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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 สภาวะงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  พบว่าสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพของประชากรในประเทศไทยมีมากขึ้น อันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ของโรคใหม่ เช่น ไข้หวัด
นกอีโบลา ฯลฯ นอกจากนี้ ปัญหาด้านสุขภาพของคนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอัตราของประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ ปี 2555 มีผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 10.7 ของประชากรรวม หรือ 7.02 
ล้านคน ปัจจุบันปี 2558 มีประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นเป็นร้อยละ 14.7 หรือ 9.5 ล้านคน และแนวโน้ม
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่มีมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2553-2557) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงส าคัญของโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ปัญหาโรคทางหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงโรคเบาหวาน 
ก็มีอัตราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการควบคุมผู้ป่วยเบาหวาน
และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมระดับน้ าตาล และความดันโลหิตสูงให้ได้ดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50 (รายงานประจ าปี ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2558)      
 สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุขและแนวทางด้านกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุข ท า
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร
และอ่ืนๆ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อที่จะรองรับถึงปัญหา
ของอุบัติการณ์โรคใหม่ๆ ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น รวมถึงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคทางหลอด 
เลือดและหัวใจ เบาหวาน เป็นต้น นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งทางวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ก็เล็งเห็นถึงภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้ ทางสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ปี 2557-2560 เพื่อรองรับแผนงานการให้บริการ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2558 (ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2558)  
 อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดว่า วิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์นั้น 
เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญในงานด้านสาธารณสุข โดยที่ นักเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี
บทบาทหลัก ดังนี้ งานบริการภายในโรงพยาบาล ได้แก่ การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคนิค
การแพทย์และงานบริการโลหิต ทั้งภายในหน่วยงาน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ 
โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก พิษวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิก 
ธนาคารเลือด อาชีวอนามัย นิติวิทยาศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  
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 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในแผนงานการให้บริการ (Service Plan) ปี พ.ศ. 
2558 สภาเทคนิคการแพทย์ ได้วางกรอบยุทธศาสตร์วิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ ปี 2557-2560 โดยมี
วิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนาสังคมแห่งสุขภาพ ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานคุณภาพทางเทคนิคการ 
แพทย์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน" และมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ในการสร้างสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
บริการและสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในมิติของวิชาชีพและร่วมพัฒนากับสหวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนงาน การบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับภาระงานด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น  
 การพัฒนาบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ให้มีองค์ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2557-2560 พร้อมกับตอบสนองนโยบายงานด้านบริการของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 และเตรียมพร้อมกับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวคิดทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นแนวคิดที่ส าคัญและได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับบุคคลและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับแนวคิดด้านการจัดการความรู้ มีประโยชน์หลายประการด้วยกัน ได้แก่ เป็นเคร่ืองมือที่ส่งเสริมให้
เกิดความส าเร็จในองค์กร (Wu et al, 2013) และเป็นเคร่ืองมือที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Francisco, Daniel and Carlos, 2012) นอกจากนี้ ยังถือว่า การจัดการความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ
องค์กร (Cardoso, 2003)  
 อนึ่งองค์ความรู้ของนักเทคนิคการแพทย์ มีความหลากหลายแตกต่างกัน ขึ้นกับประสบการณ์ 
ในการท างาน ความใส่ใจและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ งานห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ยังเป็นแหล่งที่มีข้อมูลอย่างมากมาย ทั้งในรูปแบบข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจวิเคราะห์จาก
สิ่งส่งตรวจและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวคิดทางด้านการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญและ
ท้าทายที่ท าให้นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ฉะนั้น นักเทคนิคการแพทย์ จึงต้องมีความเข้าใจในเร่ืองการจัดการความรู้ว่า
มีองค์ประกอบและปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ และที่ส าคัญ งานด้าน
การจัดการความรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทยได้อย่างไร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
แบบจ าลองการจัดการความรู้ เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ใน
ประเทศไทย  
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่องานด้านการจัดการความรู้ รวมถึงองค์ประกอบ
ของงานด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลงานจากการท างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มีต่อผลงานจากการท างาน 
 4.  เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 
สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 ในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้เพื่อ
ส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย  มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
กล่าวคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางตรง 
กับการจัดการความรู้และการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1  วัฒนธรรมการเรียนรู ้มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2  โครงสร้างองค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
 สมมติฐานข้อที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
 สมมติฐานข้อที่ 4  การจัดการความรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการท างาน 
 
กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย  ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้และปัจจัยด้านผลงานจากการท างานของงานนักเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.    ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

