
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติ 
การเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ 
ปัจจัยที่มีผลต่องานด้านการจัดการความรู้ รวมถึงองค์ประกอบของงานด้านการจัดการความรู้ ที่ส่งผล 
ต่อผลงานจากการท างานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มีต่อผลงานจาก
การท างาน 4) เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งน าเสนอออกเป็น 6 ตอน ตามล าดับ 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยงานด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการท างานเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยงานด้านการจัดการความรู้เพื่อตอบสมมติฐาน
การวิจัย 
   3.1 ผลการวิเคราะห์เงื่อนไขทั้งหมด 
   3.2 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
   3.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
   3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างใหม่ 
 ตอนที่ 6 ผลการสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติและ
ตัวแปร รวมถึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ค่าสถิติและตัวแปร เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งแสดงในตารางที่ 17 
ดังนี ้
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ตารางท่ี 17 สัญลักษณ์ทางสถิติและความหมายของสัญลักษณ์ค่าสถิติและตัวแปร 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

�̅� ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต (Arithmetic Mean) 
S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MIN คะแนนต่ าสุด (Minimum) 
MAX คะแนนสูงสุด (Maximum) 

T-value ค่าสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 
P-value ค่าสัดส่วนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธสมมติฐานและเป็นค่าที่

ค านวณ ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Observed Significance Level) 
δ ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายนอก 
E ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายใน 

SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
b ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
B ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นรายองค์ประกอบ (Standardized Solution) 
λ น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

SK ค่าความเบ้ (Skewness) 
KU ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
R 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

CV สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
ρc ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 
ρv  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้  (Average Variance Extracted) 
TE ขนาดอิทธิพลรวม 
IE ขนาดอิทธิพลทางอ้อม 
DE ขนาดอิทธิพลทางตรง 

  χ2 ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 
df ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
R2 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
P ระดับนัยส าคัญทางสถิต 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

N จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

CFI ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
GFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

AGFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

AMSEA ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation) 

SRMR ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square Residual) 

CUL แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
COLL การให้ความร่วมมือ (Collaboration) 

TRUST ความไว้วางใจ  
KC การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) 

ORC แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 
DEC การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

FORM โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (Formalization) 
IT แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITAPP การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Approach) 
ITS การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) 
KM แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

SOCIAL การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Socialization) 
EXT การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) 

COMB การผสมผสาน (Combination) 
INT การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) 
KA การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Application) 
JP แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน 
TP ผลงานหลัก (Task Performance) 
CP ผลงานเสริม (Contextual Performance) 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแสดง
ในตารางที่ 18 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   (n = 340) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 100 29.4 
     หญิง 240 70.6 
อายุ   
     20-30 ปี 49 14.4 
     30-40 ปี 101 29.7 
     40-50 ปี 105 30.9 
     50-60 ปี 85 25.0 
ต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน   
     หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 140 41.2 
     หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก  106 31.2 
     นักเทคนิคการแพทย์ระดับผู้ปฏิบัติการ 94 27.6 
ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ   
     หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 150 44.1 
     งานเคมีคลินิก 59 17.4 
     งานภูมิคุ้มกันวิทยา 55 16.2 
     งานโลหิตวิทยา 46 13.5 
     งานจุลชีววิทยา 30 8.8 
ประสบการณ์การท างาน   
     1-5 ปี 16 4.7 
     6-10 ปี 65 19.1 
     11-20 ปี 104 30.6 
     มากกว่า 20 ปี 155 45.6 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 18 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 340 คน โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 ส่วนเพศชาย มี
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40-50 ปี โดยมีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ผู้ที่มีอายุ 50-60 ปี จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ผู้ที่มีอายุ 20-30 ป ีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
โดยมีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือผู้ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน/ หัวหน้าแผนก 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และผู้ที่มีต าแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทงานหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โดย
มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือผู้ที่มีประเภทงานเคมีคลินิก จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.4 ผู้ที่มีประเภทงานภูมิคุ้มกันวิทยา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ผู้ที่มีประเภทงาน
โลหิตวิทยา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และผู้ที่มีประเภทงานจุลชีววิทยา จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี โดยมีจ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี จ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยงานด้านการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อผลงานห้องปฏิบัติการ 

เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยงานด้านการจัดการความรู้ส่งผลต่อการท างานเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย ได้วิเคราะห์ถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ แนวคิดโครงสร้างองค์กร แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดการจัดการความรู้ และแนวคิด
ผลงานจากการท างาน มีเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดแนวความคิดมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(5) หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด (4) หมายถึง เห็นด้วยมาก (3) หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง (2) หมายถึง 
เห็นด้วยน้อย (1) หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์แนวความคิดทั้งหมด สามารถน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 2.1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่ศึกษามี 3 ประเภท ได้แก่ การให้ความร่วมมือ ความไว้วางใจ
และการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

การให้ความร่วมมือ 3.99 0.57 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีความยินดีที่จะ
ร่วมรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ร่วมกัน 

4.00 0.76          เห็นด้วยมาก 
 

3 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันและยินดีร่วมกันรับผิดชอบกับ
ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ  

4.08 0.69      เห็นด้วยมาก 2 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการช่วยเหลืองาน
กันระหว่างแผนกมีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

4.03 0.70      เห็นด้วยมาก 1 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่านพอใจที่จะ
ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องร้องขอหรือ
ถูกบังคับด้วยข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน 

3.84 0.81      เห็นด้วยมาก 4 

ความไว้วางใจ 3.98 0.59 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อว่าพวกเขา
ปฏิบัติ ต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

4.10 0.69         เห็นด้วยมาก 1 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อและเข้าใจใน
เหตุผลของพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งกันและกัน 

3.92 0.69      เห็นด้วยมาก    4 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อใน
ความสามารถของสมาชิกแต่ละท่านในการ
ปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้
ก าหนดร่วมกัน 

4.00 0.68      เห็นด้วยมาก    2 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อว่าสมาชิกใน
หน่วยงานจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของ
หน่วยงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตน 

3.92 0.79    เห็นด้วยมาก    4 

5. ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่านอยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 

3.96 0.73      เห็นด้วยมาก    3 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

การเรียนรู้ร่วมกัน 4.04 0.60 เห็นด้วยมาก  
1. ในหน่วยงานของท่านมีการติดตามผลงาน
โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) หรือ
โปรแกรมความรู้เพิ่มเติมอ่ืนๆ  

4.13 0.84     เห็นด้วยมาก 2 

2. ในหน่วยงานของท่านมีการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Rotation) มีโอกาส
ร่วมงานในแผนกอื่นๆ (Participation in Various 
Tasks) เป็นต้น 

3.76 0.96      เห็นด้วยมาก 5 

3. ในหน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนให้
สมาชิกในหน่วยงาน ได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือ
ประชุมตามที่ต่างๆ เป็นต้น 

4.46 0.66      เห็นด้วยมาก 1 

4. ในหน่วยงานของท่านให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงาน
ประจ าที่ท าอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Word, Excel และ PowerPoint เป็น
ต้น เพื่อเสริมการท างานหลักให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3.96 0.91      เห็นด้วยมาก 3 

5. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกโดยทั่วไปพอใจ
กับแผนการอบรม หรือแผนการพัฒนาความรู้ที่มี
อยู่ 

3.89 0.76      เห็นด้วยมาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.00 0.51 เห็นด้วยมาก  
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  จากตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความคิดเห็นด้านการให้
ความร่วมมืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅= 3.99 S.D. = 0.57) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
อย่างมากว่า หน่วยงานที่ท างานอยู่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในระดับดี โดยสามารถเรียงล าดับความ
คิดเห็นด้านการให้ความร่วมมือจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันและยินดี
ร่วมกันรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ (X̅ = 4.08 S.D. = 0.69) รองลงมาคือ
สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการช่วยเหลืองานกันระหว่างแผนกมีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน (X̅= 4.03 S.D. = 0.70) สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีความยินดีที่จะร่วมรับผิดชอบกับ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน (X̅ = 4.00 S.D. = 0.76) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน
พอใจที่จะช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องร้องขอหรือถูกบังคับด้วยข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงาน (X̅ = 3.84 S.D. = 0.81) ตามล าดับ 
  ส่วนความไว้วางใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นด้านความ
ไว้วางใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.98 S.D. = 0.59) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
อย่างมากว่า สมาชิกในหน่วยงานมีการไว้วางใจซึ่งกันและกันในระดับดีโดยสามารถเรียงล าดับความ
คิดเห็นด้านความไว้วางใจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่า  
เฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อว่าพวกเขาปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ (X̅= 4.10 
S.D. = 0.69) รองลงมาคือสมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อในความสามารถของสมาชิกแต่ละท่าน
ในการปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้ก าหนดร่วมกัน  (X̅= 4.00 S.D. = 0.68) 
ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่านอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.96 S.D. = 0.73) สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อและเข้าใจในเหตุผลของ
พฤติกรรมการแสดงออกซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.92 S.D. = 0.69) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน
เชื่อว่าสมาชิกในหน่วยงานจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนตน (X̅ = 3.92 S.D. = 0.79) ตามล าดับ 
  ส่วนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นด้านการ
เรียนรูร่้วมกันอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅= 4.04 S.D. = 0.60) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
อย่างมากว่าสมาชิกในหน่วยงานมีการเรียนรู้ร่วมกันดี โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านการ
เรียนรูร่้วมกันจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้
ดังนี้ ในหน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนให้สมาชิกในหน่วยงานได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่ต่างๆ เป็นต้น (X̅ = 4.46 S.D. = 0.66) รองลงมา
คือในหน่วยงานของท่านมีการติดตามผลงานโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) หรือโปรแกรม
ความรู้เพิ่มเติมอ่ืนๆ (X̅= 4.13 S.D. = 0.84) ในหน่วยงานของท่านให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
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ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, 
Excel และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อเสริมการท างานหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (X̅ = 3.96 S.D. 
= 0.91) ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกโดยทั่วไปพอใจกับแผนการอบรมหรือแผนการพัฒนาความรู้
ที่มีอยู่ (X̅ = 3.89 S.D. = 0.76) และในหน่วยงานของท่านมีการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Rotation) และมีโอกาสร่วมงานในแผนกอ่ืนๆ 
(Participation in Various Tasks) เป็นต้น (X̅ = 3.76 S.D. = 0.96) ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.00 S.D. = 0.51) 
 2.2 โครงสร้างองค์กร ที่ศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่ การกระจายอ านาจและโครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 20 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

โครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ 3.84 0.67 เห็นด้วยมาก  
1. ในหน่วยงานของท่านสมาชิกมีอิสระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

3.78 0.74      เห็นด้วยมาก 3 

2. ในบางกรณี หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้
สมาชิกมีการตัดสินใจด้วยตนเอง 

3.94 0.73      เห็นด้วยมาก 2 

3. ในหน่วยงานของท่านสมาชิกจะไม่ถูกแทรกแซง
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

3.63 0.87      เห็นด้วยมาก 4 

4. ในหน่วยงานของท่านอ านาจการตัดสินใจได้ถูก
มอบหมายให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงตาม
กฎเกณฑ์ข้อก าหนดที่มีการตกลงร่วมกัน 

4.01 0.81      เห็นด้วยมาก 1 

โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ  4.07 0.71 เห็นด้วยมาก  
1. กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ในหน่วยงานของ
ท่านได้ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและ
และมีกฎระเบียบที่แน่นอน 

4.18 0.81 เห็นด้วยมาก 1 

2. กฎระเบียบและขั้นตอนการท างานหาดูได้ง่ายใน
หน่วยงานของท่าน 

4.08 0.80 เห็นด้วยมาก 2 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ)   

แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 
3. ในเกือบทุกกรณีของการท างาน สมาชิกใน
หน่วยงานของท่านจะมีการอ้างถึงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการท างานระหว่างปฏิบัติงาน 

3.96 0.77 เห็นด้วยมาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.59 เห็นด้วยมาก  
 

  จากตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความคิดเห็นด้านการกระจาย
อ านาจอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.84 S.D. = 0.67) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่าง
มากว่า หน่วยงานที่ท างานอยู่ มีโครงสร้างองค์แบบการกระจายอ านาจ โดยสามารถเรียงล าดับความ
คิดเห็นด้านการกระจายอ านาจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ ในหน่วยงานของท่านอ านาจการตัดสินใจได้ถูกมอบหมายให้พนักงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่โดยตรงตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดที่มีการตกลงร่วมกัน (X̅ = 4.01 S.D. = 0.81) รองลงมาคือใน
บางกรณี หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้สมาชิกมีการตัดสินใจด้วยตนเอง  (X̅ = 3.94 S.D. = 0.73) 
ในหน่วยงานของท่านสมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.78 S.D. = 0.74) และ
ในหน่วยงานของท่านสมาชิกจะไม่ถูกแทรกแซงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.63 S.D. = 0.87) 
ตามล าดับ 
  ส่วนโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 
ด้านโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.07 S.D. = 0.71) แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างมากว่า องค์กรที่ท างานอยู่มีโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ 
โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการรายการข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้  กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ใน
หน่วยงานของท่านได้ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและมีกฎระเบียบที่แน่นอน (X̅ = 4.18 
S.D. = 0.81) รองลงมาคือกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานหาดูได้ง่ายในหน่วยงานของท่าน (X̅ = 4.08 
S.D.= 0.80) และในเกือบทุกกรณีของการท างาน สมาชิกในหน่วยงานของท่านจะมีการอ้างถึงกฎ 
ระเบียบและขั้นตอนการท างานระหว่างปฏิบัติงาน (X̅ = 3.96 S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.96 S.D. = 0.59) 
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 2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดัง  
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 21 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความคิดเห็น  

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.87 0.73 เห็นด้วยมาก  
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสในการติดต่องานและประสานงาน
ได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี 

4.10 0.80      เห็นด้วยมาก 1 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.80 0.79 เห็นด้วยมาก 3 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่านมีการสอบถามความต้องการและร่วมหาแนว
ทางการท างานอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3.71 0.84 เห็นด้วยมาก 4 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่านให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

3.88 0.86 เห็นด้วยมาก 2 

การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.92 0.78 เห็นด้วยมาก  
1. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆเพื่อเป็น
ประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการท างาน 

3.97 0.88      เห็นด้วยมาก 1 

2. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของสมาชิกในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 

3.87 0.83      เห็นด้วยมาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.90 0.71 เห็นด้วยมาก  
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  จากตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความคิดเห็นด้านการเข้า 
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.87 S.D. = 0.73) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างมากว่า หน่วยงานที่ท างานอยู่ มีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี 
โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจากรายการข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสในการติดต่องานและประสานงานได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี (X̅ = 4.10 
S.D. = 0.80) รองลงมาคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่านให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (X̅ = 3.88 S.D. = 0.86) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (X̅ = 3.80 S.D. = 0.79) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่านมีการสอบถามความต้องการและร่วมหาแนวทางการ
ท างานอย่างสะดวกและรวดเร็ว (X̅= 3.71 S.D. = 0.84) ตามล าดับ 
  ส่วนการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅=3.92 S.D. = 0.78) 
แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างมากว่า หน่วยงานที่ท างานอยู่ ให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านการสนับ 
สนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่า 
เฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนฐานข้อมูล
ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการท างาน (X̅= 3.97 S.D. = 0.88) รองลงมาคือ
หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างาน (X̅ = 3.87 S.D. = 0.83)  
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.90 S.D. = 0.71) 
 2.4 การจัดการความรู ้ที่ศึกษามี 5 ประเภท ได้แก่ การสร้างปฏิสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนสู่
ภายนอก การผสมผสาน การปรับเปลี่ยนสู่ภายในและการน าความรู้ไปใช้ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีราย  
ละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 22 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

