารถอธิบายผลความแปรปรวน
ของการเรียนรู้ได้ประมาณร้อยละ 41 (ทัศนคติต่อผลการเรียนรู้ = 0.312 X การเรียนรู้แบบทีม + 
0.239 X ภาวะผู้น า + 0.201 X โครงสร้างองค์กร) อีกทั้งสถาบัน การศึกษาที่มีบรรยากาศเพ่ือการ
เรียนรู้แบบเป็นทีม ผู้น าที่ทุ่มเทและมีระบบการบริหาร การศึกษาที่ดีจะเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
 
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) 
 โมเดลสมการโครงสร้าง หรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปร (Structural Equation Modeling--SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเพื ่อยืนยันแบบจ าลอง มากกว่าใช้ว ิเคราะห์เพื ่อส ารวจหรือระบุแบบจ าลองและ
เหมาะสมที่จะท าการทดสอบทฤษฎีมากกว่าการสร้างทฤษฎี (สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตร
วรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์, 2551, หน้า 4) ท าให้การทดลองเชิงสาเหตุส าหรับทฤษฎีที่มี
ความซับซ้อนมีความเป็นไปได้ โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง 
 โมเดลสมการโครงสร้าง ใช้วิเคราะห์เพื่อยืนยันโมเดลมากกว่าใช้วิเคราะห์เพื่อส ารวจหรือ
ระบุโมเดล จึงเหมาะส าหรับทดสอบทฤษฎีมากกว่าสร้างทฤษฎี การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการ
โครงสร้างจะเริ่มจากสมมุติฐานการวิจัยที่แสดงในรูปโมเดล โดยโมเดลนั้นสามารถสร้างเครื่องมือตัวแปรที่
อยู่ในโมเดลได้แล้วตรวจสอบโมเดลว่า เป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ ข้อตกลงเบื้องต้นบางอย่างภายใน
โมเดลสามารถผ่อนคลายได้ในระหว่างการวิเคราะห์เพ่ือยืนยันโมเดล โมเดลอาจมีการปรับบ้างเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมูล แต่โมเดลสมการโครงสร้างมิได้ใช้เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่โดยปราศจากทฤษฎีพื้นฐาน 
 จุดเด่นของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ สามารถสร้างตัวแปรแฝง (latent variables) ซึ่งเป็นตัว
แปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง โดยการประมาณค่าจากโมเดลด้วยตัวแปรสังเกตได้ (observed 
variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่วัดค่าได้ และยังทราบค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ และยังสามารถ
ประเมินค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551, หน้า 5; Stoelting, 
2002) 
 การทดสอบสมมุติฐานที่เขียนขึ้นในเชิงทฤษฎีที่ก าหนดขึ้น ประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปร
ตามจ านวนหนึ่ง โดยตัวแปรนั้นไม่เป็นอิสระจากกัน หรือต่างมีความสัมพันธ์ร่วมกันไม่มากก็น้อย และ
ทฤษฎีก าหนดไว้ให้หาค่าสัมประสิทธิ์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบายถึงผลลัพธ์ทางตรง และผลกระทบทางอ้อม 
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ซึ่งการวิเคราะห์มีการควบคุม ค่าความแปรปรวนระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามในกระบวนการ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งในรูปแบบเชิงทฤษฎีหรือโครงสร้าง โดยมีการประยุกต์วิธี  การ
วิเคราะห์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนี้ (Stoelting, 2002) 
 1. การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (path analysis) 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis--CFA) 
 3. การจ าลองสาเหตุเกี่ยวกับตัวแปรแฝง (causal modeling with latent variable) 
 4. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความแปรปรวน (even analysis of variance) 
 5. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (multiple linear regression analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นของสมการ
โครงสร้าง จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าข้อตกลงของสมการเชิงเส้นทั่วๆ ไป ดังนี้ (Stoelting, 2002) 
 1. ตัวแปรทั้งตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous) และตัวแปรแฝงภายใน 
(endogenous) รวมทั้งตัวแปรตาม ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ 
 2. ความคลาดเคลื่อนต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ 
 3. ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรภายนอกแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน 
 4. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบเป็นความสัมพันธ์  เชิงเส้น 
(linear) แบบบวก (additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 5. ความสอดคล้องกัน หรือความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร ถ้าตัวแปรภายนอก หรือตัวแปร
ตามภายในไม่สอดคล้องกันแล้ว ให้สังเกตว่า ตัวแปรที่แฝงอยู่มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้อง
กันก็สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรตาม ไม่มีความสอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการ
โครงสร้างจะไม่สามารถน ามาค านวณได้ 
 6. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีอย่างน้อย 200  
 ขั้นตอนการด าเนินงานของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (structural equation analysis) 
มีข้ันตอนดังนี้ (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอื่นๆ, 2551, หน้า 9-12) 
 1. สร้างโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐาน 
 2. สร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร 
 3.1 วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุแบบเต็มรูป 
 3.2 วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐาน 
 3.3 ทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐาน 
 3.4 ค านวณผลทางตรง ผลทางอ้อม และผลรวม 
 4. สรุปผลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม 
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 ความแตกต่างของการวิเคราะห์สมการโครงสร้างกับการวิเคราะห์อ่ืนๆ (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 
2550, หน้า 121) 
 1. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (path analysis) คือ การ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุ ไม่มีความสัมพันธ์ในรูปการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis--CFA) และไม่มีความสัมพันธ์ที่มีทิศทางย้อนกลับเหมือนการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง 
 2. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแตกต่างจากการวิเคราะห์พหุระดับ (multi-level 
analysis) คือ การวิเคราะห์พหุระดับไม่สนใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรเหมือน
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
 3. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (multi-
level causal analysis) คือ การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบการ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุที่ศึกษาหลายระดับ และในแต่ละระดับที่ลดหลั่นกันของข้อมูล แต่ไม่มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis--CFA) เหมือนการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง 
 การน าข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้จาก
ธรรมชาติมาวิเคราะห์โดยสมการโครงสร้าง จะต้องท าด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล ผู้วิจัยต้องมี
ความรอบรู ้ในหลักการ ทฤษฎีที ่เกี่ยวข้อง สามารถคัดเลือกตัวแปร  หรือองค์ประกอบส าคัญที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างโมเดลที่แสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
หรือองค์ประกอบได้อย่างสอดคล้องกับทฤษฎีจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยให้พ้ืนฐาน การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรเพ่ือสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ (casual model) และจะต้อง
สามารถน าความสัมพันธ์นั้นมาตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมมาได้เพ่ือยืนยันความ
น่าเชื่อถือของโมเดล ถ้าปราศจากพ้ืนฐานทางหลักการ เหตุผล ทฤษฎี และโมเดลที่เหมาะสม การ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุก็ไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการหาหลักฐานเพ่ือตอบว่า โมเดลเชิง
สาเหตุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้า โมเดลไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูล ผู้วิจัยอาจมุ่งความสงสัยไปที่ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดลว่า มีความเหมาะสมเพียงใด 
หรืออาจสงสัยถึงความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย และการด าเนินการวิจัย แต่ถ้าพบว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลที่ได้ยังไม่ใช่หลักฐานพิสูจน์ทฤษฎีหรือโมเดล เพียงแต่แสดง
ว่ายังไม่มีหลักฐานที่มาปฏิเสธทฤษฎีหรือโมเดล กล่าวอีกนัยหนึ ่ง  คือ หลักฐานเชิงประจักษ์
สนับสนุนความเป็นไปได้ของทฤษฎี และโมเดลเชิงสาเหตุ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่จะช่วยยืนยัน หรือ
ปฏิเสธโมเดลตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
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สาเหตุระหว่างตัวแปร (path analysis) การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) โดยใช้โปรแกรม LISREL (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2550, หน้า 121-22) และการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง ตัว
แปรด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสร้าง และวิเคราะห์สมการโครงสร้างเพ่ือ
ตอบค าถามการวิจัยหลายโปรแกรม โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ที่มี
ลักษณะเด่น 5 ประการคือ (Assessment Systems Corporation, 2008) 
 1. พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และการประมาณค่าพารามิเตอร์ใช้ทฤษฎีทางสถิติวิธี 
(maximum likelihood statistical method) และ ML (Modeling Laboratory) เพ่ือแก้ปัญหา
ข้อตกลงเบื้องต้นในส่วนของลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า 
 2. ลักษณะของสมการโครงสร้างมี 2 ลักษณะ คือ โมเดลการวัดเพื่อแก้ปัญหาความ
คลาดเคลื่อนในการวัด โดยใช้หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis--CFA) หรือการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบใน การประมาณค่าตัวแปรแฝงตามโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้กับตัวแปรแฝง  แล้วใช้ตัวแปรแฝงไป
วิเคราะห์ข้อมูล และสมการโครงสร้างจะครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทุกรูปแบบ 
จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ว่าเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โมเดลอิทธิพลทางเดียว 
หรือแบบอิทธิพลย้อนกลับ 
 3. สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางอิทธิพล หรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัว
แปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างระหว่างตัวแปรตามทฤษฎีได้หลายวิธี โดยใช้ Chi-
square ดัชนีวัดความพอเหมาะพอดี หรือดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index--GFI) 
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือ (Root of Mean square Residuals--RMR) เป็นต้น 
 4. ข้อจ ากัดในเรื่องข้อตกลงเบื้องต้นมีน้อยกว่า ท าให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากกว่าการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน และตัวแปรที่
วัดได้ หรือสังเกตได้ ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ 
 5. การเตรียมข้อมูล การสร้างข้อมูล กระท าได้แม้ข้อมูลจะเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบ
เรียงอันดับ หรือมีตัวแปรเซ็นเซอร์ทั้งบน และล่าง ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ ข้อมูลที่
มีความถ่ีมากๆ ที่ค่าใดค่าหนึ่ง 
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ภาพ 4 ตัวอย่างแผนภูมิเส้นทาง 

ที่มา. จาก What is Structural Equation Modeling?, by H. Zhu, 2005, Retrieved January 
5, 2009, from http://www.pinggu.org/bbs/Archive_view_5_13290.html 
 
 สัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์แผนภูมิเส้นทาง มีดังนี้ (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 
2551, หน้า 7; Zhu, 2005) 
 1. ตัวแปรแฝง (latent constructs) มีลักษณะการวัดที่เป็นนามธรรม เช่น สมรรถนะของ
บุคลากร ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
 1.1 ตัวแปรแฝงภายใน (exogenous) เป็นตัวแปรตามในสมการเดียว เช่น สมรรถนะ
ของบุคลากร 
 1.2 ตัวแปรแฝงภายนอก (endogenous) เป็นตัวแปรอิสระในทุกสมการ เช่น ปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 ตัวแปรแฝงภายในจะตกเป็นเปูาของตัวลูกศรอย่างน้อย 1 ด้าน ขณะที่ตัวแปรแฝง
ภายนอกเป็นต้นก าเนิดลูกศรทั้ง 2 ด้าน 
 2. ลูกศร แสดงถึงความสัมพันธ์ 
 2.1 ลูกศรหัวเดียว หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ผลกระทบทางตรงข้ามของตัว
แปรหนึ่งที่มีผลต่อตัวแปรหนึ่ง) 
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 2.2 ลูกศรสองหัว หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ 
 3. พารามิเตอร์ที่น าเสนอสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

