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Abstract 
 

Code of project : 11/2559 
Project name  : Knowledge Management Model for Competitiveness of 
                            Lam Phaya Floating Market Entrepreneur 
Researcher  : Mrs.Phorntip Boonthrong  Dr.Pracha Tansaenee and             

Miss.Nongluck    
 
This research had a purpose to study the knowledge management approach of 

entrepreneur and suggested the Knowledge Management Model for Competitiveness of 
Lam Phaya Floating Market Entrepreneur, Nakhon Pathom. The sampling of this research 
was 202 entrepreneurs and 9 experts 

Data were collected by using questionnaire. Descriptive statistics used in analyzing 
were percentage, mean, and standard deviation, and correlation was used as inferential 
statistics, including focus group. 

The results of this study found that the knowledge management approach of Lam 
Phaya Floating Market entrepreneur is at medium level and the framework of Knowledge 
management by Dilip Bhatt, (2000)  which has 3 components are :- 

Entrepreneurs, the study found that entrepreneurs know goal of the floating market and 
their own business. They made the Lam Phaya Floating Market differentiate from the others and 
developed they product unique. They passed on their knowledge from generation to generation by 
practicing the skill and made some records. There are Women Group Associations share their know 
how and teach each other for learning.  Entrepreneurs related to the age, time period of their firm 
and types of the shops. 

Process, the study showed that knowledge management is informal and related to 
education background and time period of their firm.  

Technology, it helped knowledge management just a little because they did not see 
the important of it and it related to age and education background. 

The knowledge management model for Competitiveness of Lam Phaya Floating 
Market Entrepreneur is appropriated to Tuna Model since it is not complicate and easy for 
apply to communication. 
 

Keywords:  “Lam Phaya Floating Market Entrepreneur” “Knowledge Management”  
                 “Competitiveness” 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมีการแบงปนหรือซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันภายในชุมชน 
ซ่ึงมักอาศัยอยูริมน้ําและใชวิธีสัญจรทางน้ําเปนหลัก จึงเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิต 
และเปนเสนหสําคัญของวัฒนธรรมและชุมชนแบบไทย แตเม่ือความเจริญกาวหนาทางโลกไดพัฒนา
อยางรวดเร็ว ทําใหวิถีชีวิตการคมนาคมเปลี่ยนไป การสัญจรทางน้ําลดลง คนนิยมตลาดนัดมากกวา
ตลาดน้ํา อยางไรก็ดี ตลาดน้ํายังคงมีเสนหในการดึงดูดท้ังคนในชาติและคนตางชาติดวยความแตกตาง
ท่ีแสดงเอกลักษณของวิถีชุมชนในทองถ่ิน วัฒนธรรมในทองถ่ิน ซ่ึงนักทองเท่ียวรุนใหมท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ใหความสนใจทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีรูปแบบของ “ตลาดน้ํา” (Floating Market) มาก
ข้ึนเรื่อยๆ สนใจท่ีจะสัมผัสบรรยากาศ หรือเปนสวนหนึ่งของประสบการณการซ้ือขายแลกเปลี่ยนบน
วิถีชีวิตริมน้ํา จนกลายเปนกลไกสําคัญท่ีชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การทองเท่ียวในปจจุบัน 
    

 ชิน วังแกวหิรัญ, (2559). กลาวถึง ตลาดน้ํา (Floating Market) วา คือพ้ืนท่ีท่ีพอคาแมขาย
พายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานท่ีมีชุมชนริมน้ํา โดยมักนําขาวของท่ีตนมีอยูในละแวกท่ีอยูอาศัย
มาซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการตั้งถ่ินฐานของคนไทยในอดีตท่ีอาศัยเสนทางน้ํา
เปนเสนทางหลักในการคมนาคม เนื่องจากมีภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบลุมอุดมไปดวยแมน้ําลําคลอง
หลายสาย ท้ังท่ีมีอยูตามธรรมชาติและท่ีขุดข้ึนเพ่ือการเกษตรกรรมหรือการสัญจร ตลาดน้ําจึงเปน  
สิ่งท่ีอยูคูกับคนไทยมารวมศตวรรษ ตลาดน้ําท่ีเราเห็นกันในปจจุบัน สวนใหญเปนการจําลองภาพของ
ตลาดน้ําในอดีตเพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว โดยกอนหนานี้ ตลาดน้ํามีแนวโนมซบเซาลง เพราะ
วิถีชีวิตของผูคนคอยๆ ปรับเปลี่ยนเคลื่อนยายจากสายน้ํามาอยูบนทองถนน และตลาดบกจึงคอยๆ 
เขามาแทนท่ีตลาดน้ํา เชนเดียวกับศูนยการคาติดรถไฟฟาในปจจุบันท่ีเริ่มเขามาแทนท่ีตลาดบกใน
เมืองหลวง อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีการนําเอาเสนหและเอกลักษณ ท่ีโดดเดนของการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคากันภายในชุมชนท่ีอาศัยอยูริมน้ําใหกลับมามีความนาสนใจอีกครั้ง เพ่ือเปนอีกหนึ่ง
กลยุทธในการสนับสนุนความคึกคักของการทองเท่ียวไทย  
 

 ปจจุบัน จะเห็นไดวา ตลาดน้ําหลายแหงเกิดข้ึนจากการปลูกสรางเพ่ือจําลองบรรยากาศของ
วิถีชีวิตริมน้ําในอดีต และเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ือสรางการเรียนรูเชิงวัฒนธรรม       
อยางเชน ตลาดน้ําสี่ภาค พัทยา ท่ีรวมวัฒนธรรมไทยจากทุกแหลงมาใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสบน  
พ้ืนท่ีเดียว หรือ ตลาดน้ําขวัญเรียม กรุงเทพฯ ท่ีมีพระสงฆมาบิณฑบาตริมน้ํา ซ่ึงเปนภาพท่ีพบเห็น   
ไดยากในเมืองหลวง ตลาดน้ําท่ีมีชื่อและรูจักกันดี คือ “ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา” ซ่ึง
เปนภาพตัวแทนของตลาดน้ําไทยดั้งเดิมท่ีเปยมไปดวยมนตขลัง และเปนจุดหมายปลายทาง
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การทองเท่ียวระดับโลก ดังนั้น หลายพ้ืนท่ี หลายจังหวัดจึงใชปจจัยทางกายภาพผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของวิถีชุมชน สรางสรรคและปลุกเสนหมนตขลังของตลาดน้ําข้ึนมาในทองถ่ิน เพ่ือชูจุดขาย
ของการทองเท่ียวอันเปนแหลงรายไดท่ีมหาศาลของไทยในปจจุบัน ทําใหการแขงขันทางธุรกิจของ
ผูประกอบการตลาดน้ําในปจจุบันนิยมใหความสําคัญกับการนําเอาวัฒนธรรมมาเปนสวนหนึ่งในตัว
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตนจําหนายเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงสอดคลองกับกระแส
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) โดยการเนนการทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเปน
ลักษณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีนําเอาวัฒนธรรมมาเปนจุดขายในการดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีให
ความสนใจท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรม และสัมผัส  วิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในทองถ่ินนั้นๆ รวมถึง   
การซ้ือของท่ีระลึกท่ีเปนงานหัตถกรรมและงานฝมือท่ีเกิดจากภูมิปญญาของคนในทองถ่ินนั้นๆ  
 

 นอกจากนี้ เว็บไซดไปไหนดีไดประชาสัมพันธ “ท่ีเท่ียวนครปฐม - 10 ท่ีเท่ียวเมืองตองหามพลาด 
Plus นครสุขใจ นครปฐม....” ซ่ึงตลาดน้ําวัดลําพญา จัดเปนหนึ่งใน 10 ท่ีเท่ียวดังกลาวของนครปฐม
และเว็บไซดบานเมืองยังไดลงขาว เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ความวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย เปนประธานเปดตลาดตองชม หรือตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนตลาดตองชม ในความสงเสริมของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนจังหวัดนํารอง  
13 จังหวัดแรก ท่ีเปดอยางเปนทางการในชวง ธันวาคม 2558 นี้” รวมถึงเว็บไซดกระปุกดอทคอมได
กลาวถึงตลาดน้ําวัดลําพญาวาเปน 1 ใน 20 ตลาดน้ําสุดฮิต โดยอยูอันดับ 13 เม่ือป 2556 ตลาดน้ํา
วัดลําพญาจึงเปนตลาดน้ําท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาและไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐประกอบกับความเขมแข็งของชุมชนในทองถ่ินทําใหตลาดน้ําแหงนี้ไดรับความนิยมสูงและ
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจอยางยิ่งของนักทองเท่ียวในดานวิถีชุมชนและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีอยู  
ไมไกลจากกรุงเทพมหานครและการคมนาคมสะดวกสบาย 
 

 ดวยความเจริญเติบโตและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมสูงของตลาดน้ําวัดลําพญา 
ผู วิจัยจึ งเกิดความสนใจในรูปแบบการพัฒนาตลาดน้ํ า ท่ีสืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินมาวา 
“ผูประกอบการใชความรู ทักษะอยางไรในบทบาทของผูประกอบการท่ีทําใหตลาดน้ําแหงนี้เติบโต
อยางตอเนื่อง” โดยสนใจในประเด็นการใหความสําคัญในการศึกษารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการ ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม  
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

การศึกษารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการ
ตลาดน้ําลําพญานี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ 
         2.1 ศึกษาแนวทางการจัดการความรูของผูประกอบการ ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
         2.2 เสนอแนะรูปแบบการจัดการความรู เพ่ือสรางความได เปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการ ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
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1.3 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ ของงานวิจัย เรื่องรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการ ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม แบงออกได
เปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 

(1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู 
(2)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางความไดเปรียบการแขงขัน 
(3)  กรอบแนวคิดในการวิจัย ใชกรอบแนวคิดจากการจัดการความรูของ Dilip Bhatt, 

(2000). และนํามาซ่ึงบูรณาการเปนรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดไวเปน 3 สวน ดังนี้ 
(1) ขอบเขตดานเนื้อหา  

 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการ ในตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม เปนการบูรณาการแนวคิดการจัดการความรูของ 
Dilip Bhatt, (2000). โดย มุงศึกษาใน 3 มิติ ดังนี้  (1) มิติการเปนผูประกอบการ (2) มิติกระบวนการ  
และ (3) มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ    
       (2) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน ดังนี้ 
           - กลุมตัวอยาง สําหรับตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูประกอบการ ในตลาด      
น้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม จํานวน 202 คน  
           - กลุมผูเชี่ยวชาญ ท่ีใชในการประชุมกลุมยอย ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ จํานวน 
3 คน ผูประกอบการในตลาดน้ําลําพญา จํานวน 3 คน และ กลุมผูบริหารตลาดน้ําลําพญา จํานวน    
3 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 9 คน 
       (3) ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
1.5 นิยามศัพท 
 

(1)  ผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม หมายถึง บุคคลท่ีมาประกอบธุรกิจใน 
กลุมธุรกิจบริการ กลุมธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค กลุมเกษตร และกลุมสินคาการซ้ือมาขายไป ใน
ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยมีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 

เพศ หมายถึง เพศของผูประกอบการท่ีใหขอมูล โดยแบงเปนเพศชายและหญิง 
ชวงอายุ หมายถึง  ชวงอายุของผูประกอบการ โดยแบงเปน 4 ชวงอายุ ไดแก      

