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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 

2) ศึกษาความสําเร็จจากการจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกล

ยทุธ์การจดัการความรู้กบัความสาํเร็จจากการจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์และ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกจาํนวน 78 บริษทั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเปล่ียนเป็น

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่  

1. บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกมีการใชก้ลยุทธ์การจดัการความรู้ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ี

สะสมในบุคคลมากกวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 

2. บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยมีความสาํเร็จของการจดัการความรู้ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ 

ดา้นลูกคา้ดา้นการเงินและดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์ท่ีเนน้การใช้

ประโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ และกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในภาพรวมในระดบันอ้ย 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research are: 1) to study knowledge strategies of Chinese 

companies invested in Thailand in electronics and chemical plastic industry 2) to study the 

success of knowledge management of Chinese companies invested in Thailand in electronics and 

chemical plastic industry and3)to study the relationship between knowledge management 

strategies and the success of knowledge management of Chinese companies invested in Thailand 

in electronics and chemical plastic industry.  The samples of this study comprised of 78 Chinese 

companies invested in Thailand in electronics and chemical plastic industry. Questionnaires were 

utilized as a research instrument in collecting the data. Data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Research hypothesis were tested by using Pearson 

Correlation.  The results show that:  

1. Chinese companies invested in Thailand in electronics and chemical plastic 

industry mostly employ knowledge management strategy focuses on Personalization Strategy 

rather than Codification Strategy.  

2. Chinese companies invested in Thailand in electronics and chemical plastic 

industry have the success in knowledge management in overall at high level. Considering in 

details, it is found that Internal Business Process Perspective has the highest average, followed by 

Customer Perspective, Financial Perspective, and Learning and Growth Perspective. 

3. The results of hypothesis testing reveal that the knowledge management strategy 

focused on Codification Strategy and Personalization Strategy are associated with the success of 

knowledge management in overall at low level. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วทาํให้การส่ือสาร

ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ มีอายุของความทนัสมยัท่ีสั้ นลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร การแข่งขนัท่ีเคยอยู่ในวงจาํกดัขยายขอบเขตครอบคลุมทัว่โลก ทาํให้

องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างใหค้วามสาํคญักบัการจดัการความรู้ เพื่อเป็นการยกระดบัความรู้ใน

องคก์รให้สร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคส์ําคญัเพื่อ

พฒันาคุณภาพของบุคลากร เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของงาน และเพื่อพฒันาพื้นฐานองคค์วามรู้

ขององคก์ร (วิจารณ์ พานิช, 2546, น. 2-5) นอกจากน้ี การจดัการความรู้ยงัสามารถทาํให้องคก์ร

รักษาความเช่ียวชาญและความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของบุคลากรท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการเกษียณอายุทาํงานหรือการลาออกจากงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตดัสินใจและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การจดัการความรู้ยงัช่วยให้องคก์รมีความเขา้ใจลูกคา้ 

แนวโนม้ของการตลาดและของการแข่งขนั ทาํใหส้ามารถลดช่องวา่ง และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั

ได ้(Bacha อา้งถึงใน นฤมล พฤกษศิลป์ และพชัรา หาญเจริญกิจ, 2543, น. 65) 

ดงันั้น กลยุทธ์การจดัการความรู้เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีองคก์ารจาํเป็นตอ้งพิจารณาใน

การดาํเนินการเพื่อพฒันากลยทุธ์ในทางธุรกิจ โดย Hansen, Nohria and Tiemey (2001) ไดแ้บ่ง 

2กลยทุธ์การจดัการความรู้เป็น 2 กลยทุธ์ คือกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 

(Codification Strategy) คือ การนาํความรู้จากบุคคลถ่ายทอดออกมาเป็นเอกสาร เพื่อใหพ้นกังานใน

องคก์รสามารถคน้หาและนาํมาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัช่วย และกล

ยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล(Personalization Strategy) เป็นการแบ่งปัน

ความรู้ในองคก์ารโดยการติดต่อสัมพนัธ์กนัในระดบับุคคล มีการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อ

ติดต่อส่ือสาร และใหค้วามสาํคญักบัการประชุม การพดูคุยผา่นช่องทางบุคคลซ่ึงกลยทุธ์การจดัการ

ความรู้ท่ีองคก์ารเลือกใชจ้ะสามารถถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร 

วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการความรู้คือเพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์ารสามารถนาํความรู้เหล่านั้นมา

จดัการกบัปัญหาและเพื่อให้ทาํงานไดส้ําเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนัอย่างราบร่ืน ซ่ึง

กระบวนการของการถ่ายโอนความรู้สามารถแบ่งได้เ ป็น3 ส่วน  (http://baike.baidu.com/ 
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view/4311792.htm) คือ ส่วนบุคคล (ความรู้ส่วนบุคคล) ภายในองค์กร (ความรู้องค์กร) และ

ภายนอกองคก์ร (ผูค้า้วตัถุดิบและลูกคา้ท่ีมีความรู้) 

3ปัจจุบนับริษทัจีน3ท่ีมาลงทุนในประเทศไทยมีจาํนวนมากและเพิ่มข้ึน 3ซ่ึงบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนในประเทศไทยสามารถจาํแนกเป็น 4 ส่วน คือดา้น3การเกษตร3 ดา้น3การท่องเท่ียว ดา้นการ

ผลิต และดา้นการบนัเทิง (http://www.gxfao.gov.cn/gxfaohtml/tzzn/094758958.html)โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง3ดา้นการผลิตมีจาํนวนมากท่ีสุดในปี3 20123 บริษทั3จีน3ท่ีมาลงทุนใน5อุตสาหกรรมอุปกรณ์

ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 5ของไทยมีจาํนวน3 29 บริษทัใน5อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 5มีจาํนวน 68 

บริษทัรวมทั้งส้ินจาํนวน 97 บริษทั (www.udnbkk.com) เหตุผลหลกัท่ีบริษทัจีนนิยมเลือกลงทุนใน

ประเทศไทยเพราะ5มุมมองของสภาพแวดลอ้มการลงทุนท่ีน่าสนใจของประเทศไทยมี 6 ดา้น คือ  

1. ดา้นสังคมโดยรวมมีเสถียรภาพดีและเป็นมิตรท่ีดีกบัประเทศจีน 2. มีแนวโน้มท่ีดีสําหรับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3. เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ 4. ทาํเลท่ีตั้ง ตั้งอยู่ท่ีศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์

ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้5. ค่าจา้งตํ่ากว่าในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ 6. นโยบายความโปร่งใส

สูงและการเปิดเสรีการคา้ระดบัสูง 

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะดา้นการผลิตในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์และ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํผลวิจยัไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการ

ปรับปรุงและพฒันาเพื่อหาวิธีการจัดการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ของบริษัทจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 

2. เพื่อศึกษาความสําเร็จจากการจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของกลยทุธ์การจดัการความรู้กบัความสาํเร็จจากการจดัการความรู้

ของบริษัทจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์และ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 
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1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

1.3.1  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยดา้นการผลิต 2

อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  29 บริษัทและ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกจาํนวน 68 บริษทัรวมทั้งส้ิน2จาํนว2น 97 บริษทัทัว่ประเทศ (ขอ้มูลจาก

www.udnbkk.com) โดยผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informant) คือ ผูบ้ริหารบริษทัประกอบดว้ย ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 2กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เ2ป็นตน้ 

1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

2การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ศึกษา2ความสมัพนัธ์2ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี 

1. ตัวแปรอิสระได้แก่กลยุทธ์0การจัดการความรู้โดยแบ่งเป็น 02 กลยุทธ์ตาม

แนวความคิดของ Hansen, Nohria and Tiemey (2001)ประกอบดว้ย2กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์

จากความรู้แบบชดัแจง้(Codification Strategy)และกลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ี

สะสมในบุคคล(Personalization Strategy) 

2.  ตัวแปรตามได้แก่ความ1สําเร็จจาก1การจัดการความรู้1ตามแนวความคิด Balance 

Scorecard (Kaplan & Norton, 1990) โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน  ดา้นลูกคา้ ดา้นการ

ดาํเนินงานภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 

1.  สามารถนาํมาใชก้าํหนดแนวทางในการจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนดา้นการผลิต

ในประเทศไทย 

2.  สามารถนําไปใช้เป็นขอ้มูลในการปรังปรุงกลยุทธ์การจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จขององคก์ารได ้

 

1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) หมายถึง การรวบรวม สร้าง 

จดัระเบียบ เป็นระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นความรู้ขององคก์รทั้งท่ีเป็นความรู้โดยนยัและความรู้

ท่ีเห็นได้อย่างชัดแจง้ระบบการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวพนักบัการจาํแนกความรู้ 

การตรวจสอบความรู้การจดัเก็บความรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้การเตรียมการกรองความรู้และ

เตรียมการเขา้ถึงความรู้ใหก้บัผูใ้ช ้
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กลยุทธ์การจัดการความรู้ หมายถึง แผนการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นธุรกิจ 3ความรู้ของ

องคก์ร3ทั้งภายในและภายนอกเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดสําหรับการจดัการกลยุทธ์นโยบายและ

วิธีการจดัการ3โดยมีวตัถุประสงคคื์อ3เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสร้างนวตักรรมขององคก์ร

ความรู้3แลว้สร้าง3ความสามารถในการแข่งขนัหลกัของ บริษทั3แลว้ไดมู้ลค่าสูงท่ีสุด โดยจะแบ่งเป็น 

2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1.  กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชัดแจง้ (Codification Strategy) 

หมายถึง กลยทุธ์ท่ีมีการนาํความรู้จากบุคคลถ่ายทอดออกมาเป็นเอกสาร เพื่อใหพ้นกังานในองคก์ร

สามารถคน้หาและนาํมาใชไ้ดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัช่วย ซ่ึงในการประยุกตใ์ชก้ล

ยทุธ์น้ีองคก์ารตอ้งมีการลงทุนดา้นระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมาก 

2. กลยุทธ์ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล (Personalization 

Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ท่ีเนน้การแบ่งปันความรู้ในองคก์ารโดยการติดต่อสัมพนัธ์กนัในระดบั

บุคคลมีการนาํระบบคอมพิวเตอร์ มาใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารแต่มิไดใ้ชเ้พื่อเก็บรวบรวมความรู้ องคก์ร

ท่ีใชก้ลยุทธ์น้ี จะให้ความสาํคญักบัการประชุม การพูดคุยผ่านช่องทางบุคคล การประชุม ประชุม

ทางไกล การใชโ้ทรศพัทแ์ละ อีเมล ์เป็นตน้ 

ความสําเร็จจากการจัดการความรู้ หมายถึง ผลท่ีองคก์ารไดรั้บจากการจดัการความรู้ 

ซ่ึงปัจจยัความสาํเร็จท่ีสาํคญัของการจดัการความรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 4ดา้น1คือ1ดา้นการเงิน ดา้น

ลูกคา้ ดา้นการดาํเนินงานภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการขององคก์ร 

1. 1ดา้นการเงิน1หมายถึงผลลพัธ์ทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึนจากการจดัการความรู้ในองคก์าร 

อนัไดแ้ก่ การเพิ่มรายได ้การลดตน้ทุน การเพิ่มผลผลิต  การใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น  และการลด

ความเส่ียง  เป็นตน้ 

2. 1ด้านลูกค้า 1  หมายถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ในองค์การ อันได้แก่ 

ความสามารถในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ให้เขา้มาซ้ือสินคา้  ความสามารถในการรักษาความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ท่ีมีอยู่ให้ยืนยาว  ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้  ผลกาํไรสุทธิท่ีได้

จากลูกคา้ เม่ือหกัรายจ่ายตน้ทุนในการบริการลูกคา้แลว้ 

3. 1ดา้นการดาํเนินงานภายใน1 หมายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ในองคก์าร 

อนัไดแ้ก่ ความสมบูรณ์ของกระบวนการทาํงานภายในองคก์ารการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ขององคก์าร ท่ีมากกวา่ประโยชน์เพื่อการควบคุม 

4. 1ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ1หมายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ในองคก์าร 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องคก์ารมากกวา่เนน้ผลเฉพาะหนา้  มีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีใชใ้นการ
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วดั 3 ดา้น คือ ความสามารถของพนกังาน ความสามารถของระบบขอ้มูลข่าวสาร  และบรรยากาศท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน 

อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีประกอบดว้ยหลากหลายผลิตภณัฑ์

ท่ีมีความต่อเน่ืองกันในกระบวนการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับการผลิต

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดยจาํแนกประเภทผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ตามความ

เช่ือมโยงในการผลิต คือ อุตสาหกรรมขั้นตน้ (Upstream) ซ่ึงเป็นขั้นการผลิตวตัถุดิบ อุตสาหกรรม

ขั้นกลาง (Midstream) ได้แก่ การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมขั้นปลาย 

(Downstream) คือ ผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํเร็จรูป 

อุตสาหกรรมเคมี หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีใชก้ระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่างๆ เพื่อ

ทาํใหว้ตัถุดิบมีคุณภาพสาํหรับการทาํผลิตภณัฑท์างเคมีครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เช่น อุตสาหกรรมเคมีภณัฑข์ั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ 
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บทที ่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การจัดการความรู้ของบริษัทจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย 

ดา้นการผลิตผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  นาํเสนอเป็นลาํดบัดงัน้ี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบั Balanced Scorecard 

2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนของนกัลงทุนชาวจีนในประเทศไทย 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 

2.1.1  ความหมายของการจดัการความรู้ 

0นํ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547, น. 16) กล่าวว่า การจดัการความรู้มาจากคาํว่า Knowledge และ 

Management หมายถึงการจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ในทุก

องคก์รมีการใชส้ารสนเทศ ท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิทลัและจดัเก็บความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองคก์รมีเพื่อ

เผยแพร่และแบ่งปันการใชส้ารสนเทศในองคก์ร จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่นระบบ

อินทราเน็ต และโซลูชัน่กรุ๊ปแวร์เป็นเคร่ืองมือโดยการจดัเก็บความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะความรู้ใน

องค์กรแต่เป็นความรู้ภายนอกองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานขององค์กรดว้ยการจดัการ

ความรู้เป็นแนวคิดของการจดัการสารสนเทศและการใชค้วามรู้ของคนในองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและการใชค้วามรู้ร่วมกนั การจดัการความรู้เป็นแนวทาง

หรือกระบวนการใหม่ท่ีดีกว่าเดิมโดยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในองคก์ร การประดิษฐ์คิดคน้ใหม่

การมีแนวคิดใหม่ท่ีนาํไปสู่การกระทาํท่ีไดรั้บความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายสังคมโลกาภิวตัน์ทาํให้

ความรู้ในองคก์รมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วการแสวงหาความรู้ใหม่ และแนวคิดใหม่จึงจะ

ช่วยใหอ้งคก์รสร้างความแตกต่างและมีความสามารถในการแข่งขนัอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ของสงัคมโลกในอนาคตท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์รได ้

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542, น. 77-78) ให้ความหมายว่าการจดัการความรู้เป็น

กระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ท่ีเน้นด้านการพัฒนากระบวนงานควบคู่ไปกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้โดยทุกกระบวนงานจะสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นผลมาจากการขยาย
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วงและการประสานความรู้รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทัว่ทั้งองคก์รอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงจากแนวคิดน้ี 

แสดงนยัว่าองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบจะมีโอกาสพฒันาให้เป็นองคก์รท่ี

เป่ียมไปดว้ยการทาํงานอยา่งฉลาดคิดและสร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, น.32) ได้ให้ทัศนะว่าการจัดการความรู้หมายถึง

กระบวนการท่ีเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิดการกระทาํตลอดจน

ประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะแหล่งขอ้มูลท่ี

บุคคลสามารถเขา้ถึงได้โดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว ้เพื่อนําความรู้ท่ีมีอยู่ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอนัจะก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมี

อยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่องคก์รอย่างสมดุลและเป็นไปเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ

พฒันาผลผลิตและองคก์ร 

จากทศันะดงักล่าวน้ีเป็นการเนน้ให้เห็นว่าการจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม

ขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํและประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือนาํมาสร้างนวตักรรมแลว้

จดัเกบ็ความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อใหมี้การแบ่งปันและถ่ายทอดไปยงับุคคลต่างๆ ในองคก์ร ซ่ึงจะ

ช่วยยกระดบัขีดความสามารถทั้งหมดขององคก์ร 

สรุปว่าการจดัการความรู้ในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง การรวบรวมสร้างจดัระเบียบเป็น

ระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นความรู้ขององคก์รทั้งท่ีเป็นความรู้โดยนยัและความรู้ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดั

แจง้ระบบการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวพนักบัการจาํแนกความรู้กาตรวจสอบความรู้

การจดัเก็บความรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้การเตรียมการกรองความรู้และเตรียมการเขา้ถึงความรู้

ใหก้บัผูใ้ชท้ั้งน้ีโดยมีหลกัการท่ีสาํคญัคือทาํใหค้วามรู้ถูกใชถู้กปรับเปล่ียนและถูกยกระดบัใหสู้งข้ึน

การยกระดบัความรู้ขององค์กรครอบคลุมความหมายการรวบรวมการจดัระบบการจดัเก็บและ 

การเขา้ถึงขอ้มูลในดา้นการจดัการความรู้เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความรู้การจดัการความรู้ตอ้งอาศยั

ผูรู้้ในการตีความและประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อสร้างนวตักรรมและการเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร 

2.1.2  วตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, น. 41) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการจดัการ

ความรู้ดงัน้ี 

1) เพื่อปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

2)  เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ  

3)  เพื่อปรับปรุงเทคนิคกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาองค์ความรู้และนํา

ความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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วิจารณ์ พานิช (2546, น. 2-5) ไดก้ล่าวว่าในปัจจุบนัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้

ความสาํคญักบัการจดัการความรู้ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคส์าํคญั คือเพื่อยกระดบัประสิทธิภาพของ

การบริหารทรัพยากรบุคคลและคลงัความรู้ขององค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนได้