 3.1 gamma () หมายถึง ส าหนับการถดถอยของตัวแปรแฝงภายในบนตัวแปรแฝง
ภายนอก 

 3.2 beta () หมายถึง ส าหรับการถดถอยของตัวแปรแฝงภายในตัวหนึ่งบนตัวแปรแฝง
ภายในอีกตัวหนึ่ง 

 3.3 phi () หมายถึง ส าหรับความแปรปรวนจากตัวท านายร่วมกันของตัวแปรแฝง
ภายนอกที่อยู่นอกโมเดลที่พิจารณาระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก 

 3.4 zeta () หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของโครงสร้าง 

 3.5 psi () หมายถึง พารามิเตอร์ของความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อน 

 3.6 lambda () หมายถึง ค่าน้ าหนักที่เชื่อมโยงโครงสร้างการวัดแมทริกซ์แลมด้า มี 2 
ชุด โดยอยู่ด้านตัวแปร x 1 ชุด และด้านตัวแปร y อีก 1 ชุด 

 3.7 epsilon () หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการวัดที่สัมพันธ์กับการวัด y 

 3.8 delta () หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการวัดที่สัมพันธ์กับการวัด x  

 3.9 B หมายถึง อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร  อ่ืนๆ  

 3.10  หมายถึง อิทธิพลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร  
 3.11 x หมายถึง ตัวแปรที่สังเกตได้ที่เป็นตัวแปรอิสระ 
 3.12 y หมายถึง ตัวแปรที่สังเกตได้ที่เป็นตัวแปรตาม 
 4. สัมประสิทธิ์บนลูกศร แบ่งเป็น 
 4.1 ลูกศรทางเดียว หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีตัว
แปรที่เป็นเปูาหมายของลูกศร และตัวแปรที่เป็นต้นก าเนิดของลูกศร 
 4.2 ลูกศรสองทาง ความสัมพันธ์ หรือความแปรปรวนร่วมของสองตัวแปร 
 4.3 ลูกศรไม่มีสัมประสิทธิ์ ถือว่ามีค่าสัมประสิทธิ์เป็น 1 
 
การประเมินความเหมาะสมของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 สามารถแบ่งเครื่องมือในการประเมินเป็น 3 กลุ่ม คือ (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551, หน้า 
21-25; Wuensch, 2006) 
 1. การตรวจสอบการประมาณค่าพารามิเตอร์ (examination of the solution) 
 1.1 ค่าพารามิเตอร์ในแมทริกซ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในโมเดลครบหรือไม่ 
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 1.2 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าน้อยบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่ดี และ  t-value มี
ค่ามากกว่า 2.00 แสดงว่า พารามิเตอร์นั้นมีค่าแตกต่างจากศูนย์ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้   ได้แสดงในวิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ 
 1.3 แมทริกซ์สหสัมพันธ์ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ ถ้ามีพารามิเตอร์  2 ตัว หรือ
มากกว่า มีความสัมพันธ์กันสูง โมเดลและพารามิเตอร์ก็จะไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
 1.4 สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (square of the 
Multiple Correlation Coefficient--SMC : R2) ถ้าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าน้อยแสดงว่า 
แบบจ าลองมีความตรงน้อย หรือไม่มีประสิทธิผล (effective) 
 2. การประมาณค่าความสอดคล้องของโมเดล (measure of overall fit)  

 2.1 2 (Chi-square) ค่า Chi-square เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบภายใต้สมมุติฐานหลัก คือ 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล ถ้า Chi-square มีค่ามากจนมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลไม่
สอดคล้องกับข้อมูล ถ้า Chi-square มีค่าน้อยจนไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูล การใช้ค่า Chi-square ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะข้อตกลงเบื้องต้นมีอยู่ 4 ประการ 
คือ 
 2.1.1 ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ต้องมีการแจกแจงปกติ 
 2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้แมทริกซ์ ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมในการ
ค านวณ 
 2.1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่เท่านั้น 
 2.1.4 ฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์จริงตามสมมุติฐานที่ใช้ การทดสอบ Chi-
square 
 2.2 ดัชนีเปรียบเทียบโมเดล (comparative fit) เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบโมเดลพ้ืนฐาน 
(baseline) ซึ่งโมเดลพ้ืนฐานจะถูกเรียกว่า “null” หรือ “independence” เป็นโมเดลที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด หรือโมเดลที่แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมกับโมเดลตามทฤษฎี 
หรือโมเดลตามสมมุติฐาน จะถูกเรียกว่า “model” ที่มี df หรือ d คือ degree of freedom ของ
โมเดล 
 2.2.1 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (root mean squared 
Residual--RMR) ใช้เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยดัชนีนี้จะบอกขนาด
ของส่วนที่เหลือจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และจะใช้ได้ดีเมื่อตัวแปรภายนอก และตัวแปรสังเกตได้ เป็นตัวแปรมาตรฐาน ดัชนียิ่งเข้าใกล้ศูนย์
แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 2.2.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit indices--GFI) เป็นดัชนีที่ใช้
ประโยชน์จากค่า Chi-square ในการเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเช ิง
ประจักษ์ของโมเดลสองโมเดล ซึ่งข้อมูลอาจจะมาจากข้อมูลชุดเดียวกัน  หรือข้อมูลต่างชุดกันก็ได้ 
โดยดัชนีนี้ ได้จากการหาอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความกลมกลืน (fit or fitting 
function) จากโมเดลก่อนปรับ และหลังปรับกับฟังก์ชันความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล เป็นค่าที่ไม่
ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อีกทั้งยังเหมาะกับการทดสอบความตรงไขว้อย่างละเอียด (cross validation) ที่มีการน าโมเดลไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างย่อยที่ถูกสุ่มมาเนื่องจากไม่มีกลุ่มตัวอย่างต่างชุด และกลุ่มตัวอย่างที่ท า การวิจัย
ขนาดใหญ่มาก 
 2.2.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (adjust goodness of fit 
indices--AGFI) เป็นการน าดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระซึ่งรวมทั้งจ านวนตัว
แปร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการเปรียบเทียบโมเดลสองโมเดล ข้อมูลอาจจะมาจากข้อมูลชุด
เดียวกัน หรือข้อมูลต่างชุดกันก็ได้ 
 2.2.4 รากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (root mean square 
error of approximation--RMSEA) เมื่อข้อตกลงเบื้องต้นของค่า Chi-square ที่ว่า โมเดลการวิจัยมี
ความตรงนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และไม่ให้ค่าสถิติข้ึนอยู่กับองศาอิสระ และเหมาะกับการ
ทดสอบความตรงไขว้อย่างละเอียด (cross validation) ที่มีการน าโมเดลไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ย่อยที่ถูกสุ่มมาเนื่องจากไม่มีกลุ่มตัวอย่างต่างชุด และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยขนาดใหญ่มาก และ
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมน ามาพิจารณาถึงความสอดคล้องกันมาก 
 2.2.5 NFI (normed fit index) ใช้เปรียบเทียบโมเดลการวิจัยว่า มีความกลมกลืน
สูงกว่าโมเดลอิสระโดยโมเดลที่ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน มากน้อยเพียงไร โดยจะบ่งชี้เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่สอดคล้อง และเหมาะที่จะใช้เพ่ือเปรียบเทียบกับโมเดลอิสระที่ให้ค่า Chi-square สูงมาก 
 2.2.6 RFI (relation fit index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า NFI แต่ไม่ได้แสดงผล
เป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงเพียงความมากน้อยของความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยสูงกว่าโมเดลอิสระ 
 2.2.7 IFI (incremental fit index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า RFI แต่ให้
ความส าคัญกับการเปรียบเทียบกันระหว่างจ านวนองศาอิสระของทั้งสองโมเดล 
 3. รายละเอียดอ่ืนๆ ในการประเมินความเหมาะสม (detailed assessment of fit) คือ 
การตรวจสอบหาแหล่งที่ท าให้โมเดลไม่มีประสิทธิภาพ 
 3.1 ส่วนเหลือมาตรฐาน (standardized residuals) จะแสดงในรูป stem and leaf 
plot หากค่ากระจายไปทางบวกมาก หรือลบมาก อาจจะเป็นไปได้ว่า มีการประมาณค่าสูง หรือต่ า
กว่าความเป็นจริง และ Q-plot ถ้าเบี่ยงเบนไปจากจุดที่อยู่แน่นในบริเวณของเส้น 45 องศา บ่งชี้ถึง
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ความไม่เป็นโค้งปกติของตัวแปร หรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างตัวแปร และถ้าค่าส่วน
เหลือมาตรฐานมีค่ามากกว่า 2.58 บ่งชี้ว่า โมเดลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 3.2 ดัชนีการปรับโมเดล (modification index) เป็นค่าผลต่างของค่า Chi-square 
ระหว่าง 2 โมเดล ถ้ามีค่ามากแสดงว่าพารามิเตอร์นั้นมีส่วนช่วยให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 หลังจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเรียบร้อยท าให้ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังนี้ 
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ภาพ 5 กรอบแนวคิดการวิจัยการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 
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จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยน ามาสร้างเป็นรูปแบบสมการโครงสร้างเพ่ือใช้
ทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพ 6 แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา 

อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล การสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ที่
ประกอบด้วยแปรการค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

2. ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา 
อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล และการสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้  

3. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ 
และทักษะในการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรการค้นหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และ
การใช้ประโยชน์ 



 
 

 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ กับการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมของ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้  ที่มีต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทาง และขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 
ประชากร 

ประชากรในการวิจ ัย คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 1,874 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง
จ าเป็นต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ Steven (1986) ระบุว่า อัตราส่วนจ านวนหน่วย
ตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ ควรจะเป็น 15 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ ซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา
มี จ านวน 17 พารามิเตอร์ จึงมีจ านวนเท่ากับ 255 คน 

3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

3.1 แบ่งประชากรตามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 19 หน่วย (ดังแสดงในตาราง 
1) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) การวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 255 หน่วยตัวอย่าง 
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3.3 ค านวณสัดส่วน (sampling proportion) เพื่อน าไปหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละชั ้น ดังแสดงในตาราง 1  การค านวนหาจ านวนกลุ ่มตัวในแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 
ตาราง 1  
การค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

หน่วยงาน 
จ านวนประชากร

สายวิชาการ 
จ านวนประชากรสาย

สนับสนุน 
จ านวนหน่วยตัวอย่าง

สายวิชาการ 
จ านวนหน่วยตัวอย่าง

สายสนับสนุน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 51 12 7 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 81 80 11 11 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 54 27 7 4 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 42 18 6 2 
คณะบริหารธุรกิจ 94 54 13 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 111 45 15 6 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 206 125 28 17 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 131 29 18 4 
คณะศิลปศาสตร์ 91 37 12 5 
กองกลาง  206  28 
กองคลัง  50  7 
กองนโยบายและแผน  17  2 
กองบริหารงานบุคคล  27  3 
กองพัฒนานักศึกษา  40  5 
สถาบันวิจยัและพัฒนา  14  2 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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10 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  55  7 
หน่วยตรวจสอบภายใน  3  1 
ส านักงานอธกิารบด ี  25  3 
รวม 900 974 122 133 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยองค์กร 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้   
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  เป็นแบบสอบถามที่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ ้น 

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ สังกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน   
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านองค์กรเพ่ือก าหนดเป็นนิยาม
ศัพท์เฉพาะของปัจจัยด้านองค์กร   
 2. ก าหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะของปัจจัยด้านองค์กร 

3. สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์ตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่ กิติ
เดช  จันทรศรีวงศ์ (2548, หน้า 3 - 6); บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547); บุญส่ง หาญพานิช (2546); 
วิลาวัลย์  มาคุ้ม (2549); Agrawal (2001); Davenport and Prusak (1998); Gorelick et al. (2004); 
Marquardt (1996); Marquardt and Reynolds (1994) 

4. สร้างมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที ่สุด ส าหรับข้อความเชิงลบจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในทางตรงข้ามกับข้อความเชิงบวก 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัดในข้อเชิงบวก เป็นดังนี้ 

มากที่สุด  = 5 คะแนน 
  มาก   = 4 คะแนน 
  ปานกลาง  = 3 คะแนน 
  น้อย   = 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  = 1 คะแนน 

5. ตรวจสอบข้อค าถามแต่ละข้อว่าสามารถตอบตามมาตรวัดได้หรือไม่ 
6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้าง และหาค่าความเชื่อมั่น  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดเป็นนิยามศัพท์

เฉพาะของปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
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2. ก าหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะของปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
3. สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์ตามแนวคิดของ ชูเกียรติ บุญกะนันท์ (2550);    

สุรพงศ ์เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547); วิลาวัลย์  มาคุ้ม (2549); Maquardt (1996); Senge (2006) 
4. สร้างมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด ส าหรับข้อความเชิงลบจะมีเกณฑ์การให้ค าแนนในทางตรงข้ามกับข้อความเชิงบวก โดย
เกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัดในข้อเชิงบวก เป็นดังนี้ 

มากที่สุด  = 5 คะแนน 
  มาก   = 4 คะแนน 
  ปานกลาง  = 3 คะแนน 
  น้อย   = 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  = 1 คะแนน 
 5. ตรวจสอบข้อค าถามแต่ละข้อว่าสามารถตอบตามมาตรวัดได้หรือไม่ 
 6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่า ความ
เชื่อมั่น 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อประเมิน การจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนด เป็นนิยาม
ศัพท์เฉพาะ 

2. ก าหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะของการจัดการความรู้ 
3. สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์ตามแนวคิดของ ชูเกียรติ บุญกะนันท์ (2550); วิ

ลาวัลย ์มาคุ้ม (2549); Marquardt (1996) 
4. สร้างมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัด เป็นดังนี้ 
 

มากที่สุด  = 5 คะแนน 
  มาก   = 4 คะแนน 
  ปานกลาง  = 3 คะแนน 
  น้อย   = 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  = 1 คะแนน 

5. ตรวจสอบข้อค าถามแต่ละข้อว่าสามารถตอบตามมาตรวัดได้หรือไม่ 
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6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง และหาค่าความเชื่อมั่น 
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 มีวิธีทดสอบคุณภาพ ดังนี้  
1. การทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไป

ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมิน ด้วยคะแนน 3 
ระดับ คือ +1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง และจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใน
ครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้มีการปรับปรุงข้อความในบางข้อให้ชัดเจน และเข้ากับบริบทของบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ยิ่งขึ้น ผู้วิจัย ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Object Congruence--IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใช้สูตร ดังนี้ (สุวิมล  ติรกานันท์, 
2548, หน้า 140)  

   IOC =   
  

 
  

IOC =  ดัชนีความสอดคล้อง 
∑R = ผลบวกของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, หน้า 242-243) ซึ่งหมายถึงรายการนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย และเนื้อหาที่จะวัด (ศิริชัย กาญจนวสี, 2550) จึงจะน าไปท าการทดลองใช้ โดยมีข้อ
ค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้พิจารณาตัดทิ้งไป โดยปัจจัยด้านองค์กรได้ตัด
ข้อค าถาม 24 ข้อ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ตัดข้อค าถาม 11 ข้อ และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ได้
ตัดข้อค าถาม 13 ข้อ ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.6 
- 1 

2. ทดสอบความเที ่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ปัจจัยการจัดการความรู้  ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
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คุณลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 30 
คน ซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

4. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละส่วน โดยหาค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) (สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า 146) ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังข้อมูลที่ปรากฏตาราง 2 
 
ตาราง 2 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าพิสัย r ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น 

(Cronbach’s alpha) 
ปัจจัยด้านองค์กร 23  .947 
     วัฒนธรรมองค์กร 4 .500 - .680 .784 
     ภาวะผู้น า 3 .738 - .910 .915 
     การศึกษา การอบรม และการ
พัฒนา 

4 .504 - .757 .803 

     เทคโนโลยี 3 .837 - .920 .944 
     การให้รางวัล 4 .712 - .813 .902 
     การสื่อสารความรู้ 5 .539 - .845 .895 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 12  .878 
     ระดับการเรียนรู้ 3 .303 - .746 .698 
     ประเภทการเรียนรู้ 3 .767 – 778 .878 
     ทักษะการเรียนรู้ 4 .859 - .937 .961 
การจัดการความรู้ 

การค้นหาความรู้ 
การสร้างความรู้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
การประมวลและกลั่ นกรอง

ความรู้  
การถ่ายทอดความรู้และการใช้

ประโยชน์ 

18 
4 
4 
3 
 
4 
 
3 

 
.422 - .818 
.213 - .668 
.691 - .867 

 
.591 - .944 

 
.545 - .572 

.929 

.824 

.629 

.858 
 

.872 
 

.714 



87 
 

 
  



88 
 

เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้แล้ว จึงน าแบบสอบถาม
ไปเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

5. ความตรงทางโครงสร้าง  (construct validity) คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนผ่าน
การทดสอบและการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด แล้วน าผลที่ได้จากการทดลองใช้มา
วิเคราะห์ยืนยันปัจจัย (confirm factor analysis) เพ่ือทดสอบความตรงทางโครงสร้างของแต่ละ
ปัจจัยที่น ามาศึกษา 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านองค์กร (ORGAN) โดยการใช้
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรทั้ง 5 คือ วัฒนธรรมองค์กร (CUL) ภาวะผู้น า
(LED)  เทคโนโลยี (TECH)  การให้รางวัล (REW)  การศึกษา อบรม และพัฒนา (TD) และการสื่อสาร
ความรู้ (COM) วิเคราะห์ดังแสดงในภาพ 7 

 

ORGAN

CUL

LED

TECH

REW

TD

COM

.84

.82

.87
.80
.93
.88

.70

.67

.75

.65

.86

.77

.45

.18

.32

-.32

 
 

 2=4.583, df =5, P-value=.917, RMSEA=.000,  2/df=.917, GFI=.994, AGFI=.974 
 

ภาพ 7 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านองค์กร 

ที่มา. จาก การวิเคราะห์ข้อมูลความตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยด้านองค์กร 
 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองการวัดปัจจัยด้านองค์กรมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ( 2= 4.583, df =5, P-value=.917, RMSEA=.000) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ .994 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AFGI) และมีค่าเท่ากับ .974  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมด 
พบว่า 6 ตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบ สูงสุด คือ การศึกษา อบรม และพัฒนา รองลงมา คือ การสื่อสารความรู้ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า และการให้รางวัล โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .93, .88, .87, 
.84, .82 และ .80 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัวแปรมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ (เกณฑ์มากกว่า .30)  

3.2 ผลการวิเคราะห์ความเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านการเรียนรู้ (LEARN) โดยการใช้
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรทั้ง 3 อันได้แก่ ระดับการเรียนรู้ (LevK)  ประเภท
การเรียนรู้ (KoK)  และทักษะในการเรียนรู้ (SKK) ผลการวิเคราะห์ดังแสดง ดังภาพ 8 
 

LEARN

LevK

KoK

SKK

.71

.96
.91

.50

.91

.82
 

 

 2=1.171, df =13, P-value=.279, RMSEA=.026,  2/df=1.171, GFI=.997, AGFI=.982 
 
ภาพ 8 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

ที่มา. จาก การวิเคราะห์ข้อมูลความตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองการวัดการเรียนรู้มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

( 2=1.171, df =13, P-value=.279, RMSEA=.026) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
.997 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AFGI) มีค่าเท่ากับ .985  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมด 
3 ตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
สูงสุด คือ ประเภทการเรียนรู้ รองลงมา คือ ระดับการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้  โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .96, .91 และ .71 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรสังเกตทุก
ตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ (เกณฑ์มากกว่า .30)  

3.3 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านการจัดการความรู้ (KM) โดย
การใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรทั้ง 5 อันได้แก่ การค้นหาความรู้ (DefK) 
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การสร้างความรู้ (Crek) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Crap) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Shak) 
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (UtiK) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในภาพ 9 

 

KM

DefK

CreK

CraP

ShaK

UtiK

.90
.93

.88

.83
.91

.82

.93

.83

.84

.77

.37

.19

 
 

 2=3.788, df =3, P-value=.285, RMSEA=.02,  2/df=1.263, GFI=.994, AGFI=970 
 

ภาพ 9 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 

ที่มา. จาก การวิเคราะห์ข้อมูลความตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองการวัดการจัดการความรู้มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ( 2= 3.788, df =3, P-value=.285, RMSEA=.021) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ .994 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AFGI) มีค่าเท่ากับ .970  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมด 
5 ตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
สูงสุด คือ การสร้างความรู้ รองลงมา คือ การประมวลและกลั่นกรองความรู้  การค้นหาความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ และการจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .93, .91, .90, .88 และ .83 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ (เกณฑ์มากกว่า .30)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วนเพ่ือให้ได้จ านวนที่เท่ากันในแต่ละหน่วยงาน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานที่ก าหนด โดยคณะผู้วิจัยไปพบด าเนินการ

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยนัดรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และ ท าการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างได้ครบ 
255 ฉบับ 
 4. น าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามครบถ้วนสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เพื่อ
หาค่าสถิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าสถิติ กล่าวคือ  
     1.1.หาค่าร้อยละ (percentage) ของเพศ สังกัด อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการท างาน 

1.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของปัจจัย
ด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  

โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการ เรียนรู้ 
และการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้ (Best, 1981, p. 
182) 

  ค่าเฉลี่ย    หมายถึง 
  4.50-5.00   มากที่สุด 
  3.50-4.49   มาก 
  2.50-3.49   ปานกลาง 
  1.50-2.49   น้อย 
  1.00-1.49   น้อยที่สุด 
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    1.3 หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้กับการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ตาม
วิธีของ Pearson (Pearson product moment correlation) 

2. การหาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้ 
    วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลระหว่างปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

กับการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะผู้วิจัยได้สร้าง
โมเดลการวิจัยตามสมมุติฐาน (hypothesis model) ในรูปสมการโครงสร้าง (structural equation 
modeling--SEM) เพ่ือใช้ทดสอบ และประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

3. สรุปผลเชิงสาเหตุของตัวปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ที่มีต่อการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เป็นโมเดลความสัมพันธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปเป็นค่าอิทธิพลรวม ( total effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect 
effect) ของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

จรรยาบรรณการวิจัย 
 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ยึดหลักมาตรฐานจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ 
(Standards on Ethics and Integrity) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) ใน
ประเด็นด้านการวิจัยและประเมิน (Research and Evaluation) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 3 
ระยะ ได้แก่ 

1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมี
ความสามารถเพียงพอ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความ
โปร่งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัย 

2. นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
นั้นต้องปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยความเมตตา เก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะของ
การด าเนินงานวิจัย ต้องด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ความกา้วหน้าตามกรอบเวลาที่ก าหนดไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจาก
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ที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญา ต้องระงับและพร้อมยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่างานวิจัยของตนมี
ผลกระทบต่อสาธารณชนสิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้คาดคิด
มาก่อน 

3. หลังการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจนและมีข้อมูล
หรือหลักฐานสนับสนสนุนเพียงพอต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ใน
รายงานผลการวิจัยระบุและล าดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงาน
เรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งแห่งต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม 
และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษา
ข้อมูลและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด 
เพ่ือให้พร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

 
 

 

 



 
 

 
บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ โดยมี

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ กับการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (3) เพ่ือทดสอบแบบจ าลองที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ และ (4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมของ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการ เรียนรู้ 
ที่มีต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
องค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของบุคลากร  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ กับการจัดการความรู้ของบุคลากร  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ ที่ส่งอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู ้ของบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ โดย
น าเสนอเป็น 4 ตอน จะน าเสนอตามล าดับ 

เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกและเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ และก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ และตัวแปร
ต่างๆ  ดังนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนค่าสถิติ 
Mean   หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D.   หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Var  หมายถึง ความแปรปรวน 
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Max  หมายถึง  คะแนนสูงสุด 
Min  หมายถึง  คะแนนต่ าสุด 
SK  หมายถึง ค่าความเบ้ 
KU  หมายถึง  ค่าความโด่ง 
  2  หมายถึง  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
RMR  หมายถึง  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean  

Square Residual) 
RMSEA หมายถึง  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ

ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation) 
GFI  หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI  หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness 
of  

Fit Index)  
PGFI หมายถึง ค่าดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสมพอดี 

(Parsimony. Goodness of Fit Index) 
TE  หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total Effect) 
DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE  หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรแฝง 

ORGAN หมายถึง  ปัจจัยด้านองค์กร 
LEARN หมายถึง  การเรียนรู้  
KM  หมายถึง  การจัดการความรู้ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปรสังเกต 
CUL  หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กร 
LED  หมายถึง  ภาวะผู้น า  
TECH  หมายถึง  เทคโนโลยี 
REW  หมายถึง  การให้รางวัล 
TD  หมายถึง  การศึกษา อบรม และพัฒนา 
COM  หมายถึง  การสื่อสารความรู้ 
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LevK  หมายถึง  ระดับการเรียนรู้ 
KoK  หมายถึง  ประเภทการเรียนรู้ 
SKK  หมายถึง  ทักษะในการเรียนรู้ 
DefK  หมายถึง  การค้นหาความรู้ 
Crek  หมายถึง  การสร้างความรู้ 
Crap  หมายถึง  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
Shak  หมายถึง การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
UtiK  หมายถึง  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร

สังเกตได้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ า
ลักษณะการกระจาย และการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการน าเสนอจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
สังเกตได้ของตัวแปรด้านด้านองค์กร ด้านการเรียนรู้ และด้านการจัดการความรู้  

 
ตาราง 3 
จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการท างาน สายการปฏิบัติงาน หน่วยงานสังกัด 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 88  34.80 
     หญิง 165  65.20 

รวม 253 100.00 
อายุ   
     20-30 ปี 55   21.70 
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     31-40 ปี  107   42.30 
 
ตาราง 3 (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
     41-50 ปี 54 21.30 
     51 ปีขึ้นไป 37  14.60 

รวม 253 100.00 
สถานะภาพ   
     โสด 108 42.70 
     สมรส 138 54.50 
     หย่าร้าง 7 2.80 

รวม 253 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่ามัธยม 1 0.40 
     มัธยม 15 5.90 
     อนุปริญญา 13 5.10 
     ปริญญาตรี 90 35.60 
     ปริญญาโท 91 36.00 
     ปริญญาเอก 39 15.40 

รวม 253 100.00       
ประสบการณ์ในการท างาน   
    ต่ ากว่า 5 ปี   40 15.80 
    6-10 ปี   61 24.10 
    11-15 ปี 67 26.50 
    16-20 ปี 32 12.60 
    21-25 ปี 20 7.90 
    26-30 ปี 18 7.10 
    30 ปี ขึ้นไป 15 5.90 

รวม 253     100.00 
สายการปฏิบัติงาน   
    วิชาการ 122 48.20 
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    สนับสนุน 131 51.80 
รวม  253     100.00 

ตาราง 3 (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หน่วยงานสังกัด   
     ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 7.50 
     เทคโนโลยีการเกษตร 22 8.70 
     เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 3.20 
     บริหารธุรกิจ 20 7.90 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 8.30 
     วิศวกรรมศาสตร์ 45 17.80 
     ศิลปกรรมศาสตร์ 17 6.70 
     ศิลปศาสตร์ 17 6.70 
     กองกลาง 28 11.10 
     กองคลัง 7 2.80 
     กองนโยบายและแผน 2 0.80 
     กองบริหารงานบุคคล 3 1.20 
     กองพัฒนานักศึกษา 5 2.00 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 0.80 
     สารสนเทศ 10 4.00 
     ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 7 2.80 
     ตรวจสอบภายใน 1 0.40 
     ส านักงานอธิการบดี 3 1.20 

รวม 253 100.00 

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้มีจ านวนทั้งหมด  253 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.20 และ 34.80 ตามล าดับ มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.30 และช่วงอายุส่วนน้อยอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 14.60 ตามล าดับ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา
เป็นปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 35.60 และส่วนน้อยอยู่ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .40 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่
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ในช่วง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.10 รองลงมาได้แก่ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.10 และช่วงอายุที่
มีประสบการณ์น้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.90ตามล าดับ สายการปฏิบัติงาน
ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 51.80 และสาย
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 48.20 หน่วยงานสังกัดที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากสุดได้แก่  คณะวิศวกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 17.80 รองลงมา คือ กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.10 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในตรวจสอบภายใน คิดเป็นร้อยละ .40 ตามล าดับ  

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์กร ปัจจัยการเรียนรู้ และปัจจัยการจัดการความรู้
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

และการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตาราง 4 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยองค์กร ปัจจัยการเรียนรู้ และปัจจัยการจัดการความรู้  
 

ตัวแปร Mean S.D. Min Max SK KU Var 
ระดับค่า

ความหมาย 
ปัจจัยด้านองค์กร 
     1. วัฒนธรรมองค์กร 
     2. ภาวะผู้น า 
     3. เทคโนโลย ี
     4. การศึกษา การอบรม 

และการพัฒนา 
     5. การให้รางวัล 
     6. การสื่อสารความรู้ 

ภาพรวมปัจจัยด้านองค์กร 
ปัจจัยการเรียนรู้    
     1. ระดับการเรียนรู้ 

 
3.24 
3.17 
3.30 

 
3.27 
3.35 
3.46 
3.35 

 
3.47 

 
.85 
.90 
.93 

 
.95 
1.00 
.88 
.80 

 
.80 

 
1.23 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00
1.26 

 
1.22 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
5.00 
5.00 
5.00
4.83 

 
5.00 

 
-.20 
-.23 
-.26 

 
-.32 
-.71 
-.36 
-.35 

 
-.36 

 
-.58 
-.47 
-.77 

 
-.61 
.16 
-.28 
-.37 

 
-.28 

 
.85 
.90 
.93 

 
.95 
1.00 
.88 
-.37 

 
-.28 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
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     2. ประเภทการเรียนรู้ 
     3. ทักษะการเรียนรู้ 
     ภาพรวมปัจจัยการเรียนรู้ 

3.44 
3.43 
3.41 

.92 

.94 

.81 

1.00 
1.00 
1.31 

5.00 
5.00 
5.00 

-.28 
-.33 
-.45 

-.47 
-.52 
-.44 

-.47 
-.52 
.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ตัวแปร Mean S.D. Min Max SK KU Var 
ระดับค่า

ความหมาย 
    ปัจจัยการจัดการความรู้ 
     1. การค้นหาความรู้ 
     2. การสร้างความรู้ 
     3. การจัดความรู้ให้เป็น

ระบบ 
4. การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 
5. การถ่ายทอดความรู้และ

การใช้ประโยชน์ 
ภาพรวมปัจจัยการจัดการ
ความรู้ 

 
3.28 
3.40 

 
3.30 

 
3.44 

 
3.42 

 
3.37 

 
.87 
.87 

 
.94 

 
.88 

 
.93 

 
.80 

 
1.25 
1.00 

 
1.00 

 
1.25 

 
1.00 

 
1.32 

 
5.00 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
5.00 

 
-.19 
-.39 

 
-.18 

 
-.38 

 
-.45 

 
-.38 

 
-.63 
-.52 

 
-.55 

 
-.20 

 
-.57 

 
-.28 

 
.75 
.75 

 
.88 

 
.79 

 
.87 

 
.64 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการ

วิจัย รวมทั้งสิ้น 14 ตัวแปร โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ความเบ้ 
ความโด่ง ความแปรปรวน และระดับความหมายของค่าเฉลี่ย เพ่ือดูลักษณะการกระจายและการแจก
แจงของตัวแปรสังเกตแต่ละตัว ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้  

ปัจจัยองค์กร พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางในทุกตัวแปร โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุดในปัจจัยองค์กรได้แก่ การสื่อสารความรู้ การให้
รางวัล วัฒนธรรมองค์กร มีค่าเท่ากับ 3.46, 3.35, และ 3.24 ตามล าดับ องค์ประกอบของปัจจัยด้าน
องค์กรทั้งหมดมีค่าความแปรปรวนอยู่ระหว่าง .85 ถึง .93 ส่วนค่าความเบ้ พบว่า ทุกตัวแปรในปัจจัย
ด้านองค์กรมีค่าเป็นลบ แสดงว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
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ส่วนความโด่งมีค่าเป็นทั้งบวกเกือบทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรการให้รางวัล มีค่าอยู่ระหว่าง -.58 ถึง    
-.27 แสดงว่ารูปร่างการแจกแจงข้อมูลเป็นโค้งสูงกว่าโค้งปกติ ในขณะตัวแปรการให้รางวัลมีรูปร่าง
การแจกจงข้อมูลเป็นโค้งเตี้ยกว่าโค้งปกติ 

ปัจจัยการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความคิดเห็น
ในระดับปานกลางในทุกตัวแปร โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุดในปัจจัยการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับการเรียนรู้ 
ประเภทการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 3.47, 3.44, และ 3.41 ตามล าดับ ความ
แปรปรวนของปัจจัยการเรียนรู้อยู่ระหว่าง -.47 ถึง .67 ส่วนค่าความเบ้ พบว่า ทุกตัวแปรในปัจจัย
ด้านองค์กรมีค่าเป็นลบยกเว้นตัวแปรการให้รางวัล แสดงว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนความโด่งมีค่าเป็นทั้งบวกทุกตัวแปรที่เป็งองค์ประกอบของปัจจัย
การเรียนรู้มีค่าอยู่ระหว่าง -.52 ถึง -.28 แสดงว่ารูปร่างการแจกแจงข้อมูลเป็นโค้งเตี้ยกว่าโค้งปกติ 

ปัจจัยการจัดการความรู้ พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลางในทุกตัวแปร โดยค่าเฉลี่ยที่สูงสุดในปัจจัยการเรียนรู้ได้แก่ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ และการสร้างความรู้ มีค่าเท่ากับ 3.44, 
3.42, และ 3.40 ตามล าดับ ความแปรปรวนของปัจจัยการเรียนรู้อยู่ระหว่าง.75 ถึง .88 ส่วนค่าความ
เบ้ พบว่า ทุกตัวแปรในปัจจัยด้านการจัดการความรู้มีค่าเป็นลบทุกตัว แสดงว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการความรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนความโด่งมีค่าเป็นทั้งลบทุกตัวแปรที่
เป็งองค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดการความรู้ มีค่าอยู่ระหว่าง -.63 ถึง -.20 แสดงว่ารูปร่างการ
แจกแจงข้อมูลเป็นโค้งเตี้ยกว่าโค้งปกติ 