การสร้างปฏิสัมพันธ์ 3.72 0.66 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมใน
การที่จะรับรู้ข่าวสารและเรียนรู้ประสบการณ์จาก
สมาชิกท่านอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมประชุม คร่อม
สายงาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.76 0.82 เห็นด้วยมาก 1 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะแบ่งปัน
ข่าวสารและประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่นใน
หน่วยงานโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ 

3.74 0.75 เห็นด้วยมาก 2 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมใน
การสนทนากับผู้อื่นนอกหน่วยงานที่ท างานด้าน
เดียวกัน 

3.72 0.81 เห็นด้วยมาก 3 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะค้นหาโอกาส
และแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน 

3.65 0.78 เห็นด้วยมาก 4 

การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก 3.72 0.62 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมใน
การสนทนาเสนอความคิดเห็นทั้งข้อสนทนาใหม่ๆ 
และสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน 

3.79 0.76 เห็นด้วยมาก 1 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะเสนอแนวคิด
ที่สนับสนุนแนวคิดของหัวหน้างานและลูกน้อง 

3.76 0.70 เห็นด้วยมาก 2 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะเสนอแนวคิด
ในเชิงการเปรียบเทียบเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ 

3.62 0.70 เห็นด้วยมาก 4 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะอธิบาย
รายละเอียดแนวคิดของเขาในการสนทนา 

3.73 0.72 เห็นด้วยมาก 3 
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ตารางท่ี 22  (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

การผสมผสาน 3.75 0.66 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีแนว
ทางการท างานตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล
จากวารสาร หนังสือวิชาการ หรือค้นหาจาก
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3.79 0.79 เห็นด้วยมาก 2 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่าง
ละเอียดและสม่ าเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3.60 0.89 เห็นด้วยมาก 3 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านทราบว่าจะหา
ฐานข้อมูลจากแหล่งใดเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

3.86 0.76 เห็นด้วยมาก 1 

การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน 3.68 0.75 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3.79 0.78 เห็นด้วยมาก 1 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะค้นหาและ
ถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนร่วมงาน 

3.65 0.77 เห็นด้วยมาก 2 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะท าความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน 

3.60 0.84 เห็นด้วยมาก 3 

การน าความรู้ไปใช้ 3.98 0.60 เห็นด้วยมาก  
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดและมีการ
น าเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.01 0.68 เห็นด้วยมาก 2 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการน าความรู้มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน 

4.10 0.64 เห็นด้วยมาก 1 
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ตารางท่ี 22  (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 
3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการกระจาย
ความรู้การถ่ายทอดความรู้และมีการน าความรู้มา
ใช้เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.91 0.71 เห็นด้วยมาก 3 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีระบบการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงานเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.89 0.77 เห็นด้วยมาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.77 0.58 เห็นด้วยมาก  
    

  จากตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความคิดเห็นด้านการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.72 S.D. = 0.66) โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็น
ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์จากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่า 
เฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ข่าวสารและเรียนรู้
ประสบการณ์จากสมาชิกท่านอ่ืนๆ เช่น การเข้าร่วมประชุม คร่อมสายงาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (X̅ = 3.76 S.D. = 0.82) รองลงมาคือ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมัก 
จะแบ่งปันข่าวสารและประสบการณ์กับสมาชิกท่านอ่ืนในหน่วยงานโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ  
(X̅= 3.74 S.D. = 0.75) สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้อ่ืนนอก
หน่วยงานที่ท างานด้านเดียวกัน (X̅ = 3.72 S.D. = 0.81) และสมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะค้นหา
โอกาสและแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน (X̅= 3.65 S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
  ส่วนการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็น
ด้านการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอกอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.72 S.D. = 0.62) โดยสามารถเรียง 
ล าดับความคิดเห็นด้านการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอกรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการ 
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีส่วนร่วมในการสนทนาเสนอ 
ความคิดเห็นทั้งข้อสนทนาใหม่ๆ และสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 3.79 S.D. = 0.76) รองลงมา
คือสมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะเสนอแนวคิดที่สนับสนุนแนวคิดของหัวหน้างานและลูกน้อง 
(X̅ = 3.76 S.D. = 0.70) สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะอธิบายรายละเอียดแนวคิดของเขาในการ
สนทนา (X̅= 3.73 S.D. = 0.72)  และสมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะเสนอแนวคิดในเชิงการเปรียบ 
เทียบเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ (X̅ = 3.62 S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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  ส่วนการผสมผสาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นด้านการ
ผสมผสานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.75 S.D. = 0.66) โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้าน
การผสมผสานรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้
ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านทราบว่าจะหาฐานข้อมูลจากแหล่งใดเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  
(X̅= 3.86 S.D. = 0.76) รองลงมาคือสมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีแนวทางการท างานตาม
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากวารสาร หนังสือวิชาการ หรือค้นหาจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(X̅= 3.79 S.D. = 0.79)  และสมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
รูปลักษณะงานอย่างละเอียดและสม่ าเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ (X̅= 3.60 S.D. = 0.89) ตามล าดับ 
  ส่วนการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็น
ด้านการปรับเปลี่ยนสู่ภายในอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.68 S.D. = 0.75) โดยสามารถเรียงล าดับ
ความคิดเห็นด้านการปรับเปลี่ยนสู่ภายในรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมักจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.79 S.D. = 0.78) รองลงมาคือสมาชิกในหน่วยงาน
ของท่านมักจะค้นหาและถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนร่วมงาน  (X̅= 3.65 S.D. = 0.77)  และสมาชิกใน
หน่วยงานของท่านมักจะท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน (X̅ = 3.60 S.D. = 0.84) ตามล าดับ 
  ส่วนการน าความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นด้าน
การน าความรู้ไปใช้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.98 S.D. = 0.60) โดยสามารถเรียงล าดับความคิด 
เห็นด้านการน าความรู้ไปใช้รายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย 
ต่ าสุดได้ดังนี้ สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการน าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน 
(X̅ = 4.10 S.D. = 0.64) รองลงมาคือสมาชิกในหน่วยงานของท่านมีการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์
ความผิดพลาดและมีการน าเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน (X̅= 4.01 S.D. = 0.68) สมาชิกใน
หน่วยงานของท่านมีการกระจายความรู้การถ่ายทอดความรู้และมีการน าความรู้มาใช้เพื่อการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (X̅ = 3.91 S.D. = 0.71) และสมาชิกในหน่วยงานของท่านมีระบบการเผย 
แพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงานเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.89 S.D. = 0.77) 
ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ 3.77 S.D. = 0.58) 
 2.5 ผลงานจากการท างาน ที่ศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานหลักและผลงานเสริม ซึ่งผล
การวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 23 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 

ผลงานหลัก 4.13 0.56 เห็นด้วยมาก  
1. ผลงานตัวชี้วัดอัตราการรายงานผลในระยะเวลาที่
ก าหนด (Turnaround time) ของหน่วยงานท่านอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 

4.10 0.74 เห็นด้วยมาก 4 

2. ผลงานตัวชี้วัดอัตราการรายงานผลถูกต้อง
ครบถ้วนของหน่วยงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

4.20 0.67 เห็นด้วยมาก 3 

3. ผลงานตัวชี้วัดอัตราการควบคุมคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ (IQC) ของหน่วยงานของท่านมี
ความครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการ
ควบคุมคุณภาพที่ดี 

4.29 0.70 เห็นด้วยมาก 2 

4. ผลงานตัวชี้วัดอัตราการควบคุมคุณภาพภายนอก
ห้องปฏิบัติการ (PT/EQA) ของหน่วยงานของท่านมี
ความครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการ
ควบคุมคุณภาพที่ดี 

4.31 0.72 เห็นด้วยมาก 1 

5. หน่วยงานของท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกได้อย่างดี 

3.90 0.71 เห็นด้วยมาก 6 

6. ผลงานตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของหน่วยงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

3.97 0.70 เห็นด้วยมาก 5 

ผลงานเสริม 3.91 0.57 เห็นด้วยมาก  
1. ในหน่วยงานของท่านมีการออกแบบการ
ไหลเวียนของงาน (Work Flow) ที่ด ี

3.99 0.71 เห็นด้วยมาก 1 

2. สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่านมีผลงานการ
พัฒนาองค์ความรู้ในงานทางด้านวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์
ที่ด ี

3.85 0.70 เห็นด้วยมาก 3 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่านมีผลการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 

3.98 
 

0.64 เห็นด้วยมาก 2 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน ระดับความคิดเห็น 

 �̅� S.D. แปลผล อันดับ 
4. ในงานหน่วยงานของท่านมีผลงานการน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบ
การท างานที่ดีขึ้น 

3.83 0.74 เห็นด้วยมาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.02 0.53 เห็นด้วยมาก  

 

  จากตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
ผลงานจากการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความคิดเห็นด้านผลงาน
หลักอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅= 4.13 S.D. = 0.56) โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านผลงาน
หลักจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้ดังนี ้ผล 
งานตัวชี้วัดอัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (PT/ EQA) ของหน่วยงานของท่านมี
ความครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี (X̅= 4.31 S.D. = 0.72) รองลงมา
คือผลงานตัวชี้วัดอัตราการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC) ของหน่วยงานของท่านมี
ความครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี  (X̅= 4.29 S.D. = 0.70) ผลงาน
ตัวชี้วัดอัตราการรายงานผลถูกต้องครบถ้วนของหน่วยงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (X̅ = 4.20 S.D. = 0.67) 
ผลงานตัวชี้วัดอัตราการรายงานผลในระยะเวลาที่ก าหนด (Turnaround time) ของหน่วยงานท่านอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี (X̅ = 4.10 S.D. = 0.74) ผลงานตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
ของานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (X̅ = 3.97 S.D. = 0.70) และหน่วยงานของท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างดี  (X̅ = 3.90 S.D. = 0.71) 
ตามล าดับ 
  ส่วนผลงานเสริม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความความคิดเห็นด้านผลงาน
เสริมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.91 S.D. = 0.57) โดยสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นด้านผลงาน
เสริมรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้ดังนี้  ใน
หน่วยงานของท่านมีการออกแบบการไหลเวียน (X̅ = 3.99 S.D. = 0.71) รองลงมาคือสมาชิกใน
หน่วยงานของท่านมีผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
(X̅= 3.98 S.D. = 0.64) สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่านมีผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ในงาน
ทางด้านวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (X̅= 3.85 S.D. = 0.70) และในงานหน่วยงานของท่านมีผลงานการ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบการท างานที่ดีขึ้น (X̅= 3.83 S.D. = 0.74) 
ตามล าดับ 
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  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.02 S.D. = 0.53) 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยงานด้านการจัดการความรู้เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ผลการวิเคราะห์เงื่อนไขท้ังหมด 
  1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
การแจกแจงปกติของตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม  
LISREL เนื่องจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจะท าให้นักวิจัยทราบว่าลักษณะการแจกแจงของตัว
แปรเป็นแบบใด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความ
เบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อท าให้สามารถสรุปว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงแบบ
ปกติหรือไม่อย่างไร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ผลการทดสอบจะน าเสนอดังตารางต่อไป 
 
ตารางท่ี 24 แสดงค่าสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร Mean SD. MIN MAX Skewness Kurtosis 
COLL 3.986 0.571 2.50 5.00 -.251 -.457 
TRUST 3.981 0.592 2.60 5.00 -.029 -.674 
KC 4.042 0.602 2.00 5.00 -.511 -.147 
DEC 3.840 0.665 1.50 5.00 -.503 .660 
FORM 4.073 0.710 1.33 5.00 -.822 1.131 
ITAPP 3.874 0.731 1.50 5.00 -.614 .707 
ITS 3.921 0.784 1.00 5.00 -.677 .688 
SOCIAL 3.717 0.665 1.50 5.00 -.536 .685 
EXT 3.724 0.625 2.00 5.00 -.237 .516 
COMB 3.748 0.664 1.67 5.00 -.284 .097 
INT 3.681 0.747 2.00 5.00 .077 -.569 
KA 3.979 0.604 2.00 5.00 -.156 -.073 
TP 4.128 0.563 2.50 5.00 -.489 -.068 
CP 3.911 0.574 2.50 5.00 -.118 -.237 
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  จากตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาด้านตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปร
สังเกตได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง (3.717-4.128) ส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.571- 0.784 
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายเข้าใกล้กับค่าเฉลี่ย เน่ืองจากส่วนเบี่ยงเบนมีค่าไม่เกิน 1 
  เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่ทั้งหมดเบ้ซ้าย ยกเว้น INT ที่เบ้ขวา แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินค่าเฉลี่ย 
โดยค่าเบ้ซ้ายจะอยู่ในช่วง -0.029 ถึง -0.822 ส่วนค่าเบ้ขวาคือ 0.077 ค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือ
ความสูงของการแจกแจง พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่มีทั้งกลุ่มที่ค่าความโด่งต่ ากว่าปกติ (ค่าได้น้อยกว่าศูนย์ 
หรือติดลบ) และข้อมูลบางส่วนจะโด่งสูง (ค่าเป็นบวก) แสดงค่าเท่ากับ -0.674 ถึง 1.131 แสดงให้
เห็นว่า ค่าความเบ้ และความโด่งจะต่างจากศูนย์เพียงเล็กน้อย จึงถือได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้มีการแจก
แจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
  2) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยพิจารณา 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ท าให้ได้เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์โมเดลสมการ
เชิงโครงสร้าง เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ  ตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) และค่า Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ 2554) 
  นอกจากนี้ยังพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ในภาพ 
รวม เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.80 เพื่อ
ป้องกันปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multicollineartiry)  
  เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity พบว่า 3619.023, df = 91, p = 0.00 
แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้สอดคล้อง
กับค่า KMO = 0.944 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้สัมพันธ์กันมาก เหมาะสมในการ
น าไปใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป และเมื่อ
ตรวจปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ พบว่าไม่มีตัวแปรสังเกตได้คู่ใดมีค่าเกิน 0.80 
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ตารางท่ี 25 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

  CO
LL

 

TR
US

T 

KC
 

DE
C 

FO
RM

 

IT
AP

P 

IT
S 

SO
CI

 

EX
T 

CO
M

B 

IN
T 

KA
 

TP
 

CP
 

COLL 1              

TRUST .682** 1             

KC .553** .611** 1            

DEC .452** .520** .594** 1           

FORM .459** .597** .604** .476** 1          

ITAPP .424** .509** .618** .536** .604** 1         

ITS .330** .412** .584** .518** .583** .776** 1        

SOCI .512** .593** .722** .502** .651** .640** .654** 1       

EXT .488** .517** .612** .424** .478** .475** .400** .710** 1      

COMB .472** .532** .584** .455** .574** .560** .482** .700** .674** 1     

INT .487** .550** .627** .436** .568** .543** .509** .770** .687** .714** 1    

KA .518** .594** .617** .468** .578** .502** .433** .635** .644** .698** .722** 1   

TP .468** .522** .591** .465** .580** .527** .513** .591** .500** .587** .539** .653** 1  

CP .496** .574** .631** .412** .624** .576** .522** .677** .637** .681** .631** .713** .719** 1 

Bartlett's Test of Sphericity = 3619.023, df. = 91, p = 0.00 KMO = 0.944 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P < 0.01 
 
  3) ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด (Construct Validity) 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ และค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (2) โครงสร้างองค์กร (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) การจัดการความรู้ และ (5) ผลงานจากการท างาน 
  (1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ตัวแปรองค์ประกอบวัฒนธรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ผลการวิจัย
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 387.913, df = 3, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.707 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 26 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
ของโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 