โดยทัว่ไปวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้จะมีอยู่ 3 ดา้น ดว้ยกนั คือเพื่อพฒันาคุณภาพของ

บุคลากร เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของงานและเพื่อพฒันาพื้นฐานองคค์วามรู้ขององคก์ร 

จะเห็นว่าวตัถุประสงคก์ารจดัการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานในดา้น

การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการปรับปรุงเทคนิคกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาองค์

ความรู้และนาํความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2.1.3  ความสาํคญั และประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

วิจารณ์ พานิช (2551) ไดอ้ธิบายถึงความสําคญัของการจดัการความรู้ว่าเป็นการ

ยกระดบัความรู้ในองคก์รเพื่อสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญาโดยเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้น

และกวา้งขวาง ไม่สามารถอธิบายด้วยถอ้ยคาํสั้ นๆ ได้ซ่ึงจากทศันะขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการ

จดัการความรู้มีความสาํคญัเพราะองคก์รสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจไดโ้ดยองคก์ร

จะต้องจัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ กวา้งขวางและครอบคลุมในเร่ือง

ความสาํคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้น้ี 

ประโยชน์ของการจดัการความรู้ซ่ึงบาชา (Bacha อา้งถึงใน นฤมลพฤกษศิลป์ และ 

พชัรา หาญเจริญกิจ, 2543, น. 65) สรุปไว ้8 ประการดงัน้ี 

1)  ป้องกนัความรู้สูญหายการจดัการความรู้ทาํให้องคก์รสามารถรักษาความเช่ียวชาญ

ความชาํนาญและความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของบุคลากรเช่นการเกษียณอายุ

ทาํงานหรือการลาออกจากงานเป็นตน้ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจตามประเภทคุณภาพและความสะดวกในการ

เขา้ถึงความรู้เป็นปัจจยัสาํคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจเน่ืองจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจ

ตอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ 

3) ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัการจดัการความรู้ช่วยให้องคก์รมีความเขา้ใจลูกคา้

แนวโนม้ของการตลาดของการแข่งขนัทาํใหส้ามารถลดช่องวา่งและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัได ้

4) การลงทุนทางทรัพยากรบุคคลการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัผ่านการเรียนรู้

ร่วมกนัการจดัการดา้นเอกสารการจดัการกบัความรู้ท่ีไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถ

ใหแ้ก่องคก์รในการจา้งและฝึกฝนบุคลากร 

5) ความสามารถในการปรับตวัและมีความยืดหยุ่นในการทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความ

เขา้ใจในงานและวตัถุประสงคข์องงานโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากนกัจะทาํ
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ใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถทาํงานในหนา้ท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาจิตสาํนึกท่ี

ดีในการทาํงาน 

6) การพฒันาทรัพยสิ์นเป็นการพฒันาความสามารถขององคก์รในการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูไ่ดแ้ก่สิทธิบตัรเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ 

7) การยกระดบัผลิตภณัฑก์ารนาํการจดัการความรู้มาใชเ้พ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและบริการซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ อีกดว้ย 

8) การบริการลูกคา้การศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจเพิ่มยอดขายและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

โดยสรุปการจดัการความรู้สามารถป้องกนัความรู้ท่ีอาจสูญหายเพิ่มประสิทธิภาพใน

การตดัสินใจช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัการ

พฒันาทรัพย์สินการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างความพึงพอใจในการบริการลูกค้าและการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนั 

2.1.4  ประเภทของความรู้ 

ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (Nonaka & Konno, 1998 อา้งถึงใน  

นํ้ าทิพย ์วิภาวิน, 2547) คือความรู้ท่ีเรียกว่า Explicit Knowledgeและความรู้ท่ีเรียกว่า Tacit 

Knowledge 

1. ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวบรวมไดง่้าย จดัระบบและถ่าย

โอนโดยใชว้ิธีการดิจิทลั มีลกัษณะเป็นวตัถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสใน

การถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ เช่น นโยบายขององคก์ร กระบวนการทาํงาน ซอฟตแ์วร์ เอกสาร และกลยทุธ์ เป้าหมายและ

ความสามารถขององคก์ร 

2. ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใชค้าํพูด

ได ้มีรากฐานมาจากการกระทาํและประสบการณ์ มีลกัษณะเป็นความเช่ือ ทกัษะ และเป็นอตัวิสัย 

(Subjective) ตอ้งการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชาํนาญ มีลกัษณะเป็นเร่ืองส่วนบุคคล มีบริบท

เฉพาะ (Context-Specific) ทาํใหเ้ป็นทางการและส่ือสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลบัทางการคา้ 

วฒันธรรมองคก์ร ทกัษะ ความเช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ การเรียนรู้ขององคก์ร ความสามารถในการ

ชิมรสไวน์ หรือกระทัง่ทกัษะในการสังเกตเปลวควนัจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการ

ผลิตหรือไม่ 
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ภาพที ่2.1  แสดงตน้แบบ SECI ของโนนากะ (Nonaka's SECI Model) 

 

ทีม่า:  Nonaka and Konno (1998) อา้งถึงใน นํ้าทิพย ์วภิาวิน (2547) 

 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้งสองประเภทจะพบว่าความรู้ในองคก์รส่วนใหญ่เป็น

ประเภทTacit มากกว่าความรู้ประเภท Explicit หลายเท่าโดยอาจเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่าง

ความรู้ประเภท Tacit : Explicit เป็น 80: 20 ความรู้ทั้งสองประเภทสามารถเปล่ียนสถานะระหว่าง

กนัไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ซ่ึงจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ๆ โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่า 

Knowledge Spiral หรือ SECI Model ซ่ึงคิดคน้ข้ึนมาโดยอิกุจิโระโนนากะและทาเกอุชิ (Ikujiro 

Nonaka & Takeuchi, 2000) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.2  แสดงกระบวนการปรับเปล่ียนความรู้ 

 

ทีม่า:  Nonaka and Takeuchi (2000, pp. 139-182)  

 

การสร้างความรู้จะเกิดข้ึนไดใ้นลกัษณะ 4 รูปแบบ (Nonaka & Takeuchi, 2000) ดงัน้ี 

1.  Socialization เป็นการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge จาก TacitKnowledge 

ของผูท่ี้ส่ือสารระหว่างกนัโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงหรือจากการพูดคุยปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัจะทาํใหไ้ดรั้บความรู้จากผูอ่ื้นเป็นของตน 

2.  Externalization เป็นการสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็นExplicit Knowledge เช่นนาํส่ิงท่ีไดจ้าก

การเรียนรู้มาเขียนเป็นหนงัสือหรือรายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นต่อไป 

3.  Combination เป็นการแปลง Explicit Knowledge จากExplicit Knowledgeโดย

รวบรวมความรู้ประเภท Explicit ท่ีเรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่นการศึกษา

ขอ้มูลจากตาํราต่างๆ ท่ีมีมากมายแลว้สรุปและเผยแพร่เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการรวบรวมความรู้

จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเอง 

4.  Internalization แปลงจาก Explicit Knowledge เป็นTacit Knowledge มกัเกิดจากการ

นาํความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติัเช่นศึกษาความรู้จากตาํราหนงัสือต่างๆ ท่ีมีอยู่แลว้นาํไปปรับใชใ้น
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การทาํงานของตนจนเกิดทกัษะและความชาํนาญจนกลายเป็นTacit Knowledge ของตนเองในท่ีสุด

และเม่ือเกิดความรู้แลว้นาํไปแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นจนเกิดกระบวนการท่ีเรียกว่า Socialization คือการ

แปลง Tacit Knowledge จากคนนั้นๆ ไปเป็น Tacit Knowledgeของคนอ่ืนต่อไปเป็นกระบวนการท่ี

หมุนเวียนไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดสรุปว่ากระบวนการความรู้ดงักล่าวเป็นวฏัจกัรท่ีหมุนเวียนไปไม่

รู้จกัจบส้ินจากความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลเป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลและจากความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล

เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงความรู้ทั้งสองรูปแบบนั้นลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบ

ในเชิงการแข่งขนัดงันั้นการจดัการความรู้จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งในโลกของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั

กนัสูงเพราะการจดัการความรู้เป็นความสามารถในการจดัเก็บการกระจายหรือนาํส่งความรู้การคน้

คืนความรู้เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  

2.1.5  กระบวนการจดัการความรู้ 

ทรูบอนและคณะ (Turban and others อา้งถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น. 52) ได้

แบ่งกระบวนการของการจดัการความรู้ (Knowledge Process) ออกเป็น 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification)  

การคน้หาว่าองคก์รมีความรู้อะไรบา้งในรูปแบบใดอยู่ท่ีใครและความรู้อะไรท่ีองคก์ร

จาํเป็นตอ้งมีทาํให้องคก์รทราบว่าขาดความรู้อะไรบา้งหรืออีกนยัหน่ึงคือรู้เรานัน่เององคก์รอาจใช้

เคร่ืองมือ Knowledge Mapping หรือแผนท่ีความรู้เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสาํคญัสาํหรับองคก์ร

แลว้จดัลาํดบัความสําคญัของความรู้เหล่านั้นเพ่ือให้องค์กรสามารถวางขอบเขตของการจดัการ

ความรู้และสามารถจดัสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (Singapore 

Productivity and Standards Board, 2001, pp. 193-202) ซ่ึงจะสามารถใชเ้ป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง

ความรู้ท่ีองคก์รสามารถใชเ้ป็นฐานในการต่อยอดความรู้ในเร่ืองนั้นอย่างเป็นระบบรวมทั้งใชเ้พื่อ

ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํงานและการเคล่ือนยา้ยแหล่งขอ้มูลความรู้ต่อ

ระบบต่างๆ ในองคก์ร 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  

วิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจกระจดักระจายมารวบรวมไวเ้พื่อจดัทาํ

เน้ือหาให้เหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้องคก์รอาจสร้างความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีจาก

ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ หรือนาํความรู้จากภายนอกองค์กรมาใช้ นอกจากน้ียงัอาจตอ้งพิจารณากาํจดั

ความรู้ท่ีไม่จาํเป็นหรือลา้สมยัท้ิงไป เพ่ือประหยดัทรัพยากรในการจดัเก็บความรู้เหล่านั้นโดย

สามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ไดรู้ปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1)  บุคคลให้ความรู้ท่ีตนมีอยู่กบัผูอ่ื้นเช่นการถ่ายทอดความรู้จากการทาํงานร่วมกัน

อยา่งใกลชิ้ด 
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2)  การนําความรู้ท่ีองค์การมีอยู่ผนวกเขา้กบัความรู้ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิดเป็น

ความรู้ใหม่และมีการแบ่งปันทัว่ทั้งองคก์าร 

3)  การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตการสร้างแรงจูงใจและ

โอกาสสาํหรับการเรียน 

ขั้นตอนท่ี 3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 

เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการแลว้องคก์รตอ้งจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ

คน้หาและนาํความรู้ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ไดก้ารจดัความรู้ให้เป็นระบบนั้นหมายถึงการจดัทาํ

สารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวมการคน้หาการนาํมาใชท้าํไดง่้าย

และรวดเร็วการแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้นั้นข้ึนอยูก่บัผูใ้ชว้่าจะนาํไปใชอ้ยา่งไรโดยทัว่ไป

อาจแบ่งประเภทของความรู้ตามลกัษณะความชาํนาญหรือความเช่ียวชาญของบุคลากรหัวขอ้หรือ

หัวเร่ืองหนา้ท่ีหรือกระบวนการและประเภทของผลิตภณัฑบ์ริการกลุ่มตลาดหรือกลุ่มลูกคา้โดยมี

ความครอบคลุมและมีความละเอียดของการแบ่งประเภทของความรู้นั้น 

ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and 

Refinement)  

นอกจากการจดัทาํสารบญัความรู้อยา่งเป็นระบบแลว้องคก์รตอ้งประมวลความรู้ให้อยู่

ในรูปแบบภาษาท่ีเขา้ใจง่ายใชไ้ดง่้ายซ่ึงอาจทาํไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 

1)  การจดัทาํหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน 

2)  การใชภ้าษาเดียวกนัทั้งองคก์รหมายถึงการทาํอภิธานศพัท ์

3)  การเรียบเรียงตดัต่อและปรับปรุงเน้ือหาใหมี้คุณภาพดีในดา้น 

ขั้นตอนท่ี 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access)  

ความรู้ท่ีไดม้านั้นจะไร้ค่าหากไม่ถูกนาํไปเผยแพร่เพื่อใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชน์ไดอ้งคก์รจึง

ตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้อย่างหลากหลายและทัว่ถึงโดยทัว่ไปการส่งหรือ

กระจายความรู้ไปสู่ผูใ้ชท้าํได ้2 ลกัษณะคือ 

1)  การป้อนความรู้ (Push) คือการส่งขอ้มูลหรือความรู้ให้ผูรั้บโดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอ

หรือตอ้งการเรียกง่ายๆ วา่เป็นแบบ SupplyBased 

2)  การให้โอกาสเลือกใชค้วามรู้ (Pull) คือการท่ีผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชเ้ฉพาะ

ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้นซ่ึงช่วยลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไม่ตอ้งการมาก

เกินไป (Information Overload) การกระจายความรู้แบบน้ีเรียกวา่แบบ DemandBased 

ขั้นตอนท่ี 6. การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)  

การจดัทาํเอกสารการทาํฐานขอ้มูลหรือทาํส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยนาํเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วข้ึนซ่ึงวิธีดังกล่าวจะใช้ได้ดีสําหรับ

ความรู้ประเภทExplicit เท่านั้นสาํหรับการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ประเภท Tacit นั้นจะตอ้ง

ทาํดว้ยการพบปะกนัตวัต่อตวัการถ่ายทอดและการใชป้ระโยชน์จากความรู้มีความจาํเป็นสาํหรับ

องคก์ร 

ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ (Learning) 

วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและนาํความรู้

นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์รดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะถึงแมอ้งคก์รจะมีวิธีการในการกาํหนดรวบรวมคดัเลือกถ่ายทอดและ

แบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดกต็ามหากบุคลากรไม่ไดเ้รียนรู้และนาํไปใชป้ระโยชน์กเ็ป็นการสูญเปล่า

ของเวลาจดัการความรู้ขององคก์รประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงัน้ี 

1. ผูป้ฏิบัติจัดการความรู้ได้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการผูป้ฏิบัติจัดการความรู้ 

(Knowledge Practitioner) คือผูจ้ดัการความรู้ตวัจริงทาํหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัความรู้ 4ประการคือการ

เสาะหา (Acquire) สร้าง (Create) สั่งสม (Accumulate) และใช ้ (Exploit) ความรู้ผูป้ฏิบติัจดัการ

ความรู้ประกอบดว้ยคน 2 กลุ่มคือผูป้ฏิบติั (Knowledge Operator) กบัผูเ้ช่ียวชาญความรู้ 

(Knowledge Specialist) ผูป้ฏิบติัเป็นผูท้าํงานหลกัขององคก์รและสั่งสมประสบการณ์จากการ

ปฏิบติังานนั้นความรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัพนกังานเหล่าน้ีอยูใ่นรูปของทกัษะบทบาทหลกัของการจดัการ

ความรู้ในองคก์รของคนเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 

2.  วิศวกรความรู้ (Knowledge Engineer) เป็นภารกิจของผูบ้ริหารระดบักลางหนา้ท่ี

หลกัคือการตีความและแปลงความรู้ฝังลึกใหเ้ป็นความรู้ท่ีเปิดเผยจบัตอ้งไดแ้ละนาํไปปฏิบติัไดง่้าย

วิศวกรความรู้ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังานระดบัปฏิบติัโดยตีความ

วิสยัทศัน์เก่ียวกบัความรู้ขององคก์รท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง “ยกร่าง” ข้ึนและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นความรู้

ฝังลึก 

3. ผูบ้ริหารความรู้ทาํหนา้ท่ี 3 ประการคือ 1) กาํหนดเป้าหมายขององคก์รในท่ีน้ี

หมายถึงเป้าหมายภาพใหญ่ของการจดัการความรู้ขององคก์รคือกาํหนดวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการจดัการ

ความรู้ขององคก์รนั่นเอง 2) สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกาขององคก์รให้เอ้ือต่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ3) คอยจบั “ความรู้ท่ีทรงคุณค่า” ท่ีพฒันาข้ึนในกระบวนการเกลียวความรู้

ขององคก์รในลกัษณะของการ “ผดุบงัเกิด” (Emergence) เป็น “ภพใหม่” (New Paradigm) ของ

ความรู้ 
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2.1.6  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 

 
 

ภาพที ่2.3  แสดงองคป์ระกอบของระบบการจดัการความรู้ 

 

ทีม่า:  Alavi (2003 อา้งถึงใน นํ้าทิพย ์วภิาวิน, 2546) 

 

จากภาพท่ี 2.3 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ออกไดแ้ยกไวเ้ป็นสองส่วนคือ

องคป์ระกอบดา้นสงัคมวฒันธรรมและองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยซ่ึีงองคป์ระกอบของการจดัการ

ความรู้เกิดจากการผสานการทาํงานของคนกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยดีงัแสดงในภาพท่ี 

2.4 

 
 

ภาพที ่2.4  แสดงองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 

ทีม่า:  The keys to competitive Advantage (2003 อา้งถึงใน นํ้าทิพย ์วภิาวิน, 2546) 
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จากภาพท่ี 2.4 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3ประการ

ดงัน้ี 

1.  คน (People) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดขององคป์ระกอบทั้งหมดเพราะคนจะเป็น

ผูด้าํเนินกิจกรรมให้เกิดการเคล่ือนไหวของการจดัการความรู้ท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือลม้เหลว

ขององคก์รองคก์รจาํเป็นตอ้งสร้างคนใหมี้ความรู้มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคค์วามรู้

เป็นผูส้ร้างพฒันาจดัเกบ็เผยแพร่รวมทั้งการประเมินผลการใชค้วามรู้ 

2.  กระบวนการ (Process) เป็นแนวทางและขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีอยูบ่นรากฐาน

ของเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์รประกอบดว้ยกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือการสร้างและจดัหา

ความรู้การแบ่งปันความรู้การใชห้รือเผยแพร่ความรู้ 

3.  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนใหก้าร

จัดการความรู้ให้ประสบผลสําเร็จมุ่งหวงัจะให้บุคลากรใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการส่ือสาร 

(Communication Technology) เทคโนโลยีการทาํงานร่วมกนั (Collaboration Technology) และ

เทคโนโลยกีารจดัเกบ็ (Storage Technology) 

สรุปว่าการจดัการความรู้เป็นการปฏิบติังานของคนภายในองคก์รหรือหน่วยงานมีการ

ร่วมกนัจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั

สาํหรับมาใชป้รับปรุงงานและยกระดบัความสามารถในการเฟ้นหาความรู้จากภายนอกเขา้มาใชใ้น

การทาํงานโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวตักรรมจากการทาํงานและมีการสั่งสมความรู้สําหรับการ

ทาํงานไวใ้นภายในองคก์รในรูปของคลงัความรู้ท่ีมีระบบการจดัเก็บให้คน้หาไดอ้ย่างสะดวกตาม

ตอ้งการการจดัการความรู้มีเป้าหมาย 

2.1.7  กลยทุธ์1การจดัการความรู้ 

0นํ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547, น. 16) กล่าววา่ การจดัการความรู้หมายถึงการจดัการสารสนเทศ 

(Information) และการบริหารคน (People) ในทุกองคก์รมีการใชส้ารสนเทศ ท่ีจดัเก็บไวใ้นรูป

ดิจิทลัและจดัเก็บความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองค์กรมีเพ่ือเผยแพร่และแบ่งปันการใช้สารสนเทศใน

องค์กร จึงจาํเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะท่ี วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542,น.77-78)

กล่าวว่าการจดัการความรู้เป็นกระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ดา้นการพฒันากระบวนงาน

ควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยทุกกระบวนงานจะสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคท่ี์

เป็นผลมาจากการขยายวงและการประสานความรู้ 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, น. 32) ไดใ้ห้ทศันะว่าการจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการ

รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํและประสบการณ์ของบุคคล เพื่อนํามาสร้าง
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นวตักรรมแลว้จดัเก็บความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบเพ่ือให้มีการแบ่งปันและถ่ายทอดไปยงับุคคลต่างๆ 

ในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถทั้งหมดขององคก์ร ดังนั้ น ในงานวิจัยน้ีกลยุทธ์

การจดัการความรู้หมายถึงแผนการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นธุรกิจ1ความรู้ขององคก์ร1ทั้งภายในและ

ภายนอกเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับการจดัการกลยุทธ์นโยบายและวิธีการจดัการ1โดยมี

วตัถุประสงค์คือ1เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสร้างนวตักรรมขององค์กรความรู้1แลว้สร้าง1

ความสามารถในการแข่งขนัหลกัของบริษทั1แลว้ไดมู้ลค่าสูงท่ีสุด 

Hansen, N., and Tierney (2001 อา้งในทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, น. 103-105) 

ไดศึ้กษากลยทุธ์การจดัการความรู้ขององคก์ร 3 ประเภท คือ บริษทัท่ีปรึกษาหน่วยงานบริการดา้น

สาธารณสุขและโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ พบว่ามีกลยุทธ์ 2 ประเภทในการจดัการความรู้ของ

องคก์ร ดงัน้ี 

1.  กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ (Codification Strategy) 

บริษทัท่ีมีสินคา้ท่ีค่อนขา้งเป็นมาตรฐานโดยลูกคา้มีความตอ้งการพื้นฐานทัว่ไปความรู้

ขององคก์รจะไดรั้บการกาํหนดรหัสและเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเช่นบริษทัแอนเดอร์สัน(Anderson) 

และเอิร์นแอนดย์งั (Ernst and Young) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาไดใ้ชก้ลยทุธ์น้ีโดยการนาํความรู้จาก

บุคคลถ่ายทอดออกมาเป็นเอกสารเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนสามารถคน้หาและนาํมาใชไ้ดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นตวัช่วยทาํใหบ้ริษทัเอิร์นแอนดย์งัสามารถเตรียมเอกสารในการประมูลโครงการได้

ในเวลาท่ีรวดเร็วและชนะการประมูลตลอดจนปิดการขายไดใ้นเวลา 2 เดือน แทนท่ีจะตอ้งใชเ้วลา

เตรียมเอกสาร 4-6 เดือนเหมือนกบับริษทัอ่ืนๆ 

ขอ้เสียของกลยุทธ์น้ี คือ ตอ้งมีการลงทุนสร้างระบบสารสนเทศจาํนวนมากเพื่อเป็น

หลกัประกนัวา่สามารถนาํมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธ์ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล (Personalization 

Strategy) 

บริษทัท่ีมีการบริการตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้จะมีความรู้ท่ีแบ่งปันไดโ้ดยการ

ติดต่อสมัพนัธ์กนัในระดบับุคคล การนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อติดต่อส่ือสาร ไม่ไดใ้ชเ้พื่อเก็บ

ความรู้ เช่น เบน (Bain) บอสตนัคอนซลัต้ิงกรุ๊ป (Boston Consulting Group) และแมค คินซีย์

(McKinsey)เป็นบริษทัท่ีปรึกษาท่ีใชก้ลยทุธ์น้ี โดยกลยุทธ์น้ีจะให้ความ สาํคญักบัการประชุม การ

พดูคุยระหว่างบุคคลและจะไม่นาํความรู้ไปเก็บในฐานความรู้ ดงันั้น พนกังานจะตอ้งหาวิธีในการ

นาํขอ้มูลหรือความรู้จากบุคคลต่างๆ เช่น การประชุม ประชุมทางไกล การใชโ้ทรศพัท ์อีเมล ์บริษทั

เบนจึงตอ้งลงทุนในการสร้างเครือข่ายของผูค้นข้ึนในขณะท่ีแมค คินซียไดส้ร้างเครือข่ายโดยการ

หมุนยา้ยคนระหวา่งหน่วยงานต่างๆ และสนบัสนุนใหพ้นกังานโทรกลบัทนัทีท่ีไดรั้บโทรศพัทจ์าก
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เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง การสร้างไดเร็คทอร่ีของผูเ้ช่ียวชาญและการแต่งตั้งผูอ้าํนวยการท่ีปรึกษา

(Consulting Directors) ในองคก์รเพื่อช่วยทีมโครงการต่างๆ 

จะเห็นไดว้่าบริษทัจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลจะตอ้งเลือกกลยทุธ์หน่ึงเป็นกลยทุธ์

หลกัในการดาํเนินงาน และอีกกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ในการสนับสนุนหรือกลยุทธ์รอง แต่จะไม่

เลือกใชก้ลยทุธ์ทั้งสองประเภทพร้อมกนัในระดบัท่ีเทียมกนั (Hansen, Nohria and Tierney, 2001) 

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบั Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard เป็นกลยทุธ์ในการบริหารงานสมยัใหม่และไดรั้บความนิยมไปทัว่

โลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ไดถู้กพฒันาข้ึนเม่ือปี 1990 โดย 5Drs. Robert Kaplan 

จาก5 Harvard Business School และ 5David Norton จาก 5Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้ง

ช่ือระบบน้ีว่า “Balanced Scorecard” เพ่ือท่ีผูบ้ริหารขององคก์รจะไดรั้บรู้ถึงจุดอ่อนและความไม่

ชดัเจนของการบริหารงานท่ีผา่นมา Balanced Scorecard จะช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์ในการจดัการ

องค์กรไดช้ัดเจนโดยดูจากผลของการวดัค่าไดจ้ากทุกมุมมอง เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ดา้น

มากกวา่ท่ีจะใชมุ้มมองดา้นการเงินเพียงดา้นเดียวอยา่งท่ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่คาํนึงถึง เช่น รายได ้

กาํไรผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุน้ในตลาด เป็นตน้ การนาํ Balanced Scorecard มาใช ้

จะทาํใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพขององคก์รชดัเจนยิง่ข้ึน 

Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ทั้งองคก์รและไม่ใช่

เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอยา่งเดียวแต่จะเป็นการกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) และแผนกลยทุธ์ 

(Strategic Plan) แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององคก์รเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของแต่

ละฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจดัหาแนวทางแกไ้ขและ

ปรับปรุงการดาํเนินงานโดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการทาํงานภายในองคก์รและ

ผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กรแล้วนํามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนเม่ือองคก์รไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแลว้ 

Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ขององคก์รจากระบบ “การทาํงานตามคาํสั่ง

หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สืบทอดกนัมา (Academic Exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวของ

องคก์ร (Nerve Center of an Enterprise)  

Kaplan and  Norton (1996) ไดอ้ธิบายถึงระบบ Balanced Scorecard ท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่

น้ี ดงัน้ี 

“Balanced Scorecard จะยงัคงคาํนึงถึงมุมมองของการวดัผลทางการเงิน (Financial 

Measures) อยูเ่หมือนเดิมแต่ผลลพัธ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะบอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รในช่วงท่ี
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ผา่นมาบอกถึงเร่ืองราวของความสามารถกบัอายขุองบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีแต่ไม่ไดบ้อกถึง

ความสําเร็จขององค์กรท่ีจะมีต่อผูล้งทุนท่ีจะมาลงทุนระยะยาวโดยการซ้ือหุ้นของบริษทัและ

ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ (Customer Relationships) แต่อย่างใดจะเห็นไดว้่าเพียงการวดัผลทาง

การเงินดา้นเดียวไม่เพียงพออยา่งไรก็ตามการวดัผลทางการเงินก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางและการตี

ค่าของผลการประกอบการขององคก์รและใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีจะเพิ่มมูลค่าขององคก์รในอนาคตและ

สร้างแนวทางสาํหรับ ลูกคา้ (Customers) ผูข้ายวตัถุดิบหรือสินคา้ (Suppliers) ลูกจา้ง (Employees) 

การปฏิบติังาน (Processes) เทคโนโลย ี(Technology) และการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ 

Balance Scorecard จะทาํให้เห็นภาพขององคก์รใน 4 มุมมองและนาํไปสู่การพฒันา

เคร่ืองมือวดัผลโดยวิธีการรวบรวมขอ้มูลและนาํผลท่ีได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดงักล่าว

ประกอบดว้ยดา้นการเงิน (Financial Perspective)ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ดา้น

กระบวนการดาํเนินงานภายใน (Internal-Business – Process  Perspective)  และดา้นการเรียนรู้และ

พฒันาการ (Learning  and  Growth  Perspective) โดยจะอธิบายในแต่ละมุมมองดงัน้ี 

1. มุมมองทางดา้นการเงินเป็นจุดร่วมของการวดัในมุมมองอ่ืนๆ ในBSC ตวัช้ีวดัท่ีนิยม

ใชม้กัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มรายไดก้ารลดตน้ทุนการเพิ่มผลผลิตการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น

การลดความเส่ียงตวัอย่างตวัช้ีวดัมุมมองทางดา้นการเงินไดแ้ก่มูลค่าทรัพยสิ์นรวม (บาท) มูลค่า

ทรัพยสิ์นรวม / จาํนวนพนกังาน (บาท)  รายรับ / มูลค่าทรัพยสิ์นรวม (%) รายรับ / จาํนวนพนกังาน 

(บาท)  กาํไร / มูลค่าทรัพยสิ์นรวม (บาท)  กาํไร / จาํนวนพนักงาน (บาท) มูลค่าตลาด (บาท)  

ผลตอบแทนจากทรัพยสิ์น (%) ผลตอบแทนจากการลงทุน (%)  และผลตอบแทนจากการลงทุน

บุคลากร (%) เป็นตน้ 

2. มุมมองทางดา้นลูกคา้การแข่งขนัในปัจจุบนัหวัใจอยูท่ี่ความเขา้ใจความตอ้งการของ

ลูกคา้เป็นวิธีการคิดท่ีเปล่ียนความสนใจจากภายในจากท่ีเนน้ผลผลิตและการพฒันาเทคโนโลยมีาสู่

ภายนอกในการให้ความสนใจต่อลูกคา้ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัคือความสามารถในการดึงดูดลูกคา้

ใหม่ใหเ้ขา้มาใชสิ้นคา้หรือบริการความสามารถในการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีอยูใ่หย้นืยาว

ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ผลกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากลูกคา้เม่ือหักรายจ่าย

ตน้ทุนในการบริการลูกคา้แลว้ตวัอย่างตวัช้ีวดัมุมมองทางดา้นลูกคา้ไดแ้ก่จาํนวนลูกคา้ (คน)ส่วน

แบ่งตลาด (%)  ยอดขายทั้งปี / จาํนวนลูกคา้ (บาท) การสูญเสียลูกคา้ (คนหรือ %) เวลาเฉล่ียท่ีใชใ้น

ดา้นความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (นาที) รายจ่ายทางการตลาด (บาท) ดชันีวดัความพึงพอใจลูกคา้ดชันีวดั

ความจงรักภกัดีของลูกคา้จาํนวนเร่ืองร้องเรียน (เร่ือง)  เป็นตน้ 

3. มุมมองทางดา้นกระบวนการดาํเนินงานภายในเป็นการวดัท่ีดูถึงความสมบูรณ์ของ

กระบวนการทาํงานภายในองค์การเป็นการพฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพ่ือสร้างคุณค่า
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ให้แก่ลูกคา้ขององคก์ารแตกต่างจากการวดัประเมินผลแบบเดิมท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์เพ่ือการควบคุม

ตวัอย่างตวัช้ีวดัมุมมองทางดา้นกระบวนการดาํเนินงานภายใน ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร / 

รายรับ (บาท) เวลาท่ีใชใ้นการผลิต (นาที)  การส่งสินคา้ตรงเวลา (%)  เวลาเฉล่ียในการตดัสินใจ 

(นาที) เวลาท่ีใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์(วนั) เวลาท่ีนบัแต่มีการสั่งสินคา้จนถึงการส่งสินคา้ (นาที/

ชัว่โมง/วนั)  เวลาท่ีใชใ้นการส่งของจาก Supplier การปรับปรุงการผลิต (%) ค่าใชจ่้ายดา้น IT / 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นตน้ 

4. มุมมองทางดา้นการเรียนรู้และพฒันาการเป็นการวดัองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญั

ของ3มุมมองแรกเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตและเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องคก์ารมากกว่าเนน้

ผลเฉพาะหนา้มีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีใชใ้นการวดั3 ดา้นคือความสามารถของพนกังานความสามารถ

ของระบบขอ้มูลข่าวสาร และบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงานตวัอยา่งตวัช้ีวดัมุมมองทางดา้น

การเรียนรู้และพฒันาการ ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายใน R&D/รายจ่ายทั้งหมด (บาท)  ค่าใชจ่้ายดา้นพฒันาIT / 

รายจ่ายทั้งหมด (บาท) การลงทุนดา้นฝึกอบรม / ลูกคา้ (บาท)  การลงทุนในดา้นงานวิจยั (บาท) 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงาน / จาํนวนพนักงานค่าใช้จ่ายในการพฒันาสมรรถนะ / จาํนวน

พนักงานดชันีวดัความพึงพอใจของพนักงานดชันีวดัภาวะผูน้าํดชันีวดัแรงจูงใจสัดส่วนลูกจา้งท่ี

ออกจากงาน (%) เป็นตน้ 

 

2.33  ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุนของนักลงทุนชาวจีนในประเทศไทย 

3นกัลงทุนจากประเทศจีนไดเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทยจาํนวน 245 บริษทัในปี 2012 

จากความร่วมมือท่ีดีของทั้งสองฝ่าย โดยประเภทธุรกิจท่ีนกัลงทุนชาวจีนไดเ้ขา้มาลงทุนเป็นส่วน

ใหญ่คือ ธุรกิจประเภทก่อสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมี ยางพารา การคา้ระหว่างประเทศ 

และธุรกิจการใหบ้ริการ3ตวัอยา่ง3ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการคา้ทอ้งถ่ินในสถานประกอบการ

ของไทยและจีน คือ CCT, Huawei, ZTE, ไฮเออร์, Holley เป็นตน้การท่ีนกัลงทุนชาวจีนนิยมมา

ลงทุนในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมการลงทุนท่ีน่าสนใจ 6 ด้านคือ 

1. ดา้นสังคมโดยรวมมีเสถียรภาพดีและเป็นมิตรท่ีดีกบัจีน 2.มีแนวโนม้ท่ีดีสาํหรับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 3. เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ 4. ทาํเลท่ีตั้ง เป็นศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้5. ค่าจา้งตํ่ากว่าในประเทศท่ีพฒันาแลว้ และ 6. นโยบายความโปร่งใสสูงและการเปิดเสรี

การคา้ระดบัสูง โดยขอ้มูลสถิตจากการสาํรวจเศรษฐกิจโลกในปี 2008 – 2009 พบว่าประเทศไทย

อยูใ่นอนัดบั 36 ของโลก จาก133ประเทศ ท่ีนกัลงทุนชาวต่างชาติเขา้มาลงทุน 

3การลงทุนในไทยสามารถแบ่งออกเป็น4ดา้นคือ1ดา้นการเกษตรดา้นการท่องเท่ียว ดา้น

การผลิต และด้นการบันเทิง  (http://www.gxfao.gov.cn/gxfaohtml/tzzn/094758958.html) ซ่ึง
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ประเทศไทยมีนโยบายการสนบัสนุนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือบริษทัขา้มชาติท่ีมา

ตั้งโรงงานในประเทศไทยอย่างเช่นบริษทัยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นและเกาหลีใตเ้ช่นSony, Panasonic, 

NEC, Toshiba, Samsung และบริษทัอ่ืนๆ ท่ีไดเ้ขา้มาลงทุนสร้างโรงงานเพื่อใชเ้ป็นฐานการผลิตท่ี

ประเทศไทยสําหรับนักลงทุนชาวจีนนิยมท่ีจะเข้ามาลงทุนด้านการผลิต1นอกจากน้ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปไดร่้วมกนัเขา้มาลงทุนและสร้างโรงงานในประเทศไทยเช่นบริษทั