  2) โครงสร้างองค์กร 
  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ปัจจัยด้านผลงานจากการท างานของงานนักเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย  
  1) การจัดการความรู้ 
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 ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้  
 

 
 
ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 
 โดยท่ีมำของแนวคิดทฤษฎี มีดังนี้ 
 1. องค์ประกอบและความหมายด้านการจัดการความรู้ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและ
ความหมายของการจัดการความรู้จากนักทฤษฎี นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
  Nonaka (1991), Nonaka and Takeuchi (1995), Wiig (1997), Drucker (1993), Cardoso 
(2003), Civi (2000), Ipe (2003), OECD (2001), Bouthillier and Shearer (2002), Davenport et al 
(1998), Davenport and Prusak (1998), Robertson (2008), Seleim and Khalil (2007), Lichtenthaler 
and Lichtenthaler (2009), Corso et al (2009), Omerzel (2010), Sharma and Djiaw (2011), Francisco, 
Daniel and Carlos (2012), Wu et al (2013) และ Moustaghfir and Schiuma (2013) 
 2. องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักทฤษฎี 
นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
  Nonaka and Takeuchi (1995), Allee (1997), Davenport (1998), Alavi and Leidner 
(2001), Remy and Dai (2010), Zheng et al (2010), Danijela (2011), Isabel et al (2011), Cardoso and 
Gomes (2011), Nasser and Robin (2012), Nor Shahriza, Mohamed and Norshidah (2012), Francisco 
Daniel and Carlos (2012) , Nausheen and Lin (2013), Chin-Fu Ho et al (2013), Don Jyh-Fu Jeng 
and Nicolas Dunk (2013), Lina Girdauskiene (2013), Wu et al (2013) และ August (2014)   
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด
จากนักทฤษฎี นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
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 Gold et al (2001), Lee and Steen (2010), Smith et al (2010), Abdel Nasser Zaied et al 
(2012),  Lina Girdauskiene (2013) และ Moustaghfir and Schiuma (2013) 
 4. องค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรมการเรียนรู้ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักทฤษฎี 
นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
 Titiev (1959), Saeed et al (2010), Zeng et al (2010), Smith et al (2010), Sangjae Lee et 
al (2012), Don-Jyh-Fu and Nicolas (2013) และ Chin-Fu-Ho et al (2013) 
 5. องค์ประกอบย่อยของโครงสร้างองค์กร ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักทฤษฎี  
นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
  Lee and Choi (2003), Yang and Hsu (2010), Green et al (2011), Mansoor et al (2012), 
Pierce (2012) และ Karmen et al (2014)  
 6. องค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักทฤษฎี 
นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
 Lee and Steen (2010), Chei-Siam and Rujuta (2013), Shangjae Lee (2012) และ Abdel 
Nasser Zaied et al (2012) 
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับผลงานจากการท างาน ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดจากนักทฤษฎี นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
  Sangjae Lee et al (2011), Chun-Ming Chang et al (2011), Nasser and Robin (2012) , 
Chin- Fu Ho et al (2013) และ Nausheen and Lin (2013)  
 8. องค์ประกอบย่อยของผลงานจากการท างาน ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักทฤษฎี 
นักวิจัย และนักวิชาการต่างๆ ดังนี้  
  Lee et al (2005), Job and Sanghamitra (2010), Otmar E. Varela et al (2010), Marilena 
Bertolino et al (2012), Lee and Donohue (2012) และ Chin-Fu Ho et al (2014) 
 