 1. ชวงอายุต่ํากวา 25 ป   
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                       2. ชวงอายุมากกวา 25 - 35 ป   
                       3. ชวงอายุมากกวา 35-45 ป         
                       4. มากกวาอายุ 45 ปข้ึนไป 
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับท่ีสําเร็จการศึกษาของผูประกอบการ โดยแบงเปน 4 ชวง 

ไดแก   
1. ไมไดเรียนหนังสือ 
2. ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตน  
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ อนุปริญญา หรือ ปวส.   
4. ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ หมายถึง ประสบการณของผูประกอบการในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยแบงเปน 4 ชวงระยะ คือ  

1. ต่ํากวา 5 ป   
2. ระหวาง 5-10 ป  
3. ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

จํานวนพนักงาน หมายถึง จํานวนลูกจาง หรือพนักงานท่ีดําเนินกิจการ ประกอบดวย 4 กลุม คือ 
  1. ดําเนินการคนเดียว  

 2. ตั้งแต 2-5 คน  
  3. ตั้งแต 6–10 คน  

   4. ตั้งแต 11 คนข้ึนไป 
ประเภทรานคา หมายถึง ประเภทของการประกอบธุรกิจ โดยแบงเปน 5 กลุม ดังนี้  
  1. รานขายขนมและเครื่องดื่ม   
  2. รานขายผักและผลไม   
  3. รานขายอาหาร   
  4. รานขายเสื้อผาและของใช 
  5. รานคาประเภทอ่ืนๆ 

(2)  การจัดการความรู (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สราง          
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู 
สารสนเทศ เพ่ือใหเกิด ความรู และ ปญญา ในท่ีสุด 
 รูปแบบการจัดการองคความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจการ
และประสงคท่ีจะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน เพ่ือแบงปนภูมิปญญา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
เพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมใหสูงข้ึน 
 (3) รูปแบบการจัดการความรู หมายถึง แนวคิดในการจัดการความรูท่ีแสดงความสัมพันธ
เชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกัน โดยพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ นํามาบูรณาการเพ่ือสรางข้ึนเปนรูปแบบท่ี
พัฒนาโดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมีความรู ความเชี่ยวชาญเพ่ือดูความสอดคลองและ
เหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตเปนรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 (4) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage) หมายถึง สิ่งท่ีเปน
ความสามารถพิเศษท่ีคูแขงไมสามารถเลียนแบบได หรือคูแขงตองใชเวลาในการปรับตัวเองมากอนท่ี
จะเลียนแบบความสามารถของผูอ่ืนได เชน นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในกิจการ ระบบการ
บริหารกิจการ ภาพลักษณของกิจการ เปนตน โดยปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการทําใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันก็คือ ความรู (Knowledge) 
 (5) ตลาดน้ําลําพญา หมายถึง ตลาดน้ําท่ีมุงเนนของการทองเท่ียวแบบการบูรณาการ  
ความเปนอารยธรรมของคนริมน้ําทาจีน โดยใชพ้ืนท่ีของวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีจุดเดนคือ 
หลวงพอมงคลมาลานิมิตร พระพุทธรูปคูบานคูเมืองในพระอุโบสถ พรอมกับไดเลือกชมสินคาตางๆ 
โดยเนนความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน เชน สินคาประเภท อาหารและเครื่องดื่ม สินคาจากทาง
การเกษตร สินคาดานหัตถกรรมและของท่ีระลึก ฯลฯ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

        1.6.1 ทราบถึงแนวทางของการจัดการความรูของผูประกอบการในตลาดน้ําลําพญา จังหวัด
นครปฐม 
        1.6.2 ไดรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการ 
ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ท่ีเหมาะสมกับการเปนผูประกอบการในตลาดน้ําลําพญา จังหวัด
นครปฐม 
 
 



 
 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐมนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลอันน าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและสรุปเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.5 ข้อมูลตลาดน้ าล าพญา 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 

2.1.1 ความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ 
 

นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ความรู้” ดังเช่น 
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2548, หน้า 17) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้ คือ กรอบของ         

การประสมประสานระหว่างสถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่างชัดเจน        
ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรมมากกว่าข้อมูล และสารสนเทศท าให้เกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของความรู้ 
 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548, หน้า 18) กล่าวว่า ความรู้ คือ สารสนเทศที่มี
คุณค่าซึ่งมีการน าประสบการณ์ วิจารณญาณ ความคิดค่านิยม และปัญญาของมนุษย์มาวิเคราะห์เพ่ือ
น าไปใช้ในการสนับสนุนการท างานหรือใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้หากมีการน าความรู้ที่มีอยู่มาคิด
หรือต่อยอดให้เกิดคุณค่าหรือคุณประโยชน์มากขึ้นจะเรียกว่าปัญญา 

 

สรุปได้ว่า ความรู้ คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดเป็นข้อมูลที่ได้จากความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ที่พร้อมใช้งาน ใช้แก้ปัญหา และใช้ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นที่
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 



7 
 

 

 

วิจารณ์ พานิช (2549, หน้า 22) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การยกระดับ
ความรู้ขององค์การ เพ่ือสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง 
ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยค าสั้นๆ ได้ ดังนั้น จึงต้องให้นิยามหลายข้อเพ่ือให้ครอบคลุมความหมาย ได้แก่  

- การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นความรู้ 
- เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมพลังในการจัดการ

ความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้  
- การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยน     

ความรู้แล้ว ความพยายามในการจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ  
- พฤติกรรมภายนอกในองค์การเกี่ยวกับนวัตกรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อ              

การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมและสังคมมีความส าคัญต่อการจัดการความรู้
อย่างยิ่ง การจัดการความรู้ต้องอาศัยผู้รู้ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรม
และเป็นผู้น าทางในองค์การ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะน าวิธีประยุกต์ใช้ใน
การจัดการความรู้ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนดีและเก่ง การพัฒนาคนการติดตาม
ความก้าวหน้าของคน และดึงคนมีความรู้ไว้ในองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ การเพ่ิม
ประสิทธิผลขององค์การ  

- การจัดการความรู้ เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่า จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและ
ความส าเร็จให้องค์การ ประเมินต้นทุนทางปัญญา และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
เป็นดัชนีบอกว่าองค์การมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ 

 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559 ให้ความหมายของการจัดการความรู้ ไว้ดังนี้ 
การจัดการความรู้  (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง     

จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่สารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิด ความรู้ และปัญญา ในที่สุด 

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ 
เพ่ือที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายใน
องค์กร อันน าไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ           
การด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์
ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
และประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น 

ระดับของความรู้  
การจ าแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบใน

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้
เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่ม่ันใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 
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ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความ
เป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของตนเองได้  มักพบในคนที่ท างานไปหลายๆปี  จนเกิดความรู้ฝั งลึกที่ เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากข้ึน 

ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และน าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืน เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับ
ผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 

ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ 
กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือ
นวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 

ประเภทของความรู้ 
Nonaka (1998, pp.175-176) ได้แบ่งประเภทของความรู้ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1) ความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล

ยากที่จะท าให้เป็นทางการหรือสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ได้ เป็นการรับรู้เฉพาะบุคคล เช่น ประสบการณ์ ความ
ช านาญ ความเชื่อ เป็นต้น ในส่วนของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลนั้นสิ่งส าคัญ คือ ท าอย่างไรที่จะ
สามารถจัดเก็บความรู้ประเภทนี้ไว้ให้สามารถน ากลับมาจัดการ และเรียนรู้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

2) ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ภายนอกตัวบุคคลที่มี
รูปแบบชัดเจน เป็นทางการและเป็นระบบ โดยถูกบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ ในรูปแบบของเอกสาร ได้แก่ 
วารสาร คู่มือ รายงานวิจัย สิทธิบัตร เป็นต้น ท าให้ความรู้เหล่านี้ง่ายต่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนกัน  

ความรู้ทั้ง 2 ประเภท สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์จะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า วงจรความรู้ ซึ่งหมายถึง ความรู้
ได้ถูกใช้หรือส่งผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพและที่อยู่เรื่อยๆ แต่ไม่ได้หายไปไหนหรือไปไกลมากยัง
วนเวียนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างแหล่งความรู้และจะไม่มีวันสิ้นสุด 

สรุปได้ว่า ความรู้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน เป็นความรู้
เฉพาะตัวบุคคล ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่สื่อออกมาได้ยาก 
เข้าใจได้เพียงแต่ล่ะตัวบุคคล ด้านความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
ชัดเจน เช่น กฎระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
2.1.2 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

 

สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ (2548, หน้า12 -13) กล่าวว่า องค์ประกอบที่
ส าคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ (Knowledge process) 
โดยเฉพาะคนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในส่วนของเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือที่ช่วยค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยนและน าความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่วนกระบวนการ
ความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและ
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นวัตกรรม ดังนั้น องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
องค์การที่มีความรู้เป็นสินทรัพย์นั้นยิ่งมีการใช้มากเท่าไรยิ่งเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์การมากขึ้นเท่านั้น   
เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

นอกจากนี้ ทัศนา หาญพล, (2557) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการ
จัดการความรู้ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการความรู้ บุคคล วัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยี 
กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิด   
การปรับปรุงและนวัตกรรม บุคคลหรือคนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และ
เป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ ซึ่งแต่ละองค์การจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมองค์การเป็น  ส่วนที่
ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การวัฒนธรรม  องค์การสามารถช่วย
สนับสนุนหรือท าให้เกิดการหยุดชะงักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การได้ ส าหรับเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา แลกเปลี่ยนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

กรอบแนวคิดของการจัดการความรู้ในองค์การ ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก คือ      
แรงขับเคลื่อนจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมองค์การ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจัยทั้งสอง
ส่งผลให้เกิดการสร้างกระบวนการความรู้และทรัพยากรความรู้ มีประเมินผลเพ่ือปรับปรุงความรู้เชิง 
กลยุทธ์ เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การและการสร้างนวัตกรรม ดังภาพที่ 
2-1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2-1  แสดงกรอบแนวคิดของการจัดการความรู้ในองค์การ 
ที่มา: Handzic, Meliha 2004. Knowledge Management Through the Technology Class. 
New Jersey: World Scientific p. 15. อ้างถึงใน ทัศนา หาญพล, 2557, น. 3-25  

แรงขับเคลื่อนจาก
ภายนอก 

 
 

การเปลี่ยนแปลง
จาก

สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

ผลลพัธ์ของ 
การจัดความรู้ 

- ปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ 

- นวัตกรรม 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

การประเมินผล 
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ความรู้ 

สภาพแวดลอ้ม
ขององคก์าร 

- ภาวะผู้น า 
- วัฒนธรรม 
- โครงสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 
- เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
- เทคโนโลยีการ

สื่อสาร 
 

กระบวนการความรู้ 
(Knowledge 

Process) 
 

- การสร้างองค์ความรู้ 
- การแลกเปลี่ยน

ความรู้ 
- การใช้ความรู้ 

ทรัพยากรความรู้ 
(Knowledge 
Stocks) 

 

 Explicit 
(ความรู้ชัดแจ้ง) 
Tacit 
(ความรู้ฝังลึก) 
Know what 
(รู้อะไรบ้าง) 
Know how 
(รู้ว่าเอาไปใช้
อย่างไร) 
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โดยสรุป องค์ประกอบด้านกระบวนการความรู้  ทัศนา, (2557) กล่าวว่า มี 3 ประการ
หลัก คือ 1) องค์ประกอบด้านบุคคล 2) กระบวนการจัดการความรู้ และ 3) องค์ประกอบด้าน
เทคโนโลยี  