Seagate ของสหรัฐอเมริกาเขา้มาลงทุนและตั้งโรงงานท่ีในประเทศไทยสําหรับผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสาํคญัของคอมพิวเตอร์ทาํให้ประเทศไทยเป็นตลาดท่ีสําคญัสาํหรับการผลิตของ

ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทาํให้คอมพิวเตอร์และผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ส่งออกและ

นํา เข้า ท่ีใหญ่ ท่ีสุดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน(http://www.tcmsba.org/index.php? 

langtype=cn&pageid=cn_6) โดยในปี1 20121 มีบริษทั1จี1นท่ีมาลงทุนใน3อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสาร

อิเลก็ทรอนิกส์3ของไทยจาํนวน1 29 แห่ง1 (www.udnbkk.com) ซ่ึงอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์เป็น

อุตสาหกรรมท่ีประกอบดว้ยหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัในกระบวนการผลิต

และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยจาํแนกประเภทผลิตภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ไดเ้ป็น 3 กลุ่มตามความเช่ือมโยงในการผลิต คือ อุตสาหกรรมขั้นตน้ (Upstream) 

ซ่ึงเป็นขั้นการผลิตวตัถุดิบ อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Midstream) ได้แก่ การผลิตช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) คือ ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํเร็จรูป 

อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชก้ระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่างๆ เพื่อทาํให้

วตัถุดิบมีคุณภาพสาํหรับการทาํผลิตภณัฑท์างเคมีครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น 

อุตสาหกรรมเคมีภณัฑข์ั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ตั้งแต่

ปี 1991 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ท่ีสุดของโลกโดยประเทศไทยส่งออกยางพาราท่ี

ผลิตปีละประมาณ 30 ลา้นตนัคิดเป็นหน่ึงในสามของการผลิตยางทัว่โลกปริมาณการส่งออก

ประจาํปีมีปริมาณร้อยละ 40-45 ของยางพาราท่ีส่งออกทั้งหมดในปี 2010 ประเทศไทยส่งออก

ยางพารารวม 28.7 ลา้นตนัการส่งออกคิดเป็นจาํนวนเงิน 830 ลา้นดอลลาร์สหรัฐส่งออกไปประเทศ

จีน 11.3 ลา้นตนัคิดเป็นจาํนวนเงิน 244 ลา้นดอลลาร์สหรัฐนอกจากน้ีผลิตภณัฑ์ยางไทยและไม้

ยางพาราส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในปี 2010 คิดเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐปัจจุบนัยางพาราไทยไดส่้งออกไปมากกว่า 70 ประเทศทัว่โลกและประเทศจีนเป็นผูน้าํเขา้

รายใหญ่ท่ีสุดในปี 2012 จีนไดน้าํเขา้ยางพาราจากประเทศไทยร้อยละ 50  คิดเป็นจาํนวนประมาณ 

11.28 ลา้นตนัเพราะความตอ้งการยางมากข้ึนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีน (http://songkhla. 

mofcom.gov.cn/article/ztdy/201106/20110607596786.shtml) เม่ือความตอ้งการยางพาราในตลาด
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จีนสูงข้ึนทาํใหน้กัลงทุนชาวจีนเขา้มาเปิดบริษทัท่ีประเทศไทยส่งผลใหป้ระเทศไทยกบัประเทศจีน

มีความร่วมมือทางการคา้ท่ีดีท่ีสุดในปี 2012 มีบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก

จาํนวน68 แห่ง (www.udnbkk.com) 

 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ณรงคส์มพงษ,์ ศศิฉายธนะมยั และสุรชยั ประเสริฐสรวย (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการ

จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาการศึกษาและอาชีพ

การเกษตรในทอ้งถ่ินโดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัดงัน้ี (1) เพ่ือศึกษากระบวนการในการจดัการ

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจงัหวดันครนายก (2) เพื่อสร้างคลงัความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาการศึกษาและอาชีพการเกษตรในทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายก (3) เพื่อ

ประเมินผลการใชค้ลงัความรู้ต่อการพฒันาการศึกษาและการพฒันาอาชีพการเกษตรตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงประกอบไปด้วยผูท่ี้อยู่ในชุมชนต่างๆ ในเขต 4 

อาํเภอในจงัหวดันครนายกไดแ้ก่ผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีทางานดา้นต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นการศึกษาและอาชีพประกอบไปดว้ยเจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจานวน 7 

คนผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมในการศึกษาและจดัทาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายก

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายกจานวน 19 คนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการ

จดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดว้ยผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีใชค้ลงัความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.58 ใชเ้วลาเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 7 เร่ืองเป็นเวลา 3-4 

ชั่วโมงมีความพึงพอใจต่อคลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในประเด็นท่ีสําคญัๆ คือคลงัความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจเมนูหลกัเขา้ใจง่ายสะดวกในการเขา้ถึงสาระของภูมิปัญญาการ

อธิบายสาระความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ใจง่ายวีดิทศัน์ท่ีนาเสนอทั้งภาพและเสียงมีความน่าสนใจ

การลงทะเบียนเขา้ใชง่้ายและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วผูใ้ชมี้ความรู้สึกชอบในการเรียนรู้

ดว้ยคลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเม่ือเปรียบเทียบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากการจดัอนัดบั5 อนัดบัคือ

ผูเ้รียนชอบภูมิปัญญาเร่ืองการทอพรมเช็ดเทา้มากท่ีสุดรองลงมาคือการปลูกใบดอกไมป้ระดับ

ผลิตภณัฑ์ไมไ้ผ่การทอเส่ือกกเคร่ืองดนตรีองักะลุงการปลูกมะยงชิดมะปรางหวานและการทาไม้

กวาดดอกหญา้ตามลาดบัผูว้ิจยัเสนอแนะว่าควรมีการพฒันาภูมิปัญญาแบบร่วมมือในเร่ืองอ่ืนๆ 

ต่อไปและนาคลงัความรู้ไปใชใ้หก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลการจดัการองคค์วามรู้ของ

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการ โดยมีวตัถุประสงคโ์ครงการเพื่อ

ประเมินประสิทธิผลการจดัองคค์วามรู้ของอาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
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มงคลพระนครเป้าหมายของโครงการจดัแบ่งเป็นผลสําเร็จเบ้ืองตน้เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์จาก

ขอ้มูลพื้นฐานในดา้นการจดัการความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปประกอบนโยบายหรือแผนงาน

ของคณะบริหารธุรกิจผลสาํเร็จก่ึงกลางเป็นการศึกษาวิจยัขอ้มูลการจดัการองคค์วามรูท่ีไดรั้บจาก

ความสาํเร็จเบ้ืองตน้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย เร่ืองเล่า ในความรู้ ความรู้ท่ีติดบอร์ด 

ประชาสันพนัธ์ความรู้ท่ีเผยแพร่ใน เวบ็บลอ็ก (web blog)การจดันิทรรศการความรู้ มุมความรู้หนา้

หอ้งสาขาวิชาการบญัชี แบบสอบถามจาํนวน 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของคณาจารยท่ี์มีต่อความรู้ท่ีไดรั้บและ ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ

ของผูต้อบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 การประเมินความคิดเห็นทราบว่า ภาพรวมของการจดัการ

เน้ือหาความรู้ เทคนิคการนาํเสนอและประโยชน์ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดทั้งสาม

ปัจจยั และมีความสอดคลอ้งในความคิดเห็นของอาจารยแ์ต่ละท่านในระดบัดี สําหรับจุดแข็งท่ี

ได้รับจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมากท่ีสุด คือ เน้ือหาเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั และมีการนาํเสนอหลากหลายน่าสนใจ ส่วนจุดอ่อนท่ีไดรั้บจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

มากท่ีสุด คือ ความรู้ท่ีให้แต่ละคร้ังควรมากกว่าน้ี ขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินการวิจยัในคร้ัง

ต่อไป ผูว้ิจยัเห็นว่าการศึกษาวิจยัควรทาํการแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนร่วมงานและผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อเพิ่มความเช่ือถือไดใ้ห้กบังานวิจยันอกจากน้ีผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุนทั้งดา้นการสร้าง

ขวญักาํลงัใจ การจดัใหค้วามรู้ และทรัพยากรดา้นการวิจยัอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหผู้ว้ิจยัสามารถทาํงาน

วิจยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การจดัการความรู้ของ2บริษทั2จีนท่ีมาลงทุนประเทศไทยดา้น

การผลิต” เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีวิธีการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.2  สมมติฐานของการวิจยั 

3.3  ประชากรและตวัอยา่ง 

3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

3.5  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2สามารถนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจยัไดด้งัน้ีภาพท่ี 3.1 

 

ตวัแปรอิสระ                                                                  ตวัแปรตาม 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2กลยุทธ์2การจัดการความรู้ 

- กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จาก

ความรู้แบบชดัแจง้ (Codification 

Strategy)  

- กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จาก

ความรู้ท่ีสะสมในบุคคล 

(Personalization Strategy)  

ความสําเร็จจากการจัดการความรู้ 

- ดา้นการเงิน (Financial Perspective)  

- ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective)  

- ดา้นการดาํเนินงานภายใน (Internal-

Business – Process  Perspective)  

- ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ (Learning  

and  Growth  Perspective)  
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3.2  สมมติฐานของการวจัิย 

จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัและการทบทวนวรรณกรรมสามารถนาํมากาํหนดเป็น

สมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการวิจยั ไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและดา้นการเรียนรู้และ

พฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 1.1 (H1) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

สมมติฐานท่ี 1.2 (H2) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 1.3 (H3) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 

สมมติฐานท่ี 1.4 (H4) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

สมมติฐานท่ี2กลยุทธ์ ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและ

ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 2.1 (H1) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

สมมติฐานท่ี 2.2 (H2) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 (H3) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 

สมมติฐานท่ี 2.4 (H4) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

 

3.3 ประชากรและตัวอย่าง 

3.3.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยดา้นการผลิต 2

อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 29 บริษัทและ
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อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก จาํนวน 68 บริษทั รวมเป็น1จาํนว1น 97 บริษทัทัว่ประเทศ (ขอ้มูลจาก

www.udnbkk.com) โดยผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informant) คือ ผูบ้ริหารบริษทัประกอบดว้ย ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 1กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เ1ป็นตน้ 

3.3.2  การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 

กาํหนดขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีทาํให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณสัดส่วนใน

ประชากรมีค่าไม่เกิน5%ท่ีระดบัความเช่ือมัน่95%และกาํหนดให้สัดส่วนบริษทัท่ีให้ความสําคญั

ของกลยุทธ์การจดัการความรู้ (p*) มีค่าประมาณ50%หรือ0.5ดงันั้นเม่ือทาํการสุ่มแบบไม่ใส่คืน 

(Without Replacement) ไดข้นาดตวัอยา่งเป็น 
2

2 2

(1 )
(N 1) E (1 )

z Np pn
z p p

α

α

∗ ∗
/2

∗ ∗
/2

−
=

− + −
 

( )2

2 2

(1.96) 97 (0.5)(0.5)
(96)(0.05) (1.96) (0.05)

n =
+

 

78n ≈  

ฉะนั้น ควรสุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย78 บริษทั 

3.3.3  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

ทาํการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี2การสุ่มตวัอย่าง2แบบแบ่งชั้นภูมิ ( 4Stratified Sampling) และ 

สุ่มบริษทัในแต่ละ4ชั้นภูมิ4ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย

กาํหนดขนาดตวัอยา่งไปตาม4ชั้นภูมิ4แบบกาํหนดสดัส่วน (Proportional Allocation) ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1  การสุ่มตวัอยา่ง 

 

อุตสาหกรรม ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 29 23 

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก 68 55 

รวม 97 78 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

3.4.1  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การสาํรวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการชาวจีนเก่ียวกบักลยุทธ์การจดัการความรู้ของบริษทัจีน
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ท่ีมาลงทุนประเทศไทยดา้นการผลิตโดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1.  ทบทวนตาํราเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาร่างเป็นแบบสอบถาม 

2.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างขั้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเคร่ืองมือและไดป้รับปรุงแกไ้ขสํานวนคาํช้ีแจงต่างๆ ในแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

3. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปให้ผูป้ระกอบการจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย

ดา้นการผลิต เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจเร่ืองการใชภ้าษาจาํนวน2ท่านคือCHEN CHENG NAN 

(General Manager, SIAM PACIFIC ELECTRIC WIRE& CABLE CO.,LTD. อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์) และ STEPHENCHEN (GeneralManager, Q-BEST ENTERPRISE 

CO.,LTD.อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก) 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการจีนท่ีมาลงทุนใน

ประเทศไทยดา้นการผลิต 

5. เม่ือผ่านการประเมินความสอดคลอ้งของเน้ือหาในการแปลแบบสอบถามระหว่าง

ภาษาไทยและภาษาจีนแลว้ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทาํ Pre-test เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งภายในของเคร่ืองมือ (Internal Consistency) ดว้ย

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในขอ้คาํถามของตวัแปรท่ีเป็น

การวดัแบบสเกลรวม (Summed Scale) ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ความเท่ียงของตวั

แปรทั้งหมดมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.81-0.87 ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

 

ตารางที ่3.2  การหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha 

Coefficient 

กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 0.811 

กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล 0.840 

ความสาํเร็จในดา้นการเงิน 0.875 

ความสาํเร็จในดา้นลูกคา้ 0.852 

ความสาํเร็จใน2ดา้นการดาํเนินงานภายใน 0.856 

ความสาํเร็จในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 0.872 
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3.4.2  แบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น  3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการจีนเป็นแบบสอบถามจาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 สอบถามถึงกลยทุธ์การจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนดา้นการผลิต2 

ของ2ประเทศไทยจาํนวน 10 ขอ้ดงัน้ี 

1.  กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ (Codification Strategy) 5 ขอ้ 

2.  กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล (Personalization 

Strategy) 5ขอ้ 

การใหค้ะแนนความคิดเห็น (Likert Scale) โดยกาํหนดคะแนนของแต่ละระดบัความ

คิดเห็นดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด  = 5  คะแนน 

เห็นดว้ยมาก   = 4  คะแนน 

ไม่แน่ใจ                   = 3  คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย          = 2  คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  = 1  คะแนน 

คะแนนท่ีไดน้าํมาหาค่าเฉล่ียและสรุปผลช่วงการวดัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 

 

กาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น    =  

 

       =          

         =   0.80 

คะแนน ระดบัการใชก้ลยทุธ์การจดัการความรู้ 

4.21-5.00 มากท่ีสุด 

3.41-4.20 มาก 

2.61-3.40 ปานกลาง 

1.81-2.60 นอ้ย 

1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนอนัตรภาคชั้น 

5 – 1 

5 

DPU



29 

ส่วนท่ี3 สอบถามความสาํเร็จของการจดัการความรู้รวมทั้งส้ิน 13 ขอ้ 

1.  ดา้นการเงิน   02 ขอ้ 

2.  ดา้นลูกคา้ 04 ขอ้ 

3.  ดา้นการดาํเนินงานภายใน04 ขอ้ 

4.  ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ03 ขอ้ 

การใหค้ะแนนความสาํเร็จ (Likert Scale) โดยกาํหนดคะแนนของแต่ละระดบั

ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ดงัน้ี 

เพิ่มข้ึนมากหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้  = 5  คะแนน 

เพิ่มข้ึนหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้  = 4 คะแนน 

เท่าเดิม      = 3 คะแนน 

ลดลงหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้  = 2 คะแนน 

ลดลงหลงัมากจากมีการใชก้ารจดัการความรู้  = 1 คะแนน 

คะแนนท่ีไดน้าํมาหาค่าเฉล่ียและสรุปผลช่วงการวดัความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 

 

กาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น    =  

 

       =          

         =   0.80 

คะแนน ระดับความสําเร็จจากการจัดการความรู้ 

4.21-5.00              มากท่ีสุด 

3.41-4.20  มาก 

2.61-3.40  ปานกลาง 

1.81-2.60  นอ้ย 

1.00-1.80  นอ้ยท่ีสุด 

  

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  สร้างแบบสอบถามใน web “wenjuanxing” 

2.  ส่ง e-maillink แบบสอบถามไปยงับริษทัท่ีเป็นตวัอย่างเพื่อให้ตอบกลบัมาทาง 

website 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนอนัตรภาคชั้น 

5 – 1 

5 
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3. ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาเพื่อนาํมาใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไป 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น2ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย4สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 4

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน4เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของขอ้มูล 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติอนุมาน4 (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 2การประมาณค่า

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ดว้ย สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) 2โดยมีเกณฑก์ารแปลระดบัดงัน้ี 

ค่า r    ระดบัความสมัพนัธ์ 

0.81 - 1.00   มากท่ีสุด 

0.61 - 0.80   มาก 

0.41 - 0.60   ปานกลาง 

0.21 - 0.40   นอ้ย 

0.00 - 0.20   ไม่มีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การจัดการความรู้ต่อ

ความสําเร็จของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก”ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล ตวัอย่างท่ีเก็บไดจ้าํนวน78 

บริษทั มาทาํการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยนาํเสนอผลการการ

วิเคราะห์ 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการความรู้ 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การจดัการความรู้กบัความสาํเร็จ

ของการจดัการความรู้ 

 

4.1  ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีการศึกษาวิจยั ซ่ึงเป็นบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์

ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ( 1 0Descriptive 

Statistics) 10มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

1.   เพศ   

1.1  ชาย 40 51.3 

1.2  หญิง 38 48.7 

       รวม 78 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

2. อายุ   

2.1  นอ้ยกวา่30ปี 35 44.9 

2.2  30-39ปี 20 25.6 

2.3   40-50ปี 17 21.8 

2.4   ตั้งแต่51ปีข้ึนไป 6 7.7 

       รวม 78 100.0 

3. วุฒิการศึกษา   

3.1   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 23 29.5 

3.2   ปริญญาตรี 38 48.7 

3.3   สูงกวา่ปริญญาตรี 17 21.8 

       รวม 78 100.0 

4. ประสบการณ์การทาํงาน   

4.1   ตํ่ากวา่ 5 ปี 17 21.8 

4.2   5 – 10 ปี 35 44.9 

4.3   11 -15 ปี  15 19.2 

4.4   มากกวา่ 15 ปี 11 14.1 

       รวม 78 100.0 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน   

5.1   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเทียบเท่า 15 19.2 

5.2  รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า 51 65.4 

5.3  อ่ืนๆ เช่นผูช่้วยผูจ้ดัการ 12 15.4 

       รวม 78 100.0 
 

 

 

 

 

 

 

DPU



33 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

6. ระยะเวลาดําเนินกจิการในประเทศไทย   

6.1   1 – 5   ปี 22 28.2 

6.2   6 -10 ปี 44 56.4 

6.3   มากกวา่10 ปีข้ึนไป 12 15.4 

       รวม 78 100.0 

7. ปริมาณการลงทุนในประเทศของบริษัทของท่านโดยประมาณ   

7.1   นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 42 53.8 

7.2   50 ลา้น – 200 ลา้นบาท 23 29.5 

7.3   มากกวา่200 ลา้นบาท                              13 16.7 

       รวม 78 100.0 

8. จํานวนพนักงานในองค์กรของท่าน   

8.1   นอ้ยกวา่ 50 คน 44 56.4 

8.2   50– 200 คน 20 25.6 

8.3   มากกวา่ 200 คน                      14 18.0 

       รวม 78 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งจาํนวน 78 บริษทั จาํแนกตามลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการจีนพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศ

ชายจาํนวน40คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 เพศหญิงจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 สาํหรับอายขุอง

ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกว่า 30 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.9  รองลงมาคือ 30-39 ปีจาํนวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และอาย ุ 40-50 ปีมีจาํนวน17คนคิด

เป็นร้อยละ 21.8 และตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุดมีจาํนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 

ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด จาํนวน38คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.5 และสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 21.8 ในส่วนของประสบการณ์การทาํงาน

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 – 10 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 35 คน คิดเป็น 

DPU



34 

ร้อยละ 44.9 รองลงมาคือตํ่ากว่า 5 ปีจาํนวน17คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ 11 -15 ปีจาํนวน15 คน 

คิดเป็นร้อยละ19.2 และมากกวา่ 15 ปีนอ้ยท่ีสุดจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ14.1 

สาํหรับของการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัในปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดาํรง

ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จาํนวน 51 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเทียบเท่า

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ19.2 และอ่ืนๆ เช่นผูช่้วยผูจ้ดัการจาํนวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ใน

ส่วนของของระยะเวลาท่ีบริษทัดาํเนินกิจการในประเทศไทยบริษทัท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาดาํเนินกิจการในประเทศไทย 6 -10 ปี จาํนวน 44บริษทั คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาคือ 

1 – 5   ปีจาํนวน 22 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 28.2  และมากกว่า 10 ปีข้ึนไปจาํนวน12 บริษทัคิดเป็น

ร้อยละ 15.4 

เม่ือพิจารณาตามปริมาณการลงทุนภายในประเทศของบริษทัของท่านโดยประมาณ

พบว่าบริษทัท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปริมาณการลงทุนในประเทศโดยประมาณนอ้ยกว่า 50 ลา้น

บาท จาํนวน 42 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ 50 – 200 ลา้นบาทจาํนวน 23 บริษทัคิด

เป็นร้อยละ 29.5 และมากกว่า200 ลา้น บาท 13 บริษทั คิดเป็นร้อยละ16.7 ในส่วนของจาํนวน

พนกังานในองคก์ร พบว่า บริษทัท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่มีจาํนวนพนกังานในองคก์รน้อยกว่า 50 

คน จาํนวน 44 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาคือ 50 – 200 คนจาํนวน 20 บริษทัคิดเป็น 

ร้อยละ 25.6 และมากกวา่ 200 คน จาํนวน 14 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 18.0 
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4.2  ผลการวเิคราะห์กลยุทธ์การจัดการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการความรู้ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 –ตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.2  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

แบบชัดแจ้ง   

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. บริษทัมีการรวบรวม

และสกดัองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับพนกังาน 

41.0 15.4 21.8 19.2 2.6 3.73 1.255 มาก 

2. บริษทัมีการ6จดัเกบ็

องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหพ้นกังาน

สามารถสืบคน้ได ้

16.7 15.4 14.1 35.9 17.9 2.77 1.367 ปานกลาง 

3. บริษทัมีการจาํแนก

องคค์วามรู้ออกเป็น

หมวดหมู่เพือ่ให้

พนกังานสืบคน้และใช้

งานไดง่้าย 

19.2 34.6 17.9 20.5 7.7 3.37 1.229 ปานกลาง 

4. พนกังานทุกคนใน

บริษทัสามารถเขา้ถึง

ความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไว้

ในฐานขอ้มูล 

19.2 26.9 23.1 20.5 10.3 3.24 1.271 ปานกลาง 

5. บริษทัมีการลงทุน

ในระบบสารสนเทศ

เป็นจาํนวนมาก 

20.5 16.7 29.5 23.1 10.3 3.14 1.276 ปานกลาง 

เฉลีย่  3.25 0.57 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัท่ีตนทาํงานอยู่มีการใชก้ล

ยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) 

โดยระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย เรียงระดบัจากมากไปนอ้ยคือบริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้

ท่ีจาํเป็นสาํหรับพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) บริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้

พนกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.37) พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ี

ถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.24) บริษทัมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.14) และ6บริษทัมีการ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ได ้

(ค่าเฉล่ีย 2.77)  

 

ตารางที ่4.3  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชนจ์ากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล  

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้ที่

สะสมในบุคคล 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. บริษทัมีการจดั

ประชุมหรือสมัมนา

เพื่อใหพ้นกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานเป็นประจาํ 

37.2 33.3 14.1 7.7 7.7 3.85 1.228 มาก 

2. บริษทัมีนโยบายให้

พนกังานหมุนเวียนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมี

ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากยิง่ข้ึน 

17.9 29.5 32.1 11.5 9.0 3.36 1.173 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้ที่

สะสมในบุคคล 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

3. บริษทัมีนโยบาย

ส่งเสริมใหพ้นกังาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีได้

จากการฝึกอมรมศึกษา

ต่อในการทาํงานใหดี้

ข้ึน 

26.9 44.9 23.1 0.00 5.1 3.88 0.980 มาก 

4. บริษทัมีการนาํ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชเ้พื่อใหพ้นกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  

33.3 38.5 21.8 1.3 5.1 3.94 1.036 มาก 

5. บริษทัมีนโยบายให้

พนกังานใหม่ละคนมี

พนกังานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษา

ส่วนตวั 

16.7 15.4 28.2 26.9 12.8 2.96 1.274 ปานกลาง 

เฉลีย่  3.60 0.54 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัมีการใชก้ลยทุธ์ท่ีเนน้การใช้

ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยระดบัความ

คิดเห็นเฉล่ีเรียงระดบัจากมากไปนอ้ยคือบริษทัมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อใหพ้นกังาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 3.94) บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.88) บริษทัมีการ

จดัประชุมหรือสัมมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน

เป็นประจาํ (ค่าเฉล่ีย 3.85) บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานหมุนเวียนงานเพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.36) และบริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานใหม่ละคนมี
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พนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 2.96)  

 

ตารางที ่4.4  กลยทุธ์การจดัการความรู้โดยรวม 

 

กลยทุธ์การจดัการความรู้ Mean SD ระดบัการใชก้ลยทุธ์ 

กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 3.25 0.57 ปานกลาง 

กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมใน

บุคคล 

3.60 0.54 มาก 

ภาพรวม 3.42 0.41 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการความรู้โดยรวมพบว่าบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนในประเทศไทยท่ีเป็นตวัอย่างมีกลยุทธ์การจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 

รองลงมาคือกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



39 

4.3  ผลการวเิคราะห์ความสําเร็จของการจัดการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.5 – ตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที่ 4.5  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน  

 

ความสําเร็จในด้าน

การเงิน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน 

33.3 32.1 21.8 7.7 5.1 3.81 1.140 มาก 

2. การเพิ่มยอดขาย 24.4 43.6 15.4 9.0 7.7 3.68 1.168 มาก 

เฉลีย่  3.74 0.829 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัมีความสาํเร็จในดา้นการเงิน

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย เรียงระดบัจากมากไปนอ้ยคือ

เห็นว่าบริษทัมีความสําเร็จในดา้นกาํไรจากการดาํเนินงาน (ค่าเฉล่ีย 3.81) และบริษทัมียอดขายท่ี

เพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.68)  
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ตารางที ่4.6  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของความสาํเร็จ

ในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

 

ความสําเร็จในด้าน

ลูกค้า 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. การตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

42.3 38.5 7.7 7.7 3.8 4.08 1.078 มาก 

2. จาํนวนลูกคา้ราย

ใหม่ 

32.1 35.9 23.1 5.1 3.8 3.87 1.049 มาก 

3. ส่วนแบ่งตลาด 29.5 29.5 29.5 7.7 3.8 3.73 1.089 มาก 

4.ความสามารถในการ

รักษาลูกคา้รายเก่า 

28.2 39.7 21.8 6.4 3.8 3.82 1.041 มาก 

เฉลีย่  3.88 0.710 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัมีความสําเร็จในดา้นลูกคา้

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย เรียงระดบัจากมากไปนอ้ยคือ

บริษทัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.08) บริษทัมีจาํนวนลูกคา้รายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 

3.87) บริษทัมี6ความสามารถในการรักษาลูกคา้รายเก่า ( 6ค่าเฉล่ีย 3.82) และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาด 

(ค่าเฉล่ีย 3.73)  
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ตารางที ่4.7  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของความสาํเร็จ

ในการจดัการความรู้ใน6ดา้นการดาํเนินงานภายใน 

 

ความสําเร็จใน6ด้าน

การดําเนินงานภายใน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. ความสามารถใน

การจดัส่งสินคา้ท่ีตรง

เวลา 

37.2 46.2 10.3 3.8 2.6 4.12 0.926 มาก 

2. ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของระบบงาน 

44.9 30.8 14.1 7.7 2.6 4.08 1.066 มาก 

3. ความสามารถใน

การผลิตท่ีตรงตาม

แผนงานท่ีกาํหนด 

32.1 34.6 24.4 5.1 3.8 3.86 1.053 มาก 

4. ความสามารถใน

การควบคุมการผลิต

ไม่ใหเ้กิดของเสีย 

30.8 20.5 29.5 14.1 5.1 3.58 1.212 มาก 

เฉลีย่  3.91 0.655 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัมีความสําเร็จในด้าน6การ

ดาํเนินงานภายใน6โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย เรียงระดบั

จากมากไปนอ้ยคือบริษทัมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.12) บริษทัมีความ

รวดเร็วในขั้นตอนของระบบงาน (ค่าเฉล่ีย 4.08) บริษทัมีความสามารถในการผลิตท่ีตรงตาม

แผนงานท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 3.86) และบริษทัมีความสามารถในการควบคุมการผลิตไม่ให้เกิดของ

เสีย (ค่าเฉล่ีย 3.58)  
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ตารางที ่4.8  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของความสาํเร็จ

ในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ          

 

ความสําเร็จในด้านการ

เรียนรู้และพฒันาการ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. การพฒันา

กระบวนการทาํงาน

อยา่งต่อเน่ือง 

43.6 23.1 19.2 9.0 5.1 3.91 1.208 มาก 

2. ความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม 

32.1 25.6 11.5 19.2 11.5 3.47 1.412 มาก 

3. มีส่งประดิษฐใ์หม่สู่

ตลาด 

32.1 23.1 17.9 16.7 10.3 3.50 1.365 มาก 

เฉลีย่  3.63 0.912 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบริษทัมีความสําเร็จในดา้นการ

เรียนรู้และพฒันาการโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย เรียง

ระดบัจากมากไปนอ้ยคือบริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.91) บริษทั

มีส่งประดิษฐ์ใหม่สู่ตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.50) และบริษทัมีความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (ค่าเฉล่ีย 

3.47)  
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ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ในภาพรวม 

 

ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ Mean SD ระดบัความสาํเร็จจากการจดัการ

ความรู้ 

1. ดา้นการเงิน 3.74 0.83 มาก 

2. ดา้นลูกคา้ 3.88 0.71 มาก 

3. ดา้นการดาํเนินงานภายใน 3.91 0.66 มาก 

4. ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 3.63 0.91 มาก 

ภาพรวม 3.79 0.55 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความสําเร็จของการจดัการความรู้ในภาพรวมพบว่า

บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยท่ีเป็นตวัอย่างมีผลการวิเคราะห์ความสําเร็จของการจดัการ

ความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์ทาํเป็นประมานย่อยพบว่า6ดา้นการดาํเนินงาน

ภายใน6มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.90 รองลงมาคือดา้นลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และดา้นการเงินมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 และดา้นการเรียนรู้และพฒันาการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

 

4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานของการวิจยัท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

สมมติฐานท่ี 1 กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและดา้นการเรียนรู้และ

พฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 1.1 (H1) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

สมมติฐานท่ี 1.2 (H2) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 1.3 (H3) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 

สมมติฐานท่ี 1.4 (H4) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี
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ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและ

ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 2.1 (H1) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

สมมติฐานท่ี 2.2 (H2) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 (H3) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 

สมมติฐานท่ี 2.4 (H4) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

ผูว้ิจยัไดท้าํการการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการทดสอบไวท่ี้

ระดบันยัสาํคญั 0.10, 0.05และ 0.001 และทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ไดผ้ล

การทดสอบแสดงในส่วนน้ีดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและดา้นการเรียนรู้และ

พฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 1.1 (H1) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



45 

ตารางที่ 4.10  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบ

ชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเงนิ 

กาํไรจากการ

ดําเนินงาน 

การเพิม่ยอดขาย 

r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับพนกังาน 

-0.046 0.691 -0.122 0.289 

2. บริษทัมีการ6จดัเกบ็องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ได ้

0.004 0.969 0.270 0.017** 

3. บริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้าน

ไดง่้าย 

-0.032 0.783 -0.097 0.399 

4. พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึง

ความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล 

-0.003 0.978 0.036 0.756 

5. บริษทัมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็น

จาํนวนมาก 

0.215 0.058* 0.092 0.425 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ดา้นบริษทัมีการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากมีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน

ดา้นกาํไรจากการดาํเนินงาน (r=0.215) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10)  

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จด้านกาํไรจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) อย่างไรก็ตามระดับ
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ความสมัพนัธ์ดงักล่าวค่อนขา้งตํ่า 

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน 6

การ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้พนักงานสามารถสืบคน้ได ้ การจาํแนกองค์ความรู้

ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานสืบคน้และใช้งานได้ง่ายและการมีพนักงานทุกคนในบริษทั

สามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นกาํไรจาก

การดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั  

ในส่วนของกลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ดา้น6การ6จดัเก็บองค์

ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดมี้ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการ

ความรู้ในดา้นการเงินดา้นการเพิ่มยอดขาย (r=0.270) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05)  

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนั่นคือ เม่ือ6การ6จดัเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้พนักงานสามารถ

สืบคน้ไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการเพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน (ลดลง)  

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับ

พนกังานบริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้พนกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้าย  

พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลและบริษทัมีการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นกาํไรจากการดาํเนินงาน

อยา่งมีนยัสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



47 

สมมติฐานท่ี 1.2 (H2) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

 

ตารางที ่ 4.11  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชนจ์ากความรู้แบบชดัแจง้กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านลูกค้า 

การตอบสนอง

ความต้องการ

ของลูกค้า 

จํานวนลูกค้าราย

ใหม่ 

ส่วนแบ่งตลาด 6ความสามารถใน

การรักษาลูกค้า

รายเก่า 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการรวบรวม

และสกดัองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับพนกังาน 

-0.004 0.974 0.092 0.424 -0.168 0.142 0.122 0.289 

2. บริษทัมีการ6จดัเกบ็

องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหพ้นกังาน

สามารถสืบคน้ได ้

-0.014 0.902 0.197 0.085* 0.158 0.166 -0.011 0.922 

3. บริษทัมีการจาํแนก

องคค์วามรู้ออกเป็น

หมวดหมู่เพือ่ให้

พนกังานสืบคน้และใช้

งานไดง่้าย 

-0.041 0.718 -0.094 0.415 -0.050 0.661 -0.049 0.672 

4. พนกังานทุกคนใน

บริษทัสามารถเขา้ถึง

ความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้น

ฐานขอ้มูล 

0.280 0.013** 0.111 0.332 0.198 0.082* 0.141 0.217 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านลูกค้า 

การตอบสนอง

ความต้องการ

ของลูกค้า 

จํานวนลูกค้าราย

ใหม่ 

ส่วนแบ่งตลาด 6ความสามารถใน

การรักษาลูกค้า

รายเก่า 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

5. บริษทัมีการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็น

จาํนวนมาก 

0.209 0.066* -0.161 0.159 -0.084 0.462 0.019 0.867 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งมีความสัมพันธ์กับ

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ดา้นลูกคา้เรียงลาํดบัตามค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ดงัต่อไปน้ี 

กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งด้านการลงทุนในระบบ

สารสนเทศเป็นจาํนวนมาก (r=0.209) และดา้นมีพนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูก

จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล (r=0.028) มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) และ (p < 0.05) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์ เชิงบวกนั่นคือ เม่ือมีกลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จดา้นลูกคา้ของดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับ

พนกังาน6บริษทัมีการ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดแ้ละบริษทั

มีการจําแนกองค์ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้พนักงานสืบค้นและใช้งานได้ง่ายไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั 
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สําหรับกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งด้าน6การ6จัดเก็บองค์

ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดมี้ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการ

ความรู้ในดา้นจาํนวนลูกคา้รายใหม่ (r=0.197) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์ นัน่คือ เม่ือมี6การ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้พนกังานสามารถสืบคน้ได้

เพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จดา้นจาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึน (ลดลง) อย่างไรก็

ตามระดบัความสมัพนัธ์ดงักล่าวค่อนขา้งตํ่า 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับ

พนกังานบริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้พนกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้าย  

พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลและบริษทัมีการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นจาํนวนลูกคา้รายใหม่อยา่งมี

นยัสาํคญั 

ในส่วนของกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งในด้านการ6มี 6

พนักงานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจัดเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กับ

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ดา้นส่วนแบ่งตลาด (r=0.198) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 

0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือ6มี6พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูลเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับ

พนกังาน6บริษทัมีการ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ได ้ บริษทัมี

การจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้พนกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายและบริษทัมีการ

ลงทุนในระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นส่วนแบ่งตลาด

อยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี1.3 (H3) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 
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ตารางที่ 4.12  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งกับความสําเร็จในการจัดการความรู้ในด้านการ

ดาํเนินงานภายใน 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จาก

ความรู้แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการดาํเนินงานภายใน 

ความสามารถใน

การจัดส่งสินค้า

ทีต่รงเวลา 

ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของ

ระบบงาน 

ความสามารถใน

การผลติทีต่รง

ตามแผนงานที่

กาํหนด 

ความสามารถในการ

ควบคุมการผลติ

ไม่ให้เกดิของเสีย 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการ

รวบรวมและสกดั

องคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น

สาํหรับพนกังาน 

0.195 0.088 -0.013 0.907 -0.068 0.552 0.018 0.875 

2. บริษทัมีการ6

จดัเกบ็องคค์วามรู้

ต่างๆ ท่ีจาํเป็น

เพื่อใหพ้นกังาน

สามารถสืบคน้ได ้

-0.256 0.024** -0.005 0.962 0.094 0.411 0.121 0.293 

3. บริษทัมีการ

จาํแนกองคค์วามรู้

ออกเป็นหมวดหมู่

เพื่อใหพ้นกังาน

สืบคน้และใชง้านได้

ง่าย 

0.076 0.508 0.275 0.015** 0.131 0.252 0.386 0.000*** 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จาก

ความรู้แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการดาํเนินงานภายใน 

ความสามารถใน

การจัดส่งสินค้า

ทีต่รงเวลา 

ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของ

ระบบงาน 

ความสามารถใน

การผลติทีต่รง

ตามแผนงานที่

กาํหนด 

ความสามารถในการ

ควบคุมการผลติ

ไม่ให้เกดิของเสีย 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

4. พนกังานทุกคน

ในบริษทัสามารถ

เขา้ถึงความรู้ท่ีถูก

จดัเกบ็ไวใ้น

ฐานขอ้มูล 

0.186 0.104 0.043 0.705 0.269 0.017** 0.144 0.209 

5. บริษทัมีการลงทุน

ในระบบสารสนเทศ

เป็นจาํนวนมาก 

0.151 0.187 0.001 0.990 0.044 0.702 0.005 0.962 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจง้ด้าน6มีการ6จดัเก็บองค์

ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดมี้ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการ

ความรู้ในดา้นความสามารถในการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงเวลา (r=-0.256) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นลบ ซ่ึงแสดงให้เห็น เม่ือ6มีการ6จดัเก็บองค์

ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดล้ดลง (เพิ่มข้ึน) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จ

ดา้นความสามารถในการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงเวลาเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับพนกังาน6
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บริษทัมีการ6จดัเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถสืบคน้ได  ้การจาํแนกองค์

ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จ

ดา้นการจดัการความรู้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

สําหรับกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจง้ดา้นมีการจาํแนกองค์

ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จใน

การจัดการความรู้ในด้านการดําเนินงานภายในด้านความรวดเร็วในขั้นตอนของระบบงาน 

(r=0.275) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือใหพ้นกังานสืบคน้

และใช้งานไดง่้ายเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จดา้นการจดัการความรู้ดา้นความ

รวดเร็วในขั้นตอนของระบบงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับพนกังาน6 

การ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถสืบคน้ได ้พนกังานทุกคนในบริษทั

สามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและบริษทัมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็น

จาํนวนมากไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นความรวดเร็วในขั้นตอนของระบบงานอย่างมี

นยัสาํคญั 

ในส่วนของกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ดา้นมีพนกังานทุกคน

ในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการ

จดัการความรู้ในด้านการดาํเนินงานภายในด้านความสามารถในการผลิตท่ีตรงตามแผนงานท่ี

กาํหนด (r=0.269) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีพนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูล (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้ดา้นความสามารถในการผลิต

ท่ีตรงตามแผนงานท่ีกาํหนดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับพนกังาน6

การ6จดัเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถสืบคน้ได ้การจาํแนกองค์ความรู้

ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานสืบค้นและใช้งานได้ง่ายและบริษัทมีการลงทุนในระบบ

สารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นความสามารถในการผลิตท่ีตรง

ตามแผนงานท่ีกาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญั 

สําหรับกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจง้ดา้นมีการจาํแนกองค์
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ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จใน

การจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายในดา้นความสามารถในการควบคุมการผลิตไม่ให้เกิด

ของเสีย (r=0.386) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.001) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือใหพ้นกังานสืบคน้

และใช้งานได้ง่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทําให้บริษัทมีความสําเร็จด้านการจัดการความรู้ด้าน

ความสามารถในการควบคุมการผลิตไม่ใหเ้กิดของเสียเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับพนกังาน6 

การ6จัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นได้ การลงทุนในระบบ

สารสนเทศเป็นจํานวนมากและบริษัทมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นความสามารถในการควบคุมการผลิตไม่ให้เกิดของเสียอย่างมี

นยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 1.4 (H4) กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

 

ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้

และพฒันาการ 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้และพฒันาการ 

การพฒันา 

กระบวนการทาํงาน

อย่างต่อเน่ือง 

ความคดิสร้างสรรค์

และนวตักรรม 

มีส่งประดิษฐ์ใหม่สู่

ตลาด 

r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการรวบรวม

และสกดัองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับพนกังาน 

-0.033 0.772 -0.140 0.223 -0.133 0.247 

2. บริษทัมีการ6จดัเกบ็

องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหพ้นกังาน

0.066 0.566 0.313 0.005** -0.132 0.248 
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สามารถสืบคน้ได ้

ตารางที ่4.13  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

แบบชัดแจ้ง 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้และพฒันาการ 

การพฒันา 

กระบวนการทาํงาน

อย่างต่อเน่ือง 

ความคดิสร้างสรรค์

และนวตักรรม 

มีส่งประดิษฐ์ใหม่สู่

ตลาด 

r p-value r p-value r p-value 

3. บริษทัมีการจาํแนก

องคค์วามรู้ออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อให้

พนกังานสืบคน้และใช้

งานไดง่้าย 

0.128 0.265 0.159 0.164 0.027 0.814 

4. พนกังานทุกคนใน

บริษทัสามารถเขา้ถึง

ความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้น

ฐานขอ้มูล 

0.167 0.145 0.210 0.065* 0.094 0.415 

5. บริษทัมีการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็น

จาํนวนมาก 

-0.051 0.283 -0.117 0.308 0.108 0.346 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่าดา้นการเรียนรู้และพฒันาการมีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์

จากความรู้แบบชดัแจง้เรียงลาํดบัตามค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ดงัต่อไปน้ี 
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กลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ดา้นมีพนกังานทุกคนในบริษทั

สามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล (r=0.210) และดา้นมี6การ6จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ 

ท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ได ้(r=0.313) มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการ

ความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมอย่างมีนัยสําคญั

อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) และ (p < 0.05) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนั่นคือ เม่ือกลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจง้เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จในการจดัการความรู้ดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่การรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน

การจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายและการลงทุนใน

ระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละ

นวตักรรมอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที่ 4.14  การแสดงระดบัความสัมพนัธ์กลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์ท่ีเนน้การใช้

ประโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน

ลูกคา้การดาํเนินงานภายในและดา้นการเรียนรู้และพฒันากาในภาพรวม 

 

 กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้   

r Sig ระดบัความสมัพนัธ์ 

1. ดา้นการเงิน 0.107 0.349 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

2. ดา้นลูกคา้ 0.147 0.199 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

3. ดา้นการดาํเนินงานภายใน 0.326 0.004** มีระดบัความสมัพนัธ์นอ้ย 

4. ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 0.146 0.201 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ภาพรวม 0.245 0.030** มีระดบัความสมัพนัธ์นอ้ย 

  

ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์

ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้

ในภาพรวมในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์

ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้

DPU



56 

เพียงดา้นเดียว คือ 6ดา้นการดาํเนินงานภายใน โดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธ์ ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงานภายในและ

ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

สมมติฐานท่ี 2.1 (H1) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน  

 

ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลกับความสําเร็จในการจัดการความรู้ในด้าน

การเงิน 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่

สะสมในบุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเงนิ 

กาํไรจากการดาํเนินงาน การเพิม่ยอดขาย 

r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการจดัประชุมหรือสมัมนาเพื่อให้

พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ 

-0.040 0.728 0.228 0.045** 

2. บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานหมุนเวียนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้และประสบการณ์ใน

การทาํงานมากยิง่ข้ึน 

-0.132 0.249 0.085 0.459 

3. บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษา

ต่อในการทาํงานใหดี้ข้ึน 

0.131 0.253 -0.033 0.776 

4. บริษทัมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง

กนัและกนั  

0.220 0.053* 0.090 0.433 

5. บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานใหม่ละคนมี

พนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั 

-0.130 0.255 0.166 0.146 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
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***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์ดา้น

บริษทัมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อให้พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและ

กนัมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงินดา้นกาํไรจากการดาํเนินงาน 

(r=0.220) อยา่งมีนยัสาํคญั (p <0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนั่นคือ เม่ือมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้

ดา้นกาํไรจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ได้แก่การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ  นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงาน

เพ่ือให้พนกังานมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน  นโยบายส่งเสริมให้พนกังาน

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึนและนโยบายให้พนักงาน

ใหม่ละคนมีพนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้น

กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั 

สาํหรับกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์ดา้น

การจดัประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ

ทาํงานเป็นประจาํมีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จในการจัดการความรู้ในการเงินด้านการเพิ่ม

ยอดขาย (r=0.228) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการจดัประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให้พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้น

การจดัการความรู้ดา้นการเพิ่มยอดขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนกังานมีความรู้

และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน นโยบายให้พนักงานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนักงานมี

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้

พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัและนโยบายให้พนกังานใหม่ละคนมีพนกังานพี่

DPU



58 

เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นการเพิ่มยอดขายอย่างมี

นยัสาํคญั 

 

สมมติฐานท่ี 2.2 (H2) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

 

ตารางที่ 4.16  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลกบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

ทีส่ะสมในบุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านลูกค้า 

การตอบสนอง

ความต้องการ

ของลูกค้า 

จํานวนลูกค้าราย

ใหม่ 

ส่วนแบ่งตลาด 6ความสามารถใน

การรักษาลูกค้า

รายเก่า 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการจดั

ประชุมหรือสมัมนา

เพื่อใหพ้นกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานเป็นประจาํ 

0.313 0.005** 0.166 0.146 0.464 0.000*** 0.019 0.871 

2. บริษทัมีนโยบายให้

พนกังานหมุนเวียน

งานเพื่อใหพ้นกังานมี

ความรู้และ

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากยิง่ข้ึน 

-0.084 0.466 0.038 0.742 0.178 0.118 0.160 0.162 

3. บริษทัมีนโยบาย

ส่งเสริมใหพ้นกังาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี

ไดจ้ากการฝึกอมรม

-0.090 0.434 0.225 0.047** 0.202 0.077* 0.119 0.298 
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ศึกษาต่อในการทาํงาน

ใหดี้ข้ึน 

 

 

ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จากความรู้

ทีส่ะสมในบุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านลูกค้า 

การตอบสนอง

ความต้องการ

ของลูกค้า 

จํานวนลูกค้าราย

ใหม่ 

ส่วนแบ่งตลาด 6ความสามารถใน

การรักษาลูกค้า

รายเก่า 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

4. บริษทัมีการนาํ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชเ้พื่อใหพ้นกังาน

มีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั  

0.121 0.293 0.195 0.086* 0.054 0.641 0.098 0.396 

5. บริษทัมีนโยบายให้

พนกังานใหม่ละคนมี

พนกังานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ี

ปรึกษาส่วนตวั 

0.097 0.399 0.171 0.134 -0.036 0.757 0.093 0.420 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นการจดัประชุม

หรือสัมมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ

มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ (r=0.313) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) 
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เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการจดัประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให้พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้น

การจดัการความรู้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนกังานมีความรู้

และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน  นโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้าก

การฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึน  การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือให้พนกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันและนโยบายให้พนักงานใหม่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ในส่วนของกลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นมีการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั (r=0.195) 

และดา้นมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการ

ทาํงานให้ดีข้ึน (r=0.225) มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นจาํนวนลูกคา้

รายใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) และ (p < 0.05) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) จะทาํให้บริษทัมีความสําเร็จด้านการจดัการความรู้ด้านจาํนวนลูกคา้รายใหม่ เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ได้แก่การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ  นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิง่ข้ึนและนโยบายใหพ้นกังานใหม่ละ

คนมีพนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นจาํนวน

ลูกคา้รายใหม่อยา่งมีนยัสาํคญั 

ในส่วนของกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นมีนโยบาย

ส่งเสริมให้พนักงานประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึน 

(r=0.202) และด้านการจัดประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ (r=0.464) มีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จในการจดัการ

ความรู้ในดา้นลูกคา้ดา้นส่วนแบ่งตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) และ (p < 0.001) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี
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ความสมัพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้ดา้นส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนกังานมีความรู้

และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน  การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อให้พนักงานมี

โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันและนโยบายให้พนักงานใหม่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นส่วนแบ่งตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 2.3 (H3) กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายใน 

 

ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลกบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการ

ดาํเนินงานภายใน 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จาก

ความรู้ทีส่ะสมใน

บุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการดาํเนินงานภายใน 

ความสามารถใน

การจัดส่งสินค้าที่

ตรงเวลา 

ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของ

ระบบงาน 

ความสามารถใน

การผลติทีต่รงตาม

แผนงานทีก่าํหนด 

ความสามารถใน

การควบคุมการ

ผลติไม่ให้เกดิ

ของเสีย 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการจดั

ประชุมหรือสมัมนา

เพื่อใหพ้นกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และ

ประสบการณ์ใน

การทาํงานเป็น

ประจาํ 

0.004 0.970 0.178 0.119 0.234 0.039** 0.052 0.653 

2. บริษทัมีนโยบาย

ใหพ้นกังาน

หมุนเวียนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมี

-0.110 0.336 0.061 0.598 0.094 0.413 -0.056 0.625 
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ความรู้และ

ประสบการณ์ใน

การทาํงานมาก

ยิง่ข้ึน 

 

ตารางที ่4.17  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้

ประโยชน์จาก

ความรู้ทีส่ะสมใน

บุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการดาํเนินงานภายใน 

ความสามารถใน

การจัดส่งสินค้าที่

ตรงเวลา 

ความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของ

ระบบงาน 

ความสามารถใน

การผลติทีต่รงตาม

แผนงานทีก่าํหนด 

ความสามารถใน

การควบคุมการ

ผลติไม่ให้เกดิ

ของเสีย 

r p-value r p-value r p-value r p-value 

3. บริษทัมีนโยบาย

ส่งเสริมใหพ้นกังาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี

ไดจ้ากการฝึกอมรม

ศึกษาต่อในการ

ทาํงานใหดี้ข้ึน 

0.044 0.705 0.046 0.690 0.148 0.197 0.133 0.244 

4. บริษทัมีการนาํ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้

เพื่อใหพ้นกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและ

กนั  

0.076 0.511 0.204 0.073* 0.360 0.001** 0.164 0.151 

5. บริษทัมีนโยบาย

ใหพ้นกังานใหม่ละ

คนมีพนกังานพี่

เล้ียง (Mentor) เป็น

ท่ีปรึกษาส่วนตวั 

0.147 0.199 0.021 0.853 -0.140 0.223 -0.070 0.545 
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หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลด้านการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงกันและกันมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการดาํเนินงานภายในดา้นความรวดเร็วใน

ขั้นตอนของระบบงาน (r=0.204) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10)  

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนั่นคือ เม่ือมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้

ดา้นความรวดเร็วในขั้นตอนของระบบงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ได้แก่การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงาน

เพ่ือให้พนักงานมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน นโยบายส่งเสริมให้พนักงาน

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึนและนโยบายให้พนักงาน

ใหม่ละคนมีพนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้น

ความรวดเร็วในขั้นตอนของระบบงานอยา่งมีนยัสาํคญั  

ในส่วนของกลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นมีการจดั

ประชุมหรือสมัมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็น

ประจาํ (r=0.234) และดา้นมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พ่ือใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั (r=0.360) มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการ

ดาํเนินงานภายในดา้นความสามารถในการผลิตท่ีตรงตามแผนงานท่ีกาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 

0.05)  

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้ดา้นความสามารถในการผลิตท่ีตรงตาม

แผนงานท่ีกาํหนดเพิ่มข้ึน (ลดลง)  

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนกังานมีความรู้
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และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน นโยบายส่งเสริมให้พนกังานประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้าก

การฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึนและนโยบายให้พนกังานใหม่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จดา้นความสามารถในการผลิตท่ี

ตรงตามแผนงานท่ีกาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี2.4 (H4) กลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กคัวามสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

 

ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) และค่า p-value ของความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ท่ี

เนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลกบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการ

เรียนรู้และพฒันาการ 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์

จากความรู้ทีส่ะสมในบุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้และพฒันาการ 