  COLL TRUST KC 

COLL 1   

TRUST .682** 1  

KC .553** .611** 1 
Mean 3.986 3.981 4.042 
SD. 0.571 0.592 0.602 

Bartlett's Test of Sphericity = 387.913, df. = 3, p = 0.00  KMO = 0.707 
หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.01, df = 1 p-value = 0.99813, 
RMSEA = 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัด วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการให้ความร่วมมือ 
(Collaboration: COLL) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.45 ความไว้วางใจ (Trust) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.51 การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.42   
 

 

ภาพประกอบท่ี 11 แสดงโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

COLL 0.45 0.028 14.24 0.49 
TRUST 0.51 0.028 16.76 0.62 
KC 0.42 0.028 18.15 0.69 

 
  (2) โครงสร้างองค์กร  
  ตัวแปรองค์ประกอบโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผล
การวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 86.766, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.500 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 28 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการวัด โครงสร้างองค์กร 

  DEC FORM 

DEC 1  

FORM .476** 1 
Mean 3.840 4.073 
SD. 0.665 0.710 
Bartlett's Test of Sphericity = 86.766, df. = 1, p = 0.00  KMO = 0.500 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.03, 
df = 1 p-value = 0.72143, RMSEA = 0.00  แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กร มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปร
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การกระจายอ านาจ (Decentralization: DEC) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.65 และโครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ (Formalization: FORM) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.74   
 

 
ภาพประกอบท่ี 12 แสดงโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กร 
 
ตารางท่ี 29 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กร ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
โครงสร้างองค์กร 

 
ตัวแปร 

น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

DEC 0.65 0.035 11.36 0.42 
FORM 0.74 0.036 9.72 0.54 

 
  (3) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ตัวแปรองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการ 
วิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 311.502, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.707 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 30 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
ของโมเดลการวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ITAPP ITS 

ITAPP 1  

ITS .776** 1 
Mean 3.874 3.921 
SD. 0.731 0.784 
Bartlett's Test of Sphericity = 311.502, df. = 1, p = 0.00  KMO = 0.707 
หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 

 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0 p-value = 0.9976, RMSEA 
= 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปรการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
App: ITAPP) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.90 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support: 
ITS) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.42   
 

 
ภาพประกอบท่ี 13 แสดงโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

ITAPP 0.90 0.033 20.30 0.82 
ITS 0.83 0.036 18.61 0.73 

 

  (4) การจัดการความรู ้
  ตัวแปรองค์ประกอบ การจัดการความรู้  ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ผลการวิจัย
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity = 1188.775, df = 10, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.886 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 32 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัด การจัดการความรู้ 

  SOCIAL EXT COMB INT KA 

SOCIAL 1     

EXT .710** 1    

COMB .700** .674** 1   

INT .770** .687** .714** 1  

KA .635** .644** .698** .722** 1 
KA .635** .644** .698** .722** 1 
Mean 3.717 3.724 3.748 3.681 3.979 
SD. 0.665 0.625 0.664 0.747 0.604 
Bartlett's Test of Sphericity = 1188.775, df. = 10, p = 0.00  KMO = 0.886 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
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  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 4.57, df = 4 p-value = 0.33481, RMSEA 
= 0.02 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดการจัดการความรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปรการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Socialization: 
SOCIAL) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization: EXT) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.80 การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization: INT) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.87 
การผสมผสาน (Combination: COMB) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.82 และการน าความรู้ไปใช้ 
(Knowledge Application: KA) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.83 
 

 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงโมเดลการวัดการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 33 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
การจัดการความรู้ 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

SOCIAL 0.88 - - 0.75 
EXT 0.80 0.027 18.40 0.63 
COMB 0.82 0.028 19.84 0.68 
INT 0.87 0.031 20.77 0.72 
KA 0.83 0.025 19.53 0.67 
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  (5) ผลจากการท างาน 
  ตัวแปรองค์ประกอบ การจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการวิจัย
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity = 245.921, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.500 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 34 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัด ผลงานจากการท างาน 

  TP CP 

TP 1  

CP .719** 1 
Mean 4.128 3.911 
SD. 0.563 0.574 
Bartlett's Test of Sphericity = 245.921, df. = 1, p = 0.00  KMO = 0.500 

 

  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.03, df = 1 p-value = 0.81120, RMSEA 
= 0.02 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดการจัดการความรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปรผลงานหลัก (Task Performance: TP) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.80 และผลงานเสริม (Contextual Performance: CP) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.90 

ภาพประกอบท่ี 15 แสดงโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน 
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ตารางท่ี 35 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
ผลงานจากการท างาน 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

TP 0.80 - - 0.63 
CP 0.90 0.029 17.69 0.82 

 

  4) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั้นท่ี 1 
 
ตารางท่ี 36 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ด้านการให้ความร่วมมือ (Collaboration) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีความยินดีท่ีจะร่วม
รับผิดชอบกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ร่วมกัน 

COLL1 0.38 0.047 8.23 0.26 

สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือกันและยินดีร่วมกันรับผิดชอบ
กับผลงานท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้านบวกและลบ 

COLL2 0.47 0.037 12.76 0.49 

สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการช่วยเหลืองาน
กันระหว่างแผนก มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

COLL3 0.46 0.038 12.02 0.44 

สมาชิกในหน่วยงานของท่าน พอใจท่ีจะช่วยเหลือ
งานซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องร้องขอ หรือถูกบังคับ
ด้วยข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ของหน่วยงาน 

COLL4 0.64 0.048 13.24 0.62 
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  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.38 -0.64 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ด้านการให้ความร่วมมือได้แก่ สมาชิกใน
หน่วยงานของท่านพอใจที่จะช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องร้องขอ หรือถูกบังคับด้วย
ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ของหน่วยงาน (COLL4) 
 
ตารางท่ี 37 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
  ด้านความไว้วางใจ (Trust) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อว่าพวกเขา
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

TRUST1 0.56 0.032 17.30 0.65 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อและเข้าใจใน
เหตุผลของพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งกันและกัน 

TRUST2 0.51 0.034 15.20 0.55 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อใน
ความสามารถของสมาชิกแต่ละท่านในการ
ปฏิบัติงาน ว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงท่ีได้
ก าหนดร่วมกัน 

TRUST3 0.49 0.033 14.64 0.52 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อว่า สมาชิกใน
หน่วยงานจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของ
หน่วยงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตน 

TRUST4 0.60 0.039 15.20 0.56 

5. ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่าน อยู่
บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 

TRUST5 0.60 0.034 17.57 0.68 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านความไว้วางใจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.49-
0.60 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ด้านการให้ความร่วมมือสมาชิกในหน่วยงานของท่าน 
เชื่อว่า สมาชิกในหน่วยงานจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนตน (TRUST4) และ ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่าน อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ
ใจกันและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (TRUST5) 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

  การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 
1. ในหน่วยงานของท่าน มีการติดตามผลงาน
โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) หรือ
โปรแกรมความรู้เพิ่มเติมอ่ืนๆ 

KC1 0.39 0.045 8.79 0.22 

2. ในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Rotation) มีโอกาส
ร่วมงานในแผนกอื่นๆ (Participation in Various 
Tasks) เป็นต้น 

KC2 0.62 0.052 11.87 0.41 

3. ในหน่วยงานของท่าน มีการสนับสนุนให้สมาชิก
ในหน่วยงานได้พัฒนาความสามารถของตนเองด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่
ต่างๆ เป็นต้น 

KC3 0.45 0.033 13.78 0.47 

4. ในหน่วยงานของท่าน ให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ า
ที่ท าอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น 
เพื่อเสริมการท างานหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

KC4 0.67 0.046 14.33 0.53 

5. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกโดยทั่วไปพอใจกับ
แผนการอบรมหรือแผนการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ 

KC5 0.62 0.037 16.58 0.66 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านการเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
0.39-0.60 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดในหน่วยงานของท่าน ให้โอกาสในการพัฒนาความ 
สามารถในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อเสริมการท างานหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (KC4) 
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ตารางท่ี 39 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
โครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกมีอิสระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  

DEC1 0.59 0.035 17.15 0.64 

2. ในบางกรณี หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้
สมาชิกมีการตัดสินใจด้วยตนเอง 

DEC2 0.62 0.033 18.67 0.72 

3. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกจะไม่ถูก
แทรกแซงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

DEC3 0.66 0.041 16.07 0.58 

4. ในหน่วยงานของท่าน อ านาจการตัดสินใจได้ถูก
มอบหมายให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง ตาม
กฎเกณฑ์ ข้อก าหนด ท่ีมีการตกลงร่วมกัน 

DEC4 0.59 0.040 14.82 0.53 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.59-0.66 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ในหน่วยงานของท่าน 
สมาชิกจะไม่ถูกแทรกแซงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (DEC3) 
 
ตารางท่ี 40  แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (Formalization) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ในหน่วยงานของ
ท่าน ได้ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนท่ีเป็นแบบแผน
และมีกฎระเบียบท่ีแน่นอน 

FORM1 0.68 0.041 16.38 0.71 

2. กฎระเบียบและขั้นตอนการท างาน หาดูได้ง่ายใน
หน่วยงานของท่าน 

FORM2 0.62 0.039 16.04 0.61 

3. ในเกือบทุกกรณีของการท างาน สมาชิกใน
หน่วยงานของท่าน จะมีการอ้างถึงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการท างานระหว่างปฏิบัติงาน 

FORM3 0.63 0.037 17.33 0.69 



      110 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.62-0.68 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ใน
หน่วยงานของท่าน ได้ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและมีกฎระเบียบที่แน่นอน (FORM1) 
 
ตารางท่ี 41 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
  การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Approach)   

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่าน เปิดโอกาสในการติดต่องานและประสานงาน
ได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี 

ITAPP1 0.62 0.037 16.86 0.63 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่าน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ITAPP2 0.67 0.036 18.52 0.72 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่าน มีการสอบถามความต้องการและร่วมหาแนว
ทางการท างานอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ITAPP3 0.72 0.038 19.17 0.73 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของ
ท่าน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

ITAPP4 0.78 0.037 20.97 0.83 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าน้ าหนักองค์ 
ประกอบตั้งแต่ 0.62-0.78 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วย 
งานของท่าน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (ITAPP4) 
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ตารางท่ี 42 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

  การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)  

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการ
ท างาน 

ITS1 0.72 0.039 18.34 0.69 

2. หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของสมาชิก ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 

ITS2 0.66 0.038 17.44 0.65 

     

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.66-0.72 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจ
ในการท างาน (ITS1) 
  โดยการน าเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับที่ 1 ในส่วนตัวแปรแฝงภายนอกสามารถ 
แสดงได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 16 การวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับที่ 1 ในส่วนตัวแปรแฝงภายนอก 
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ตารางท่ี 43 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

  การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Socialization) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วม
ในการท่ีจะรับรู้ข่าวสารและเรียนรู้ประสบการณ์
จากสมาชิกท่านอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมคร่อม
สายงาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

SOCIAL1 0.61 0.039 15.65 0.54 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะแบ่งปัน
ข่าวสารและประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่นใน
หน่วยงาน โดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ 

SOCIAL2 0.62 0.037 16.98 0.67 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วม
ในการสนทนากับผู้อื่นนอกหน่วยงานท่ีท างานด้าน
เดียวกัน 

SOCIAL3 0.63 0.038 16.49 0.60 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาโอกาส
และแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน 

SOCIAL4 0.63 0.037 17.05 0.68 

  

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านการสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.61-0.63 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิกในหน่วยงานของท่าน 
มักจะมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้อ่ืนนอกหน่วยงานที่ท างานด้านเดียวกัน (SOCIAL3) และ สมาชิก
ในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาโอกาสและแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน (SOCIAL4) 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

  การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วม
ในการสนทนาเสนอความคิดเห็นท้ังข้อสนทนา
ใหม่ๆ และสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน 

EXT1 0.62 0.032 19.46 0.70 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอ
แนวคิดท่ีสนับสนุนแนวคิดของหัวหน้างานและ
ลูกน้อง 

EXT2 0.60 0.030 20.12 0.75 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอ
แนวคิดในเชิงการเปรียบเทียบเพื่อเพื่อง่ายต่อความ
เข้าใจ 

EXT3 0.54 0.032 16.74 0.60 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะอธิบาย
รายละเอียดแนวคิดของเขาในการสนทนา 

EXT4 0.52 0.032 16.05 0.53 

 
  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Exter- 
nalization) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.52-0.62 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิก
ในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมในการสนทนาเสนอความคิดเห็นทั้งข้อสนทนาใหม่ๆ และ
สร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (EXT1) 
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ตารางท่ี 45 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

  การผสมผสาน (Combination) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีแนว
ทางการท างานตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล
จากวารสาร หนังสือวิชาการหรือค้นหาจาก
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

COMB1 0.60 0.038 15.81 0.56 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่าง
ละเอียดและสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

COMB2 0.66 0.042 15.75 0.57 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน ทราบว่าจะหา
ฐานข้อมูลจากแหล่งใด เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

COMB3 0.56 0.035 15.90 0.54 

 
  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบการผสมผสาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ตั้งแต่ 0.56-0.66 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่างละเอียดและสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  (COMB2) 
 
ตารางท่ี 46 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
  การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงาน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

INT1 0.73 0.031 23.39 0.87 
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ตารางท่ี 46 (ต่อ) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาและ
ถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนร่วมงาน 

INT2 0.68 0.032 21.09 0.77 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะท าความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ร่วมงาน 

INT3 0.73 0.035 20.69 0.75 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.68-0.73 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิกในหน่วยงานของท่าน 
มักจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (INT1) และ 
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรโดยการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน (INT3) 
 
ตารางท่ี 47 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
   การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Application) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ความผิดพลาดและมีการ
น าเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

KA1 0.52 0.032 16.51 0.59 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการน าความรู้มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน 

KA2 0.47 0.030 15.49 0.55 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการกระจาย
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และมีการน าความรู้มา
ใช้ เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

KA3 0.57 0.031 18.55 0.65 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีระบบการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงาน เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

KA4 0.68 0.032 21.24 0.80 
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  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบการน าความรู้ไปใช้มีค่าน้ าหนักองค์ 
ประกอบตั้งแต่ 0.47-0.68 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีระบบ 
การเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (KA4) 
 
ตารางท่ี 48 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ผลงานหลัก (Task Performance) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลในระยะเวลา
ท่ีก าหนด (Turnaround time) ของหน่วยงานท่าน 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

TP1 0.57 0.033 17.14 0.60 

2. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลถูกต้อง 
ครบถ้วน ของหน่วยงานของท่าน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

TP2 0.51 0.031 16.25 0.58 

3. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการควบคุมคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ (IQC) ของหน่วยงานของท่าน มี
ความครบถ้วน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการ
ควบคุมคุณภาพท่ีดี  

TP3 0.51 0.033 15.33 0.53 

4. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการควบคุมคุณภาพภาย 
นอกห้องปฏิบัติการ (PT/EQA) ของหน่วยงานของ
ท่าน มีความครบถ้วน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณา
การควบคุมคุณภาพท่ีดี 

TP4 0.51 0.034 15.04 0.50 

5. หน่วยงานของท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายท่ี
ไม่จ าเป็น ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกได้อย่างดี 

TP5 0.51 0.035 14.68 0.49 

6. ผลงานตัวชี้วัด อัตราความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ ของหน่วยงานของท่าน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

TP6 0.56 0.032 17.31 0.63 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบผลงานหลัก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.51-0.57 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลในระยะ 
เวลาที่ก าหนด (Turnaround time) ของหน่วยงานท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP1) 
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ตารางท่ี 49 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ผลงานเสริม (Contextual Performance) 

ข้อค าถาม ตัวแปร สปส. SE t R2 

1. ในหน่วยงานของท่าน มีการออกแบบการไหล 
เวียนของงาน (Work Flow) ท่ีดี 

CP1 0.51 0.033 15.60 0.53 

2. สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่าน มีผลงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ในงานทางด้านวิชาชีพอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี 