 
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในแบบจ าลอง

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการจัดการความรู้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือตอบสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ วัฒนธรรมองค์กร (CUL) ภาวะ 

ผู้น า (LED)  การศึกษา อบรม และพัฒนา (TD) เทคโนโลยี (TECH) การให้รางวัล (REW) การสื่อสาร
ความรู้ (COM) มีความสัมพันธ์กับ ระดับการเรียนรู้ (LevK) ประเภทการเรียนรู้ (KoK) ทักษะการเรียนรู้ 
(SKK) การค้นหาความรู้ (DefK) การสร้างความรู้ (Crek) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Crap) การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Shak) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (UtiK) โดยผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 91 คู่ มีค่าระหว่าง 
.158 ถึง .880 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตาราง 5  
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ความสัมพันธ์ทั้งหมด 78 คู่ แสดงค่าเป็นบวกทั้งหมด แสดงถึงความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน 
โดยตัวแปรสังเกตทั้งหมดแสดงค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัวแปรสังเกต เพื่อตรวจสอบ
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 78 คู่ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .158 ถึง  .880  จึงไม่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุระหว่างตัวแปร
สังเกตในแบบจ าลอง โดย Tabachnick and Fidell (2001: 82-83) กล่าวว่า ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ
เกิดจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ที ่มีค่าตั ้งแต่ .90 ขึ ้นไป ดังนั้น ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตจึงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติของสมการ
โครงสร้าง 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 

  

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ทีค่ณะผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยด้าน
องค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี 
การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยแปรการค้นหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (2) ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ภาวะผู้น า การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้ มี
อิทธิพลปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะ
ในการเรียนรู้ และ (3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการ
เรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรการค้นหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 
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ภาพ 7 สมการโครงสร้างตามสมมุติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มอิีทธิพลต่อการจัดการความรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ผลการทดสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังแสดงในภาพ 8 
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2  = 206.789   df=  74 ,  p-value= .000 2 /df =  2.4794,  RMR= .034,  GFI= .891, 

AGFI= .845, PGFI= .628, RMSEA= .084 

 
ภาพ 8  ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างตามสมมุติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ที่มา. จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเต็มรูปกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
จากภาพ 26 เมื่อพิจารณาแบบจ าลองการวัด (Measurement Model) พบว่า 

ตัวแปรสังเกตทุกตัวสามารถใช้แทนตัวแปรแฝงได้  โดยน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งมีรายละเอียด คือ ตัวแปรแฝงองค์กร มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .76 ถึง .85 ตัวแปรแฝงระดับการเรียนรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .28 ถึง .80 ตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .81 ถึง .89  
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ตาราง 6 
ค่าน  าหนักองคป์ระกอบของตัวแปร 

   
Estimate S.E. St. Regression  C.R. P 

Learn <--- ORG .249 .061 .887 4.065 *** 

KM <--- Learn .993 .365 .813 2.721 .006 

KM <--- ORG .675 .090 .889 7.539 *** 

DefK <--- KM .963 .050 .842    17.343         *** 

CreK <--- KM 1.039 .054 .278 19.066 *** 

CapK <--- KM 1.029 .063 .799 16.305 *** 

ShaK <--- KM 1.063 .056 .802 19.143 *** 

UtiK <--- KM 1.059 .061 .800 17.343 *** 

LevK <--- Learn .301 .073 .758 4.123 *** 

KoK <--- Learn 3.325 .807 .762      4.123         *** 

SKK <--- Learn 3.419 .829 .779 4.125 *** 

COM <--- ORG .978 .063 .819 15.429 *** 

km18 <--- ORG 1.029 .072 .846 14.211 *** 

REW <--- ORG 1.009 .070 .887 14.321 *** 

TECH <--- ORG 1.012 .068 .813 14.809 *** 

LED <--- ORG 1.022 .064 .889 16.018 *** 

CUL <--- ORG .979 .061 .842 4.065 *** 

 
เมื่อพิจารณาเส้นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแบบจ าลองสมมุติฐาน ความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากภาพ 8 พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อระดับการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ β = 
.80 และ .61 โดย p > .001 ตามล าดับ ในขณะเดียวกันยังพบว่าระดับการเรียนรู้ยังมีอิทธิพลต่อการ

จัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ β  = 
.30, p > .001    
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ตัวแปรการจัดการความรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ากับ .83 แสดงว่า ตัวแปรในแบบจ าลองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได้ร้อยละ 83 และระดับการเรียนรู้เท่ากับ .65 แสดงว่าตัวแปรในแบบจ าลองสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรระดับการเรียนรู้ได้ร้อยละ 65 

จากข้อมูลในภาพ 8 พบว่า สมการโครงสร้างตามสมมุติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 206.789 ค่า  2/df = 2.4794 องศาอิสระ (df) มีค่า
เท่ากับ 74, P-value=.000 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มี
ค่าเท่ากับ . 084 และดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .034 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .891 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .845 มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสรุปได้ว่าผลการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างตามสมมุติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คณะวิจัยจึงท าการปรับ
สมการโครงสร้างตามสมมุติฐานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้อเสนอแนะของโปรแกรม 
(modification index) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับสมการโครงสร้างใหม่ดังแสดงในภาพ 9 
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COM

.85

.85

.77

.80

.75

.7
7

KM

LEARN

DefK

CreK

CraP

ShaK

UtiK

.9
2

.88

.89

LevK

KoK

SKK

.26

.82

.77

.52

.84

.4
3

.81
.90

.74

.78

.66

.80

.70

.07

.67

.59

.73

.72

.59

.63

.56

.59

.71

.83

 
 

2  = 78.774   df=  62 ,  p-value= .074 2 /df =  1.271,  RMR= .023,  GFI= .987,  
AGFI= .927, PGFI= .565, RMSEA= .033 
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ภาพ 9 ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ที่มา. จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเต็มรูปที่ปรับใหม่กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองตามกรอบแนวคิดในตอนแรก พบว่า แบบจ าลองไม่กลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ คณะผู้วิจัยท าการปรับแบบจ าลองโดยการปรับแก้ดัชนีแบบจ าลอง (modification 
index) ตามค าแนะน าของโปรแกรม จึงท าให้แบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
พิจารณาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาผลการทดสอบค่าไค -สแควร์ มีค่า
เท่ากับ 78.774, องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 62, P-value เท่ากับ .074 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .033 และดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่
เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .023 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .987 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .927 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด ค่าดัชนีวัดความประหยัดของระดับความเหมาะสมพอดี (PGFI) เท่ากับ .565 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกินที่ก าหนด  

จากภาพ 19 เมื่อพิจารณาแบบจ าลองการวัด (measurement model) พบว่า 
ตัวแปรสังเกตทุกตัวสามารถใช้แทนตัวแปรแฝงได้  โดยน้ าหนัก องค์ประกอบของตัวแปร
สัง เกตทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 01 ซึ่ งมีรายละเอียด คือ ตัวแปรแฝงองค์กร 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .77 ถึง .85 ตัวแปรแฝงระดับการเรียนรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .26 ถึง .82 ตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอยู่ระหว่าง .81 ถึง .92 
 
ตาราง 7 
ค่าน  าหนักองค์หลังปรับใหม่ประกอบของตัวแปร 

   
Estimate S.E. St. Regression  C.R. P 

Learn <--- ORG .867 .071 .844 12.276 *** 

KM <--- Learn .455 .091 .429 4.990 .001 

KM <--- ORG .570 .085 .522 6.688 *** 

DefK <--- KM 1.041 .056 .917 18.732 *** 

CreK <--- KM .961 .051 .884 18.732 *** 

CapK <--- KM .960 .059 .815 16.266 *** 
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Estimate S.E. St. Regression  C.R. P 

ShaK <--- KM .999 .057 .897 17.576 *** 

UtiK <--- KM 1.046 .060 .893 17.564 *** 
 

 

ตาราง 7 (ต่อ) 

   
Estimate S.E. St. Regression  C.R. P 

LevK <--- Learn .279 .070 .261 3.967 *** 

KoK <--- Learn 1.000 .902 .817 3.967     *** 

SKK <--- Learn .966 .075 .771 12.806 *** 

COM <--- ORG .933 .063 .771 14.714 *** 

km18 <--- ORG 1.006 .070 .748 14.355 *** 

REW <--- ORG 1.044 .076 .797 13.665 *** 

TECH <--- ORG .986 .066 .770 14.972 *** 

LED <--- ORG 1.037 .061 .846 17.128 *** 

CUL <--- ORG 1.072 .073 .854 14.174 *** 

 
เมื่อพิจารณาเส้นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแบบจ าลองหลังการปรับแก้  พบว่าตัวแปรด้าน

องค์กรยังมีอิทธิพลต่อระดับการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  = .84 และ .52 โดย p < .001) นอกจากนั้นตัวแปรด้าน
ระดับการเรียนรู้ยังมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   = .43 โดย p > .05   

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ตัวแปรระดับการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ .71 แสดงว่าตัวแปรใน
แบบจ าลองสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรระดับการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 71 และตัวแปรการ
จัดการความรู้มีค่า เท่ากับ .83 แสดงว่าตัวแปรในแบบจ าลองสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัว
แปรการจัดการความรู้ได้ร้อยละ 83 
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ตาราง 8 
เปรียบเทียบค่าสถิติสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานกับสมการโครงสร้างตามข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

Test Statistic Hypothesized Model Modified Model  

Chi-Square 
Df 

P-value 

 2 /df 

  2 

 df 

 P-value 
GFI 
PGFI 
AGFI 
RMR 

RMSEA 

206.789 
74 
000 

2.4794 
- 
- 
- 

.891 

.628 

.845 
.34 
.084 

78.774 
62 

.074 
1.271 

128.011 
12 

.074 
  .987  

.565 

.927  

.023  

.033  

ที่มา. จาก ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

 
จากตาราง 8 ซึ่งเป็นตารางเปรียบเทียบค่าสถิติความสอดคล้องระหว่างสมการโครงสร้าง

ตามสมมุติฐาน (hypothesized model) สมการโครงสร้างภายหลังการปรับ (modified model ) 
พบว่า เมื่อท าการปรับสมการโครงสร้างสมมุติฐานท าให้สมการมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้จาก ค่าไค -สแควร์ลดลงจาก 206.789  เปลี่ยนเป็น 78.774 ส่วนค่า 
 

2/df  ลดลงจาก 2.4794 เป็น 1.271 ค่าองศาอิสระ (df) ลดลงจาก 74 เป็น 62 ส่วนค่า GFI 
เพ่ิมขึ้นจาก .891 เป็น .987 (ควรเกิน .90 ขึ้นไป)  ค่า PGFI มีค่าลดลงหลังจากปรับค่าความคาด
เคลื่อน เท่ากับ .628 เป็น .565 (ควรเกิน .50 ขึ้นไป) RMR จาก .34 ลดลงเป็น .02 (ควรมีค่าน้อยกว่า 
.05) และ ค่า RMSEA จาก .08 ลดลงเป็น .03  (ควรน้อยกว่า .05) 