การพฒันา

กระบวนการทาํงาน

อย่างต่อเน่ือง 

ความคดิสร้างสรรค์

และนวตักรรม 

มีส่งประดษิฐ์ใหม่สู่

ตลาด 

r p-value r p-value r p-value 

1. บริษทัมีการจดัประชุมหรือ

สมัมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานเป็น

ประจาํ 

0.131 0.254 0.387 0.000*** 0.155 0.176 

2. บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังาน

หมุนเวียนงานเพื่อใหพ้นกังานมี

ความรู้และประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากยิง่ข้ึน 

-0.151 0.187 0.108 0.348 0.073 0.525 

3. บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้

พนกังานประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีได้

จากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการ

ทาํงานใหดี้ข้ึน 

0.123 0.284 0.143 0.211 -0.053 0.642 

4. บริษทัมีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้พื่อใหพ้นกังาน

0.275 0.015** 0.110 0.338 0.124 0.280 
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มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั

และกนั  

 

 

 

 

ตารางที ่4.18  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์

จากความรู้ทีส่ะสมในบุคคล 

ความสําเร็จในการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้และพฒันาการ 

การพฒันา

กระบวนการทาํงาน

อย่างต่อเน่ือง 

ความคดิสร้างสรรค์

และนวตักรรม 

มีส่งประดษิฐ์ใหม่สู่

ตลาด 

r p-value r p-value r p-value 

5.บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังาน

ใหม่ละคนมีพนกังานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั 

0.065 0.570 -0.004 0.971 -0.093 0.416 

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

***มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) พบว่ากลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นบริษทัมีการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงกันและกันมี

ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการดา้นการพฒันา

กระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง (r=0.275) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.10) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนั่นคือ เม่ือมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้นการจดัการความรู้

ดา้นการพฒันากระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สําหรับกลยุทธ์อ่ืนๆ ได้แก่การจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ  นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงาน
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เพ่ือให้พนกังานมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิ่งข้ึน  นโยบายส่งเสริมให้พนกังาน

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึนและนโยบายให้พนักงาน

ใหม่ละคนมีพนกังานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้น

การพฒันากระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีนยัสาํคญั 

ในส่วนของกลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลดา้นมีการจดั

ประชุมหรือสมัมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็น

ประจาํมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเรียนรู้และพฒันาการดา้น

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (r=0.387) อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.001) 

เม่ือพิจารณาค่า r พบว่า เคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์กล่าวขา้งตน้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกนัน่คือ เม่ือมีการจดัประชุมหรือสัมมนาเพ่ือให้พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํเพิ่มข้ึน (ลดลง) จะทาํใหบ้ริษทัมีความสาํเร็จดา้น

การจดัการความรู้ดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สาํหรับกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่นโยบายให้พนกังานหมุนเวียนงานเพื่อให้พนกังานมีความรู้

และประสบการณ์ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน นโยบายส่งเสริมให้พนกังานประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้าก

การฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานให้ดีข้ึน การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อให้พนกังานมี

โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันและนโยบายให้พนักงานใหม่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง 

(Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นการพฒันากระบวนการทาํงาน

อยา่งต่อเน่ืองอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที่ 4.19  การแสดงระดบัความสัมพนัธ์กลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมใน

บุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ลูกคา้ การดาํเนินงาน

ภายในและดา้นการเรียนรู้และพฒันาการในภาพรวม 

 

 กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล 

r Sig ระดบัความสมัพนัธ์ 

1. ดา้นการเงิน 0.167 0.143 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

2. ดา้นลูกคา้ 0.400 0.000*** มีระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง 

3. ดา้นการดาํเนินงานภายใน 0.257 0.023** มีระดบัความสมัพนัธ์นอ้ย 

4. ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 0.284 0.012** มีระดบัความสมัพนัธ์นอ้ย 

ภาพรวม 0.385 0.000*** มีระดบัความสมัพนัธ์นอ้ย 
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ตารางท่ี 4.19ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้

ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้6อยู่ในระดับ6ปานกลาง 6ดา้นการ

ดาํเนินงานภายในและ6ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ6อยูใ่นระดบันอ้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการความรู้ต่อความสําเร็จของบริษทัจีนท่ีมาลงทุน

ในประเทศไทย:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียาง

พลาสติก” ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบจากบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกจาํนวน 78 บริษทั ทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเปล่ียนเป็นมาตรฐาน

และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 

ส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกว่า 30 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน38คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 และมีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 – 10 ปี

มากท่ีสุด จาํนวน35คน คิดเป็น ร้อยละ 44.9 ซ้ึงดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 

5.1.2  ขอ้มูลของบริษทัของตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่สังกดัในบริษทัท่ีมีระยะเวลาดาํเนินกิจการใน

ประเทศไทย 6 -10 ปี จาํนวน 44 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 56.4 และ ส่วนใหญ่มีปริมาณการลงทุนใน

ประเทศโดยประมาณนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท จาํนวน 42 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 53.8 ตลอดจนมี

จาํนวนพนกังานในองคก์รนอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวน 44 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 56.4 

5.1.3  ขอ้มูลกลยทุธ์การจดัการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการความรู้โดยรวมพบวา่บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศ

ไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกมีระดบัความ

คิดเห็นการใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์การจดัการความรู้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือกลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือกลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.25 

ผลการวิ เคราะห์กลยุทธ์ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งพบว่า

ผูป้ระกอบการเห็นว่าบริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับพนักงานมากท่ีสุด 

รองลงมาคือบริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้พนกังานสืบคน้และใชง้านได้

ง่าย 

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลพบว่า

ผูป้ระกอบการเห็นว่าบริษัทมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้พนักงานมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกันมากท่ีสุด รองลงมาคือบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษาต่อในการทาํงานใหดี้ข้ึน 

5.1.4  ขอ้มูลความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์ความสําเร็จของการจดัการความรู้ในภาพรวมพบว่าบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนในประเทศไทยมีความสาํเร็จของการจดัการความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ในรายดา้นพบว่าความสําเร็จ0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.90 รองลงมาคือ

ดา้นลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และด้านการเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และด้านการเรียนรู้และ

พฒันาการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

ผลการวิเคราะห์ความสาํเร็จในดา้นการเงินพบว่าบริษทัมีความสาํเร็จในดา้นกาํไรจาก

การดาํเนินงาน รองลงมาคือบริษทัมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

ในส่วนของความสาํเร็จในดา้นลูกคา้พบวา่บริษทัมีความสาํเร็จดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือบริษทัมีจาํนวนลูกคา้รายใหม่ 

นอกจากนั้นความสําเร็จใน0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0พบว่าบริษทัมีความสําเร็จดา้น

ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงเวลามากท่ีสุด รองลงมาคือบริษทัมีความรวดเร็วในขั้นตอน

ของระบบงาน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ความสําเร็จในด้านการเรียนรู้และพฒันาการพบว่าบริษัทมี

ความสําเร็จด้านการพฒันากระบวนการทาํงานอย่างต่อเน่ืองมากท่ีสุด รองลงมาคือบริษทัมีส่ง

ประดิษฐใ์หม่ตลาด 

5.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานท่ี  1 กลยุทธ์ ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชัดแจ้งมี

ความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการดาํเนินงาน

ภายในและดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1พบว่ากลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์ท่ีเนน้การ

ใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในภาพรวม

ในระดบันอ้ยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลยทุธ์การจดัการความรู้ประเภทกลยทุธ์ท่ีเนน้การใช้

ประโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้เพียงดา้นเดียว

คือดา้นการดาํเนินงานภายในโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

จากสมมุติฐานท่ี2กลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการดาํเนินงาน

ภายในและดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี2พบวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมใน

บุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้อยู่ในระดบัปานกลางดา้นการดาํเนินงานภายในและ

ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการอยูใ่นระดบันอ้ย 

 

5.2 อภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง“กลยทุธ์การจดัการความรู้ต่อความสาํเร็จของบริษทัจีน

ท่ีมาลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และ

อุตสาหกรรมเคมียางพลาสติก”ผูว้ิจยัไดน้าํประเดน็สาํคญัๆมาอภิปรายดงัน้ี 

5.2.1  กลยทุธ์การจดัการความรู้ 

จากผลการวิจยัพบว่า บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกมีการใชก้ลยทุธ์การจดัการความรู้ในภาพรวมอยู่

ระดบัมาก อาจเน่ืองมาจากบริษทัตอ้งเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสมทาํให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตาม

บทบาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปดว้ยดี โดยมุ่งพฒันาคนในองคก์รให้

มีการดึงศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสาํเร็จงาน (McGraw, 922) 

เม่ือพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์ พบว่าบริษทัมีการใชก้ลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จาก

ความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมากกวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ซ่ึงสอดคลอง

กบัท่ี Hansen, Nohria and Tierney (2001) ไดก้ล่าวไวว้่าบริษทัท่ีปรึกษาจะทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผลจะตอ้งเลือกกลยทุธ์หน่ึงเป็นกลยทุธ์หลกัในการดาํเนินงาน และอีกกลยทุธ์เป็นกลยทุธ์

ในการสนบัสนุนหรือกลยุทธ์รอง แต่จะไม่เลือกใชก้ลยทุธ์ทั้งสองประเภทพร้อมกนัในระดบัท่ีเท่า

เทียมกนั การท่ีบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์
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และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกมีการใชก้ลยุทธ์ท่ีเน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมใน

บุคคลมากกวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากความรู้แบบชดัแจง้อาจเน่ืองมาจากการใชก้ลยทุธ์ท่ี

เน้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้จะตอ้งมีการลงทุนค่อนขา้งมาก ทั้งในเร่ืองของการ

จดัทาํฐานขอ้มูล การวางระบบ บริษทัส่วนใหญ่จึงนิยมใชก้ลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้

ท่ีสะสมในบุคคลมากกวา่ นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบว่า กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้

แบบชดัแจง้ท่ีบริษทันิยมใชม้ากท่ีสุดคือการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน 

ในขณะท่ี0การ0จดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆท่ีจาํเป็นเพื่อให้พนกังานสามารถสืบคน้ไดใ้ชน้้อยท่ีสุด อาจ

เพราะทุกบริษทัตอ้งการรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นตามระเบียบเพื่อผูบ้ริหารสามารถนาํมาใชใ้นการ

ควบคุมบริษทัไดง่้ายและสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชใ้นการสอนงานพนกังานใหม่เพื่อยกระดบั

มาตรฐานในการทาํงาน แต่สาํหรับการจดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆเพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ไดใ้ช้

นอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากการจดัเกบ็องคค์วามรู้เพื่อใหส้ามารถสืบคน้ไดน้ั้นตอ้งมีการสร้างฐานขอ้มูล

ซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณและผูช้าํนาญ บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยจึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน 

สอดคลอ้งกบัท่ี Hansen, Nohria and Tierney (2001) ไดก้ล่าวไวว้่ากลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์

จากความรู้แบบชดัแจง้ตอ้งลงทุนสร้างระบบสารสนเทศจาํนวนมากเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าสามารถ

นาํมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาํหรับกลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคล บริษทัจีนท่ีมาลงทุน

ในประเทศไทยมีการใช้กลยุทธ์น้ีอยู่ในระดับมาก ส่ิงท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้พื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น web e-mail เป็นตน้ 

ในขณะท่ีการกาํหนดนโยบายให้พนักงานใหม่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษา

ส่วนตวัใชน้อ้ยท่ีสุด อาจเพราะการสร้าง webหรือการใชe้-mail เป็นการลงทุนท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินมากนกั

และยงัสามารถใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสารในองคก์ารจึงทาํใหบ้ริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยนิยม

ใชว้ิธีการน้ีในการจดัการความรู้ อีกทั้งเป็นการง่ายต่อพนักงานในการถ่ายทอดประสบการณ์และ

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงสะดวกกว่าการจัดประชุมหรือสัมมนาและการฝึกอมรมศึกษา เน่ืองจาก

พนักงานส่วนใหญ่มีการใช ้e-mail อยู่ทุกวนั วิธีการน้ีสามารถช่วยให้พนักงานสามารถทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และใชร้ะยะเวลาในการเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วสําหรับ

พนักงานใหม่แต่ละคนการมีพนักงานพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัเหมาะสมกับวฒันธรรมของ

ประเทศญ่ีปุ่นมากกว่าบริษทัจีนมีโรงงานค่อนขา้งใหญ่และในแต่ละโรงงานมีพนกังานเป็นจาํนวน

มาก การถ่ายทอดความรู้โดยการสอนตวัต่อตวัจึงอาจเป็นการยาก ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารคนเดียวจะเป็น

ผู ้ ส อ น พ นั ก ง า น ห ล า ย ค น (http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7% 

AE%A1%E7%90%86) 
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5.2.2  ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

จากผลการวิจยัพบว่า บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์

ส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกมีความสาํเร็จของการจดัการความรู้ทั้ง 4 

ดา้นในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาทั้งดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการดาํเนินการภายในและ

ดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ พบว่าทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั แต่ความสําเร็จในดา้นการ

ดาํเนินการภายในอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากองคค์วามรู้ส่วนใหญ่ท่ีแลกเปล่ียนในองคก์าร

มกัจะเป็นเร่ืองของกระบวนการและวิธีการทาํงาน จึงทาํใหมี้ความสาํเร็จดา้นการดาํเนินการภายใน

มากกว่าดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิต ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

กระบวนการทาํงานมากกว่าดา้นอ่ืนๆ จึงทาํให้บริษทัจีนเห็นว่าความเสร็จท่ีเกิดจากการจดัการ

ความรู้เป็นเร่ืองของการดาํเนินการภายในมากท่ีสุด สาํหรับกระบวนการและวิธีการทาํงานจุดสาํคญั

กคื็อพนกังาน พนกังานใชว้ิธีท่ีเหมาะสมในการทาํงานใหดี้ข้ึนถึงจะทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจของ

สินคา้ท่ีผลิตถึงจะส่งผลต่อความสาํเร็จในดา้นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัท่ีนํ้ าทิพย ์วิภาวิน (2546) ไดก้ล่าว

ไวว้า่คนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดขององคป์ระกอบทั้งหมดเพราะคนจะเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมให้

เกิดการเคล่ือนไหวของการจดัการความรู้ท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จหรือลม้เหลวขององคก์รองคก์ร

จาํเป็นตอ้งสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคค์วามรู้เป็นผูส้ร้างพฒันา

จดัเกบ็เผยแพร่รวมทั้งการประเมินผลการใชค้วามรู้  

5.2.3  จากผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิจยัพบว่ากลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้และกลยทุธ์

ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในดา้นการเงิน

ดา้นลูกคา้0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0และดา้นการเรียนรู้และพฒันาการในภาพรวม0อยูใ่นระดบันอ้ย0

อาจเน่ืองจากบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์

และอุตสาหกรรมเคมียางพลาสติกการใชก้ลยุทธ์การจดัการความรู้ไดไ้ม่นานมากนัก จึงทาํให้มี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จไม่ชดัเจน ความรู้ส่วนใหญ่เป็นแบบฝังลึกทาํใหก้ารประเมินผลไดต้อ้ง

ใช้ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาว อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จาก

ความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในดา้นลูกคา้0อยู่ในระดบั0ปานกลาง อาจ

เน่ืองจากบริษทัจีนส่วนใหญ่มีการจดัประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํทาํใหบ้ริษทัมีการตอบสนองของลูกคา้เพราะการ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้เป็นกลยทุธ์พ้ืนฐานในการรักษาลูกคา้เก่าให้อยูก่บัองคก์ารนานเท่า

นาน และกลายเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆมาสู่องคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพชัราหาญเจริญกิจ
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(2543) ไดก้ล่าวไวว้่าการบริการลูกคา้ การศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นการ

สร้างความพึงพอใจ เพิ่มยอดขายและสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั    

ผลการวิจยัพบวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์ความรู้ท่ีสะสมในบุคคลมีความสัมพนัธ์

กบัความสําเร็จมากกว่ากลยุทธ์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอ้

เสนะแนะดงัน้ี 

1. กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์ความรู้ท่ีสะสมในบุคคล 

จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ ท่ี เน้นการใช้ประโยชน์ความรู้ ท่ีสะสมในบุคคลมี

ความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ในดา้นลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้น

อ่ืนๆอยูใ่นระดบันอ้ยส่วนดา้นการเงินไม่มีความสมัพนัธ์กนัเม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่วิธีการจดั

ประชุมหรือสมัมนาเพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานเป็น

ประจาํ มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จดา้นลูกคา้ในเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ

ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ ดั้ งนั้น บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยควรมีการจดั

ประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน

สมํ่าเสมอ โดยอาจจดัไดท้ั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบว่า บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยมีการใช้วิธีการให้

พนักงานใหม่แต่ละคนมีพนักงานพี่เล้ียง (Mentor) เป็นท่ีปรึกษาส่วนตัวและการให้พนักงาน

หมุนเวียนงานนอ้ยกว่าวิธีการอ่ืนๆ ในกลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์ความรู้ท่ีสะสมดั้งนั้น บริษทั

จีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยควรมีการใชน้โยบายใหพ้นกังานใหม่แต่ละคนมีพนกังานพี่เล้ียงเป็นท่ี

ปรึกษาในตาํแหน่งท่ีสาํคญั สําหรับตาํแหน่งปฏิบติัการทัว่ไปอาจใชร้ะบบ Coaching ในการสอน

งานและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

สําหรับนโยบายการหมุนเวียนงานบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยควรมีการใช้

วิธีการหมุนเวียนโดยอาจดูตาํแหน่งและความสามารถของพนกังานทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานมีโอกาส

เรียนรู้และเห็นวิธีการทาํงานในภาพรวม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารต่อไป 

2. กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้ 

จากการวิจยัพบวา่กลยทุธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้มีความสัมพนัธ์

กบัความสําเร็จในการจดัการความรู้ใน0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0อยู่ในระดบัน้อยในขณะท่ีดา้น

อ่ืนๆไม่มีความสัมพนัธ์กนัเม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่
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เพื่อให้พนกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้ายมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จ0ดา้นการดาํเนินงานภายใน0