CP2 0.57 0.032 17.80 0.66 

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีผลการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี 

CP3 0.46 0.031 15.00 0.52 

4. ในงานหน่วยงานของท่าน มีผลงานการน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิก เพื่อพัฒนา
ระบบการท างานที่ดีขึ้น 

CP4 0.50 0.036 14.02 0.47 

 

  ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านองค์ประกอบผลงานเสริม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.46-0.57 ด้านที่น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่าน มีผลงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ในงานทางด้านวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (CP2) 
  โดยการน าเสนอการวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับที่ 1 ในส่วนตัวแปรแฝงภายในสามารถ 
แสดงได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 17 การวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับที่ 1 ในส่วนตัวแปรแฝงภายใน 
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  5) ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความ

แปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (average variance extracted: v) 
  เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ของมาตรวัด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือได้ปรับปรุงมาจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดปัจจัย 
จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.52 
เทคนิควิธีนี้สามารถใช้ได้เมื่อขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 
หน่วย (Bagozzi &Yi, 1998, Hair et al, 1998) ผู้วิจัยท าการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัด
ปัจจัยด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood: ML) 
  โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวน
ที่ถูกสกัดได้ (average variance extracted: v) มีดังนี ้

 c ()2  
  ()2+ ()  

      คือน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
      คือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
    ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 

 v 2  
  2+ ()  

  ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50 
  ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง และค่าเฉลี่ยของการแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 50 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวนที่ถูกสกัดได ้

(average variance extracted: v)   

ตัวแปรแฝง 
ความเท่ียงของตัวแปรแฝง 

(Construct reliability: c) 

ความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ 

(average variance extracted: v) 

CUL 
ORC 

IT 
KM 
JP 

0.82 
0.65 
0.87 
0.92 
0.84 

0.61 
0.51 
0.77 
0.69 
0.72 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูง โดยมีค่า c อยู่
ระหว่าง  0.65-0.92 ซึ่งมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่า v อยู่ระหว่าง 0.51-
0.77 แสดงว่า จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได้หลักฐานที่ชัดเจนว่า การนิยามปฏิบัติการตัวแปร
แฝงทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 3.2 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงาน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย ด้วยวิธี Maximum Likelihood ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.52 เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบประกอบด้วยค่า Chi-square/ df, CFI GFI, AGFI, 
RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห์คร้ังแรกได้ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 18 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
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ตารางท่ี 51 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

Chi-square/ df 
CFI 
GFI 

AGFI 
RMSEA 
SRMR 

< 2.00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
≥ 0.90 
< 0.05 
< 0.05 

4.10 
0.98 
0.89 
0.84 

0.096 
0.044 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

 

  จากตารางที่ 51 แสดงให้เห็นว่า โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่ง
ต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ค่าที่ค านวณได้คือ Chi-square = 287.15, Chi-square/ df = 4.10, CFI = 0.98, GFI = 0.89, AGFI = 0.84, 
RMSEA = 0.096 และ SRMR = 0.044 นั่นคือยังมีค่าสถิติบางตัวยังไม่ผ่านที่ได้ก าหนดไว้ (Joreskog 
and Sorborn, 1996) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าใน
การปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้น
ปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ 
จนกระทั่งดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียดของการปรับ 
แก้โมเดล เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model fit) กับข้อมูลประจักษ์สามารถน าเสนอผลได้
ดังภาพประกอบที่ 19 และตารางที่ 52 
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        Chi-square = 128.72, df = 75, P-value = 0.06341, RMSEA = 0.043 

ภาพประกอบท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดกลมกลืนของโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 
ตารางท่ี 52 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจาก

ปรับแก้โมเดล 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

Chi-square/ df 
CFI 
GFI 

AGFI 
RMSEA 
SRMR 

< 2.00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
≥ 0.90 
< 0.05 
< 0.05 

1.716 
0.99 
0.95 
0.90 

0.043 
0.032 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
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  เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล จากตารางที่ 52 พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 6 ดัชนีผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ Chi-square = 128.72, 
Chi-square/ df = 1.716, CFI = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.043 และ SRMR = 0.032 
 3.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของ การจัดการความรู้ของงานนักเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย และผลปลายทางได้แก่ ผลงานจากการท างานจากการท างาน เพื่อ 
ตอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 53 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยสมการความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ใน

งานนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ปัจจัยผล 
ตัวแปรเหตุ 
  

การจัดการความรู้ KM ผลงานจากการท างาน JP 
 (R2=0.80)  (R2=0.81) 

DE IE TE DE IE TE 
วัฒนธรรมการเรียนรู้  0.67**  0.67**  0.59** 0.59** 
CUL 17.62  17.62  16.82 16.82 
โครงสร้างองค์การ 0.12*  0.12*  0.11* 0.11* 
ORC 2.13  2.13  2.08 2.08 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.13*  0.13*  0.12* 0.12* 
IT 2.36  2.36  2.11 2.11 
การจัดการความรู้    0.89**  0.89** 
KM    20.22  20.22 
ตัวแปร 
ควา 

SOCIAL EXT COMB INT KA TP 
ความเท่ียง 0.77 0.63 0.67 0.73 0.70 0.64 
ตัวแปร 
ควา 

CP COLL TRUST KC DEC FORM 
ความเท่ียง 0.80 0.47 0.61 0.75 0.42 0.54 
ตัวแปร 
ควา 

ITAPP ITS     
ความเท่ียง 0.82 0.74     
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01 
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  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลงานจากการท างานของนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลใน
ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก การจัดการความรู้ในงานนักเทคนิคการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย ( = 0.89) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจาก วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
( = 0.59) โครงสร้างองค์การ ( = 0.11) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 0.12) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
  ในขณะที่การจัดการความรู้ในงานนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 
ได้รับอิทธิพลทางตรง เชิงบวกจาก วัฒนธรรมการเรียนรู้ ( = 0.67) โครงสร้างองค์การ ( = 0.12) 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 0.13) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยของตัวแปรแฝงภายใน 

Matrix   LAMDA-Y   EP. t R2 
KM  SOCIAL 0.58 - 0.77 
KM  EXT 0.49 15.43 0.63 
KM  COMB 0.55 16.82 0.67 
KM  INT 0.63 19.11 0.73 
KM  KA 0.50 18.89 0.70 
JP  TP 0.45 - 0.64 
JP  CP 0.52 19.78 0.80 

 

  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า การจัดการความรู้ (KM) 
จะได้รับน้ าหนักปัจจัยจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ (y = 0.77) การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (y = 0.73) 
การน าความรู้ไปใช้ (y = 0.70) การผสมผสาน (y = 0.67) และการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (y = 0.63) 
ตามล าดับ 
  ส่วนแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน จะได้รับน้ าหนักปัจจัยจาก ผลงาน 
เสริม (y = 0.80) และผลงานหลัก (y = 0.64)   
 
 
 
 
 
 



      126 

 

ตารางท่ี 55 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยของตัวแปรแฝงภายนอก 

Matrix   LAMDA-X   EP. t R2 

CUL  COLL 0.40 7.79 0.47 
CUL  TRUST 0.47 8.24 0.61 
CUL  KC 0.50 10.18 0.75 
ORC  DEC 0.43 6.62 0.42 
ORC  FORM 0.52 8.98 0.54 

IT  ITAPP 0.66 9.02 0.82 
IT  ITS 0.67 9.95 0.74 

  

  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยจากตัวแปรแฝงภายนอก พบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
(CUL) จะได้น้ าหนักปัจจัยจากการเรียนรู้ร่วมกัน (x = 0.50) ความไว้วางใจ (x = 0.47) และการ
ให้ความร่วมมือ (x = 0.40) ตามล าดับ 
  แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร จะได้น้ าหนักปัจจัยจากโครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ (x = 0.52) และการกระจายอ านาจ (x = 0.43) ตามล าดับ   
  แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้น้ าหนักปัจจัยจากการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (x = 0.67) และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (x = 0.66) ตามล าดับ   
 3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 20 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  



      127 

 

ตารางท่ี 56 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ ยอมรับสมมติฐาน 
2. โครงสร้างองค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ ยอมรับสมมติฐาน 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ ยอมรับสมมติฐาน 
4. การจัดการความรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการท างาน

จากการท างาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

 

  จากตารางที่ 56 ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามการตั้งสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน
คือ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 2 โครงสร้างองค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 4 การจัดการความรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการท างานจาก
การท างาน 
 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
  ผู้วิจัยด าเนินการปรับโมเดลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลที่ได้คือ มีการสร้างตัวแปรใหม่ในรูปขององค์ประกอบ
ร่วมที่เป็นการรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน  ซึ่งตัวแปรที่อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554) 
  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรใหม่ ท าให้เกิดโมเดลใหม่ชื่อ 
MTKM โดยมีตัวแปรใหม่ ประกอบด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) โครงสร้างองค์กร (ORC) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดการความรู้ (KM) และผลงานจากการท างาน (JP) แสดงได้ดังนี้ 
  1) แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) ประกอบด้วย 3องค์ประกอบ 
คือ การให้ความร่วมมือ (Collaboration: COLLA) ความไว้วางใจ (Trust: TRUCO) และการเรียนรู้
ร่วมกัน (Learning: KCLEA) ดังตารางที่ 57 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปร
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 57 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวแปรวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 
ความไว้วางใจ (TRUCO)    
1. ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่าน อยู่บน
พื้นฐานของความเชื่อใจกันและมีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน (Trust5) 

0.872   

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อและเข้าใจในเหตุผล
ของพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งกันและกัน (Trust2) 

0.791   

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการช่วยเหลืองานกัน
ระหว่างแผนก มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
(coll3) 

0.708   

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อว่าพวกเขาปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ (Trust1) 

0.705   

5. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อว่า สมาชิกใน
หน่วยงานจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตน (Trust4) 

0.665   

6. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อในความสามารถของ
สมาชิกแต่ละท่านในการปฏิบัติงาน ว่าปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือข้อตกลงที่ได้ก าหนดร่วมกัน (Trust3) 

0.660   

7. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน พอใจที่จะช่วยเหลืองาน  
ซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องร้องขอ หรือถูกบังคับด้วย
ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ของหน่วยงาน (coll4) 

0.513   

การเรียนรู้ร่วมกัน (KCLEA)    
1. ในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างโอกาสความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพด้วยวิธีต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนหน้าที่การ
งาน (Job Rotation) มีโอกาสร่วมงานในแผนกอื่นๆ 
(Participation in Various Tasks) เป็นต้น (KC2) 

 0.751  

2. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกโดยทั่วไปพอใจกับ
แผนการอบรมหรือแผนการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ (KC5) 

 0.741  
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ตารางท่ี 57 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 
3. ในหน่วยงานของท่าน มีการสนับสนุนให้สมาชิกใน
หน่วยงานได้พัฒนาความสามารถของตนเองด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่ต่างๆ เป็นต้น 
(KC3) 

 0.739  

4. ในหน่วยงานของท่าน ให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ าที่ท า
อยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อเสริมการ
ท างานหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (KC4) 

 0.634  

5. ในหน่วยงานของท่าน มีการติดตามผลงานโปรแกรม
การศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) หรือโปรแกรมความรู้เพิ่มเติม
อ่ืนๆ (KC1) 

 0.517  

การให้ความร่วมมือ (COLLA)    
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีความยินดีที่จะร่วม
รับผิดชอบกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน
(coll1) 

  0.910 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันและยินดีร่วมกันรับผิดชอบกับผลงานที่
เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ (coll2) 

  0.781 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.882 

Bartlett’s Test of Sphericity = 0.000    
 

  จากตารางที่ 57 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตามองค์ประกอบตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ จากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ความไว้วางใจ (TRUCO) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 7 ข้อ คือ
ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานของท่าน อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน (Trust5) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อและเข้าใจในเหตุผลของพฤติกรรมการ
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แสดงออกซึ่งกันและกัน (Trust2) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการช่วยเหลืองานกันระหว่างแผนก 
มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน (coll3) สมาชิกในหน่วยงานของท่านเชื่อว่าพวกเขาปฏิบัติ
ต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ (Trust1) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน เชื่อว่าสมาชิกในหน่วยงานจะตัดสินใจ
เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนตน  (Trust4) สมาชิกในหน่วยงาน
ของท่านเชื่อในความสามารถของสมาชิกแต่ละท่านในการปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงที่ได้ก าหนดร่วมกัน (Trust3) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน พอใจที่จะช่วยเหลืองาน 
ซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องร้องขอ หรือถูกบังคับด้วยข้อก าหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน (coll4) 
  องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้ร่วมกัน (KCLEA) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ข้อ คือ 
ในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยวิธีต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
หน้าที่การงาน (Job Rotation) มีโอกาสร่วมงานในแผนกอ่ืนๆ (Participation in Various Tasks) เป็น
ต้น (KC2) ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกโดยทั่วไปพอใจกับแผนการอบรมหรือแผนการพัฒนาความรู้
ที่มีอยู่ (KC5) ในหน่วยงานของท่าน มีการสนับสนุนให้สมาชิกในหน่วยงานได้พัฒนาความสามารถ 
ของตนเองด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมหรือประชุมตามที่ต่างๆ เป็นต้น (KC3) ในหน่วยงาน
ของท่าน ให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่ เช่น 
ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อเสริมการท า 
งานหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (KC4) และในหน่วยงานของท่าน มีการติดตามผลงานโปรแกรม 
การศึกษาต่อเน่ือง (CMTE) หรือโปรแกรมความรู้เพิ่มเติมอ่ืนๆ (KC1) 
  องค์ประกอบที่ 3 การให้ความร่วมมือ (COLLA) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 2 ข้อ คือ
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีความยินดีที่จะร่วมรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นร่วม 
กัน (coll1) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันและยินดีร่วมกันรับผิด 
ชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและลบ (coll2) 
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.882 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่า
ตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร
วัฒนธรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 1 ความไว้วางใจ (TRUCO) มีข้อค าถามของ องค์ประกอบการ
ให้ความร่วมมือ (COLLA) จ านวน 2 ข้อ คือ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการช่วยเหลืองานกัน
ระหว่างแผนก มีการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  (coll3) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน
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พอใจที่จะช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องร้องขอ หรือถูกบังคับด้วยข้อก าหนด กฎเกณฑ์ของ
หน่วยงาน (coll4) ข้อค าถามนอกจากนั้น ยังอยู่ในองค์ประกอบเดิมทั้งหมด 
  2) แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (ORC) ตัวแปรความรู้เชิงลึก ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบ คือ การกระจายอ านาจ (Decentralization: DECEN) โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทาง 
การ (Formalization: FORMA) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 58 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจของตัวแปรโครงสร้างองค์กร 
 
ตารางท่ี 58 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 
องค์ประกอบ 

1 2 

โครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ (DECEN)   
1. ในบางกรณี หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้สมาชิกมีการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง (Dec2) 

0.853 
 

2. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน  (Dec1) 

0.836 
 

3. ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกจะไม่ถูกแทรกแซงการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน (Dec3) 

0.802 
 

4. ในหน่วยงานของท่าน อ านาจการตัดสินใจได้ถูกมอบหมายให้
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ตามกฎเกณฑ์ ข้อก าหนด ที่มีการตก
ลงร่วมกัน (Dec4) 

0.791 
 

โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (FORMA)   
1. กฎระเบียบและขั้นตอนการท างาน หาดูได้ง่ายในหน่วยงานของ
ท่าน (Form2) 

 
0.904 

2. กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ในหน่วยงานของท่าน ได้ถูกออกแบบ 
ให้มีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและมีกฎระเบียบที่แน่นอน (Form1) 

 
0.870 

3. ในเกือบทุกกรณีของการท างาน สมาชิกในหน่วยงานของท่าน จะมี
การอ้างถึงกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานระหว่างปฏิบัติงาน (Form3) 