กล่าวโดยสรุป สมการโครงสร้างที่ได้รับการปรับแก้ดัชนีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ซึ่งพิจารณาจากค่าทางสถิติต่างๆ ที่ใช้วัด โดยค่าต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนมีทิศทางที่ดีขึ้นจาก
เดิมอย่างมากและมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า แบบจ าลองยังคงสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ที่ปรับลดลง ค่าองศาอิสระ (df) ลดลงเช่นเดียวกัน หาก
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พิจารณาจะพบว่าเป็นค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า GFI เพ่ิมขึ้นถึง .09 และ 
ส่วนค่า RMR ลดลง .32 แต่ยังคงมีค่าน้อยกว่า .05 และค่า RMSEA ลดลง .051 (ควรน้อยกว่า .05) 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้สมการโครงสร้างที่ได้รับการปรับเส้น  (modified model) ในการ
อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ตาราง 9 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการจัดการความรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปัจจัย 
LEARN KM 

DE IE TE DE IE TE 
Organization .84 - .84 .52 .36 .88 
LEARN    .42 - .42 

 
จากตาราง 10 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร ภาวะ

ผู้น า เทคโนโลยี การให้รางวัล การศึกษา อบรม และพัฒนา และการสื่อสารความรู้มีอิทธิลทางตรงต่อ
การจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในขณะเดียวกันปัจจัยด้าน
องค์กรยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยส่งผ่านระดับการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยระดับการเรียนรู้ยังมีอิทธิพลโดยต่อการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) การเรียนรู้และการจัดการความรู้ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .65 และ .83 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รับ .001 

จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ ตามสมมุติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ค่อนข้างสูง เมื่อวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้เป็นรายข้อ สรุปได้ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า 
การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อปัจจัย
การจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยแปรการค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  ผลการทดสอบ
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สมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรอิทธิพลต่อปัจจัยการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน  

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์กร ที่ประกอบด้วยตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า 
การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล วิสัยทัศน์ การสื่อสารความรู้มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยองค์กรมีอิทธิพลต่อปัจจัยการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญท่ีทางสถิติท่ีระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 3 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรระดับการเรียนรู้ ประเภทการ
เรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อปัจจัยการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยตัวแปรการค้นหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญที่ทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 



 
 
ตาราง 5 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยองค์กร ปัจจัยการเรียนรู้ กับปัจจัยการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 CUL LED TECH REW TD COM LevK KoK SKK DefK CreK CapK ShaK UtiK 

CUL 1.000              

LED .737** 1.000             

TECH .678** .661** 1.000            

REW .584** .692** .597** 1.000           

TD .597** .491** .485** .471** 1.000          

COM .655** .614** .622** .607** .638** 1.000         

LevK .270** .318** .242** .280** .124* .211** 1.000        

KoK .610** .435** .519** .465** .533** .616** .215** 1.000       

SKK .564** .429** .474** .420** .624** .556** .187** .647** 1.000      

DefK .667** .661** .655** .609** .660** .666** .232** .524** .548** 1.000     

CreK .674** .608** .608** .590** .725** .632** .224** .643** .678** .772** 1.000    

CapK .601** .568** .545** .561** .587** .585** .173** .439** .473** .701** .718** 1.000   

ShaK .691** .579** .580** .571** .750** .693** .158* .608** .634** .726** .789** .726** 1.000  

UtiK .636** .581** .512** .570** .880** .663** .182** .483** .532** .715** .716** .722** .782** 1.000 

**p < .01 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาแบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 
(1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ กับการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (3) เพ่ือ
ทดสอบแบบจ าลองที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ และ (4) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ที่มีต่อปัจจัยการจัดการความรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน จ านวน 1,874 คน (กองการ
บริหารงานบุคคล, กุมภาพันธ์ 2555) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โมเดลสมการโครงสร้างจ าเป็นต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ Steven (1986) ระบุว่า 
อัตราส่วนจ านวนหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ ควรจะเป็น 15 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ ซึ่ง
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษามี จ านวน 17 พารามิเตอร์ จึงมีจ านวนเท่ากับ 255 คน แต่มี 2 ชุดที่
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่สมบูรณ์คณะผู้วิจัยจึงท าการตัดออกจึงท าให้เหลือแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์จ านวน 253 ชุด 

การค านวณจ านวนกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานใช้วิธีการสุ ่มแบบชั้นภูมิ (stratified 
random sampling) ตัวแปรที่ท าการศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์กรซึ่งประกอบด้วย 6 ตัว
แปร คือ วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล และการ
สื่อสารความรู้ เป็นตัวแปรอิสระ และเป็นตัวแปรพยากรณ์ ปัจจัยด้านการเรียนรู้เป็นตัวแปรพยากรณ์ 
และการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นตัวแปรตาม 
 เครื ่องม ือที ่ใช ้ในการว ิจ ัย เป ็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส ่วน ค ือ ส ่วนที ่ 1 
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยองค์กรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามการ
จัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
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(validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ
บริหาร การจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาวิชาการ และการเรียนการสอน
ด้านการวิจัยและวัดประเมินผลเป็นผู้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และรายละเอียดของข้อค าถาม 
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนความเหมาะสมของการตอบสนองแต่ละข้อค าถามใน
แบบสอบถาม จากนั้นน าผลการพิจารณาที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ หรือจุดประสงค์ (index of item object congruence--IOC) 
ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.6-1 ผู้วิจัยได้พิจารณาตัด
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 ทิ้งไป หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Coefficient 
of Alpha) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.878-0.947 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์ และการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพ่ือศึกษาลักษณะของปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของตัวแปร
พยากรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรพยากรณ์
กับตัวแปรเกณฑ์ คือ การจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดย
การวิเคราะห์เส้นทางเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ของเส้นทาง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling--SEM) เข้าช่วยในการวิเคราะห์ และยืนยัน
โมเดลตามสมมตุิฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์น าเสนอในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์ของผล (effect coefficiency) หรือ อิทธิพลร่วม (total effect) ซึ่ง
ประกอบด้วย อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) เพ่ือแสดงผล
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านองค์กร ภาพรวมบรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการสื่อสารความรู้  
ค่าเฉลี่ยรองลงมาได้แก่การให้รางวัล ส่วนมีเฉลี่ยต่ าที่สุด แต่ยังอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ภาวะผู้น า 
 ในส่วนปัจจัยด้านการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านการเรียนรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านระดับ
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่องค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนรู้มี ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด แต่ยัง
อยู่ในระดับปานกลาง 
 ส าหรับการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 
การจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่องค์ประกอบด้านการค้นหาความรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยด้านองค์กร ปัจจยัด้านการเรียนรู้กับการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า การศึกษา 
อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล และการสื่อสารความรู้ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 ในขณะที่ปัจจัยด้านการเรียนรู้ยังแสดงความสัมพันธ์กับปัจจัยการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นคู่
การเรียนรู้ระดับบุคคลกับการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .02 
 3. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่มีต่อปัจจัยการจัดการความรู้
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น า 
การศึกษา อบรม และพัฒนา เทคโนโลยี การให้รางวัล และการสื่อสารความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้บุคคล ประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการ
เรียนรู้ และปัจจัยการจัดการ ที่ประกอบด้วย การค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  ตลอดจนผล
วิจัยยังพบว่า ปัจจัยการจัดการความรู้ยังได้รับอิทธิพลโดยตรงจากปัจจัยการด้านการเรียนรู้บุคคล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นเดียวกัน 
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 นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการเรียนรู้บุคคลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในภาพ 9 

  

การอภิปรายผล 
 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการ

จัดการความรู ้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตามสมมุติฐานการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทางตรงต่อปัจจัยการเรียนรู้บุคคลและการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยด้าน
องค์กรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทางอ้อมต่อปัจจัยการจัดการความรู้โดยส่งผ่านปัจจัยการเรียนรู้
บุคคล คณะผู้วิจัยจะท าการอภิปรายผลการวิจัยตามข้อค้นพบในแบบจ าลองและสมมุติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์กร มีอิทธิพลทางตรงปัจจัยด้านการเรียนรู้ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยองค์กรมีอิทธิพลทางตรงปัจจัยการเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .84 อย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งอาจเป็นเพราะบุคลากรรับรู้ถึงบรรยากาศขององค์กรช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้พวกเขาย่อมส่งผลต่อระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะในการเรียนรู้ของ
บุคลากร โดย สุจิตรา  ธนานันท์ (2548) กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ๆ สอดคล้องกับ ดลชนก  เบื่อน้อย 
(2553) ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางบวกต่อการเรียนรู้ของบุคคล หาก
วัฒนธรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ก็จะท าให้ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น
เกลุ่ม เกิดการยอมรับ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในขณะที่เทคโนโลยีก็จะช่วยให้บุคลากรสามารถเข้า
เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายที่องค์กรจัดหาให้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พูลสุข  สังข์รุ่ง และคนอ่ืนๆ (2551) ที่พบว่าการจัดเตรียมเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วย
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และจะส่งผลไปยังการจัดการความรู้ของพวกเขาตามมา 
ส่วนภาวะผู้น าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรองค์กร โดยผู้น าจะกระตุ้น
และสนับสนุน ผลักดัน ก าหนดทิศทาง และสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร 
(Merron, 2000) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรา  ธนานันท์ (2548) ซึ่งกล่าวถึง การจัดการ
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ความรู้จ าเป็นต้องสร้างการเรียนรู้ซึ่งต้องการภาวะผู้น าองค์กรที่มีลักษณะพิเศษ  และผู้น าที่ให้
ความส าคัญในเรื่องของคน ดังที่ McGill, Slocum and Lei (1992) กล่าวว่า การจัดการของผู้น า 
หรือผู้จัดการเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร โดยบุคลากรใน
องค์กรจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต เรียนรู้จากสภาพแวดล้อม เรียนรู้จากคู่แข่งขัน เรียนรู้จาก
ลูกค้า และอ่ืนๆ หรือรวมไปถึงเรียนรู้จากการกระท าของตนเอง หรือขององค์กรเอง เช่น อาจเป็นการ
เรียนรู้จากกลยุทธ์ นโยบาย ขั้นตอน การกระท าของผู้จัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเป็นการเรียนรู้
จากปัญหา การนิยามปัญหา และกระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนการให้ความสนใจของ
องค์กรในเรื่องที่กล่าวมา ซึ่งบุคลากรในองค์กรทั้งหมดเริ่มจากผู้น า  หรือผู้จัดการจะต้องตระหนักถึง
การเรียนรู้เหล่านี้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างในกระบวนการเรียนรู้ จึงจะมาเป็นปัจจัยสนับสนุนและกระตุ้น
ให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้ตาม สิ่งที่ผู้น าหรือผู้จัดการจ าเป็นต้องกระตุ้นในเบื้องต้น  เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้กับบุคลากร ส่วนการให้รางวัลเป็นตัวแปรที่สนับสนุนทั้งการเรียนรู้ในระดับบุคคล และ
ระดับองค์กรด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Lawler (2003) ได้กล่าวว่า ระบบการให้รางวัลจ าเป็นต้อง
พิจารณาลักษณะขององค์กร และลักษณะของงานที่ท าประกอบกัน เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นให้
บุคคลได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาความรู้และทักษะ อย่างไรก็
ตาม ระบบการจ่ายตัวบุคคลจะไม่สามารถมีผลได้ ถ้าไม่พิจารณาการจ่ายตามผลงาน ดังนั้น บุคลากร
ภายในองค์กรที่มีทัศนคติเชิงบวกกับการสร้าง การใช้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ควรจะได้รางวัลจูงใจ 
ในขณะพัฒนาและฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เพราะการพัฒนาและ
ฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Beach (1975) ได้เสนอว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ได้จัดระเบียบแล้วที่จะท าให้
บุคลากรได้รับความรู้และทักษะ หรือความช านาญเพ่ือเป้าหมายที่แน่ชัด วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมก็
คือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรมของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งอาจขยายความได้ว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ทางเทคนิค ทักษะในการท างาน ความสามารถในการแก้ปัญหา และทัศนคติ 
โดยคาดหวังว่าพนักงานเหล่านั้นจะน าความรู้ที่ได้รับมานั้นไปใช้ เพ่ือช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
องค์กร ส่วนการสื่อสารคือลักษณะของบุคคลสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆ ไปยังอีกบุคคล ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน โดย West and Meyer (1997) กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของ
องค์กรขึ้นอยู่กับระบบการสื่อสารขององค์กรนั้น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ (knowledge 
creation) รวมถึงการพูดและการประกาศออกมาอย่างชัดเจนด้วย สอดคล้องกับ Heijst, Speck, and 
Kruizinga (1997) ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า การสื่อสารเป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ่งในองค์กร และยังเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ผ่านการ
สื่อสารโดยตรง และการเรียนรู้โดยการใช้ความรู้จากความจ าองค์กร 