ค ำถำมในกำรวิจัย 
 จากสภาพปัญหาทางด้านสาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ให้สอดคล้องกับแผนการบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์
ของ สภาเทคนิคการแพทย์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงก าหนดค าถามการวิจัยไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยเหตุและองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลต่องานด้านการจัดการความรู้ เพื่อส่งต่อ
ผลงาน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 2. แบบจ าลองการจัดการความรู้ เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคทางการแพทย์
โรงพยาบาล ในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร 
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 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้ เพื่อส่งต่อ
ผลงาน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล 
ภาครัฐบาลต่างจังหวัดที่มีจ านวนเตียงมากกว่า 300 เตียง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลจังหวัด โรง 
พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการด าเนิน 
การ เร่ืองการบูรณาการความรู้พอสังเขป จ านวน 107 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 
30 กันยายน 2556) โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 โรงพยาบาล และโรงพยาบาล 
ภาคเอกชน ที่มีจ านวนเตียงมากกว่า 100 เตียง จ านวน 100 โรงพยาบาล อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 47 โรงพยาบาล และต่างจังหวัด จ านวน 53 โรงพยาบาล (การส ารวจโรงพยาบาลและสถาน 
พยาบาลเอกชน, พ.ศ. 2555 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลดังกล่าว จะมีห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จ านวน 4 ห้องปฏิบัติ 
การต่อโรงพยาบาล ที่ท างานในต่างจังหวัด ภายใต้ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ฉะนั้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ จ านวนห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาล 
รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนทั่วทั้งประเทศไทยจ านวน 948 ห้องปฏิบัติการ  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ที่ท างานในโรงพยาบาล 
ที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ศึกษาต่อเน่ือง สภาเทคนิคการแพทย์ จ านวน 380 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้
เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 2. ผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถน าแบบจ าลองการจัดการความรู้ เพื่อส่งต่อผลงานห้อง 
ปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการบูรณาการความรู้ของ 
นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลงานของนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล 
ในประเทศไทย 
 3. ผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทาง 
ด้านสาธารณสุข เพื่อส่งผลต่อผลงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาขาอื่นๆ และสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  
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ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จ านวน
ทั้งสิ้น 948 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น 
ตามหลักการสุ่มตัวอย่างทางสถิติและช่วงเวลาที่ท าการศึกษาก็ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเพียง 3 เดือน 
จึงอาจท าใหข้้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
 