1) องค์ประกอบด้านบุคคล  
เป็นองค์ประกอบในกระบวนการจัดการความรู้ที่มีความส าคัญยิ่ง กล่าวคือ บุคคลหรือ

บุคลากรขององค์การเป็นทั้งผู้ที่ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก คนเป็น
ผู้จัดการความรู้ โดยการรวบรวมความรู้ (Gathering Information) และการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ 
(Synthesizing) รวมถึงการน าความรู้นั้นไปใช้ตามโมเดลของการจัดการความรู้ คือการสร้าง (Creation) การ
จัดการ (Organizing) และการน าไปใช้ (Applying Knowledge) ดังนั้น กลยุทธ์หลักที่องค์การธุรกิจ
น ามาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทศวรรษนี้จึงมุ่งทีค่วามสามารถของคน 

ความสามารถของคนในปัจจุบันถูกวัดด้วยขีดความสามารถในการท างาน 
(Competency) เกิดขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1970 มาจากผลการวิจัยของ ศ.เดวิด แมคคลาเลน 
(David McClelland) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้ท าการศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของ  
นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความส าเร็จในองค์กรชั้นน าว่ามีคุณลักษณะเช่นไร  ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ประวัติและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีเด่นของบุคคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้วัดว่าบุคคลนั้นๆ 
จะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานเสมอไป  หากต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะอ่ืนๆ ด้วย อาทิ 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นต้น 

McClelland, (1973). ได้แสดงแนวคิดของเขาใน เรื่อง Competency ไว้ ใน
บทความชื่อ Testing for Competence Rather Than Intelligence ว่า “IQ ประกอบด้วยความ
ถนัด หรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการความรู้ และความมุ่งมั่นสูความส าเร็จ ไม่ใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงาน 
และความส าเร็จโดยรวม แต่ Competency กลับเป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้
ดีกว่า”สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่ท างานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จในการท างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง
นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนท า จึงจะกล่าวได้ว่า บุคคลผู้นั้นมี Competency  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีและประสบความส าเร็จ จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมรรถนะ (Competency) ซึ่ง
คือขีดความสามารถของบุคคล นั่นเอง 

นักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง Competency มักให้ค าจ ากัดความที่แตกต่างกันเช่น   
บางท่านแปลว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านแปลว่า “สมรรถนะ” หรือบางท่านแปลว่า “ศักยภาพ” 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มักจะอ้างอิงถึงความหมายหรือค านิยามของ 
David C. McClelland ที่กล่าวว่า Competency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคลซึ่ง
สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตน
รับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพโมเดล
ภูเขาน้ าแข็ง แสดงเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ สมรรถนะ (Competency) ของ McClelland, D.C.  
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ภาพที่ 2-2  โมเดลภูเขาน้ าแข็ง 
ที่มา : Spencer &  Spencer, 1993. 
  

จากภาพ 2-2 คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่ในน้ า
โดยมี ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ า ได้แก่ ความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ ที่เรียนรู้มาและ
ส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษในด้านต่างๆ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ านี้เป็น
ส่วนที่สังเกตและวัดได้ง่าย   
              ส าหรับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่อยู่ใต้น้ านั้นเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าสังเกตและ
วัดได้ ยากกว่า แต่เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ส่วนต่างๆ นี้ได้แก่ บทบาทที่
แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-Image)  คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives)  
 ส่วนที่อยู่เหนือน้ านั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคล
มีเพียงความฉลาดที่ท าให้เขาสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ และทักษะได้เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะท า
ให้เขาเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น บุคคลจ าเป็นต้องมีแรงผลักดัน เบื้องลึก คุณลักษณะส่วน
บุคคล  ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเองและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมที่เหมาะสมด้วยจึงจะท า
ให้เขาสามารถเป็นผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นได้ และค านิยามนี้มักจะถูกน ามาเป็นกรอบแนวทางในการ
ก าหนด 
    โดยสรุป ความหมายของค าว่า Competency ก็คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills)  และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดง 
พฤติกรรม (Behavior) ที่จ าเป็น และมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่า
ผู้ อ่ืน Competency ของคนเกิดได้จาก 3 ทาง คือ พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ประสบการณ์       
การท างาน  และการฝึกอบรมและพัฒนา (ณรงค์วิทย์  แสนทอง : 2547) 
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   เทื้อน  ทองแก้ว., (ม.ป.ป.) กล่าวถึง องค์ประกอบของสมรรถนะ หลักตามแนวคิดของ 
McClelland ที่ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้  

(1) ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญ  เช่น  ความรู้ด้านเครื่องยนต์ บัญชี กฎหมาย  เป็นต้น  

(2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว  

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self–concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และ   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง 
เป็นต้น  

(4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือ มีลักษณะเป็นผู้น า  เป็นต้น  

(5) แรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายในซึ่ง
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือ มุ่งสู่ความส าเร็จ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3  องค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ส่วน 
ที่มา: องค์ประกอบของสมรรถนะ: เข้าถึง 23 เมษายน 2559  จาก 
http://file.siam2web.com/cmmba/david_mcclelland.pdf 
 

โดยที่ความรู้และทักษะจะอยู่ส่วนบน สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยากจากการศึกษา
ค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรง หรือ การฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

จากแนวคิดของ McClelland นั้น Scott B. Parry นักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง 
เห็นว่าควรจะรวมส่วนประกอบที่เป็นความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่ม
เรียกว่า คุณลักษณะ (attributes) เข้าไว้ในความหมายของสมรรถนะ (Competency) ดังนั้น 
บางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้  ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตาม
ทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่าสมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ และเจตคติ/
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แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
2004: 48) ดังภาพที่ 2-4 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-4  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดข้ึนมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ทีม่า: เทื้อน ทองแก้ว, (มป.ป.) 
  

จากภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด
สมรรถนะดังนั้นความรู้ใดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดกิจกรรม   
จนประสบความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ สมรรถนะในที่ นี้จึงหมายถึงพฤติกรรม         
ที่ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถถือว่าเป็นความรู้  แต่ถ้าน าความรู้มาท า
หน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ  และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
 ในท านองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้ านถือว่าเป็นทักษะแต่
ความสามารถในการสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งได้ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
 หรือในกรณีเจตคติ/แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลัง
ท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นสมรรถนะ   
 สมรรถนะตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

(1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ 
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถที่จะท างานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น  
สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น   

(2) สมรรถนะที่ท าให้ เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) 
หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน  สูงกว่าคนทั่วไปจึงท าให้
เกิดผลส าเร็จที่แตกต่างกัน 
 

 เทื้อน , (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง ประเภทของสมรรถนะ ว่าจ าแนกได้เป็น 5 ประเภท คือ  
(1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่

ละคนมี  เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น ความสามารถของนักดนตรี         
นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น  ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

(2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ
การท างานในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข  การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น   

(3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัทเชฟลอน จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการขุดเจาะ
น้ ามัน หรือบริษัทโตโยต้า มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น   

สมรรถนะ 

       A    B 

ความรู้  ทักษะ  เจตคติ 

ท าให้บุคคลต่างกัน ขั้นพ้ืนฐาน 
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(4) สมรรถนะหลัก (Core  Competencies) หมายถึง  ความสามารถส าคัญที่
บุคคลต้องมี หรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เช่น  พนักงานเลขานุการส านักงานต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้  ติดต่อประสานงานได้ดี  เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัท ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น  

(5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน 
เช่น  ข้าราชการต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน  
สอบสวน  บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม  เป็นต้น 
 

2) กระบวนการจัดการความรู้  
ทัศนา,(2557) กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้

เข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดพัฒนาการของความรู้ ซึ่งต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้ง
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์การ มีการแยกแยะว่าความรู้ใดควรน ามาใช้ในองค์การและ
ภายนอกองค์การ แล้วน าความรู้นั้นมาก าหนดโครงสร้างรูปแบบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะ
น ามาผลิตเผยแพร่โดยผู้บริหาร ผู้ด าเนินการด้านกระบวนการจะต้องเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์การ
อย่างชัดเจนว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายใด  

 

การด าเนินการให้เกิดกระบวนการความรู้ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creation) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการใช้หรือเผยแพร่
ความรู้ (Knowledge Utilization) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1)  การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นวิธีการผนวกความคิด ความเข้าใจ
และประสบการณ์เข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นความรู้ใหม่ การสร้างความรู้เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เดิม ก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไป 

(2)  การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก     
โดยการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบอร์ด บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(3) การแบ่งปันความรู้ เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์การ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ช่วยท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ 
และ  การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

(4) การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ ครอบคลุมถึงการเผยแพร่สารสนเทศให้บุคลากรใน
องค์การสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์การได้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการด าเนินงาน
เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ าๆ ก่อนที่จะน าความรู้มาใช้ ความรู้ควรได้รับการจัดเก็บและการสืบค้น 
(Knowledge storage and Retrieval) เป็นการก าหนดสิ่ งที่องค์การจะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ 
พิจารณาถึงการเก็บรักษาและการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการท าได้
หลายวิธี โดยกรณีเป็นความรู้ชัดแจ้งอาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
กรณีเป็นความรู้ฝังลึกอาจจัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว วีทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
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นอกจากนี้  น้ าทิพย์ วิภาวิน ., (2547). ยังได้กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
(Managing Knowledge) ว่ามี 3 ขั้นตอน ได้แก่ดังนี้  
        (1)  การจัดหาความรู้จากแหล่งต่างๆ (Knowledge acquisition) การจัดหาความรู้
เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมู่ความรู้
อย่างเป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ความรู้โดย
แบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบตัวอักษรเป็นระบบ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ท าให้ความรู้ในหมวดเดียวกันอยู่ด้วยกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและ         
การค้นหาเพื่อน ามาใช้ 
 (2)  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์กร มี     
4 ระดับ ได้แก่ Know what (เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง), Know how (เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกของ      
ความเป็นจริง), Know why (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของ
ประสบการณ์แก้ปัญหาน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ อ่ืน), Care why (เป็นความรู้ในเชิงความคิด
สร้างสรรค์ริเริ่ม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและท าให้ดีขึ้น) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ใน
องค์การ 

(3) การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Utilization) การเผยแพร่สารสนเทศให้
คนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพ่ือประโยชน์ ในการตัดสินใจและการด าเนินงานที่ไม่
ผิดพลาดซ้ าซ้อน ตัวอย่างการสร้างคลังความรู้ขององค์กร เช่น 

-  การรวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อบุคลากรผู้ช านาญในแต่ละฝ่าย 
-  การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณ์จ าแนกเป็นเรื่องๆ หรือหัวข้อเพ่ือเป็นคู่มือ

ส าหรับคนในองค์กร ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
- การรวบรวมข่าวส าคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือธุรกิจเดียวกัน รวมทั้ง