116 
 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์กร ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .52 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 2 ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรรับรู้ถึงบรรยากาศขององค์กรช่วยสนับสนุน
และเสริมให้พวกเขาย่อมส่งผลต่อการการค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ และการใช้ประโยชน์ของบุคลากรได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ
บดินทร์  วิจารณ์ (2547) และบุญดี บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2547) ที่กล่าวว่า หากผู้น ามีความเข้าใจ
แนวคิด ให้การส่งเสริมและสนับสนุน และสามารถสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการก็จะ
ช่วยผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Davenport & Prusak, 1998) 
นอกจากนั้นยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้  (ณภัทร  วรเจริญศรี, 2553) 
ส่วนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ก่อก าเนิดขึ้นจากบุคคลในองค์กรเป็นปัจจัยที่ก าหนดวิธีการท างาน และ
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสามารถส่งผลต่อพนักงานในการรวบรวมประมวล และแบ่งปันและเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร องค์กรเรียนรู้จะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเปิดกว้าง การริเริ่มสร้างสรรค์ 
และการทดลองในหมู่สมาชิก โดยที่ค่านิยม และบรรทัดฐานเหล่านั้น จะช่วยให้เกิดการสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ การแสวงหา การประมวล และการแบ่งปันองค์ความรู้ 
ตลอดจนสนับสนุนนวัตกรรม และช่วยให้เกิดความมีอิสระที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะเสี่ยงต่อ
ความล้มเหลว และเรียนรู้จากความผิดพลาด (Cumming &Worley, 2005) ในขณะ Tannenbaum 
and Alliger (2000) กล่าวตัวแปรด้านการให้รางวัลว่าเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศเกียรติ
คุณและการส่งเสริมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และจัดการไม่ให้เกิดปัญหาการกักเก็บ 
หรือปิดกั้นสารสนเทศในการจัดการความรู้ในองค์กร การให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ให้ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรแบ่งปัน หรือถ่ายโอนความรู้ด้วยความสมัครใจเป็นหลัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง  หาญพานิช (2546) และ Agrawal (2001) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของโครงการจัดการความรู้ไว้ในประเด็นของการให้รางวัลสิ่งตอบแทน โดยพบว่า ควรจะส่งเสริมระบบ
รางวัลค่าตอบแทนเพ่ือก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมของพนักงานในการจัดการความรู้ ในขณะที่ Abell 
and Oxbrow (2001) กล่าวว่าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ประการหนึ่งขององค์กรสมัยใหม่ และเป็นตัวเอ้ือส าคัญ (key enabler) ขององค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่
ให้ความส าคัญกับความรู้ ซึ่ง Bennett and O’Brien (1994) ได้สนับสนุนว่า การน าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มาใช้ในการหา และการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ในองค์กร เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารระหว่างพนักงาน จะท าให้สามารถแน่ใจได้ว่าพนักงานได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และสิ่งที่ ส าคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องของการ
กระจายข้อมูล ความรู้ คือ คุณภาพของข้อมูล เช่นอาจจะให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน
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ได้รับทราบข้อมูล และอบรมให้อ่าน และประยุกต์ใช้ข้อมูลนั้นในการท างาน เป็นต้น ส่วน West and 
Meyer (1997) กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรขึ้นอยู่กับระบบการสื่อสารขององค์กร 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ รวมถึงการพูดและการประกาศออกมาอย่างชัดเจนด้วย และ
จากการศึกษาของ West and Meyer (1997) ยังพบว่า รูปแบบขององค์กรสมัยใหม่ที่ด าเนินงานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่ รุนแรงนี้ มักจะเป็นองค์กรใน
แนวราบ ซึ่งเหตุผลของการจัดองค์กรในแนวราบ เพ่ือสนับสนุนระบบ และกระบวนการในการสื่อสาร
ขององค์กร เพื่อส่งผลต่อเนื่องถึงการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งระบบเหล่านี้ จะช่วยให้ผู ้จัดการสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยด้าน
ปัจจัยด้านองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้สอดคล้องกับงานศึกษาของ มนตรี  ยาสุด และ ประ
จักร  บัวผัน (2555) ที่พบว่า บรรยากาศขององค์กรมีความสัม พันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับการ
จัดการความรู้ของบุคลากรในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ
งานวิจัยของ ณภัทร วรเจริญศรี (2553) ที่น าปัจจัยด้านองค์กรมาทดสอบอิทธิพลว่าสามารถใช้อธิบาย
การจัดการความรู้ด้วยสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแปร
ในการศึกษาครั้งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท าให้สามารถใช้อธิบายปรากฎการณ์การ
จัดการความรู้ขององค์กรได ้

สมมุติฐาน 3 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการความรู้ที่ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .43 อย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้เพราะบุคลากรในองค์กรมีระดับการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งการเรียนรู้ในระดับ
ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีความส าคัญ และเป็นขั ้นตอนแรกที่บุคคลจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองก่อนเป็นล าดับแรก การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เป็นทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นในการเรียนรู้  มี
ลักษณะประเภทการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงปรับตัว การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ และการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติ และมีทักษะในการเรียนรู้ซึ่งทักษะที่จ าเป็นที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวางขึ้น ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของบุคคล เพราะจะช่วยให้องค์กร
เพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการผลิตขององค์กรในการปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Marquardt, 1996) ตลอดจนการเรียนรู้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (Davenport & Prusak, 
1998; Skyrme, 1999) หากบุคลากรเกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องก็จะท าให้วงจร
ความรู้หมุนอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นความรู้ที่มีคุณค่าขององค์กรและส่งผลให้องค์กรกลายเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Bennett and O’Brien (1994) กล่าวว่า การ
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ที่องค์กรจะเรียนรู้ได้นั้น จะต้องเริ่มจากการที่สมาชิกแต่ละคนมีการเรียนรู้ หรือเกิดจากการเรียนรู้ใน
ระดับบุคคลก่อน แล้วจึงค่อยพัฒนาต่อในระดับทีมและองค์กร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กรนั้น
จะไม่เกิดประโยชน์ หากไม่ได้ถูกปรับเป็นส่วนหนึ่งในระบบการท างานขององค์กร เนื่องจากภายในองค์กร
จะมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกเป็นที่รวบรวมระบบย่อยต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกันและกัน เช่น ถ้าท าการ
เปลี่ยนแปลงในแผนกหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่ออีกแผนก หรือแผนกอ่ืนๆ ต่อไปด้วย ดังนั้น การเรียนรู้
จะต้องมีการตรวจการท างานของทั้งระบบ ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ณภัทร  วรเจริญ-
ศรี (2553) ที่พบว่า การเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 
1. ควรมีการวิจัยโดยน ากรอบแนวคิดสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานของผู้วิจัย ที่ได้รับการ

ยืนยันว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไปท าวิจัยกับองค์กรอ่ืนๆ  
2. ควรน าปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยการบริหาร เป็นต้น เข้ามาร่วมศึกษากับ

ปัจจัยที่ค้นพบ เพ่ือให้การจัดการความรู้สามารถอธิบายได้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรน าตัวแปรที่ค้นพบจากการวิจัยไปพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ต่อการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. พีระพงษ์  ภักคีรี อาจารย์ประจ าภาครัฐสานศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
5. ดร. สมศักดิ์  ชลาชล กรรมการบริหาร บริษัทชลาชล กรุ๊ป 
2. ดร. ณภัทร  วรเจริญศร ี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุสโส 6 บริษัท การท่า

อากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ข้อค าถามส าหรับการวจิัยเร่ือง (ส าหรับคณะ) 

แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  

 1) ชาย       2) หญิง 
2. อายุ  
  1) ต่ ากว่า 20ปี         2) 21-30 ป ี  3) 31-40 ปี   4) 41-50 ปี  5) 51 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 1) โสด  2) สมรส/อยู่ด้วยกัน  3) หย่าร้าง/เลิกกัน 

4. ระดับการศึกษา  
 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3) อนุปริญญา    4) ปริญญาตร ี  
 5) ปริญญาโท    6) ปริญญาเอก   
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ........................ ปี   
 1) ต่ ากว่า 5 ปี  2) 6-10 ปี  3) 11-15 ปี   4) 16-20 ปี  
 5) 21-25 ปี   6) 25-30 ปี     7) 30 ปีข้ึนไป 

6. สายงานที่ปฏิบัติงาน 
 1) สายวิชาการ    2) สายสนับสนุน 

7. หน่วยงานท่ีสังกัด 
   1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

 3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 4) คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  
 5) คณะบริหารธุรกิจ   6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   7) คณะวิศวกรรมศาสตร ์  8) คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
 9) คณะศิลปศาสตร ์
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ส่วนที่ 2 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือของข้อความแต่ละข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด โดยไม่
ต้องค านึงว่าผู้อื่นๆ จะคิดอย่างไร เมื่อได้อ่านข้อความแล้วควรตอบทันทีเพ่ือค าตอบท่ีจะได้ตรงกับความเห็นของท่านมาก
ที่สุด ค าตอบไม่มีผิดหรือถูก แต่เป็นความคิดเห็นของท่าน โปรดตอบทุกข้อ  
 

1 -- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 --ไม่เห็นด้วย  3 -- ไม่มีความคิดเห็น 
4 -- เห็นด้วย  5 -- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 ข้อค าถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. มทร. ธัญบุรี มีวัฒนธรรมแบบเปิดเผยไว้วางใจ ยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน 
     

2. การจดัการความรู้มสี่วนท าให้ มทร. ธญับรุี มีขดีความสามารถในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 

     

3. มทร. ธัญบุรี ส่งเสรมิการคดิริเริม่ กล้าคิดกล้าท าในสิ่งใหม่ ๆ และกล้าเผชิญกับ
เปลี่ยนแปลง 

     

4. การเรียนรู้ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน      
5. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน      
6. ผู้บริหารสรา้งขวัญและก าลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมการจดัการความรู้ใน

หน่วยงานเป็นอย่างด ี
     

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ และ
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ในหน่วยงาน  

     

8. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยให้ท่านเข้าถึงแหล่งความรูไ้ด้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

9. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์และสรุปความรู้ได้อย่าง
ได้อย่างถูกต้อง 

     

10. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและจดัการ
ความรู ้

     