นิยำมศัพท ์
 1. ทฤษฎีระบบ (System Theory) หมายถึง ภาพส่วนรวมของขบวนการที่มีการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมกันอยู่ในขบวนการนั้นๆ ทฤษฎีระบบ เป็นกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้ ทฤษฎีระบบ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ข้อมูลวัตถุดิบ (Input) 2) กระบวนการ 
(Process) 3) ผลผลิต (Output) 4) การตรวจผลย้อนกลับ (Feedback) (Bertalanffy, 1920) 
 2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การจัดการความรู้ เป็นขบวน 
การที่น าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานจากการท างานและความส าเร็จของ
องค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ฉะนั้นการจัดการความรู้
ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ยั่งยืนขององค์กร อย่างไรก็ตาม การน าการจัดการความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge Culture) โครงสร้าง
องค์กร (Organizational Structure) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนขบวนการการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Nonaka and Takeuchi, 
1995., Wu, W. L et al, 2013 และ Sharma and Djiaw, 2011) 
 3. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง องค์ประกอบ
ของกระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย วงจรความรู้ (SECI Model) และการน าความรู้
ไปใช้ (Knowledge Application) (Nonaka and Takeuchi, 1995 และ August, 2014) โดยมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ดังนี ้
  1) การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรง
ระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคล กลุ่มคนจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง 
โดยการพูดคุยเป็นหลัก ซึ่งเป็นการสร้างความรู้แบบเฉพาะตน ซึ่งการสร้างความรู้ดังกล่าวนี้ สามารถ
สร้างได้โดย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Forum) หรือการจัดตั้งชุมชนปฏิบัติ (Community of practice) 
การแนะน าหรือ การเทียบเคียง (Bench marking) ผู้เรียนรู้อาจจะเรียนรู้ได้จากการสังเกตการณ์ 
(Observation), การลอกเลียนแบบ (Imitation) หรือการฝึกฝนระหว่างการเรียนรู้งาน (Practice) และ
การมีส่วนร่วม (Participate) (Nonaka, 1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., 
Jennex and Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011) 
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  2) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) คือการบรรยายหรือการถ่ายโอนความรู้
แบบ เฉพาะตน (Tacit Knowledge) ออกมาสู่ภายนอก เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ซึ่งท าให้ความรู้ที่ชัดแจ้งนี้ สามารถถูกจัดเก็บ และกระจายการใช้ความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการสร้างค่านิยม และส่งเสริมให้ผู้รู้ที่มีความสามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่มีอย่างเป็นระบบ และจริงจัง การถ่ายทอดความรู้เฉพาะตนสู่ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) สามารถเกิดได้ในรูปแบบของอุปมาอุปมัย (Metaphor) หรือในรูปแบบของการถ่ายทอด
ในรูปแบบง่ายๆ (Analog) รวมถึงการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) หรือการบอกถึงกรอบแนวคิด 
(Concepts) ซึ่งรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้อาจจะอยู่ในรูปลักษณะของค าพูด (Spoken) การเขียน 
(Written) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Moving video) บทเพลง (Music) (Nonaka, 1994., Mahamed 
et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh 
et al, 2008 และ Chudober et al, 2011) 
  3) การผสมผสาน (Combination) ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ถือเป็นเร่ืองที่จ าเป็น การสร้างความรู้แบบชัดแจ้ง ให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง โดยการบูรณาการองค์
ความรู้หรือสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการน าความรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์ 
มาผสมผสานกับความรู้ด้านองค์กรและจัดการ เกิดเป็นองค์ความรู้ในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การแลกเปลี่ยนความรู้แบบการผสมผสานนี้ สามารถเกิดได้ในรูปแบบของการจัดการประชุม 
(Meeting) หรือการจัดประชุมทางโทรศัพท์ (Tele conference) และในโลกปัจจุบันที่ระบบสารสนเทศ 
มีความก้าวหน้ามาก รูปแบบการผสมผสานสามารถเกิดได้มากมาย  ซึ่งถือได้ว่า เป็นช่องทางใหม่
ของรูปแบบการผสมผสานของความรู้ใหม่ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้แบบชัดแจ้งให้
เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Nonaka, 1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., 
Jennex and Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011) 
  4) การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) คือ การสร้างความรู้แบบเฉพาะตนจาก
ความรู้แบบชัดแจ้ง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) ศึกษาจากความรู้ที่ได้เขียนไว้ใน
คู่มือเอกสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น เช่น การซื้อต าราการท าอาหารแล้วน ามาฝึกฝนจนเกิดความรู้
ความช านาญ  (Nonaka, 1994., Mahamed et al, 2007., Becerra-Fernandez et al, 2004., Jennex and 
Zynger, 2007., Alavi and Leidner, 2001., Goh et al, 2008 และ Chudober et al, 2011) 
  5) การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Application) หมายถึง เป็นขบวนการที่น าความรู้ที่
เกิดขึ้นหรือที่ได้รับมาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงและสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงานขององค์กร 
ในการน าความรู้ไปใช้งานนี้ จะดูที่จ านวนความถี่ในการน าความรู้ไปใช้แล้วดูว่ามีความสามารถใน
การช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร (Gold et al, 2001 และ Shanjae 
Lee et al, 2012) 
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 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers) หมายถึง องค์ 
ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย  
  1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
โดยมีองค์ประกอบที่เกิดจากความคิดของตนเองและวัฒนธรรมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
และน าไปสู่ความรู้ใหม่ วัฒนธรรมการเรียนรู้จะให้ความสนใจกับการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียน 
รู้เป็นกลุ่ม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ขององค์กร (Titiev, 1959., Saeed et al, 2010., Zeng et al, 
2010., Smith et al, 2010., Sangjae Lee et al, 2012., Don-Jyh-Fu and Nicolas, 2013 และ Chin-Fu-Ho 
et al, 2013 
  2) โครงสร้างองค์กร หมายถึง การแบ่งรูปแบบขององค์กรตามรูปลักษณะงานความ
รับผิดชอบและสายบังคับบัญชา โครงสร้างองค์กร สามารถแบ่งเป็นโครงสร้างองค์กรแบบการควบ
รวมอ านาจ (Centralization) กับโครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งรูป 
แบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน ก็จะท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและ
ลักษณะโครงสร้างองค์กรอีกรูปแบบคือ รูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (Formalization) 
ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบริหารงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มั่นคง ซึ่งท าให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่ารูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไม่เป็น 
ทางการ  (Lee and Choi, 2003., Yang and Hsu, 2010., Green et al, 2011., Mansoor et al, 2012., 
Pierce, 2012., Karmen et al, 2014 และ Chin-Fu Ho, 2014) 
  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบการติดต่อสื่อสาร หรือตัวเชื่อมข่าวสารใน
องค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องมีการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับลักษณะงานใน
องค์กรและต้องค านึงถึงความสามารถของพนักงานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความสามารถของพนักงานในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานในองค์กร (Shanjae 
Lee et al, 2012 และ Gold et al, 2001) 
 5. ผลงานจากการท างาน หมายถึง พฤติกรรมการท างานของบุคคลหรือองค์กรที่แสดงออก
ตามความสามารถในบทบาทเฉพาะงานและความพยายามที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จอย่างสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร (Job and Sanghamitra, 2010 และ Otmar E. Verela et al, 2010)  
  1) ผลงานเสริม หมายถึง กิจกรรมที่สนับสนุนให้สภาวะแวดล้อมต่างมีปัจจัยส่งเสริม
ให้กิจกรรมหลักมีการท างานที่ดีหรือพฤติกรรมที่เสนอตัวในการที่จะช่วยงานอ่ืนที่มิได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเองและแสดงความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
เพื่อให้งานขององค์กรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (Marilena Bertolino et al, 2012) 
  2) ผลงานหลัก หมายถึง เป็นพฤติกรรมของคนท างานในการที่จะสร้างผลงานจากการ 
ท างานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Otmar E. Verela et al, 2010) 

 