ข้อมูลลูกคา้ 
 

3)  องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี 
      ทัศนา, (2557) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
               ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้      
การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้
ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยีในการท างานร่วมกัน และเทคโนลียีในการจัดเก็บ 
เทคโนโลยีในการสื่อสารช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้ง
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย ผ่านระบบ
อินเตอร์เนต อินทราเน็ตหรือโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกันช่วยให้สามารถ
ประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคเรื่องของระยะทาง เช่น วิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
กรุ๊บแวร์ หรือ เครือข่ายโซเชียลอย่างอินสตราแกรม เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนช่วยประสานสนับสนุนและอ านวยความสะดวกกระบวนการจัดการความรู้ใน 3 ประการ ดังนี้ 
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(1) การแสวงหาความรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ประเภทชัดแจ้ง
และรู้ฝังลึก ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องช่วยประสานและอ านวยความสะดวก 

(2) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ เป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ใน
เรื่องต่างๆ 

(3) การใช้ประโยชน์จากความรู้ การเรียนรู้จะบูรณาการอยู่ในองค์การ มีอะไรอยู่
ในองค์การ สมาชิกปรับใช้สถานการณ์ใหม่ได้ตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และการใช้
ประโยชน์ความรู้จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งการแสวงหาความรู้ ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่รวมถึงบุคคลในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในงานต่างๆ 

 

เทคโนโลยีหลักๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  
(1) เทคโนโลยีสื่ อสาร  (Communication Technology) ช่ วยให้ บุ คลากร

สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้
ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอ่ืนได้หรือระบบส านักงานอัตโนมัติ  (Office 
Automation System – OAS) มุ่งอ านวยความสะดวกหรือเพ่ิมผลผลิตในการท างานของบุคคลากรที่
ท างานด้านสารสนเทศในส านักงานซึ่งกิจกรรมที่ท า ได้แก่ 

- การจัดการงานเอกสาร 
- การจัดตารางการท างาน 
- การติดต่อสื่อสาร 
- การจัดการข้อมูล 

(2) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน  (Collaboration Technology) ช่วยให้
ประสานการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องระยะทางหรือระบบสนับสนุน
การท างานกลุ่ม (Group Collaboration System – GCS) ในการใช้องค์ความรู้ร่วมกันในองค์การ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Groupware) จึงเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายฐานข้อมูลและ
อีเมลเข้าด้วยกัน 

(3) เทคโนโลยีการจัดเก็บความรู้ (Storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและ
จัดการความรู้ต่างๆ หรือระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Work System – KWS)         
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท างานของบุคคลที่ท างานโดยต้องใช้ความรู้ (knowledge 
worker) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence – AI) ท าหน้าที่ในการจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์การและการน ามาใช้ในภายหลังเป็น
ระบบที่พัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานแบบที่ต้องใช้ปัญญาเหมือนมนุษย์ได้ เช่นหุ่นยนต์ท า
ความเข้าใจภาษาธรรมชาติระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบฐานข้อมูล  

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ 
1)  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining Tools) เครื่องมือโอแลป (OLAP tools) 

เครื่องมือการท าแผนแนวคิด (Conceptual Mapping Tools) และเครื่องมือตัวแทนชาญฉลาด 
(Intelligent Agents) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแสวงหาความรู้ 



17 
 

 

 

2) ระบบจัดการเอกสาร (Document Management Systems) เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

3)  การหาเหตุผลโดยการอิงกรณี ศึกษา (Case-base Reasoning) แผนที่ ภาพ 
(Visual Maps) ที่จัดเก็บเมทาดาทา (Metadata Repositories) ไดเรกทอรีฐานข้อมูล/ฐานความรู้ 
(Data/Knowledge Base Directories) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

4) อีเมล (E-mail) โปรแกรมกระแสงาน (Workflow Software) คลังข้อมูลดาต้า/
มาร์ค (Data Warehouse/Data Mar) อินทราเน็ต (Intranet) เว็ป (Web) และเทคโนโลยีการค้นหา
และค้นคืน (Search and Retrieval Technologies) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการเข้าถึงความรู้ 

5) เครื่องมือการท างานร่วมกัน (Collaboration Tools) เครื่องมือการประชุมโดย
ใช้เสียง/วีดิทัศน์ (Audio/Video Conferencing Tools) โปรแกรมสนับสนุนการประชุม (Meeting 
Support Software) เครือข่ายสังคม (Social Network) วิกิ (Wiki) ที่ใช้ในขั้นตอนแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ 

6)  อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) และโปรแกรมการช่วย
ฝึกอบรม (Computer Aided Training – CAT) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดการเรียนรู้ 

ส าหรับ ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ มีดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีให้บุคลากรทุกคนได้ใช้ ซึ่ง

ระบบดังกล่าวควรจะสนับสนุนระบบการเผยแพร่ความรู้แบบทั่วทั้งองค์การ และท าให้พนักงานทุกคน
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การต้องจัดหาเครื่องมือในการสื่อสารให้
บุคลากรใช้อย่างท่ัวถึง 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแหล่งจัดเก็บข้อมูลและความรู้ขององค์การให้เป็นหมวดหมู่ ต้อง
ปรับรูปแบบของข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่เดิมโดยใช้ต้นแบบหรือเท็มเพลต (template) ส าหรับการป้อน
ข้อมูล เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและความสอดคล้องข้อมูลเสียก่อน และควรติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เพ่ือแปลข้อมูลจากสื่อต่างๆด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานการ
บริหาร และกิจกรรมต่างๆให้เป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีในการจัดสินค้าให้ตรง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นย ามากขึ้น และเพ่ิมส่วนของก าไรด้วยการก าหนดราคาที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบประสมประสานและ    
แอพพลิเคชัน ส าหรับการค้นหาความรู้และการท าเหมืองข้อมูล ในขั้นตอนสุดท้ายนี้องค์การจะจัดตั้ง
ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ รวมทั้ ง
ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานในด้านต่างๆ ค าปรึกษาแนะน าและจัดเตรียมพนักงานที่มีคุณภาพให้แก่
หน่วยงานต่างๆ 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีส าหรับจัดการความรู้  คือ บุคลากรในส่วนต่างๆสามารถ
เรียกข้อมูลเดียวกันหรือเข้าถึงความรู้เรื่องเดียวกันพร้อมๆ กันได้ สามารถท างานได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ
จากการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงความรู้  องค์การจะได้รับประโยชน์จากทั้งการรวมอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางและจากการกระจายอ านาจออกจากส่วนกลาง ทุกคนจะมีโอกาสในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
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ของตนเอง เนื่องจากมีการน าความรู้มาเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ และบุคลากรในภาคสนามจะ
สามารถรับและส่งความรู้จากสถานที่ใดก็ได้  รวมถึงองค์การสามารถปรับแผนงานต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงท ี
    

2.1.3 ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
Sohlussel., Art. (2009). ได้ให้เหตุผลว่า “ท าไมการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญ” 

ไว้ดังนี้  
(1) บุคลากรใช้เวลาร้อยละ 20-30 ของเวลาท างานไปในการค้นหาข้อมูล 
(2) อัตราการเข้าออกของบุคลากรจะสูงถึงร้อยละ 50 ในอีก 5 หน้า 
(3)  พลังการเพ่ิมพูนปัญญาขององค์การเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างผู้รู้กับ      

ผู้ต้องการรู้ 
(4)  การน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ซ้ า 
(5)  ท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างความรู้ ถ่ายโอนความรู้และจัดเก็บ

ความรู้ 
(6)  ปรับปรุงผลงานองค์กรและลดต้นทุน 
(7)  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice) 
 

ทั้งนี้ Sohlussel., (2009). ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นกับองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ คือ คน (80%) กระบวนการจัดการความรู้ (10%) และเทคโนโลยี (10%) ตามภาพที่ 2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2-5 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

ที่มา: Sohlussel., Art, (2009). เข้าถึง 23 เมษายน 2559 จาก 
http://www.slideshare.net/artschlussel/what-is-knowledge-management-2979169 
 

Editoreye. (2015) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นเรื่องส าคัญส าหรับการพัฒนาและ        
สร้างความเจริญเติบโตแก่กิจการเป็นหัวใจหลักเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ       
และสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบด้านคน ด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้และด้านเทคโนโลยี ดังภาพที่ 2-6 
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ภาพที่ 2-6  ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

ที่มา: องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Dilip Bhatt, 2000) 
 

ในด้านองค์ประกอบของคน จะพบว่า องค์การจะประสบความส าเร็จไม่ได้หากไม่ได้ลงทุน 
ลงแรงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น การสร้างทัศนคติ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 
การจูงใจ การสร้างทักษะการสร้างทีม และการก่อให้เกิดการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีบทบาท
ต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ถึงร้อยละ 80  

ในด้านกระบวนการจัดการความรู้ จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนการจัดการความรู้ 
ก าหนดขั้นตอนการจัดการความรู้ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ที่เรียก
กันว่า CoP (Community of Practices)  

ในด้านเทคโนโลยี ต้องจัดให้มีคลังข้อมูล คลังความรู้ และเครื่องมือที่เข้าถึงความรู้เพ่ือใช้
ในการท างานและตัดสินใจ 

 

2.1.4 รูปแบบของการจัดการความรู้ 
ธีระพล  มโนวรกุล, (2551) อธิบายถึงรูปแบบการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ 
ความรู้ในองค์กรนับเป็นทุนที่ส าคัญจึงต้องมีการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้น องค์กรต้อง

เลือกรูปแบบการจัดการความรู้ที่ เหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง เพ่ือที่จะได้น ารูปแบบนั้นมา
ประยุกต์ใช้จัดการกับความรู้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่องค์กรจะเลือกรูปแบบของการ
จัดการความรู้มาใช้นั้นองค์กรจะต้องศึกษารูปแบบของการจัดการความรู้ต่างๆ มาเปรียบเทียบกันและ 
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

การเรียนรู้แบบวงลูปเดียว (Single Loop Learning) การเรียนรู้ในแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
องค์กรเผชิญหน้ากับปัญหาและความผิดพลาดทางการจัดการให้มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมี       
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสะสมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบลูปซ้อน (Double Loop Learning) เป็นการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและ
สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้
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และเป็นที่มาของแบบจ าลองธุรกิจใหม่ที่ สอดคล้องกับความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

การเรียนรู้แบบลูปสามชั้น (Triple Loop Learning) เป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาหลักการใหม่
ที่องค์การสามารถน าไปด าเนินการในขั้นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-7 วงลูปการเรียนรู้ 

ที่มา: Toivo Vage, (2015).  Loops of Learning. เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก 
http://agilehope.blogspot.com/2015/07/loops-of-learning.html 
 
 ทั้งนี้ “Federal Health Futures Summit Leadership Learning for Transformational 
Change”September 10-11, 2012 Washington DC Metro Region ได้อธิบายการเรียนรู้แบบ  
วงลูป ทั้งสามไว้ดังภาพที่ 2-8 ดังนี้ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2-8 การเรียนรู้แบบวงลูปเดียว วงลูปซ้อน และสามชั้นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ 
ที่มา: Debategraph, (ม.ป.ป.) เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก 
http://debategraph.org/Details.aspx?nid=250157 

 

http://agilehope.blogspot.com/2015/07/loops-of-learning.html
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ส าหรับประเทศไทย รูปแบบการจัดการความรู้มีหลายรูปแบบเช่นกัน แต่การน ามาใช้นั้น
องค์กรต่างๆ ก็มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่ได้รับความนิยม 3 รูปแบบ คือ โมเดลปลาทู  โมเดลการจัดการความรู้ตามแนวคิด กพร. และ
โมเดลการจัดการความรู้ตามแนวคิด สรส. 