11. มทร. ธัญบุร ีให้รางวัลแก่บุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงานด ี      
12. มทร. ธัญบุรี ส่งเสริมให้บคุลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น      
13. มทร. ธัญบุรี ประกาศเกียรติคณุบุคลากรที่ได้รับผลงานดเีด่นในหน่วยงาน      

14. มทร. ธัญบุรี มีการตั้งรางวัลให้แก่บุคลากรขององค์กรที่มีการปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายเป็นอย่างด ี
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ข้อค าถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
15. บุคลากรของ มทร. ธัญบุรไีดร้บัการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สมัมนา และ

ศึกษาต่อ 
     

16. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ มทร. ธัญบุรจีัดขึ้น      
17. มทร. ธัญบุรี ส่งเสริมใหม้ีการจัดการความรู้ทุกระดับหน่วยงาน      

18. มทร. ธัญบุรี จัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

19. ท่านใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการสื่อสารความรูร้ะหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

20. ท่านใช้โทรศัพทใ์นการสื่อสารความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน      

21. ท่านใช้ระบบเครือข่ายภายใน (intranet) ในการสื่อสารความรู้ระหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

22. ท่านใช้ระบบเครือข่ายภายนอก (internet) ในการสื่อสารความรู้ระหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

23. ท่านใช้การสนทนาแบบเห็นหน้ากันในการสื่อสารความรู้ระหว่างกันภายใน
หน่วยงาน 

     

 

ข้อค าถามเกี่ยวกับปจัจัยการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. บุคคลใน มทร. ธัญบุรีแสดงพฤติกรรมมุ่งพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 

     

2. กลุ่มหรือทีมงานในหน่วยงานของ มทร. ธัญบุรีต่างสนบัสนุนใหส้มาชิกเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

3. มทร. ธัญบุรี สนับสนุนและผลกัดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้      

4. ท่านแสวงหาความรู้เพื่อใหส้ามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป      
5. ท่านจะคาดการณส์ิ่งต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นและแสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อการปรับตัว      

6. ท่านจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกดิขึ้นแล้วน ามาแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถปรับตัว
ได ้

     

7. ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ      

8. ท่านมีความตั้งใจและพยายามเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ในการท างานตลอดเวลา      
9. ท่านเสวนากับบุคคลอื่นท้ังในและนอกหน่วยงานเพื่อแลกเปลีย่นความรู ้      
10. ท่านน าสิ่งท่ีเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน      
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ข้อค าถามเกี่ยวกับปจัจัยการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. มทร. ธัญบุรี ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน

ขององค์กร 
     

2. มทร. ธัญบุรี ส ารวจสิ่งที่บุคลากรต้องการเรียนรูเ้พื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน 

     

3. มทร. ธัญบุรสี่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความรู้ที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน 

     

4. ท่านก าหนดประเภทของความรู้ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานท่ีรบัผิดชอบ      

5. ท่านน าความรู้ที่อยู่ตามแหล่งตา่งๆ ขององค์กรมาสร้างเป็นความรู้ของท่านเอง      
6. การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการน าความรู้มาประยุกต์ใช้      

7. มทร. ธัญบุรี จัดหาและสนับสนนุให้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 

     

8. ท่านทบทวนความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและน าไปใช้อยู่เสมอ      

9. มทร. ธัญบุรี แบ่งชนิดและประเภทข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบท าให้ง่ายต่อ
การเข้าถึง 

     

10. มทร. ธัญบุรี รวบรวมข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ และสร้างเป็นฐานข้อมูล      

11. มทร. ธัญบุรี รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรด้านต่างๆ ได้อยา่ง
เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถน าไปเรยีนรูไ้ด้ 

     

12. มทร. ธัญบุรี สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยูไ่ปเผยแพร่ทัง้ในและนอก
มหาวิทยาลยั 

     

13. ท่านจะสรุปความรู้ที่ได้รับจากความรู้ต่างๆและน าไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ร่วมงาน 

     

14. ท่านแลกเปลี่ยนความรู้ตา่งๆ กับเพื่อนร่วมงานเพ่ือหาทางพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

     

15. ท่านแนะน าเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรูท้ี่ดีเมื่อท่าน
ทราบ 

     

16. มทร. ธัญบุรี น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ 

     

17. มทร. ธัญบุรี น าความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร 

     

18. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  

ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป 
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ข้อค าถามส าหรับการวจิัยเร่ือง (ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่คณะ)  

แบบจ าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  

 1) ชาย       2) หญิง 
2. อายุ  
  1) ต่ ากว่า 20ปี         2) 21-30 ป ี  3) 31-40 ปี   4) 41-50 ปี  5) 51 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

 1) โสด  2) สมรส/อยู่ด้วยกัน  3) หย่าร้าง/เลิกกัน 

4. ระดับการศึกษา  
 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3) อนุปริญญา    4) ปริญญาตร ี  
 5) ปริญญาโท    6) ปริญญาเอก   
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ........................ ปี   
 1) ต่ ากว่า 5 ปี  2) 6-10 ปี  3) 11-15 ปี   4) 16-20 ปี  
 5) 21-25 ปี   6) 25-30 ปี     7) 30 ปีข้ึนไป 

6. สายงานที่ปฏิบัติงาน 
 1) สายวิชาการ    2) สายสนับสนุน 

7. หน่วยงานท่ีสังกัด 
  10) กองกลาง     11) กองคลัง    

 12) กองนโยบายและแผน   13) กองบริหารงานบุคคล   
 14) กองพัฒนานักศึกษา    15) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  16) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลย ี  17) สารสนเทศ   
 18) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  19) หน่วยตรวจสอบภายใน   
 20) ส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 2 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือของข้อความแต่ละข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด โดยไม่
ต้องค านึงว่าผู้อื่นๆ จะคิดอย่างไร เมื่อได้อ่านข้อความแล้วควรตอบทันทีเพ่ือค าตอบท่ีจะได้ตรงกับความเห็นของท่านมาก
ที่สุด ค าตอบไม่มีผิดหรือถูก แต่เป็นความคิดเห็นของท่าน โปรดตอบทุกข้อ  
 

1 -- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 --ไม่เห็นด้วย  3 -- ไม่มีความคิดเห็น 
4 -- เห็นด้วย  5 -- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 ข้อค าถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. มทร. ธัญบุรี มีวัฒนธรรมแบบเปิดเผยไว้วางใจ ยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน 
     

2. การจดัการความรู้มสี่วนท าให้ มทร. ธญับรุี มีขดีความสามารถในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 

     

3. มทร. ธัญบุรี ส่งเสรมิการคดิริเริม่ กล้าคิดกล้าท าในสิ่งใหม่ ๆ และกล้าเผชิญกับ
เปลี่ยนแปลง 

     

4. การเรียนรู้ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน      
5. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน      
6. ผู้บริหารสรา้งขวัญและก าลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมการจดัการความรู้ใน

หน่วยงานเป็นอย่างด ี
     

7. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โครงการ และ
แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ในหน่วยงาน  

     

8. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยให้ท่านเข้าถึงแหล่งความรูไ้ด้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

9. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์และสรุปความรู้ได้อย่าง
ได้อย่างถูกต้อง 

     

10. เทคโนโลยีที่หน่วยงานมีอยู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและจดัการ
ความรู ้

     

11. มทร. ธัญบุร ีให้รางวัลแก่บุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงานด ี      
12. มทร. ธัญบุรี ส่งเสริมให้บคุลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น      
13. มทร. ธัญบุรี ประกาศเกียรติคณุบุคลากรที่ได้รับผลงานดเีด่นในหน่วยงาน      

14. มทร. ธัญบุรี มีการตั้งรางวัลให้แก่บุคลากรขององค์กรที่มีการปฏิบัติงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายเป็นอย่างด ี
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ข้อค าถามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
15. บุคลากรของ มทร. ธัญบุรไีดร้บัการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สมัมนา และ

ศึกษาต่อ 
     

16. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ มทร. ธัญบุรจีัดขึ้น      
17. มทร. ธัญบุรี ส่งเสริมใหม้ีการจัดการความรู้ทุกระดับหน่วยงาน      

18. มทร. ธัญบุรี จัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

19. ท่านใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการสื่อสารความรูร้ะหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

20. ท่านใช้โทรศัพทใ์นการสื่อสารความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน      

21. ท่านใช้ระบบเครือข่ายภายใน (intranet) ในการสื่อสารความรู้ระหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

22. ท่านใช้ระบบเครือข่ายภายนอก (internet) ในการสื่อสารความรู้ระหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน 

     

23. ท่านใช้การสนทนาแบบเห็นหน้ากันในการสื่อสารความรู้ระหว่างกันภายใน
หน่วยงาน 

     

 

ข้อค าถามเกี่ยวกับปจัจัยการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. บุคคลใน มทร. ธัญบุรีแสดงพฤติกรรมมุ่งพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 

     

2. กลุ่มหรือทีมงานในหน่วยงานของ มทร. ธัญบุรีต่างสนบัสนุนใหส้มาชิกเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

3. มทร. ธัญบุรี สนับสนุนและผลกัดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้      

4. ท่านแสวงหาความรู้เพื่อใหส้ามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป      
5. ท่านจะคาดการณส์ิ่งต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นและแสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อการปรับตัว      

6. ท่านจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกดิขึ้นแล้วน ามาแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถปรับตัว
ได ้

     

7. ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ      

8. ท่านมีความตั้งใจและพยายามเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ในการท างานตลอดเวลา      
9. ท่านเสวนากับบุคคลอื่นท้ังในและนอกหน่วยงานเพื่อแลกเปลีย่นความรู ้      
10. ท่านน าสิ่งท่ีเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน      
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ข้อค าถามเกี่ยวกับปจัจัยการจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. มทร. ธัญบุรี ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน

ขององค์กร 
     

2. มทร. ธัญบุรี ส ารวจสิ่งที่บุคลากรต้องการเรียนรูเ้พื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน 

     

3. มทร. ธัญบุรสี่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความรู้ที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน 

     

4. ท่านก าหนดประเภทของความรู้ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานท่ีรบัผิดชอบ      

5. ท่านน าความรู้ที่อยู่ตามแหล่งตา่งๆ ขององค์กรมาสร้างเป็นความรู้ของท่านเอง      
6. การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการน าความรู้มาประยุกต์ใช้      

7. มทร. ธัญบุรี จัดหาและสนับสนนุให้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 

     

8. ท่านทบทวนความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและน าไปใช้อยู่เสมอ      

9. มทร. ธัญบุรี แบ่งชนิดและประเภทข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบท าให้ง่ายต่อ
การเข้าถึง 

     

10. มทร. ธัญบุรี รวบรวมข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ และสร้างเป็นฐานข้อมูล      

11. มทร. ธัญบุรี รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรด้านต่างๆ ได้อยา่ง
เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถน าไปเรยีนรูไ้ด้ 

     

12. มทร. ธัญบุรี สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยูไ่ปเผยแพร่ทัง้ในและนอก
มหาวิทยาลยั 

     

13. ท่านจะสรุปความรู้ที่ได้รับจากความรู้ต่างๆและน าไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ร่วมงาน 

     

14. ท่านแลกเปลี่ยนความรู้ตา่งๆ กับเพื่อนร่วมงานเพ่ือหาทางพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

     

15. ท่านแนะน าเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรูท้ี่ดีเมื่อท่าน
ทราบ 

     

16. มทร. ธัญบุรี น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ 

     

17. มทร. ธัญบุรี น าความรู้ที่ได้รับจากบุคลากรไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร 

     

18. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  

ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป 
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