 
0.826 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.810   

Bartlett’s Test of Sphericity = 0.000   
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  จากตารางที่ 58 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้าง 
องค์กร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตามองค์ประกอบตามค่า
น้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ (DECEN) ประกอบด้วย
ตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ ในบางกรณี หน่วยงานของท่าน สนับสนุนให้สมาชิกมีการตัดสินใจด้วย
ตนเอง (Dec2) ในหน่วยงานของท่าน สมาชิกมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Dec1) ใน
หน่วยงานของท่าน สมาชิกจะไม่ถูกแทรกแซงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Dec3) และ ในหน่วย 
งานของท่าน อ านาจการตัดสินใจได้ถูกมอบหมายให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ตามกฎเกณฑ์ 
ข้อก าหนดที่มีการตกลงร่วมกัน (Dec4) 
  องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (FORMA) ประกอบด้วยตัวแปร 
จ านวน 3 ข้อ คือ กฎระเบียบและขั้นตอนการท างาน ซึ่งหาดูได้ง่ายในหน่วยงานของท่าน (Form2) 
กิจกรรมการท างานส่วนใหญ่ในหน่วยงานของท่านได้ถูกออกแบบให้มีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและ 
มีกฎระเบียบที่แน่นอน (Form1) และในเกือบทุกกรณีของการท างาน สมาชิกในหน่วยงานของท่าน 
จะมีการอ้างถึงกฎระเบียบและขั้นตอนการท างานระหว่างปฏิบัติงาน (Form3) 
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.810 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่า
ตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืนหรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์กรแบบการ
กระจายอ านาจ (DECEN) และองค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ (FORMA) เหมือน 
ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจทุกประการ 
  3) แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตัวแปรความรู้เชิงลึก ประกอบ 
ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Approach: ITAPP) การสนับสนุนด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support: ITSUP) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 59 แสดงการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 59 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบ 

1 2 

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAPP)   
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสในการ
ติดต่องานและประสานงานได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี (ITapp1) 

0.883 
 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ITapp2) 

0.787 
 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (ITapp4) 

0.706 
 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน มีการสอบถาม
ความต้องการและร่วมหาแนวทางการท างานอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
(ITapp3) 

0.685 
 

การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSUP)   

1. หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน (ITs2) 

 0.897 

2. หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการท างาน 
(ITs1) 

 0.769 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.860   

Bartlett’s Test of Sphericity = 0.000   

 

  จากตารางที่ 59 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ และสามารถจัด
เรียงล าดับข้อค าถามตามองค์ประกอบตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAPP) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 
4 ข้อ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสในการติดต่องานและประสาน 
งานได้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี (ITapp1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่านเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ITapp2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของท่านให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (ITapp4) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในหน่วยงานของท่าน มีการสอบถามความต้องการและร่วมหาแนวทางการท างานอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว (ITapp3) 
  องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSUP) ประกอบด้วย
ตัวแปรจ านวน 2 ข้อคือ หน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน (Its2) และหน่วยงานของท่าน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการท างาน (ITs1) 
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.860 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่า
ตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืนหรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ
ดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITAPP) และองค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSUP) เหมือน 
ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ทุกประการ 
  4) แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ตัวแปรความรู้เชิงลึก ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Application: KNOWL) การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
(Socialization: SOCIZ) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization: EXTER) การปรับเปลี่ยนสู่
ภายใน (Internalization: INTER) และการผสมผสาน (Combination: COMBI) ซึ่งสามารถแสดงได้
ดังตารางที ่60 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

การน าความรู้ไปใช้ (KNOWL)      
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการน าความรู้มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน (KA2) 

0.807 
    

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ความผิดพลาดและมีการ
น าเอาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน (KA1) 

0.744 
    



      135 

 

ตารางท่ี 60 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 
3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการกระจายความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้และมีการน าความรู้มาใช้ เพื่อการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (KA3) 

0.739 
   

 
 

 
4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีระบบการเผยแพร่
ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (KA4) 

0.634 
    

การสร้างปฏิสัมพันธ์ (SOCIZ)      
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมใน
การที่จะรับรู้ข่าวสารและเรียนรู้ประสบการณ์จาก
สมาชิกท่านอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมคร่อมสาย
งาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น (Social1) 

 

0.836 

   

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะแบ่งปัน
ข่าวสารและประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่นใน
หน่วยงาน โดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ(Social2) 

 
0.727 

   

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาโอกาส
และแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน (Social4) 

 
0.497 

   

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมใน
การสนทนากับผู้อื่นนอกหน่วยงานที่ท างานด้าน
เดียวกัน (Social3) 

 
0.493 

   

การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (EXTER)      
1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะอธิบาย
รายละเอียดแนวคิดของเขาในการสนทนา (Ext4) 

 
 0.849 

  

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอแนวคิด 
ในเชิงการเปรียบเทียบเพื่อเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ (Ext3) 

 
 0.765 

  

3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอแนวคิดที่
สนับสนุนแนวคิดของหัวหน้างานและลูกน้อง (Ext2) 

 
 0.671 
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ตารางท่ี 60 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (EXTER)      
4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมใน
การสนทนาเสนอความคิดเห็นทั้งข้อสนทนาใหม่ๆ 
และสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (Ext1)   

0.636 

  

การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (INTER)      

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะบันทึกเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่างละเอียด 
และสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Comb2)   

 0.681 

 
2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะท าความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรโดยการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน (Int3)   

 0.645 

 
3. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาและ
ถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนร่วมงาน (Int2)   

 0.603 
 

4. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์และผลงาน เพื่อให้เกิดการ 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Int1)   

 0.598 

 

การผสมผสาน (Combination)      

1. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน ทราบว่าจะหาฐานข้อมูล 
จากแหล่งใด เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม (Comb3)   

  0.780 

2. สมาชกิในหน่วยงานของท่าน มักจะมแีนวทางการท างาน
ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากวารสาร หนังสือ
วิชาการหรือค้นหาจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (Comb1)     

0.453 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.931 

Bartlett’s Test of Sphericity = 0.000 
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  จากตารางที่ 60 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตาม
องค์ประกอบตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้
  องค์ประกอบที่ 1 การน าความรู้ไปใช้ (KNOWL) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ 
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการน าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน (KA2) สมาชิก
ในหน่วยงานของท่าน มีการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความผิดพลาดและมีการน าเอาความรู้ 
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน (KA1) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีการกระจายความรู้ การถ่ายทอด
ความรู้และมีการน าความรู้มาใช้ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (KA3) และสมาชิกในหน่วย 
งานของท่านมีระบบการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ 
งาน (KA4) 
  องค์ประกอบที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ (SOCIZ) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ 
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ข่าวสารและเรียนรู้ประสบการณ์จาก
สมาชิกท่านอ่ืนๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมคร่อมสายงาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
เป็นต้น (Social1) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะแบ่งปันข่าวสารและประสบการณ์กับสมาชิก
ท่านอ่ืนในหน่วยงาน โดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ(Social2) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหา 
โอกาสและแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน (Social4) และ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วน
ร่วม ในการสนทนากับผู้อ่ืนนอกหน่วยงานที่ท างานด้านเดียวกัน (Social3) 
  องค์ประกอบที่ 3 การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (EXTER) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ 
คือ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะอธิบายรายละเอียดแนวคิดของเขาในการสนทนา (Ext4) 
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอแนวคิดในเชิงการเปรียบเทียบเพื่อเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
(Ext3) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะเสนอแนวคิดที่สนับสนุนแนวคิดของหัวหน้างานและ
ลูกน้อง (Ext2) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีส่วนร่วมในการสนทนาเสนอความคิดเห็น
ทั้งข้อสนทนาใหม่ๆ และสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (Ext1) 
  องค์ประกอบที่ 4 การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (INTER) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 3 ข้อ
คือ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่างละเอียด 
และสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Comb2) สมาชิกในหน่วย 
งานของท่าน มักจะท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน (Int3) สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะค้นหาและถ่ายทอดความรู้
กับเพื่อนร่วมงาน (Int2) และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ผลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Int1) 
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  องค์ประกอบที่ 5 การผสมผสาน (COMBI) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 3 ข้อ คือ 
สมาชิกในหน่วยงานของท่าน ทราบว่าจะหาฐานข้อมูลจากแหล่งใด เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม (Comb3) 
และสมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะมีแนวทางการท างานตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจาก
วารสาร หนังสือวิชาการหรือค้นหาจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (Comb1) 
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.931 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่า
ตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ
ดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร 
การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การน าความรู้ไปใช้ (KNOWL) 
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ (SOCIZ) องค์ประกอบที่ 3 การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (EXTER) 
องค์ประกอบที่ 4 การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (INTER) องค์ประกอบที่ 5 การผสมผสาน (COMBI) 
และยังพบวา่ ข้อค าถามที่ 2 ขององค์ประกอบการผสมผสาน คือ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มักจะ 
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรูปลักษณะงานอย่างละเอียดและสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Comb2) ได้ไปอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 คือ การปรับเปลี่ยนสู่
ภายใน (INTER) ข้อค าถามนอกจากนั้น ยังอยู่ในองค์ประกอบเดิมทั้งหมด 
  5) แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน (JP) ตัวแปรผลงานจากการท างาน 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ผลงานหลัก (Task Performance: TASKP) ผลงานเสริม (Contextual 
Performance: CONTP) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 61 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ของตัวแปรผลงานจากการท างาน 
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ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน 
องค์ประกอบ 

1 2 

ผลงานหลัก (Task Performance)   
1. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
(IQC) ของหน่วยงานของท่าน มีความครบถ้วน และอยู่ในเกณฑ์การ
พิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี (TP3) 

0.840 
 

2. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ 
(PT/EQA) ของหน่วยงานของท่าน มีความครบถ้วน และอยู่ในเกณฑ์
การพิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี (TP4) 

0.811 
 

3. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลถูกต้อง ครบถ้วน ของหน่วยงาน
ของท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP2) 

0.774 
 

4. ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลในระยะเวลาที่ก าหนด 
(Turnaround time) ของหน่วยงานท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP1) 

0.758 
 

5. หน่วยงานของท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ซึ่งเกิดจาก
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างดี (TP5) 

0.550 
 

ผลงานเสริม (Contextual Performance)   
1. ในงานหน่วยงานของท่าน มีผลงานการน าเสนอและแลกเปลี่ยน
แนวคิดของสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบการท างานที่ดีขึ้น (CP4) 

1 0.853 

2. สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มีผลการประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน (Competency) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (CP3) 

2 0.828 

3. สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่าน มีผลงานการพัฒนาองค์ความรู้
ในงานทางด้านวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (CP2) 

3 0.716 

4. ผลงานตัวชี้วัด อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงาน
ของท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP6) 

4 0.572 

5. ในหน่วยงานของท่าน มีการออกแบบการไหลเวียนของงาน (Work 
Flow) ที่ดี (CP1) 

5 0.558 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.893   

Bartlett’s Test of Sphericity = 0.000   
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  จากตารางที่ 61 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงาน
จากการท างาน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตามองค์ประกอบ
ตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ผลงานหลัก (TASKP) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ข้อ คือ ผลงาน
ตัวชี้วัด อัตราการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC) ของหน่วยงานของท่าน มีความครบ 
ถ้วนและอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี (TP3) ผลงานตัวชี้วัด อัตราการควบคุม
คุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ (PT/ EQA) ของหน่วยงานของท่าน มีความครบถ้วน และอยู่ใน
เกณฑ์การพิจารณาการควบคุมคุณภาพที่ดี (TP4) ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลถูกต้องครบถ้วน 
ของหน่วยงานของท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP2) ผลงานตัวชี้วัด อัตราการรายงานผลในระยะเวลาที่
ก าหนด (Turnaround time) ของหน่วยงานท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP1) หน่วยงานของท่านสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างดี (TP5)  
  องค์ประกอบท่ี 2 ผลงานเสริม (CONTP) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ สมาชิก 
ในหน่วยงานของท่าน มีผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
(CP3) สมาชิกในหน่วยหน่วยงานของท่าน มีผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ในงานทางด้านวิชาชีพอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี (CP2) ในงานหน่วยงานของท่าน มีผลงานการน าเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดของ
สมาชิก เพื่อพัฒนาระบบการท างานที่ดีขึ้น (CP4) ในหน่วยงานของท่าน มีการออกแบบการไหลเวียน 
ของงาน (Work Flow) ที่ดี (CP1) และผลงานตัวชี้วัด อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
ของท่าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (TP6) 
  นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.893 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่า
ตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ
ดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร
ผลงานจากการท างาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ผลงานหลัก (TASKP) 
องค์ประกอบที่ 2 ผลงานเสริม (CONTP) และยังพบว่า ข้อค าถามที่ 6 ขององค์ประกอบที่ 1 ผลงาน
หลัก (TASKP) คือ ผลงานตัวชี้วัด อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานของท่านอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี (TP6) ได้ไปอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 คือ ผลงานเสริม (CONTP) ข้อค าถามนอกจากนั้น 
ยังอยู่ในองค์ประกอบเดิมทั้งหมด 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างใหม่ (MTKM Model) 
 5.1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
การแจกแจงปกติของตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม  
LISREL เน่ืองจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน จะท าให้นักวิจัยทราบว่าลักษณะการแจกแจงของตัว
แปรเป็นแบบใด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความ
เบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อท าให้สามารถสรุปว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจกแบบ
ปกติ หรือไม่อย่างไร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ผลการทดสอบจะน าเสนอดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 62 แสดงค่าสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร Mean SD. MIN MAX Skewness Kurtosis 

TRUCO 3.968 0.567 3.00 5.00 -0.142 -0.393 
KCLEA 4.042 0.602 2.00 5.00 -0.511 -0.147 
COLLA 4.037 0.660 5.00 5.00 -0.121 -0.632 
DECEN 3.840 0.665 3.00 5.00 -0.503 0.660 
FORMA 4.073 0.710 3.00 5.00 -0.822 1.131 
ITAPP 3.874 0.731 3.00 5.00 -0.614 0.707 
ITSUP 3.921 0.784 3.00 5.00 -0.677 0.688 
KNOWL 3.979 0.604 1.00 5.00 -0.156 -0.073 
SOCIZ 3.717 0.665 3.00 5.00 -0.536 0.685 
EXTER 3.724 0.625 3.00 5.00 -0.237 0.516 
INTER 3.660 0.719 5.00 5.00 -0.074 -0.560 
COMBI 3.824 0.685 3.00 5.00 -0.190 -0.391 
TASKP 4.159 0.574 3.00 5.00 -0.560 0.093 
CONTP 3.924 0.564 1.00 5.00 -0.129 -0.254 

   

  จากตารางที่ 62 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาด้านตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปร
สังเกตได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง (3.660-4.159) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.567- 0.784 แสดง 
ให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายเข้าใกล้กับค่าเฉลี่ย เน่ืองจากส่วนเบี่ยงเบนมีค่าไม่เกิน 1 
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  เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่ทั้งหมดเบ้ซ้าย แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินค่าเฉลี่ย โดยค่าเบ้ซ้ายจะอยู่
ในช่วง -0.074 ถึง -0.822 ส่วนค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือความสูงของการแจกแจง พบว่า ตัวแปร
ที่มีอยู่มีทั้งกลุ่มที่ค่าความโด่งต่ ากว่าปกติ (ค่าได้น้อยกว่าศูนย์ หรือติดลบ) และข้อมูลบางส่วนจะ
โด่งสูง (ค่าเป็นบวก) แสดงค่าเท่ากับ -0.073 ถึง 1.131 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเบ้และความโด่งจะ
ต่างจากศูนย์เพียงเล็กน้อย จึงถือได้ว่าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสม
ที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ท าให้ได้เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์โมเดลสมการ 
เชิงโครงสร้าง เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่าคือ ค่า  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) และค่า Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ (สุภมาศ อังศุโชติ, 2554) 
  นอกจากนี้ ยังพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ใน
ภาพรวม เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่จะต้องมีค่าไม่ เกิน 0.80 
เพื่อป้องกันปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multicollineartiry)  
  เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า 3619.023,  df = 91, p = 0.00 
แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.001 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้สอดคล้อง 
กับค่า KMO = 0.944 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้สัมพันธ์กันมาก เหมาะสมในการ
น าไปใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลการวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไปและเมื่อ
ตรวจปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ พบว่าไม่มีตัวแปรสังเกตได้คู่ใดมีค่าเกิน 0.80 
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ตารางท่ี 63 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