(1) โมเดลปลาทู (Tuna Model)  (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2548) 
แนวคิดรูปแบบการจัดการความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

ในรูปแบบปลาทูนั้น มีแนวคิดที่ว่า ปลาทู 1 ตัวมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะอธิบายว่าแต่ละส่วน
คืออะไรมีความส าคัญอย่างไร 

เป้าหมาย (ส่วนหัวปลา) หรือ KV (Knowledge Vision) 
ส่วนหัวที่ท าหน้าที่มองหาเส้นทางที่เดินทางไป แล้วคิดวิเคราะห์ว่า จุดหมายอยู่ที่ไหนต้อง

ว่ายแบบใดไปในเส้นทางไหน และไปอย่างไร ในที่นี้เราจะเปรียบเป็น การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) ก่อนที่เราจะท างานอะไรซักอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร จุดหมายคืออะไร 
และต้องท าอย่างบ้าง 

ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) หรือ KS (Knowledge Sharing) 
ส่วนล าตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในที่นี้

เราจะเปรียบเป็น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือเราจ าเป็นต้องสร้าง
บรรยากาศที่เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) หรือ KA (Knowledge Access) 
หางปลา ท าหน้าที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ไป เปรียบเสมือนการเข้าถึงความรู้  

(Knowledge Access) หรือ คลังความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสมความรู้ที่มาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ซึ่งความรู้เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ คู่มือต่างๆ 

โดยทุกส่วนนั้นมีความส าคัญ และเชื่อมโยงถึงกันเพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหากส่วนใดที่ท าแล้วบกพร่องหรือไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ตามมาด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-9  โมเดลปลาทู 
ที่มา: Nay_Wuttinan, (2554) เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก 

http://nayphysics.blogspot.com/2011/10/1.html 
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(2) โมเดลการจัดการความรู้ตามแนวคิด กพร.  
การจัดการความรู้ตามแนวคิดของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง มณี สุขประเสริฐ, (2553).  ได้กล่าวถึง

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ไว้ ดังนี้ 
2.1 กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (KM Process) ประกอบด้วย 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาว่าองค์กรมี
ความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ท าให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้
อะไรบ้าง หรือการท าแผนที่ความรู้ ( Knowledge Mapping ) เพ่ือหาว่าความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับ
องค์กร แล้วจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และ
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากแผนที่
ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จ าเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึง
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีนั้น องค์กรอาจสร้างความรู้จากความรู้เดิมที่มีอยู่ 
หรือน าความรู้จากภายนอกองค์กรมาใช้ก็ได้    ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ขั้นตอนนี้ประสบความส าเร็จคือ 
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันได้รวดเร็วและการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกก็ท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่
ต้องการแล้ว องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบหมายถึง การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆเพ่ือให้
เก็บรวบรวมการค้นหา การน ามาใช้ท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ตัวอย่างการแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้น าไปใช้อย่างไร และ
ลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบไหน โดยทั่วไปแบ่งตามสิ่งต่อไปนี้ 

- ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร เช่น จัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
- หัวข้อ/ หัวเรื่อง 
- หน้าที่/ กระบวนการ 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด หรือกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 

 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
นอกจากการจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้วองค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษา 
ที่เข้าใจง่าย และใช้ได้ง่าย ซึ่งอาจท าหลายลักษณะคือ 
 - การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
ท าให้การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหาและการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว 

 - การใช้ “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยจัดท าค าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความ 
ความหมายของค าต่างๆที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลารวมทั้งต้องให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเปิดใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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 - การเรียบเรียง ตัดต่อ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น 
ครบถ้วน เที่ยงตรง ทันสมัยสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  องค์กรต้องมีวิธีการในการจัดเก็บและ
กระจายความรู้เพ่ือให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ได้ โดยทั่วไปการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 
                            (1) “Push” (การป้อนความรู้) คือการส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ 
เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ    
บริการขององค์กร 
 (2) “Pull” (การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) คือการรับที่ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่
เฉพาะข้อมูล/ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป
องค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้แบบ “Push” และ “Pull” เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ใช้ข้อมูล/ ความรู้ 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Access)  การแบ่งปันความรู้ประเภท 
Explicit วิธีที่นิยม เช่น การจัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ หรือการจัดท าสมุดหน้าเหลืองโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ท าให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit 
สามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและวัฒนธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสานเพ่ือ
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวก วิธีการหลักๆ มีดังนี้ 

-  ทีมข้ามสายงาน 
-  lnnovation & Quality Circles (IQCs) 
-  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Community of Practice หรือ CoP 
-  ระบบพ่ีเลี้ยง ( Mentoring System) 
-  การสับเปลี่ยนสายงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน            

(Secondment ) 
- เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Forum ) 

 7. การเรียนรู้ (Knowledge Access) วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ คือ 
การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร 
กล่าวคือหากองค์กรใดก็ตามถึงแม้จะมีวิธีการในการก าหนด รวบรวม คัดเลือกถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้  
ที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรที่
ใช้ ดังค ากล่าวของ Peter Senge ที่ว่า “ความรู้คือความสามารถในการท าอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิผล” 
     การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งจะไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของ
องค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้นี้ก็จะถูกน าไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ อีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
ที่เรียกว่า“วงจรการเรียนรู้” ซึ่งวงจรความรู้ เริ่มจากองค์ความรู้ แล้วไปสู่ การน าความรู้ไปใช้ เมื่อน าความรู้ไป
ใช้แล้วก็จะท าให้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็น องค์ความรู้อีกครั้งหนึ่ง 
 

2.2 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน  (Change Management 
Process)  ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีที่มาจากบริษัท Xerox ได้ท าการจัดการความรู้ในองค์กรจนประสบ
ความส าเร็จ สามารถถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนในองค์กร เมื่อคนออกจากองค์กรความรู้นี้ยังส่งต่อให้
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รุ่นต่อไปได้  ทั้งนี้  รูปแบบของ Xerox Model (ศรีไพร และเจษฎาพร , 2549) เป็นรูปแบบของ      
การจัดการความรู้ที่บริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาน ามาใช้แล้วประสบ
ความส าเร็จ (ตามแนวคิดของ Mr. Robert Osterhoff) และมีหลายองค์การในประเทศไทยที่มีการน า
รูปแบบนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้  

1. การจัดการการเปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior 
Management) สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ 

2. การสื่อสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยค านึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางในการสื่อสาร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม และเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ 

4. เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 

5. การวัดผล (Measurements) เลือกการวัดผลเพ่ือให้ทราบถึงสถานะ ความ
คืบหน้า และผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถทบทวน และ
ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจองการจัดการความรู้ 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) มีการยกย่อง
ชมเชย และระบบการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้จะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจ และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ดังภาพที่ 2-10 

 ภาพที่ 2-10  โมเดลการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ที่มา : กรมควบคุมโรค. เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก http://v2.kmddc.go.th/  
 

(3) โมเดลการจัดการความรู้ตามแนวคิดสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน
เป็นสุข (สรส.) โดยมี อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อ านวยการสถาบัน สรส. ทีม่ีประสบการณ์การท างาน
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ร่วมกับชุมชน โดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้ไปหนุนเสริม สร้างศักยภาพให้แกนน าที่เป็นชาวบ้าน 
สามารถ “คิดเป็น เชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่” ท างานเพ่ือชุมชนตนเอง รู้จักใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่
อย่างฉลาด ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่อยู่ในชุมชน เช่น อบต./สถานีอนามัย/องค์กรท้องถิ่นต่างๆ 
ผลงานที่ส าคัญ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือ ทฤษฎี “โมเดลประเทศ” ความหมาย คือ ในแต่ละชุมชน
เปรียบเสมือนเป็นประเทศหนึ่ง มีนายก อบต.คือ นายกประเทศ กรรมการ อบต.จะถูกมอบหมายให้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ (ตามความถนัด/ช านาญ) เช่น กระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ทั้งหมดของคนในชุมชน ประสานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยไม่สนใจว่าจะมาจากกรม/กระทรวงไหน 
ภาคราชการเราจะแบ่งหน้าที่ตาม กอง /กรม/กระทรวงที่เราสังกัด แต่ทุกเรื่องจะไหลลงไปในชุมชน (ซึ่งเป็น
แหล่งสุดท้ายที่เป็นนิติบุคคล) นายก อบต.ก็คือ คุณอ านวยดีๆ นั่นเอง โมเดลประเทศท าให้ อาจารย์ทรงพล
ทราบว่า การที่ท าให้ผลงานส าเร็จ หรือผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่น “ต้องปักธงสร้างแรงบันดาลใจ”          
ให้เกิดขึ้น เน้นการจัดการความรู้ก่อน-ระหว่าง-หลังท างาน เมื่อปฏิบัติงานแล้วต้อง “ถอดบทเรียน”      
ทุกครั้ง น าบทเรียน(สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่)มาปรับใช้ เพ่ือยกระดับการท างานให้ดีกว่าเดิม แนวคิด สรส.       
เน้น “ปัญญาปฏิบัติ”มิใช่ “ทฤษฎีปฏิบัติ” จุดเด่นของแนวคิดนี้ที่แตกต่างจาก 2 แบบแรก คือ แต่เดิม
ทฤษฎีหรือคู่มือต่างๆจะถูกสร้างจากผู้มีความรู้ ผู้ที่จบการศึกษาสูงๆเท่านั้น ผู้ปฏิบัติอย่างเราๆ ก็ท าตาม
(แบบเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง) แต่แนวคิดของ อาจารย์ทรงพลเน้นให้ผู้ที่ปฏิบัติ(จริง) สามารถสร้างทฤษฎี      
ได้เอง จัดท าคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและคู่มือนี้จะมีความเป็นพลวัตร ไม่นิ่ง เมื่อไปใช้แล้วข้อมูลเปลี่ยน 
บริบทเปลี่ยน คู่มือก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย 

ทรงพล เจตนาวณิชย์, (2549). ได้เขียนบทความ “เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การประยุกต์ใช้
แนวคิด หลักการ เครื่องมือ การจัดการความรู้ ในการพัฒนาคนและส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง” ไว้ดังนี้  