ในเร่ืองความรวดเร็วในขั้นตอนของระบบงานและความสามารถในการควบคุมการผลิตไม่ให้เกิด

ของเสียมากกว่าวิธีการอ่ืนๆดงันั้น บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยควรมีการจา้งผูช้าํนาญหรือ

ตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึนมาดูแลระบบฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัองคค์วามรู้ต่างๆท่ีจาํเป็นขององคก์าร 

นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบว่า ในกลยุทธ์ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากความรู้แบบชดัแจง้

บริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยมีการใชว้ิธีการจดัเกบ็องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อใหพ้นกังาน

สามารถสืบคน้ไดก้ารจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านไดง่้าย

และการท่ีพนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและการลงทุน

ในระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษทัจีนท่ีมาลงทุนใน

ประเทศไทยควรมีการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการจดัเก็บองค์ความรู้และคน้หาองค์

ความรู้ต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจัยค ร้ังต่อไปควรมีการศึกษากระบวนการและกลยุทธ์ด้านต่างๆ

นอกเหนือจาก 2 กลยทุธ์ท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ีเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ดา้นต่างๆ ว่ามีกล

ยทุธ์แบบใดส่งผลต่อความสาํเร็จมากท่ีสุด และนาํมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกใชป้ระโยชน์จากกลยทุธ์

ใหบ้ริษทัจีนท่ีเขา้มาลงทุนประสบความสาํเร็จ 

2. นการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการความรู้ต่อ

ความสาํเร็จของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยของอุตสาหกรรมดา้นอ่ืนๆ เพ่ือนาํขอ้มูลมาใช้

ในการออกแบบระบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสาํหรับแต่ละอุตสาหกรรม 
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แบบสอบถาม 

เร่ืองกลยุทธ์การจัดการความรู้ของบริษัทจีนทีม่าลงทุนในประเทศไทย 

关于中国公司在泰国投资的知识管理策略的研究 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีใชใ้นการสํารวจขอ้มูลสําหรับการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ

ของนักศึกษาจีนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตยท์ั้งน้ีเพื่อการศึกษากลยทุธ์การจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนประเทศไทย 

ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงตามความเป็นจริงจากท่านโดยผลของ

การศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บไวเ้ป็นความลบัขอ้มูลคาํตอบท่ีเป็นจริงจากท่านจะทาํให้การศึกษาคร้ังน้ี

สมัฤทธิผลจึงขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงมาณโอกาสน้ีดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 การติดตามประเมินผลกลยทุธ์การจดัการความรู้ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

尊敬的先生/女士： 

您好！感谢您在百忙之中抽出时间填写这份问卷！ 

本问卷是纯粹为了学术研究之用，您提供的任何个人或企业

信息都将受到严格保密。您只需仔细阅读每个问题，并根据自己所

在企业的真实情况如实填写即可。问卷是否完整对本研究结论至关

重要，请不要遗漏其中的任何问项。如果您在填写过程中有任何疑

问，可以随时与研究者取得联系，联系方式：E – mail：jingyandada1987@hotmail.com 

您的填写将对此研究有很大的贡献，衷心感谢您的支持与合

作 
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ตอนที ่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล第一部分：个人资料 

คาํช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย �  ลงในช่อง  □ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัของท่าน说明：请

按照个人真实信息，使用“”符号填写在□中  

1. เพศ性别 

□ 1) ชาย男 □ 2) หญิง女 

2.  อายุ 年龄         

□ 1) นอ้ยกวา่ 30 ปี小于30 岁 

□ 2) 30-39   ปี 30-39 岁   

□ 3) 40-50   ปี 40-50 岁   

□ 4) ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป  51 岁以上 

3.  วุฒิการศึกษา  学历         

□ 1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี本科以下 

□ 2) ปริญญาตรี本科 

□3) สูงกวา่ปริญญาตรี本科以上 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 工作经验 

□ 1) ตํ่ากวา่ 5 ปี 少于 5 年    

□ 2) 5 – 10ปี5– 10 年 

□ 3) 11 -15 ปี    11 – 15年  

□ 4) มากกวา่ 15 ปี 15年以上 

5.  ท่านดํารงตาํแหน่งใดในบริษัท您在公司担任什么职位 

□ 1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเทียบเท่า主席主任委员董

事长等 

□2) รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า副主席等 

□ 3) อ่ืนๆเช่นผูช่้วยผูจ้ดัการ其他例如助理 

6 ระยะเวลาดําเนินกจิการในประเทศไทย公司在泰国的运营时间 

□ 1) 1 – 5   ปี        1 – 5 年 

□2) 6 -10 ปี        6 – 10 年 

□ 3) มากกวา่10 ปีข้ึนไป    10 年以上 
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7. ปริมาณการลงทุนในประเทศของบริษัทของท่านโดยประมา在泰国的投资金额 

□ 1) นอ้ยกวา่ 50 ลา้น บาท 低于5000万泰铢   

□ 2) 50 ลา้น – 200 ลา้น บาท5000 万—20,000万泰铢 

□3) มากกวา่200 ลา้น บาท    20,000万泰铢以上 

8.  จํานวนพนักงานในองค์กรของท่าน员工人数 

□ 1)  นอ้ยกวา่ 50 คน 低于50 人 

□ 2) 50– 200 คน50 人—200人 

□ 3) มากกวา่ 200 คน200 人 

 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการพิจารณากลยุทธ์การจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมา

ลงทุนประเทศไทย第二部分：关于中国公司在泰国投资的知识管理2个策略的研究 

คาํช้ีแจงโปรดทาํเคร่ืองหมาย � ลงในช่องระดบัต่างๆ 说明：请用√符号填写。โดยกาํหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี ไดแ้ก่  

  5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่非常赞同 

  4 = เห็นดว้ย赞同 

  3 = ไม่แน่ใจ不确定 

  2 = ไม่เห็นดว้ย 不赞同 

  1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่非常不赞同 

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณากลยุทธ์การจัดการ

ความรู้ของบริษัทจีนทีม่าลงทุนประเทศไทย关

于中国公司在泰国投资的知识管理2

个策略的研究 
 

5 4 3 2 1 

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์จากความรู้แบบ

ชัดแจ้ง法典编辑策略 

     

บริษทัมีการรวบรวมและสกดัองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับพนกังาน公司收集和提取员

工所需资料 
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หลกัเกณฑ์ในการพจิารณากลยุทธ์การจัดการ

ความรู้ของบริษัทจีนทีม่าลงทุนประเทศไทย关

于中国公司在泰国投资的知识管理2

个策略的研究 
 

5 4 3 2 1 

1บริษทัมีการ1จดัเกบ็องคค์วามรู้ต่างๆท่ีจาํเป็น

เพื่อใหพ้นกังานสามารถสืบคน้ได公้司收集

各种所需知识信息为了方便员工搜索 

     

บริษทัมีการจาํแนกองคค์วามรู้ออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อใหพ้นกังานสืบคน้และใชง้านได้

ง่าย公司将知识编码，储存在数据库中

方便员工使用 

     

พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถเขา้ถึงความรู้

ท่ีถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล 

公司每个员工都可以根据所需在数据

库中找到相应的资料 

     

บริษทัมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเป็น

จาํนวนมาก公司在信息方面的投资数目

大 

     

กลยุทธ์ทีเ่น้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่

สะสมในบุคคล人性化策略 

     

บริษทัมีการจดัประชุมหรือสมัมนาเพื่อให้

พนกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นประจาํ公司举

行例会或研讨会为了员工之间相互交

流经验学习 

บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานหมุนเวียนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้และประสบการณ์ใน

การทาํงานมากยิง่ข้ึน公司员工之间实行岗

位轮换制度为了有更好的经验以便用

于工作中 
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หลกัเกณฑ์ในการพจิารณากลยุทธ์การจัดการ

ความรู้ของบริษัทจีนทีม่าลงทุนประเทศไทย关

于中国公司在泰国投资的知识管理2

个策略的研究 
 

5 4 3 2 1 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังาน

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอมรมศึกษา

ต่อในการทาํงานใหดี้ข้ึน 公司有让员工培

训的机会以便提高员工技能 

     

บริษทัมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง

กนัและกนั เช่น web e-mail เป็นตน้公司有通

过电子科技手段使员工交流知识，例

如建立网页，电子邮箱 

     

บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานใหม่แต่ละคนมี

พนกังานพี่เล้ียง(Mentor)เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั

师徒制度（日本擅用） 
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ตอนที่ 3 ความ1สาํเร็จ2จากการจดัการความรู้ของบริษทัจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย第

三部分：关于中国公司在泰国投资使用知识管理策略的工作执行成效 

ท่านคิดว่ากิจการของท่านมีการดาํเนินงานท่ีมี1ความ1สําเร็จ2ในดา้นต่างๆต่อไปน้ีอยู่ใน

ระดบัใดจากสภาพความเป็นจริงขอใหท่้านลงคะแนนท่ีเสดงผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์าร

ท่าน โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี 您觉得贵公司有如下的工作执行的成效吗？

如果有是在哪个阶层，请您选择符合贵公司的真实情况的阶层，阶层说明如下 
说明：请用√符号填写。 

5 = เพิ่มข้ึนมากหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้使用知识管理策略后有明显提高 

4 = เพิ่มข้ึนหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้使用知识管理策略后有部分提高 

3 = เท่าเดิม跟原来一样 

2 = ลดลงหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้使用知识管理策略后有部分下降 

1 = ลดลงมากหลงัจากมีการใชก้ารจดัการความรู้使用知识管理策略后有明显下降 

 

ผลการดําเนินงานด้าน1ความ1สําเร็จ2

ขององค์กร 

组织的工作执行的成效 

5 4 3 2 1 

ด้านการเงนิ 

财政方面 

     

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

利润额 

การเพิ่มยอดขาย 

销售额 

     

ด้านลูกค้า 

顾客方面 

     

การตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

满足顾客需求 

จาํนวนลูกคา้รายใหม่ 

新客户的数目 

     

ส่วนแบ่งตลาด 

市场份额 
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ผลการดําเนินงานด้าน1ความ1สําเร็จ2

ขององค์กร 

组织的工作执行的成效 

5 4 3 2 1 

1ความสามารถในการรักษาลูกคา้

รายเก่า 

照顾旧客户 

     

1ด้านการดําเนินงานภายใน 

内部过程方面 

     

ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ท่ี

ตรงเวลา 

送货准时 

ความรวดเร็วในขั้นตอนของ

ระบบงาน 

提高工作效率 

     

ความสามารถในการผลิตท่ีตรง

ตามแผนงานท่ีกาํหนด 

根据生产计划执行 

     

ความสามารถในการควบคุมการ

ผลิตไม่ใหเ้กิดของเสีย 

控制生产不浪费 

     

ด้านการเรียนรู้และพฒันาการ 
学习和创新方面 

     

การพฒันากระบวนการทาํงาน

อยา่งต่อเน่ือง 

持续的开发过程 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

有想法和创新 

     

มีส่งประดิษฐใ์หม่สู่ตลาด 

有新产品进入市场 

     

 

 

 

DPU



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

1ข้อมูลบริษทัจีนทีม่าลงทุนด้านการผลติในประเทศไทย 
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ในปี 2012 อุตสาหกรรม อุปกรณ์ส่ือสาร อิเลก็ทรอนิกส์มีจาํนวน 29 แห่ง 

 

เลขท่ี 1ช่ือ บริษทั 

1 VIDA INTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. 

2 MATSU THAI FACTORY CO.,LTD. 

3 CHIN CHANG (THAILAND)CO.,LTD. 

4 CUTE IT LTD.,PART 

5 NETWORKING (THAILAND)CO.,LTD. 

6 JLED CO.,LTD. 

7 SMARTECH AUTOMATION PARTS CO.,LTD. 

8 U PROTECT COMPANY LIMITED 

9 บริษทั ทีซีที อินเตอร์เนชัน่แนลไอที จาํกดั 

10 LIHONG ELECTRONIC CO.,LTD. 

11 บริษทั เนลสนั อินดสัทร่ี จาํกดั 

12 YST ELECTRIC CO.,LTD.  

13 YUAN DA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD. 

14 XIAN JIN TRADING CO.,LTD. 

15 บริษทั ไทยคาร์-โชว ์ออโตโมทีฟ โปรดกัส์ จาํกดั 

16 THAI LOLLY INTERNATIONAL CO.,LTD. 

17 ACER COMPUTER CO.,LTD. (THAILAND) 

18 SYSCOM COMPUTER(THAILAND)CO.,LTD. 

19 บริษทั ไทยอ้ีซุ่นอีเลคทรอนิคส์ จาํกดั(TYS) 

20 SIAM PACIFIC ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD. 

21 L.I.N.TELECOM(THAILAND)CO.,LTD. 

22 บริษทั ไทยแมคซิมัน่อีเลค็โทรนิด จาํกดั 

23 THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED 

24 TRISAK GROUP-FACTORY AUTOMATION CENTER CO.,LTD. 

25 THAIWANG COMMUNICATION CO.,LTD. 

26 HOLLY INT ELECTRIC (THAILAND)CO.,LTD. 
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เลขท่ี 1ช่ือ บริษทั 

27 WATASHI 

28 SHING THAI ELECTONIC 

29 RF CONNECTORS IND. (THAILAND)CO.,LTD. 

 

ในปี 2012 อุตสาหกรรมเคมี ยางพลาสติก0มีจาํนว0น 68 แห่ง 

 

เลขท่ี 1ช่ือ บริษทั 

1 NAK SEALING PRODUCTS (THAILAND)CO.,LTD. 

2 หา้งหุน้ส่วน จาํกดั เอส.เจ.ที.พลาสติก 

3 THAI FENG CO.,LTD. 

4 HSIN MEI KUANG(BANGKOK) CO.,LTD. 

5 E.C.F RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 

6 UNCHING INDUSTRY CO.,LTD. 

7 CHUNG DING INTERNATIONAL CO.,LTD. 

8 INDUSCHEM CO.,LTD. 

9 บริษทั พี. เอช . เคมีคอล จาํกดั 

10 Q-BEST ENTERPRISE CO.,LTD. 

11 THAI PROGRESS RUBBER CO.,LTD. 

12 S.SAMPRAN CHEMICAL CO.,LTD. 

13 TOPFLEX RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 

14 SANDA INDUSTRY CO.,LTD. 

15 CRAND ASIA CO.,LTD. 

16 THAI OCEAN PRINTING CO.LTD. 

17 บริษทั สเปเชียล โคต้ิง(ไทยแลนด)์จาํกดั 

18 บริษทั ซ่ือเฉิง พลาสติก จาํกดั 

19 YOEN TING CO.,LTD. 

20 บริษทั ไทนนั พิลาสติก จาํกดั 

21 TST CHEMICAL MACHINERY CO.,LTD. 
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เลขท่ี 1ช่ือ บริษทั 

22 SEREECHEM CO.,LTD. 

23 TONG THAI RUBBER CO.,LTD. 

24 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใจหลีฮวด พลาสติก 

25 RUAM CHAROEN PLASTIC EXTRUSION CO.,LTD. 

26 LEEKUKO(THAILAND)CO.,LTD. 

27 บริษทั อนัช่ิง อินดสัทรี จาํกดั  

28 SHEN DAR CO.,LTD. 

29 DEESTONE GROUP 

30 YA THAI CHEMICAL CO.,LTD. 

31 QI LI INDUSTRY CO.,LTD. 

32 KUEN HUEY CO.,LTD. 

33 MING DIH CHEMICAL CO.,LTD 

34 บริษทั แอล ซี. ที. เคมีคอล แอนด ์แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 

35 YU SHUN MACHINERY CO.,LTD. 

36 NUMCHAI INDUSTRY CO.,LTD. 

37 SPL PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. 

38 NAK SEALING PRODUCTS(THAILAND)CO.,LTD. 

39 THAI SHIH HSING CO.,LTD. 

40 THAISIN METAL INDUSTRIES CO.,LTD. 

41 THAI HSING HYDROCARBON CO.,LTD. 

42 TFF SURFACE ENGINEERING CO.,LTD. 

43 METALLIC CHEMICAL INDUSTRIES(TH) CO.,LTD. 

44 KPT CORPORATION(THAILAND) 

45 บริษทั ไทยพลาสติกตาข่าย จาํกดั 

46 UNION EPOTECH COMPANT LIMITED 

47 THAI JAAS PAINTS/INKS CO.,LTD. 

48 THAICHEER PLASTIC INDUSTRY CO.LTD. 

49 บริษทั ทศันียภ์ณัฑ ์จาํกดั 
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เลขท่ี 1ช่ือ บริษทั 

50 บริษทั ส เจริญกลการรับเบอร์พาธ์ท จาํกดั 

51 THAI FENG CO.,LTD. 

52 บริษทัโมเดิธ์น เคมีคอล แอนด ์อีเลค็โทรพลาทส เทค็นีค เทค็นีค จาํกดั 

53 FIRST OIL SEAL CO.,LTD. 

54 TOPMARK PRINTING INK CO.,LTD. 

55 KAI FU PLASTICS INDUSTRIAL CO.,LTD. 

56 บริษทัเฉียวฟ(ูไทยแลนด)์จาํกดั 

57 HIGASKET PLASTICS GROUP(THAILAND)CO.,LTD.  

58 FUYANG RUBBER.CO.,LTD. 

59 บริษทั โพลี ไลน์ เทธดด้ิง จาํกดั 

60 บริษทั ซินเหม่ยกวง(กรุงเทพ)จาํกดั 

61 TANG MANKONGKEJ(THAILAND)CO.,LTD. 

62 บริษทั โฟโมซ่า ออธ์แถนิค เคมีคอล อินดสัรีจาํกดั 

63 CHEMMART ENTERPRISE(THAILAND)CO.,LTD. 

64 T.G.O.PLASTIC CO.,LTD. 

65 P.NATACHAI CO.,LTD. 

66 INTER PLASTICS SUPERLENE CO.,LTD. 

67 CHEERFUL INDUSTRY CO.,LTD. 

68 บริษทัเกิงธง พาณิชย ์พลาสติก จาํกดั 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ   CHEN   ZHU 

ประวติัการศึกษา   ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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