 TRUCO KCLEA COLLA DECEN FORMA ITAPP ITSUP KNOWL SOCIZ EXTER INTER COMBI TASKP CONTP 

TRUCO 1.000              
KCLEA 0.642** 1.000             
COLLA 0.548** 0.396* 1.000            
DECEN 0.544** 0.594** 0.314** 1.000           
FORMA 0.611** 0.604** 0.297** 0.476** 1.000          
ITAPP 0.516** 0.618** 0.327** 0.536** 0.604** 1.000         
ITSUP 0.437** 0.584** 0.184** 0.518** 0.583** 0.776** 1.000        
KNOWL 0.620** 0.617** 0.366** 0.468** 0.578** 0.502** 0.433** 1.000       
SOCIZ 0.643** 0.722** 0.285** 0.502** 0.651** 0.640** 0.654** 0.635** 1.000      
EXTER 0.552** 0.612** 0.344** 0.424** 0.478** 0.475** 0.400** 0.644** 0.710** 1.000     
INTER 0.614** 0.625** 0.343** 0.434** 0.599** 0.559** 0.507** 0.729** 0.781** 0.702** 1.000    
COMBI 0.496** 0.563** 0.235** 0.463** 0.506** 0.531** 0.468** 0.666** 0.638** 0.630** 0.663** 1.000   
TASKP 0.536** 0.585** 0.353** 0.487** 0.569** 0.512** 0.508** 0.642** 0.565** 0.461** 0.560** 0.477** 1.000  
CONTP 0.593** 0.628** 0.344** 0.398** 0.626** 0.580** 0.525** 0.711** 0.686** 0.650** 0.679** 0.626** 0.725** 1.000 

Bartlett’s Test of Sphericity = 3619.023, df. = 91, p = 0.0000 KMO = 0.933 
หมายเหตุ  **P<0.01
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 5.3 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด (Construct Validity) 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ และค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ (2) โครงสร้างองค์กร (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) 
การจัดการความรู้ และ (5) ผลงานจากการท างาน 
  1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ตัวแปรองค์ประกอบวัฒนธรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ผลการวิจัย 
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ผลการวิเคราะห์ค่า  Bartlett’s Test of Sphericity = 301.175, df = 3, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.642 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 64  แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
  ของโมเดลการวัด วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

  TRUCO KCLEA COLLA 

TRUCO 1.000   

KCLEA .642** 1.000  

COLLA .543** .396** 1.000 
Mean 3.968 4.041 4.036 
SD. 0.566 0.602 0.660 
Bartlett’s Test of Sphericity = 301.175, df. = 3, p = 0.00  KMO = 0.642 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.01, df = 1 p-value = 0.99813, 
RMSEA = 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรความไว้วางใจ (Trust: 
TRUCO) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.53 การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning: KCLEA) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.41 การให้ความร่วมมือ (Collaboration: COLLA) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.38  
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ภาพประกอบท่ี 21 แสดงโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 65 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

TRUCO 0.53 0.033 16.21 0.89 
KCLEA 0.41 0.034 12.10 0.46 
COLLA 0.38 0.037 10.41 0.34 

 

   2) โครงสร้างองค์กร  
  ตัวแปรองค์ประกอบโครงสร้างองค์กร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการวิจัย
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s Test of Sphericity = 86.766, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.500 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 66 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
ของโมเดลการวัด โครงสร้างองค์กร 

  DEC FORM 

DECEM 1.000  

FORMA .476** 1.000 
Mean 3.840 4.073 
SD. 0.665 0.709 
Bartlett’s Test of Sphericity = 86.766, df. = 1, p = 0.00  KMO = 0.500 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 
0.00, df = 0, p-value = 1.0000, RMSEA = 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กรมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปร 
การกระจายอ านาจ (Decentralization: DECEN) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.67 และโครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ (Formalization: FORMA) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.34   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 22 แสดงโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กร 
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ตารางท่ี 67 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดโครงสร้างองค์กร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบโครงสร้างองค์กร 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

DECEN 0.67 0.026 - 1.00 
FORMA 0.34 0.036 9.72 0.23 

 

  3) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ตัวแปรองค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการ 
วิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s Test of Sphericity = 311.502, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.500 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 68 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ITAPP ITSUP 

ITAPP 1.000  

ITSUP .776** 1.000 
Mean 3.873 3.920 
SD. 0.731 0.783 
Bartlett’s Test of Sphericity = 311.502, df. = 1, p = 0.00  KMO = 0.500 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0 p-value = 1.0000, RMSEA 
= 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปรการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT App: ITAPP) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.73 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support: 
ITSUP) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.61 
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ภาพประกอบท่ี 23 แสดงโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตารางท่ี 69 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

ITAPP 0.73 0.028 26.04 1.00 
ITSUP 0.61 0.036 17.10 0.60 

 
  4) การจัดการความรู ้
  ตัวแปรองค์ประกอบการจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ผลการวิจัย
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity = 1142.648.775, df = 10, p = 0.00 ซึ่งแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.879 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 70 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
ของโมเดลการวัด การจัดการความรู้ 

  SOCIAL EXT COMB INT KA 

KNOWL 1.000     

SOCIZ 0.635** 1.000    

EXTER 0.644** 0.710**      1.000   

INTER 0.729** 0.781** 0.702** 1.000  

COMBI 0.666** 0.638** 0.630** 0.663** 1.000 
Mean 3.979 3.716 3.724 3.660 3.823 
S.D. 0.604 0.664 0.624 0.719 0.684 
Bartlett’s Test of Sphericity = 1142.648.775, df = 10, p = 0.00, KMO = 0.879 

หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 7.24, df = 4 p-value = 0.12392, RMSEA 
= 0.049 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดการจัดการความรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Application: 
KNOWL) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.50 การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Socialization: SOCIZ) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.58 การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization: EXTER) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.50 
การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internalization: INTER) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.63 และการผสมผสาน 
(Combination: COMBI) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.52  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 24  แสดงโมเดลการวัดการจัดการความรู้ 
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ตารางท่ี 71 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการ
จัดการความรู้ 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

KNOWL 0.50 0.028 17.38 0.64 
SOCIZ 0.58 0.030 19.13 0.73 
EXTER 0.50 0.029 17.56 0.65 
INTER 0.63 0.031 20.66 0.80 
COMBI 0.52 0.032 16.27 0.59 

 
  5) ผลงานจากการท างาน 
  ตัวแปรองค์ประกอบ ผลงานจากการท างาน ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ผลการ 
วิจัย พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity = 251.346, df = 1, p = 0.00 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.500 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 72 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัด ผลงานจากการท างาน 

  TASKP CONTP 

TASKP 1.000  

CONTP 0.725** 1.000 
Mean 4.158 3.923 
S.D. 0.573 0.563 
Bartlett’s Test of Sphericity = 251.346, df = 1, p = 0.00, KMO = 0.500 
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  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0 p-value = 1.00000, RMSEA 
= 0.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลผลงานจากการท างาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อยพบว่า ตัวแปรผลงานหลัก (Task Performance: TASKP) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.57 และผลงานเสริม (Contextual Performance: CONTP) ค่าน้ าหนักองค์ 
ประกอบ 0.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 25 แสดงโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน 
 
ตารางท่ี 73 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดผลงานจากการท างาน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ
ผลงานจากการท างาน 

  น้ าหนักองค์ประกอบ 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ SE t R2 

TP 0.57 0.022 26.04 1.00 
CP 0.41 0.026 15.54 0.53 

 
 5.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายนอก 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (ORC) 
และแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของรายการ
ค าถาม รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วัดเฉพาะตัวแปร
แฝงตามที่ก าหนด เท่านั้น 
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  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 7 องค์ประกอบของ
แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 28 คู ่พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คู ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและสูง ระหว่าง 
0.603-0.880 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย Bartlett’s test of sphericity ได้ค่า Chi-Square 
= 1258.238, df = 21, p = 0.000 ซึ่งแตกต่าง จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่า 
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) และ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  และค่าดัชนี Kaiser-
Mayer-Olkin (KMO) = 0.857 แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสม ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 
ตารางท่ี 74 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) 
แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร(ORC) แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 

 TRUCO KCLEA COLLA DECEN FORMA ITAPP ITSUP 
TRUCO 1.000       
KCLEA 0.642** 1.000      
COLLA 0.548** 0.396** 1.000     
DECEN 0.544** 0.594** 0.314** 1.000    
FORMA 0.611** 0.604** 0.297** 0.476** 1.000   
ITAPP 0.516** 0.618** 0.327** 0.536** 0.604** 1.000  
ITSUP 0.437** 0.584** 0.184 0.518** 0.583** 0.776** 1.000 
Mean 3.968 4.041 4.036 3.840 4.072 3.873 3.920 
S.D. 0.566 0.602 0.660 0.665 0.709 0.731 0.783 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1258.238, df = 21, p = 0.000, KMO = 0.857 
 

  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 12.38, df = 6, p = 0.13501, RMSEA = 
0.040, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 7 ตัวแปร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทุกองค์ประกอบมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.297-0.776 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวซึ่งวัดได้
จากค่า R2 มีค่าตั้งแต่ 0.21-0.82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบ

แนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) แนวความคิดที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กร (ORC) แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
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ตารางท่ี 75 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
การเรียนรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ) 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t R2 

TRUCO 0.42 0.028 14.77 0.55 
KCLEA 0.53 0.029 18.09 0.76 
COLLA 0.30 0.036 8.14 0.21 
DECEN 0.44 0.035 12.67 0.44 
FORMA 0.50 0.037 13.44 0.49 
ITAPP 0.66 0.033 20.14 0.82 
ITSUP 0.67 0.036 18.73 0.74 

Chi-Square = 12.38, df = 6, p = 0.13501, RMSEA = 0.040, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 
 

ตารางท่ี 76 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้
แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 


2 /df < 2.00 6.660 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.547 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05 0.129 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.040 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.95 0.94 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.90 0.85 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

 

  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ2/df = 1.547, 
GFI = 0.99, AGFI = 0.96, และ RMSEA = 0.040 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิง
โครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 5.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายใน  
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) และแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจาก
การท างาน (JP) เพื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของรายการค าถาม รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบ
และยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่ก าหนดเท่านั้น 
  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 7 องค์ประกอบของ
องค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการ
ท างาน ทั้ง 28 คู ่พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คู ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและสูง ระหว่าง 0.477-0.781 ผลการวิเคราะห์
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย Bartlett’s test of sphericity ได้ค่า Chi-Square = 1748.970, df = 21, p = 0.000 
ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) และตัวแปร มีความสัมพันธ์กันมาก
พอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนี Kaiser-Mayer- Olkin (KMO) = 0.904 
แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 77 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

ของโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) และ
แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน (JP) 

 TRUCO KCLEA COLLA DECEN FORMA ITAPP ITSUP 
KNOWL 1.000       
SOCIZ 0.635** 1.000      
EXTER 0.644** 0.710** 1.000     
INTER 0.729** 0.781** 0.702** 1.000    
COMBI 0.666** 0.638** 0.630** 0.663** 1.000   
TASKP 0.642** 0.565** 0.461** 0.560 0.477** 1.000  
CONTP 0.711** 0.686** 0.650** 0.679** 0.626** 0.725** 1.000 

Mean 3.979 3.716 3.724 3.660 3.823 4.158 3.923 
S.D. 0.604 0.664 0.624 0.719 0.684 0.573 0.563 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1748.970, df = 21, p = 0.000, KMO = 0.904 
 หมายเหตุ  *p < 0.05  **P<0.01 
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  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 12.38, df = 6, p = 0.13501, RMSEA = 
0.040, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ (KM) และแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน (JP) ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกต ได้
ทั้งหมด 7 ตัวแปร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
ของทุกองค์ประกอบมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่าตั้งแต่ 
0.461-0.781 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวซึ่งวัดได้จากค่า  R2 มีค่าตั้งแต่ 
0.59-0.92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 27 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบ

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) และแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
ผลงานจากการท างาน (JP) 
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ตารางท่ี 78 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
การเรียนรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ) 

  น้ าหนักองค์ประกอบ 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์ SE t R2 

KNOWL 0.52 0.027 19.21 0.75 
SOCIZ 0.57 0.030 18.77 0.73 
EXTER 0.51 0.029 17.82 0.67 
INTER 0.61 0.032 18.90 0.72 
COMBI 0.52 0.032 16.42 0.59 
TASKP 0.43 0.028 15.55 0.57 
CONTP 0.54 0.025 21.63 0.92 

Chi-Square = 12.38, df = 6, p = 0.13501, RMSEA = 0.040, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 

 

ตารางท่ี 79 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรู้
แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 


2 /df < 2.00 4.982 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.398 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05 0.108 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.034 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.95 0.95 ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.90 0.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

 

  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ (KM) แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างาน (JP) พบว่า โมเดลการวัดตัวแปร
แฝง ทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง  
4 ดัชนี ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ2/df = 1.398, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, และ RMSEA 
= 0.034 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม  กลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 5.6 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความ

แปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (average variance extracted: v) 
  เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ของมาตรวัด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือได้ปรับปรุงมาจากการทบทวน 
วรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดปัจจัย 
จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.52 
เทคนิควิธีนี้สามารถใช้ได้เมื่อ ขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 
หน่วย  (Bagozzi &Yi, 1998, Hair et al, 1998) ผู้วิจัยท าการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัด
ปัจจัยด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood: ML) 
  โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวน 
ที่ถูกสกัดได ้(average variance extracted: v) มีดังนี ้

   c        = ()2  
  ()2+ ()  

 

    คือ น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
    คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 

    v        = 2  
  2+ ()  

 

  ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50 
  ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง และค่าเฉลี่ยของการแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 80 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้   
(average variance extracted: v)   

ตัวแปรแฝง 
ความเท่ียงของตัวแปรแฝง 

(Construct reliability: c) 

ความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ 

(average variance extracted: v) 

CUL 0.86 0.68 
ORC 0.73 0.60 

IT 0.69 0.54 
KM 
JP 

0.91 
0.77 

0.67 
0.66 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า ความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูง โดยมีค่า c อยู่
ระหว่าง 0.73-0.91 ซึ่งมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่า v อยู่ระหว่าง 0.54-
0.68 แสดงว่า จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได้หลักฐานที่ชัดเจนว่า การนิยามปฏิบัติการตัวแปรแฝง
ทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 5.7 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงาน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย ด้วยวิธี Maximum Likelihood ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.52 เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเกณฑ์ ในการตรวจสอบประกอบด้วยค่า Chi-square/ df, CFI, GFI, AGFI, 
RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห์คร้ังแรกได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 28 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดกลมกลืนของโมเดล (MTKM Model) 
โดยรวม 

 
ตารางท่ี 81 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล (MTKM Model) โดยรวม 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

Chi-square/ df 
CFI 
GFI 

AGFI 
RMSEA 
SRMR 

< 2.00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
≥ 0.90 
< 0.05 
< 0.05 