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) เป็นหน่วยงานภาคประชาชน 
ภายใต้มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (Local Development Foundation) ซึ่งสนใจเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในระดับต าบลซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นผู้ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน เปรียบเสมือนเป็น “รัฐบาลท้องถิ่น” โดยในระยะปี 2548-2549 นี้ สรส. ได้เข้าไปส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย       
ภาคกลาง 6 จังหวัดคือ สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ให้มี       
ขีดความสามารถที่จะ “บรรลุเป้าหมายการท างานของตนเองในด้านต่างๆโดยใช้ความรู้” ประเด็นที่ อปท.
ต่างๆ สนใจก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง การพัฒนาคนของอปท. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ซึ่งโยงถึงครอบครัวและผู้ปกครอง การกินอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในต าบล (การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร  กลุ่มอาชีพต่างๆ)  และเรื่องสุขภาพในมิติทั้งของร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน โดย สรส.  
ท าหน้าที่เสมือนเป็น “เพ่ือนคู่คิด” ของอบต. มีนักจัดการความรู้ท้องถิ่น (นจท.) และทีมงาน สรส. เป็น    
ผู้ประสานงาน เชื่อมโยง เป็นเพ่ือนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน 
                          การประยุกต์ใช้แนวคิด  หลักการ  และเครื่องมือในการจัดการความรู้ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของชุมชน  สรส. ท าอยู่ 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือองค์กร และ
ระดับเครือข่าย 
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ในระดับบุคคล สรส.เข้าไปหนุนเสริมแกนน าในต าบลที่สนใจและรับผิดชอบประเด็น
ต่างๆ เช่น การพัฒนาสมาชิกอบต.และผู้น าในต าบล การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มาร่วม
เรียนรู้กับสรส. แล้วกลับไปท างานในพ้ืนที่ โดยแกนน าเหล่านี้ นอกจากจะ “เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง” แล้ว 
ยังท าหน้าที่ “พากลุ่มเรียนรู้” ด้วย 
                         ในระดับกลุ่ม มีประเด็นที่กลุ่มต่างๆ สนใจ ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มแม่บ้านต าบล    
วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สนใจทบทวนการท างานของตัวเองที่ผ่านมาเพ่ือมองต่อไปข้างหน้า     
กลุ่มครูศูนย์เด็กเล็กอบต.ประดู่ยืน ต.ลานสัก จ.อุทัยธานี สนใจที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ดีขึ้นทุกๆ ปี 
                  ในระดับองค์กร มีภาพความก้าวหน้าที่น่าสนใจของ อบต.วัดดาว จ.สุพรรณบุรี             
ที่พยายามสร้าง “ทีมต าบล”ซึ่งประกอบด้วย อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าทางธรรมชาติในชุมชน 
(ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกองทุน ฯลฯ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โรงเรียนผู้น า” นอกจากนี้ก็พยายามสร้าง
แกนน าและทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืนๆ เช่น “โรงเรียนกลุ่มอาชีพสตรี” ที่หันกลับมา
มองเศรษฐกิจ การตลาด และการผลิตเพ่ือรับใช้ชุมชนของตัวเอง “โรงเรียนพ่อแม่” ที่ผู้ปกครองจะร่วมกัน
สร้างสมอง สู่โอกาสทองของชีวิตบุตรหลานตัวเองได้อย่างไร การท างานทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย          
ถ้าการจัดการในระดับองค์กรของอบต.ที่จะผสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก อบต.  
      ในระดับเครือข่าย เราได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซื้อขายความรู้ซึ่งกันและกัน       
เรียกภาษาง่ายๆว่า “ตลาดนัดความรู้” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง 5 จังหวัด คือ จังหวัด
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาทและอุทัยธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่เราได้ไปส่งเสริมนักจัดการความรู้
ท้องถิ่นในระยะแรกที่เราได้ท าไปแล้ว 2 ปี และมีการขยายผลต่อไป  
            กระบวนการจัดการความรู้ ได้ใช้แนวคิดและเครื่องมือของการจัดการความรู้             
ที่แพร่หลายอยู่ในวงการทั้งภาคธุรกิจและของรัฐบาล  หน่วยงานราชการทั้งหลาย  
                          ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องของการจัดการความรู้เชื่อว่า ความรู้มีอยู่ในตัวของบุคคลทั้งหลาย  
อยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์จะสะสมความรู้ไว้มาก เป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ฝังลึก   
ซึ่งในการจัดการความรู้เราเรียกว่า Tacit Knowledge ความรู้แบบนี้จะมีวิธีการสกัดและใช้กระบวนการ
อย่างไรที่จะดึงออกมาให้เป็นประโยชน์กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยที่เครื่องมือของการจัดการความรู้ที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ได้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับของเครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ 
พ้ืนที่ หลายๆ องค์กรและก็มาเรียนรู้ร่วมกัน หรือว่าเราจะประยุกต์ใช้ในตัวขององค์กรเอง คือในตัวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบต. เทศบาลหรือว่า อบจ. หรือว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการท า
โครงการหรือการพัฒนางานในพื้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้เข้าไป
ช่วย เพราะว่าในเรื่องของการจัดการความรู้นั้น 
      สิ่งที่ส าคัญที่สุดประการแรกคือ ต้องมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เราจะ  
ปักธงอะไร เราจะก าหนดหัวปลาอะไร ถ้าเปรียบเสมือนปลาทั้งตัว วิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงเราต้องมีความชัดเจน 
                    ประการที่สอง คือ การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น เราจะต้องรู้ว่า
เราจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง เราจะต้องมีทักษะอะไร และความรู้นั้นเรามีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีเราจะไปหา
จากที่ไหน และเราจะจัดการความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่
เราก าหนดได้อย่างไร 
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      ในระดับเครือข่ายได้จัดตลาดนัดความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในครั้งแรก     
ได้เชิญเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดที่เราเคยท างานร่วมกันมาก่อนหน้านั้น เราก็ทดลอง
ใช้แนวคิดและเครื่องมือของการจัดการความรู้ในการที่เปิดเวทีนี้ขึ้นมา ที่เราเรียกตลาดนัดความรู้นั้น   
ความจริงก็คือเครือข่ายการเรียนรู้นั่นเองที่ เราเคยมาแลกเปลี่ยนกัน แต่ว่าเรามีเครื่องมือที่ชัดเจนขึ้น        
ที่เข้มข้นขึ้นในการที่จะสกัดความรู้ฝังลึกที่อยู่ประสบการณ์ของคนทั้งหลาย และเครื่องมืออันนั้นก็คือ   
พลังของเรื่องเล่า  เป็นการเล่าจากผู้ที่ประสบผลส าเร็จ ผู้ที่มีความก้าวหน้า และมีการซัก การถาม        
การตีความ จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม  ภายใต้การอ านวยการพูดคุยของ”คุณอ านวย” ซึ่งต้องผ่านการ
ฝึกฝนทักษะมาอย่างดี เพ่ือให้เห็นรายละเอียดของเหตุปัจจัยต่างๆที่ท าให้เค้าท างานส าเร็จ  สิ่งที่ส าคัญอยู่
ตรงนี้ คือ การหาความรู้แบบ “ท าได้อย่างไร (How to)” ความรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมเวทีสามารถรู้ได้ว่า
ความส าเร็จเหล่านั้นประกอบด้วยเงื่อนไข ปัจจัยอะไร และคนที่ท าเรื่องเดียวกันอยู่ก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้
ว่ามีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จอยู่ และความส าเร็จนั้นเค้าสามารถท าได้อย่างไร มีอะไรที่เป็นปัจจัยและ
เป็นเงื่อนไขที่ท าให้สิ่งเหล่านี้ส าเร็จ 
                          ในการประยุกต์ ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการความรู้ของเครือข่าย          
เราจะต้องท าอย่างต่อเนื่องและต้องท าให้เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้ในเวทีประชุมแลกเปลี่ยน และ          
การจัดการความรู้ในงานจริงชีวิตจริง  ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีครั้งเดียวแล้วเลิกไป ต้องจัดเป็นระยะๆ ซึ่งเรา
เรียกว่า “เป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติการเรียนรู้” หรือ COP (community of Practice) ซึ่งในหลักการ
จัดการความรู้ก็อยู่ที่ว่า ท าอย่างไรให้เวทีการเรียนรู้เหล่านี้มันถูกจัดการ หมุนเกลียวความรู้ให้ยกระดับไป
เรื่อยๆ ไม่ใช่อยู่กับที่ ไม่ใช่มาคุยแล้วครั้งหน้าก็ไม่มาเจอกัน ขยับไม่ได้แล้ว 
 ในกระบวนการของตลาดนัดความรู้นั้น นอกจากพลังของเรื่องเล่า การตีความ     
การหาเงื่อนไขปัจจัยแห่งความส าเร็จแล้ว เราก็จะท าออกมาเป็นตัวชี้วัดด้วย เป็นตัวชี้วัดของ
ความสามารถที่จ าเป็นที่จะท าให้งานส าเร็จว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร และตัวชี้วัดจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไร 
โดยเรียนรู้จากกรณีที่คนเค้าท าส าเร็จแล้วจริงๆ ไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดทางทฤษฎีเป็นตัวชี้วัดที่ ได้           
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนตกผลึกแล้ว  แล้วก าหนดกันขึ้นมาใช้ในเครือข่ายของเรากันเอง ใช้ใน
การประเมินตนเองในแต่ละช่วงเวลา  
      คนที่มาในเวทีตลาดนัดความรู้นี้ จะพบว่ามีใครเก่งเรื่องอะไร อย่างไร และก็จาก   
การพูดคุยในเวทีเค้าก็สามารถตามไปเรียนรู้ต่อได้ในเบื้องต้น แต่หัวใจส าคัญคือ ท าให้เค้ารู้ ประเมินตัวเอง
ว่าเค้ามีความรู้แค่ไหนต่อการที่เค้าจะท างานที่ตัวเองตั้งเป้าไว้เองให้ส าเร็จ  ถ้าไม่พอเค้าจะไปหาที่ไหน    
อันนี้เป็นหัวใจส าคัญ แล้วประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองมีความสามารถเหล่านั้นแค่ไหนแล้ว พอเรา
จัดตลาดนัดความรู้เสร็จแล้ว และก่อนที่เค้าจะกลับมาอีกครั้ง เค้าต้องเอาแนวคิด เอาความรู้เหล่านี้ไป
ปฏิบัติซักระยะหนึ่ง และก็กลับมาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคืบหน้ากันอีก เพราะฉะนั้น
แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้เราจะให้ความส าคัญในเรื่องของความรู้ที่อยู่ในตัวคน ความรู้ที่อยู่ใน
ประสบการณ์ของทุกคน ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ว ซึ่งบางคนอาจจะเล่าไม่เก่ง แต่ในกระบวนการที่เราใช้เครื่องมือ
สกัดความรู้นี้จะมีคนคอยซักถาม ซึ่งจะท าให้เรื่องเล่านั้นออกมาได้ ความรู้นั้นออกมาได้ 
      เครื่องมือของการจัดการความรู้จะท าให้เจ้าของตลาดนัดความรู้ มีความชัดเจนว่า       
ในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้น ใครคือผู้รู้ และใครคือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพราะตลาดนัดความรู้ก็คือ      
การท าให้ผู้อยากซื้อกับผู้อยากขายมาเจอกันและมีการซื้อขายกันให้ มากที่สุด เพราะฉะนั้น เจ้าของ    
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ตลาดนัดความรู้จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์พอสมควร ที่จะสามารถจับคู่ได้ที่จะระบุได้ว่าคนนี้ควรที่จะอยู่
กลุ่มไหน กลุ่มนั้นก็จะเป็นการผสมผสานอย่างดีและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นและมีพลัง เป็น
การเอาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใส่ไว้ในเครือข่ายการเรียนรู้ แต่ที่เราเคยท ากัน
มาเราก็เป็นเครือข่ายการเรียนรู้กันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไม่เกิดความเข้มแข็ง ไม่เด่นชัด แต่เครื่องมือของ
การจัดการความรู้ตัวนี้จะมีความต่างอยู่ก็คือ ท าให้การจัดการมีความชัดขึ้น ท าให้การเกิดมรรคผลของการ
เรียนรู้มีความชัดเจนขึ้นและสามารถยกระดับอยู่ตลอดเวลา 
       โดยสรุปแล้วการจัดตลาดนัดความรู้โดยใช้แนวคิดและหลักการของการจัดการ
ความรู้นั้น 

1. จะให้ความส าคัญกับเจ้าของความรู้  ตัวจริง  เสียงจริง ที่มีประสบการณ์ตรง 
ท างานเรื่องนั้นจนมีความก้าวหน้า มีความส าเร็จที่น่าภูมิใจในระดับหนึ่ง 

2.  มีกระบวนการสกัดเรื่องเล่าออกมาเป็นความรู้ 
3.  มีความต่อเนื่องของเวที ที่เรียกว่า COP เวทีต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะว่า  

ความต่อเนื่องจะท าให้เกิดการยกระดับ 
ในการจัดตลาดนัดความรู้ที่ได้จัดไปแล้วยังไม่ครบขั้นตอนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น     

ที่ทางเราอยากให้มีโอกาสให้ เค้ามาพบปะกัน แล้วเค้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานที่คล้ายๆ กั น         
ความรับผิดชอบที่คล้ายๆ กัน ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือ เราต้องการให้เค้าได้เห็นรูปแบบที่แตกต่างกัน จากการ
ที่เคยไปฝึกอบรม จากการที่เค้าเคยไปประชุมที่อ่ืน และท าให้เค้าได้รู้จักเพ่ือน ว่าใครท าเรื่องนี้อยู่และเค้า
ให้ความสนใจ ในการจัดการเรื่องนี้ เราได้เตรียมการระดับหนึ่ง คือ ได้เตรียมคนซัก เรียกว่า คุณอ านวย 
และคนที่คอยจดบันทึกเวลาที่เราแลกเปลี่ยน หรือพอเล่ามาในที่ประชุมจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมีการ
ตีความ เราก็มีคุณบันทึกหรือคุณลิขิต แล้วแต่จะเรียกกัน ซึ่งเป็นคนที่จดบันทึกระหว่างการพูดคุย ความรู้
เหล่านี้เราถือว่าเป็นขุมความรู้ที่ส าคัญของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และขุมความรู้เหล่านี้มีอยู่เยอะมาก เมื่อ
เราน ามาพิจารณาให้ดี เราก็สามารถที่จะสกัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นแก่นความรู้ไว้เป็นประเด็นที่ส าคัญๆ 
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของความส าเร็จอะไรซักอย่างหนึ่ง พอเราซักถามไปก็จะมีรายละเอียดเยอะมาก ซึ่ง
เป็นความรู้ทั้งนั้น ซึ่งเราจะถามว่าเรื่องหลักๆ ที่ท าให้เค้าส าเร็จคืออะไร เราก็สามารถที่จะดูประเด็นหลักๆ 
ขึ้นมาได้ ตรงนี้คล้ายๆ กับเราสกัด “หัวกะทิ” ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ที่เราเรียกว่าเป็น “แก่นความรู้”  
       การจัดการความรู้ที่จะส าเร็จได้ในลักษณะนี้ จะต้องมีองค์ประกอบ คือ ต้องมี          
คุณอ านวย มีคุณบันทึก มีการซักถาม และมีการน าขุมความรู้ที่ได้มาท าเป็นแก่นความรู้ไปบันทึกไว้ เก็บไว้
อย่างเป็นระบบที่เราจะจัดการต่อและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป  
        ถามว่าใครมีส่วนที่จะท าให้กระบวนการนี้เคลื่ อนไปได้และเป็นการหมุนเกลียว
ความรู้ในเบื้องต้นก็คงเป็นโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้จัดตลาดนัดความรู้ เป็นผู้ที่เฟ้นหาคุณอ านวยและคุณลิขิต
เข้ามา ท าหน้าที่จริงๆ แล้วคุณอ านวยและคุณลิขิตนั้น ทางโครงการฯ ก็อยากจะให้เป็นคนในเครือข่าย           
เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาคนของเค้า ที่สามารถท าหน้าที่เป็นคุณอ านวยและคุณลิขิตได้ และสามารถ 
เป็นผู้ที่จะไปจัดตลาดนัดความรู้ เองได้ในพ้ืนที่ของเค้า ซึ่งคิดว่าวิธีการและกระบวนการเหล่านี้จะ         
เป็นประโยชน์ในการขยายผล และในเบื้องต้นเข้าใจว่าทางโครงการฯ เองจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลและก็พยายาม
คัดสรรจากนักจัดการความรู้ท้องถิ่นในเฟสแรก และภาคีทั้งหลายในพื้นที่ ที่เค้ามีความสามารถที่จะท า
บทบาทนี้ได้ เราก็ดึงเค้าเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกฝนไปในตัว 
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     โครงการฯ เองก็มีเป้าหมายส่วนหนึ่งในการสร้างคุณอ านวยและคุณบันทึกอยู่แล้ว       
ให้แพร่หลายไปทั่วทุกพ้ืนที่ เพราะว่าคุณอ านวยและคุณบันทึกจะเป็นกลไกส าคัญในการที่เอาแนวคิดและ
เครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ให้ได้ผล ถ้าจะใช้ให้ได้ผลจริง คุณอ านวยกับคุณบันทึกจะต้องเข้าใจ มี
ความรู้ว่าตัวเองมีบทบาทอะไรและจะต้องรู้ว่าตนเองจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในการท าหน้าที่คุณอ านวย
และคุณบันทึกเป็นต้น 
    คุณสมบัติของคุณอ านวยและคุณบันทึก 
       บทบาทของคุณอ านวยในหน้าที่ของเค้าก็คือ ท าหน้าที่ในการบริหารความรู้สึก 
บริหารอารมณ์ของทุกคนในกลุ่มให้แลกเปลี่ยนกันอย่างมีความสุขและท าให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการ
พูดคุยแลกเปลี่ยน ทุกคนได้ความรู้ใหม่กลับไปอย่างมีความสุข นั่นคือ เป้าหมายของการจัดการกลุ่มเรียนรู้   
      คุณอ านวยจะต้องมีบทบาทในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้คนที่พูดคุยกันอยู่ใน
กลุ่ม เริ่มต้นจากคนเล่าที่มีความสามารถที่จะท าให้ผู้เล่าสามารถเล่าออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
และเล่าออกมาได้อย่างมีความสุข และเล่าในลักษณะที่ได้เนื้อได้หนัง เพราะฉะนั้นคนที่ซักหรือคุณอ านวย
จะต้องคอยฟังอย่างมีสมาธิ ฟังอย่างคอยจับประเด็นและคอยกระตุ้นให้ผู้เล่าสามารถเล่าออกมาได้ 
ขณะเดียวกันต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังทั้งหลายสามารถรับฟังได้อย่างลึกซ้ึง ฟังอย่างใคร่ครวญ ฟังแล้วท าให้
อยากแลกเปลี่ยนโดยการตีความหมายเรื่องเล่าเหล่านั้นออกมาในมุมมองหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
เพราะเราเชื่อว่าความส าเร็จไม่ได้ เกิดขึ้นบนเส้นทางเดียวแต่มาจากหลายเส้นทาง เพราะฉะนั้น
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีประโยชน์อย่างยิ่ง ท าอย่างไรที่คุณอ านวยจะท าให้เค้าเกิดการ
กระตือรือร้นในการที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาและมีส่วนร่วมกันทุกคน เพราะฉะนั้นคุณอ านวยจะต้อง
มีความสามารถในการฟัง ในการจับประเด็น ในการซักประเด็น ในการโยนประเด็น ในการเชื่อมประเด็น 
และในการที่ดึงประเด็นหรือเบี่ยงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพราะบางครั้งเมื่อคุยไปแล้วจะไปหยุดอยู่ที่จุดใด
จุดหนึ่งมากเกินไป และในระยะเวลาที่จ ากัดเพราะฉะนั้นคุณอ านวยต้องมีความสามารถที่จะดึงประเด็นได้ 
เบี่ยงประเด็นได้และการสรุปประเด็น แต่การสรุปประเด็นนั้นต้องระวัง เพราะเราต้องมีส่วนช่วยให้กลุ่มได้
ตีความและช่วยกันสรุปให้มาก 
      ในส่วนของคุณลิขิตเอง ที่ส าคัญก็คือ การฟัง การจับประเด็นและก็เขียนขึ้นบน
กระดาษฟลิปชาร์ท สามารถจับค าส าคัญๆ ของเรื่องเล่าได้ เพราะว่าถ้าคุณบันทึกหรือคุณลิขิตท างานได้ดี 
กลุ่มก็จะตามบรรยากาศของการพูดคุยได้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคุณบันทึกที่เขียนขึ้นกระดาษนั้น จะช่วย
ให้ในที่ประชุมจะเสียสมาธิจากการฟัง แต่ก็สามารถเห็นข้อความที่บันทึกได้อยู่ว่ากลุ่มก าลังคุยอยู่จากเรื่อง
ไหนไปเรื่องไหน และคุณอ านวยกับคุณบันทึกจะต้องท างานเป็นทีม ถ้าคุณอ านวยเดินเรื่องดี ซักถามดี    
คุณบันทึกก็จะสามารถบันทึกได้ง่าย เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ด าเนินการอยู่คุณอ านวยและคุณบันทึก
จะต้องช่วยกัน 
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ภาพที่ 2-11  แนวคิดการจัดการความรู้ของ สรส. 
ที่มา : กรมควบคุมโรค. เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก http://v2.kmddc.go.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

ภาพที่ 2-12  โมเดลการจัดการความรู้ของ สรส. 
ที่มา : กรมควบคุมโรค. เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก http://v2.kmddc.go.th/  
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ภาพที่ 2-13  โมเดลการจัดการความรู้ของ ก.พ.ร.ของ สคส. และของ สรส. 
ที่มา : กรมควบคุมโรค. เข้าถึง 23 เมษายน 2559. จาก http://v2.kmddc.go.th/ 
 

2.1.5 ชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of Practice) หรือ CoP 
นิคม อ่อนละมัย, (ม.ป.ป.) กล่าวถึง ความหมายของนักชุมชนปฏิบัติว่า หมายถึง ชุมชน  

แห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ ยน แบ่งปัน 
เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาในเรื่องชุมชนความรู้ในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge Assets ) 
ส าหรับคนในชุมชนน าไปทดลองใช้ แล้วน าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก  ส่งผลให้
ความรู้นั้นๆ ได้รับการยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อม
และสถาการณืที่หลากหลาย อันท าให้งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ 

 

ชุมชนนักปฏิบัติมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ส่วนเนื้อหาความรู้ (Doman) คือ ประเด็นที่เป็นเนื้อหาของความรู้ที่สมาชิกน ามา

แลกเปลี่ยน ซักถามแนะน า และท าให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิธีปฏิบัติของงานนั้นๆ 
ความรู้นี้เองที่ท าให้ชุมชนนักปฏิบัติแตกต่างจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพ่ือน เพราะชุมชนนักปฏิบัติ
จะตอบค าถามประเภท “รู้อะไร (Know-What)” 

2. ชุมชน (Community) คือกลุ่มของคนที่มีความรู้จกการปฏิบัติงาน หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซึ่งมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันบนพ้ืนที่ในทางกายภาพและพ้ืนที่เสมือน สมาชิกของ
กลุ่มจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งบทบาทในกลุ่ม 

3. การปฏิบัติ (Practice) เป็นการอธิบายถึงกรอบของงาน ความคิดเห็น เรื่องราว
ต่างๆ ประสบการณ์ บทเรียน และเอกสารต่างๆ ที่สมาชิกแลกเปลี่ยนกันในที่ท างาน เป็นการอธิบาย
วิธีการท างานและเทคนิคต่างๆ ในการท างานแต่ละประเภท เป็นการน าความรู้ที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ สมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติ จึงต้องมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการท างานประเภทเดียวกัน 
 