4.58 
0.97 
0.88 
0.82 

0.103 
0.047 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
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  จากตารางที่ 81 แสดงให้เห็นว่า โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่ง
ต่อผลงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่า 
ที่ค านวณได้คือ Chi-square = 321.11, Chi-square/ df = 4.58, CFI = 0.97, GFI = 0.88, AGFI = 0.82, 
RMSEA = 0.103 และ SRMR = 0.047 นั่นคือยังมีค่าสถิติบางตัวยังไม่ผ่านที่ได้ก าหนดไว้ (Joreskog 
and Sorborn, 1996) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าใน
การปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ 
พารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้จนกระทั่ง 
ดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียดของการของการปรับแก้
โมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model fit) กับข้อมูลประจักษ์สามารถน าเสนอผล ได้ดัง
ภาพประกอบที่ 29 และตารางที่ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 29 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดกลมกลืนของโมเดล (MTKM Model) ที่ 
    สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางท่ี 82 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดล (MTKM Model) 
โดยรวมหลังจากปรับแก้โมเดล 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

Chi-square/ df 
CFI 
GFI 

AGFI 
RMSEA 
SRMR 

< 2.00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
≥ 0.90 
< 0.05 
< 0.05 

0.886 
1.00 
0.99 
0.96 

0.000 
0.013 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

 

  เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล จากตารางที่ 82 พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้ง 6 ดัชนี ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ Chi-square = 23.93, 
Chi-square/ df = 0.886, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.013 
 5.8 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ของงานนักเทคนิคการ 
แพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย และผลปลายทาง ได้แก่ ผลงานจากการท างานเพื่อตอบสมมติฐาน
การวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) 
และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 83 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยสมการความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ใน
งานนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาล ในประเทศไทย 

ปัจจัยผล 
 

ตัวแปรเหตุ 

การจัดการความรู้ KM 
(R2=0.80) 

ผลงานจากการท างาน JP 
(R2=0.81) 

DE IE TE DE IE TE 

วัฒนธรรมการเรียนรู้  0.26**  0.26**  0.24** 0.24** 
CUL 1.40  1.40  1.40 1.40 
โครงสร้างองค์การ 0.58*  0.58*  0.54* 0.54* 
ORC 2.84  2.84  2.83 2.83 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.06*  0.06*  0.06* 0.06* 
IT 0.54  0.54  0.53 0.53 
การจัดการความรู้    0.93**  0.93** 
KM    15.02  15.02 
ตัวแปร 
ควา 

KNOWL SOCIZ EXTER INTER COMBI TASKP 
ความเท่ียง 0.73 0.84 0.66 0.72 0.60 0.69 
ตัวแปร 
ควา 

CONTP TRUCO KCLEA DECEN FORMA ITAPP 
ความเท่ียง 0.78 0.60 0.68 0.41 0.53 0.84 
ตัวแปร 
ควา 

ITSUP      
ความเท่ียง 0.71      
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01 

  

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลงานจากการท างานของนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลใน 
ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการจัดการความรู้ในงานนักเทคนิคการแพทย์ของ
โรงพยาบาล ในประเทศไทย ( = 0.93) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจาก วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ ( = 0.24) โครงสร้างองค์การ ( = 0.54) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 0.06) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  ในขณะที่การจัดการความรู้ในงานนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย 
ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ ( = 0.26) โครงสร้างองค์การ ( = 0.58) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 0.06) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 84 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยของตัวแปรแฝงภายใน 

Matrix   LAMDA-Y   EP. t R2 
KM  KNOWL 0.49 - 0.73 
KM  SOCIZ 0.58 17.55 0.84 
KM  EXTER 0.49 16.95 0.66 
KM  INTER 0.58 19.45 0.72 
KM  COMBI 0.51 16.77 0.60 
JP  TASKP 0.45 - 0.69 
JP  CONTP 0.47 16.64 0.78 

 

  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า การจัดการความรู ้(KM) 
จะได้รับน้ าหนักปัจจัยจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ (y = 0.84) การน าความรู้ไปใช้ (y = 0.73) การปรับ 
เปลี่ยนสู่ภายใน (y = 0.72) การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (y = 0.66) และการผสมผสาน (y = 0.60) 
ตามล าดับ 
  ส่วนแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลงานจากการท างานจะได้รับน้ าหนักปัจจัยจากผลงานเสริม 
(y = 0.78) และผลงานหลัก (y = 0.69)   
 
ตารางท่ี 85 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยของตัวแปรแฝงภายนอก 

Matrix   LAMDA-X   EP. t R2 
CUL  TRUCO 0.44 16.26 0.60 
CUL  KCLEA 0.50 17.79 0.68 
CUL  COLLA 0.30 8.55 0.21 
ORC  DECEN 0.43 12.00 0.41 
ORC  FORMA 0.52 14.04 0.53 

IT  ITAPP 0.67 19.73 0.84 
IT  ITSUP 0.66 7.73 0.71 

  

  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยจากตัวแปรแฝงภายนอก พบว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
(CUL) จะได้น้ าหนักปัจจัยจากการเรียนรู้ร่วมกัน (x = 0.68) ความไว้วางใจ (x = 0.60) และการให้
ความร่วมมือ (x = 0.21) ตามล าดับ 
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  แนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร จะได้น้ าหนักปัจจัยจากโครงสร้างองค์กรแบบ
เป็นทางการ (x = 0.53) และการกระจายอ านาจ (x = 0.41) ตามล าดับ 
  แนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้น้ าหนักปัจจัยจากการสนับสนุน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (x = 0.84) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (x = 0.71) ตามล าดับ 
 5.9 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงาน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย (MTKM Model) สรุปได้ดังภาพประกอบ
ที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) โครงสร้างองค์กร (ORC) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) การจัดการความรู้ (KM) และผลงานจากการท างาน (JP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 30 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์แบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงาน

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย 
 
  จากภาพประกอบที่ 30 สรุปได้ว่า 
  1. วัฒนธรรมการเรียนรู้ (CUL) มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ (KM) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.26 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. โครงสร้างองค์กร (ORC) มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ (KM) โดยมีขนาด 
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.58 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ (KM) โดยมีขนาด 
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.06 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. การจัดการความรู้ (KM) มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการท างาน (JP) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.93 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางท่ี 86 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการ
ความรู้ 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. โครงสร้างองค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ ยอมรับสมมติฐาน 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการ

ความรู้ 
ยอมรับสมมติฐาน 

4. การจัดการความรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการ
ท างานจากการท างาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

  จากตารางที่ 86 ผลการทดสอบสมมติฐาน (MTKM Model) เป็นไปตามการตั้งสมมติฐาน
ทั้ง 4 สมมติฐานคือ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 2 โครงสร้างองค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ 
  สมมติฐานข้อที่ 4 การจัดการความรู้ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลงานจากการท างานจาก
การท างาน 
 
ตอนท่ี 6 ผลการสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
 จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย ในครั้งนี้ ได้ก าหนดระเบียบวิจัยแบบสอบถาม (Mixed 
Method) ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนนี้ เป็นการจัดสัมมนาเชิง
กลุ่ม (Focus Group) ของผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันของผู้เชี่ยวทางด้านเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 6 ท่าน เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลในประเทศไทย 
 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย  
 1. ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ที่ปรึกษาสภาเทคนิคการแพทย์ อดีตนายกสภาเทคนิคการ 
แพทย์ และอดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี  เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาล ในกระทรวงสาธารณสุข 
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 2. ทนพ.พรสุรีย์ พงษ์สุชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็น
ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคการแพทย์ จากโครงการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิคการแพทย์ 
 3. นาวาโท เศรษฐพงศ์ ธิมาหาร หัวหน้าแผนกโลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล 
รัฐบาล ในกระทรวงกลาโหม 
 4. ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าส านักงานเลขาธิการ สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัว 
แทนผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ 
 5. รศ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐบาล  
 6. ทนพ.สุรีย์ สหวงศ์เจริญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นตัวแทนผู้  
เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน  
   ผลการวิเคราะห์การสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ข้อค าถามในการสัมมนากลุ่ม (Focus Group) 
 ข้อท่ี 1 ขอความกรุณาท่านพิจารณาถึงแบบจ าลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้อง 
ปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลในประเทศไทย ท่านเห็นด้วยต่อโมเดล รวมถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อขบวนการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1  
 เห็นด้วยกับโมเดลนี้และเห็นว่าโมเดลนี้ จะท าให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การเพิ่มผลงาน
ในการท างานนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล สามารถน าไปประเมินผลงาน (Competency) และน า 
ไปปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น โดยเห็นว่าปัจจัยที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ คือวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งจะเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลและเป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จ (Key Success Factor) ซึ่งจะต้อง
ประกอบกับมีโครงสร้างองค์กรที่ดี ให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้และสนับสนุนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดี แต่ถ้าปัจเจกบุคล ไม่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ไม่น าการจัดการความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ใฝ่เรียนรู้ ไม่ไว้วางใจและไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างความรู้ใหม่ ไม่เรียนรู้ร่วมกัน
หรือมีการเรียนรู้แต่ไม่น ามาถ่ายทอดและไม่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับโครงสร้างองค์กร
ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ก็จะไม่ก่อเกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร ฉะนั้น 
จึงเห็นว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้และโครงสร้างองค์กร จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับงานการจัดการ
ความรู ้อย่างไรก็ตาม จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยเสริมเพื่อให้ขบวนการจัดการความรู้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดผลงานจากการท างานที่ดีขึ้น 
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 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 เห็นด้วยว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ โดยให้ความส าคัญถึง 
วัฒนธรรมการเรียนรู้และโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยเสริม 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2  
 เห็นด้วยกับโมเดลดังกล่าว เพราะเห็นว่า ปัจจัยวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การ
ร่วมมือกัน ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็นผลบวกต่อการจัดการความรู้ ท าให้เกิดผลงาน
จากการท างาน (Job Performance) ที่ดี เช่น ตัวอย่างเครือข่าย เขต 8 ที่เร่ิมจากความร่วมมือจัดการ
ความรู้ แชร์ความรู้ ช่วยเหลือแก้ปัญหาร่วมกัน จนขยายไปจังหวัดใกล้เคียง ในเขต 8 เช่น จ.บึงกาฬ 
เป็นต้น ในส่วนความไว้วางใจ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลบวกต่อการจัดการความรู้ และ
การเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วยท าให้เรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ได้ ส่วนปัจจัยโครงสร้างองค์กร เห็นด้วยว่า โครงสร้างองค์กรแบบกระจายอ านาจ จะเอ้ือต่อการ
จัดการความรู้มากกว่าโครงสร้างองค์กรแบบรวมอ านาจ โครงสร้างองค์กรที่ดีจะเอ้ือให้ทุกคนมีแรง 
ผลักดันในการเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ที่ดี  และเข้าถึงปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดการจัดการความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจากโมเดลดังกล่าว เห็นว่ามีความสอดคล้องกับการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จ.อุดรธานี ซึ่งมี
โครงสร้างองค์กรที่ดีและมีการมอบหมายให้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ในการรวบรวมสมาชิกที่มี
ความรู้ ได้รับความไว้วางใจและมีแนวคิดในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างทีมงาน ในการถ่ายทอดความรู้ 
สู่โรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกว่าและมีจ านวนนักเทคนิคการแพทย์น้อยกว่า ซึ่งจากจุดนี้ท าให้เกิดผล
ลัพธ์ คือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน าความรู้ดังกล่าวไปท าให้เกิดมาตรฐานงานที่เท่าเทียมกัน น าไป 
สู่ผลงานของเครือข่ายโรงพยาบาลเขต 8 และผ่านการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Labo- 
ratory Accreditation “LA”) ยกเขต นอกจากนี้ มีการต่อยอด น ามาซึ่งการสร้างทีมงานที่ได้รับความ
ไว้วางใจ เพิ่มจ านวนสมาชิกในการถ่ายทอดความรู้จากโรงพยาบาลขนาดเล็กสู่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชน (รพสต) และจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการกระจายแนวปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
กระจายสู่จังหวัดข้างเคียง เช่น จ.บึงกาฬ เป็นต้น 
 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 เห็นด้วยว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ โดยให้ความ
คิดเห็นว่า โมเดลดังกล่าว สอดคล้องกับงานการสร้างเครือข่าย ใน จ.อุดรธานี น าไปสู่ การรับรอง
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งจังหวัด 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3  
 เห็นด้วยกับโมเดลนี้ เนื่องจากมองว่า ปัจจัยวัฒนธรรมการเรียนรู้ หากผู้ร่วมงาน ให้การร่วม 
มือกัน จะท าให้เกิดการช่วยเหลืองานและเรียนรู้งานร่วมกัน ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จได้เป็น
อย่างดี มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในส่วนของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
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ความรู้และความคิดเห็น เกิดการผสมผสานความรู้ระหว่างบุคคล เกิดการสร้างคนและเห็นประสิทธิภาพ
ของผู้ร่วมงาน ท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนางานและเปิด
โอกาสให้ได้ท างานตามที่เขาต้องการส่งผลให้เกิดการสร้างผลงาน และก่อให้เกิดผลงานที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความรู้ในองค์กรและน าไปสู่การควบคุม 
คุณภาพที่มีความครบถ้วนมากขึ้น ส าหรับปัจจัยโครงสร้างองค์กร เห็นด้วยว่า โครงสร้างองค์กรแบบ 
การกระจายอ านาจ จะเป็นองค์กรที่ท าให้คนที่ได้รับความไว้วางใจ สามารถพัฒนางาน พัฒนาขีดความ 
สามารถและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ โดยไม่ต้องท าตามเงื่อนไขหรือจากการสั่งการจากผู้น าให้อยู่ในกรอบ 
ที่ถูกก าหนด ขณะเดียวกันโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ จะท าให้การท างานอยู่ในกฎระเบียบที่
ชัดเจนและตรงประเด็น ผลงานที่ได้จะตรงตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เห็นด้วยว่า หากบุคลากรมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ก็จะท าให้
สามารถค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนความเชื่อ และ/ หรือ ความรู้ที่มีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและ
หากองค์กรให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาล มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร (Intranet) ในการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ เช่น แพทย์ทางด้านโรคเลือด น ารูป
ถ่ายฟิล์มเลือด ( Blood Smear) พร้อมค าอธิบายการวินิจฉัยลักษณะของเซลล์และโรค ลงในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สามารถค้นหาข้อมูล ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวได้ ท าให้เกิดความรู้ ความสามารถ ส่งต่อไปยังผลงานจาการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง 
และมีความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มากขึ้น 
 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 เห็นด้วยว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ และกล่าว
เสริมว่า โครงสร้างองค์กรแบบการกระจายอ านาจ จะเป็นองค์กรที่ท าให้คนที่ได้รับความไว้วางใจ 
สามารถพัฒนางาน พัฒนาขีดความสมารถและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ ขณะเดียวกันโครงสร้างองค์กร
แบบเป็นทางการ จะท าให้การท างานอยู่ในกฎระเบียบที่ชัดเจนและตรงประเด็น ผลงานที่ได้จะตรง
ตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4  
 เห็นด้วยและให้การสนับสนุนโมเดลดังกล่าว ซึ่งมองว่า โมเดลนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Life Long Learning) และส่งผลต่อผลงานน าไปสู่ความส าเร็จในงานเทคนิค
การแพทย์โรงพยาบาล ในลักษณะทีมหรือเครือข่ายได้ โดยวัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยหลักมุ่ง  
เน้นที่ปัจเจกบุคคลให้ได้รับการปลูกฝังและถูกสร้างพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เหมือนๆ กัน เปรียบ 
เสมือนแรงดึงดูดที่เกิดการไว้ใจ การร่วมมือกันและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยคนดีจะวิ่งหาคนดี อย่างไร 
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ก็ตาม จะต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย หากโครงสร้างองค์กรใดที่ไม่ให้การสนับสนุน 
ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างล าบาก ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่และเกิดการ
แบ่งปันความรู้กันอย่างทั่วถึง จึงมีความเห็นว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ และโครงสร้างองค์กรถือเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยเสริม (Supplement) ในขบวน 
การจัดการความรู้และที่ส าคัญ คือ การดึงส่วนประกอบต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้มาท าให้
เกิดขึ้นจริง อันประกอบด้วย การให้ความร่วมมือ ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน หากสามารถ
ดึงออกมาใช้ได้ ก็จะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ ก็จะสามารถพัฒนางานการบริการเทคนิคการ 
แพทย์ได้ดีขึ้นและก้าวสู่การบริการที่เป็นเลิศโดยมีการวางแผนการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีการน าเสนอแนวคิดในการท างานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ โดย
มุ่งเน้นที่คนไข้เป็นหลัก นอกจากนี้ การมอบหมายหน้าที่ตามความรับผิดชอบในโครงสร้างองค์กรที่
เป็นแบบการกระจายอ านาจจะส่งผลดีต่อผลงานที่ได้รับมอบหมาย โดยที่โครงสร้างองค์กรแบบเป็น
ทางการ การปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา เป็นส่วนเสริมให้มีการติดตามงานและผลงานอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนเสริมให้การแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการส่งเสริมความรู้ การใช้งานของบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบถ้วน ตามรูปลักษณะงาน (Functional) ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ในหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งผลดีต่อการ
กระจายความรู้ในเชิงพัฒนาไปสู่ภายนอกองค์กรและนอกวิชาชีพ 
 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 4 เห็นด้วยว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้และกล่าวเสริม 
ว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้และโครงสร้างองค์กรถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการความรู้ โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจจัยเสริม (Supplement) ในขบวนการจัดการความรู้ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5  
 เห็นด้วยกับโมเดล รวมถึงเห็นด้วยกับปัจจัยวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย การร่วมมือ 
เป็นปัจจัยที่จะท าให้วัฒนธรรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ ส่วนความไว้วางใจ จะเป็นส่วนที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ 
เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร จะเป็นส่วนที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมีส่วน 
ร่วมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้อย่างมากมาย 
สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในองค์กรและนอกองค์กรอย่างทั่วถึง 
 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 เห็นด้วยว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ และกล่าวเสริม
ว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และโครงสร้างองค์กร จะเป็นส่วนที่ท า
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ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนทางที่ท าให้บุคลากร
เข้าถึงความรู้ได้อย่างมากมาย 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 6  
 เห็นด้วยกับโมเดลที่มีปัจจัยวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ขบวนการจัดการความรู้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผลงาน
ด้านเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล เพราะเห็นว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การร่วมมือ 
เพราะการได้รับความร่วมมือ จะท าให้การท างานสนุก ความไว้วางใจ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงาน การเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดความเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ และเห็นด้วยกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร เพราะโครงสร้างองค์กรแบบ
กระจายอ านาจ ท าให้เกิดการตัดสนใจได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจในขอบเขตของการท างาน 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่วนโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการ จะท าให้เกิด
ความเป็นระบบ ระเบียบ มีหลักการในการท างานอย่างเป็นแบบแผนตามหลักวิชาการ และเห็นด้วย
กับปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วย เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดองค์
ความรู้ไม่สิ้นสุด ส่วนการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เป็นองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งคิดว่าปัจจัยดังกล่าว จะเป็นตัวขับเคลื่อนขบวนการจัดการความรู้
และส่งผลต่อผลงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันซึ่งห้องปฏิบัติการเกือบทุกที่จะมี
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทุกที่ ฉะนั้น รูปแบบของสารสนเทศ รวมถึงความสะดวกและ
ง่ายในการใช้งาน น่าจะเป็นส่วนที่ต้องพัฒนากันต่อไป 
 โดยสรุปผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 6 เห็นด้วยว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ โครงสร้าง
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานด้านการจัดการความรู้ โดยเน้นว่า 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนขั้นตอนการจัดการความรู้ โครงสร้างองค์กรช่วยให้
เกิดการตัดสินใจในขอบเขตการท างานและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดองค์ความรู้ไม่
สิ้นสุดอย่างเป็นระบบ 
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ตารางท่ี 87 สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ 

ข้อเสนอแนะ วัฒนธรรม
การเรียนรู้ 

โครงสร้าง
องค์กร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ท่านท่ี 1 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้และโครงสร้าง
องค์กร เป็นปัจจัยหลัก ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจัยเสริม 

ท่านท่ี 2 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ปัจจัยและโมเดลดังกล่าว สอดคล้องกับ
งานการสร้างเครือข่าย ใน จ.อุดรธานี 

ท่านท่ี 3 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย โครงสร้างองค์กรแบบการกระจาย
อ านาจ จะพัฒนาขีดความสมารถและ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันโครงสร้าง
องค์กรแบบเป็นทางการ จะท าให้ผลงาน
ที่ได้จะตรงตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้ 

ท่านท่ี 4 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้และโครงสร้าง
องค์กรถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการ
ความรู้ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ปัจจัยเสริม (Supplement) 

ท่านท่ี 5 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย วัฒนธรรมการเ รียนรู้ท าให้ เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โครงสร้างองค์กร 
จะเป็นส่วนที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมและปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหนทางที่ท าให้บุคลากร
เข้าถึงความรู้ได้อย่างมากมาย 

ท่านท่ี 6 เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนขั้นตอนการจัดการความรู้  
โครงสร้างองค์กรช่วยให้เกิดการตัดสิน 
ใจในขอบเขตการท างานและปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดองค์
ความรู้ไม่สิ้นสุดอย่างเป็นระบบ 
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 ข้อท่ี 2 ขอความกรุณาท่านพิจารณาถึง ขบวนการจัดการความรู้ ว่าท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับ
ขั้นตอนขบวนการจัดการความรู้ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อผลงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล 
ในประเทศไทย อย่างไร  
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 1  
 การท างานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้นในด้านการหาความผิดปกติของสิ่งส่งตรวจ
และเน่ืองจากปริมาณงานที่มากขึ้น ท าให้นักเทคนิคการแพทย์ มักจะไม่มีเวลาที่จะน าความรู้ที่ได้จาก 
ประสบการณ์การท างานมาสังเคราะห์และจัดระบบความรู้ รวมถึงไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันมากนัก ดังนั้น ปัจจัยองค์ประกอบทั้ง 5 ปัจจัยของการจัดการความรู้ คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก การผสมผสาน การปรับเปลี่ยนสู่ภายในและการน าความรู้ไปใช้ ตรงกับ
ปรัชญาของในหลวง กล่าวคือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก และการผสมผสาน 
ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ ท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้ใหม่ ก็จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน ซึ่งเป็น
การเพิ่มความรู้ความช านาญให้แก่ตนเองและเกิดการน าความรู้ไปใช้ จะส่งผลถึงการเข้าถึงและเกิด
การส่งต่อความรู้ ซึ่งจะลดช่องว่างของปัญหางาน ท าให้งานเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ความผิดพลาด
ก็จะลดลง ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคน 2 คน จะน าไปสู่การเกิดความรู้ใหม่และมี
การส่งต่อให้กับสมาชิกในองค์กร และสมาชิกในองค์กรก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมและขยายวง
กว้างออกไป ดังนั้น 5 องค์ประกอบของขบวนการจัดการความรู้ดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ 
ส่งผลต่องานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างแนวคิดการท างาน สร้างผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีองค์ความรู้ในเร่ืองงานที่ดีขึ้น ท าให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหางาน
ได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างาน 
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบทั้ง 5 ของขบวนการจัดการความรู้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ส่งผลต่องานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ท าให้เกิดการสร้างแนวคิดการท างานและสร้างผลงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 2  
 เห็นด้วยกับปัจจัยการจัดการความรู้ ที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ท าให้เกิดความไว้วางใจและเกิดเป็นความรู้ใหม่ การผสมผสานความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ 
ก็จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเหมาะกับการน าไปด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอกและภายในจะน าไปสู่การรับรู้ รับความรู้จากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ หรือสหวิชาชีพใกล้เคียง เกิดการปรับเปลี่ยนจากตัวบุคคลเป็นแบบองค์กร เพื่อรองรับ
ความรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดีที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะได้มีการจัดการความรู้ ฟังคนในวิชาชีพ
และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นผลประโยชน์สุดท้าย คือ คนไข้และ
ผู้มารับบริการ การจัดการความรู้ จากการเรียนรู้ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่องานด้าน
เทคนิคการแพทย์ ทั้งเร่ืองของการเพิ่มองค์ความรู้ของสมาชิก มีการวางแผนการท างานที่ดี ช่วยลด
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ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากการท างานและท าให้วิชาชีพเป็นที่น่าเชื่อของสหวิชาชีพและ
ที่ส าคัญคือ การน าผลงานที่ดีมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีระบบการท างานที่ดีขึ้น 
เปรียบเสมือนการให้ที่ไม่สิ้นสุดและเป็นการสร้างนิสัยในการช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างยั่งยืน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่องานด้านเทคนิค
การแพทย์และท าให้วิชาชีพเป็นที่น่าเชื่อของสหวิชาชีพ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 3  
 ปัจจัยการจัดการความรู้ เห็นด้วยว่า การสร้างปฏิสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเชื่อใจกัน ช่วยเหลือ 
กัน เป็นพวกเดียวกัน เกิดการผสมผสานความรู้ ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานและสหวิชาชีพ การน า
ความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นผลงานจากการท างานที่ส าคัญและ
เห็นด้วยว่าผลงานหลักเป็นคุณค่าที่ส าคัญ ส่วนผลงานเสริม ถือเป็นความภาคภูมิใจ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยวัฒนธรรมการเรียนรู้กับการจัดการความรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ จะท าให้เกิดการจัดการ
ความรู้อย่างยั่งยืน ในส่วนของปัจจัยโครงสร้างองค์กรกับการจัดการความรู้ โครงสร้างองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ท าให้การจัดการความรู้ง่ายขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ท าให้เกิดการรวบรวม สะสมความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการ
จัดการความรู้ ส าหรับปัจจัยการจัดการความรู้กับผลงานจากการท างาน การจัดการความรู้ที่ดี ท าให้
เกิดผลงานจากการท างานที่ดี มีความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นในผลงาน นอกจากนี้ การจัดการความรู้
ที่ดี ต้องท าร่วมกันกับวิชาชีพอื่นๆ โดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลางและต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 กล่าวโดยสรุป มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับท่านอ่ืนๆ ที่ว่า การจัดการความรู้ที่ดี ท าให้
เกิดผลงานจากการท างานที่ดี มีความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นในผลงาน 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 4  
 เห็นด้วยว่า ขบวนการจัดการความรู้ ที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี จะท าให้เอ้ือต่อการสร้าง
ความรู้ใหม่และมีการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก ที่มีการถ่ายทอดความรู้กับสหวิชาชีพ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและส่งผลต่อผลงานจากการท างานดีขึ้น และการผสมผสาน โดยการน าความรู้ด้าน
เทคนิคการแพทย์มาผสมผสานกับความรู้ด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการ บัญชี กฎหมาย เป็นต้น ก็จะท าให้
เกิดการบริหารจัดการได้ดีขึ้นและมีการน าการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ จะท าให้เกิดการพัฒนาเป็น
วงกว้าง ส าหรับการจัดการความรู้ในระดับองค์กร เร่ิมจากจากหน่วยงานขั้นพื้นฐานและขยายมายัง
หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป และหน่วยงานข้างเคียง จะท าให้ได้ผลประโยชน์มากขึ้น การน าความรู้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะท าให้เกิดการจัดการความรู้เกิดขึ้น ส าหรับปัจจัยผลงานจากการ
ท างาน เห็นด้วยว่า การจัดการความรู้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานประจ าและงานประจ ายังสามารถ
น ามาแชร์ความรู้ แนวความคิดกันได้ สามารถน ามาแก้ไขปัญหาและเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ใหม่ๆ ได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพผลงานเสริมได้อีกทาง 
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 กล่าวโดยสรุป เห็นว่า การจัดการความรู้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานประจ าและสามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาและเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 5  
 เห็นด้วยว่า ขบวนการจัดการความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอีกช่องทางหนึ่ง และจะท าให้เราได้ รับข้อมูล ข่าวสารและให้ความรู้
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก เกิดการรับความรู้ใหม่ๆ 
ถ่ายทอดสู่ภายนอก พร้อมกับการน าความรู้เหล่านั้น มาผสมผสานกับงานของเรา ท าให้เกิดการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีผลงานที่ประจักษ์ ก็จะสามารถน าความรู้ต่างๆ เหล่านั้น 
ออกไปสู่ภายนอก เกิดการน าเสนอผลงานอย่างครบวงจร ส าหรับปัจจัยผลงานจากการท างาน เห็น
ด้วยว่า การจัดการความรู้จะท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ 
ผลจากการท างาน ก็จะส่งผลต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลและที่ส าคัญคือ เป็นประโยชน์ 
สูงสุดต่อผู้ป่วยท าให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมถึงความส าเร็จของวิชาชีพซึ่งถือว่าเป็นผลงาน
เสริมที่เกิดจากผลงานหลัก  
 กล่าวโดยสรุป เห็นว่า การจัดการความรู้ จะท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความ 
ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยท าให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมถึงความ 
ส าเร็จของวิชาชีพ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านท่ี 6  
 เห็นด้วยว่า ขบวนการจัดการความรู้ นักเทคนิคการแพทย์ ควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งใน
วิชาชีพเดียวกันและสหวิชาชีพ มีการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก น าความรู้ที่มีอยู่สู่ภายนอกเพื่อการส่งต่อ
ความรู้และต่อยอดความคิด พร้อมกันนั้นก็น าความรู้ที่ได้จากภายนอกรวมถึงความรู้ที่ได้มาจากแหล่ง
วิชาการและประสบการณ์ส่วนบุคคล มาทบทวนและน ามาปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ต่อยอด ซึ่งจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้และน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้อย่างครบวงจรน าไปสู่ความส าเร็จในองค์กรทั้งในแง่มุมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ท าให้องค์กรมีองค์ความรู้เทียบเท่าสหวิชาชีพอ่ืน ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การท างาน เน่ืองจากลดความผิดพลาดของงานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมี
การวางแผนการท างานและน าเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพต่อผู้ใช้บริการ 
 กล่าวโดยสรุป เห็นว่า การจัดการความรู้ จะส่งผลต่อการเรียนรู้และน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้
อย่างครบวงจร น าไปสู่ความส าเร็จในองค์กรทั้งในแง่มุมการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการท างาน เน่ืองจากลดความผิดพลาดของงานที่เกิดขึ้น  
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ตารางท่ี 88 สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ส่งต่อผลงานการท างานของ
นักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทย 

ผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ส่งต่อผลงานการท างาน 

ท่านท่ี 1 การจัดการความรู้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งผลต่องานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล ท าให้เกิดการสร้างแนวคิดการท างานและสร้างผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ท่านท่ี 2 การจัดการความรู้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่องานด้านเทคนิค
การแพทย์และท าให้วิชาชีพเป็นที่น่าเชื่อของสหวิชาชีพ 

ท่านท่ี 3 การจัดการความรู้ที่ดี ท าให้เกิดผลงานจากการท างานที่ดี มีความมั่นใจ เกิด
ความเชื่อมั่นในผลงาน 

ท่านท่ี 4 การจัดการความรู้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานประจ า และสามารถน ามา
แก้ไขปัญหา และเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้ 

ท่านท่ี 5 การจัดการความรู้ ท าให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความถูกต้อง
มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย รวมถึงความส าเร็จของวิชาชีพ 

ท่านท่ี 6 การจัดการความรู้ จะส่งผลต่อความส าเร็จในองค์กรทั้งในแง่มุมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างาน  

 
 
 
 