 

http://v2.kmddc.go.th/
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ลักษณะท่ีส าคัญของ CoP 
- เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกันใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ามีประเด็นหรือกลุ่มความสนใจความรู้ร่วมกัน (Knowledge Domain) 
- มีปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน

ต่างๆโดยเฉพาะความรู้ ซึ่งเรียกว่าชุมชน (Community)  
- มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ใหม่ๆร่วมกัน และต้องมีการสร้างฐานข้อมูล 

ความรู้ และแนวปฏิบัติ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันในระบบคลังความรู้ และน าความรู้นั้นไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง (Practice) 
 

 รปูแบบหรือประเภทของ CoP 
- ชุมชนเพ่ือการช่วยเหลือ (Helping Communities) เป็นชุมชนที่มีการร่วมแก้ปัญหา

การท างานที่ประสบในแต่ละวัน โดยช่วยกันแลกเปลี่ยนแนวคิด  ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆใน
กลุ่มสมาชิก 

- ชุมชนเพ่ือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Communities) เป็นชุมชนที่เน้น
การแสวงหาพัฒนา และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากชุมชนอื่นๆ หรือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ขึ้นมาเอง 

- ชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับความรู้ (Knowledge-stewarding Communities) เป็น
ชุมชนที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีการจัดระเบียบความรู้และยกระดับความรู้ ความคิดของสมาชิก
อยู่ประจ า 

- ชุมชนนวัตกรรม (Innovation Communities) เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาแนวคิดจาก
การผสมผสานแนวคิดของสมาชิกที่มีมุมมองต่างกัน เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม 
 

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของ CoP 
- การร่วมปัญหา (Head) สมาชิกใน CoP ต้องใส่ใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เป็น

เรื่องส าคัญ โดยสมาชิกต้องมีพฤติกรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือจะน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน ซึ่งจะ
ถือว่าชุมชนนั้นยึดความรู้หรือปัญหาเป็นศูนย์กลางที่สนใจร่วมกัน 

- การร่วมใจ (Heart) สมาชิกมีการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีบนพ้ืนฐานของการให้
เกียรติ เคารพ และเชื่อถือซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดัน ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

- การร่วมมือ (hand ) สมาชิกมีการแสดงออกด้วยการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน อีกทั้งมีการอุทิศตัวหรือเสียสระรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ของชุมชนด้วยความเต็มใจ 

 

การสนับสนุน CoP ขององค์กร 
- ปฏิบัติต่อ CoP เสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้การสนับสนุนทรัพยากร ข้อมูล

ข่าวสารและดูแลเป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร 
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- ส่งเสริมการสร้าง CoP ด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ 
และดึงชุมชนเข้ามาร่วมกันท างานให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึนอีก 

- มองว่าองค์กรเป็นที่รวมของชุมชนที่เชื่อมต่อกัน ส่งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสม และมี
ส่วนต่อความส าเร็จขององค์กร 

- ส่งเสริมให้ CoP เรียนรู้จากภายในกลุ่มและจากลุ่มอ่ืนๆ 
- ดูแลให้กลไกขององค์กรมีส่วนในการสนับสนุน CoP 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กร 
- มีระบบการให้รางวัลที่จูงใจเพื่อให้กิจกรรม CoP ด าเนินอย่างยั่งยืน 
 

ประโยชน์ของ CoP 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร 
- เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- เกิดโอกาสพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด 
- เกิดเครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพต่างๆในองคฺกรและภายนอก 
- รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น 
- เพ่ิมโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร 
- ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 

สรุปได้ว่า ชุมชนนักปฏิบัติจะประสบความส าเร็จเมื่อสมาชิกของชุมชนมีความไว้วางใจกัน 
(Trust) และการเปิดเผย (Openness) ซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความยั่ งยืนในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ตลอดจนการถามค าถามต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้
ชุมชนนักปฏิบัติที่นั่งยืน ต้องมีความสมดุลระหว่างการเป็นทั้งผู้ให้ความรู้และการเป็นผู้รับความรู้ของ
สมาชิก บางชุมชนนักปฏิบัติได้ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือการปฏิบัติภายในกลุ่ม เช่น การติดต่อสื่อสาร 
แบบสองทางระหว่างสมาชิก ต้องมีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นต้น โดยกฎระเบียบที่ตั้งไว้ต้อง
ได้รับการยอมรับและถือเป็นแนวปฏิบัติของทุกคน ในกระบวนการจัดการความรู้เป็นความพยายาม
ยกระดับความรู้ของบุคคลให้ เป็นความรู้ที่ทุกคนในองค์การมี เรียกว่า “ความรู้ขององค์การ 
(Organizational Knowledge) เพ่ือให้ความรู้นั้นเป็นพลังหรือแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์การ
ไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน เป้าหมายของการจัดการความรู้ในองค์การ คือ การท าให้ความรู้
เป็นประโยชน์ของบุคคลเป็นความรู้เชิงกลยุทธ์ขององค์การที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์การให้          
เป็นองค์การคุณภาพ  

 

 2.1.6 การจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Knowledge 
Management)   
 การจัดการความรู้มีเป้าหมายในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ทุกวงการธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก ประกอบกับ
ปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบก็คือ ความรู้ที่ต้องมีการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ในองค์การ ซึ่งกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส าคัญประกอบด้วย 
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1) การวิจัยและพัฒนาที่ดี การวิจัยและพัฒนา (Research and Development – 
R&D) เป็นสิ่งส าคัญ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมแต่ละประเทศจะมีระบบและนโยบาย
ด้านวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโอกาสในความเป็นไปได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น
สิ่งที่องค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เพราะสินค้าใหม่ 100 ชนิดอาจจะมีที่อยู่รอดในช่วง 2-3 ปีแรก
มีประมาณ 10% เท่านั้น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จึงมีลักษณะแตกต่างกันไป 
กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ประกอบด้วย การสะสมความคิด การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด 
การพัฒนากลยุทธ์ตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบและแนะน าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาด 

3) การผลิตที่ทันสมัย การผลิตสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์การ เมื่อสินค้าถึงมือผู้บริโภค
แล้ว จ าเป็นต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ตัวอย่างเทคนิคที่ส าคัญของการผลิต เช่น 

1. การจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management - 
TQM) เป็นวิธีการที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่าง 
วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัดการก็คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ระบบวงจร Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A)  

2. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ เพ่ือน าผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์การเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ การเปรียบเทียบอาจเป็นการเปรียบเทียบภายในองค์การ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หรือ
อาจจะเป็นองค์การอื่น ที่ไม่ใช่คู่แข่งขันโดยตรงก็ได้ 

3. การควบคุมโดยใช้ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) เป็นการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท า
ให้ลูกค้าพอใจ หรืออะไรเป็นสิ่งที่องค์การสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และจะลด     
ความผิดพลาดที่จะกระทบต่อลูกค้าได้อย่างไร สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้นมาจากหลาย
องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ คือคุณภาพ 

4) การถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกับผู้ที่มีประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น    
สิ่งส าคัญที่ท าให้นวัตกรรมนั้นมีการพัฒนาและต่อยอดจากเดิม รูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก ่

1. การเจรจาขอซื้อเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ผู้ขายอาจถ่ายทอดความรู้
ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์และความรู้ในกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ซื้อ 

2. การน าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศมาดัดแปลง การพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม 
อาจจะถอดเป็นชิ้นๆ เพ่ือศึกษาระบบการท างานและพัฒนาขึ้นใหม่เพ่ือให้ดีกว่าเดิม 

3. การส่งคนไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ เกิดจากปัญหาการถ่ายทอด
เทคโนโลยียังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และขาดแคลนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชนและการจัดพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ 
5) การจัดการพาณิชยกรรมที่ดี ผู้บริหารองค์การจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีในการสร้าง

นวัตกรรมในองค์การ การท าให้สินค้านวัตกรรมไปสู่ตลาดนั้นเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการท าให้องค์การ
อยู่รอด ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการพาณิชยกรรม ได้แก่ การพัฒนาตลาด และการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า  
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 2.1.7 การจัดการความรู้เพื่อการแบ่งปัน (Knowledge Sharing)   
  การจัดการความรู้มีเป้าหมายให้คนในองค์การมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์การให้ เข้มแข็ง โดยการสร้างกลุ่ มชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่ ง          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือการที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ในเรื่องนั้นๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการให้ความรู้โดยการแลกเปลี่ยน 
(Exchange) หรือการแบ่งปันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู่จึงเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอ่ืน และรับเอาความรู้ จาก
บุคคลและแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นความรู้ฝังลึก และความรู้ชัดแจ้ง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเสวนา การ
สับเปลี่ยนงาน การจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  คน (People) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้
ที่สมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง ควรเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง ต้องการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้นั้นกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
  สถานที่และบรรยากาศ (Place) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสมกับ  
แต่ละกลุ่มคน จะท าให้คนเหล่านั้นมาพบปะพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่
ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น กระดานส าหรับเขียนความคิดเห็น 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปันหรือส่งต่อความรู้ เป็นต้น 
 

  2.1.8 รูปแบบการรวมตัวกันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ  
  จัดท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่  

1. จัดให้มีพ้ืนที่ส่วนกลาง เพ่ือท าให้สมาชิกสามารถพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้ สามารถ
พบปะผู้คนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว องค์การควรจัดให้มีทรัพยากรต่างๆ เริ่มตั้งแต่การให้เวลาแก่สมาชิก
ในการปฏิสัมพันธ์หรือจัดประชุม การฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ และจัดให้มีเวทีของกลุ่ม นอกจากนี้
องค์การควรจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง “พ้ืนที่เสมือน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่
สมาชิกสามารถเข้าถึงคลังความรู้ต่างๆ ได้ 

2. จัดท านามานุกรมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจในแต่ละเรื่อง ซึ่งนอกจากจะ
รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือการติดต่อสมาชิกแต่ละคนแล้ว ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ ด้วย เช่น ทักษะ
ความช านาญ ความสนใจและประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น 

3. จัดท าคลังความรู้ เพ่ือให้มั่นใจว่าความรู้ที่มีการบันทึกไว้นั้น เป็นความรู้ที่ทันสมัยและ
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ทุกชิ้นที่จะส่งเข้าคลังความรู้ (Repository) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์กับงานที่ท า 
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4. การสอนงานและการเรียนรู้ข้ามสายงาน เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
และการเสริมสร้างบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกสบายใจในการทดลองความคิดใหม่ๆ บรรยากาศ
เช่นนี้มีความส าคัญมากต่อการสร้างความไว้วางใจให้เกิดในกลุ่มสมาชิก 

5. ใช้กลไกการสื่อสารและการยอมรับเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สมาชิกที่เผยแพร่ความรู้และ
สมาชิกที่น าความรู้ไปใช้ กลุ่มที่ประสบความส าเร็จ คือกลุ่มที่ยอมรับในมีการบอกเล่าความส าเร็จ
ระหว่างทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมีการบอกเล่าความส าเร็จระหว่างกัน องค์การมีการให้รางวัลแก่ผู้
ที่อุทิศตนให้กับการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอ่ืน 

 

2.1.9 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2548, หน้า 64-65) ได้อธิบายประโยชน์ของการจัดการความรู้

ทั้งโดยทั่วไปและกับองค์การดังนี้ 
1)  ประโยชน์ของการจัดการความรู้โดยทั่วไป ได้แก่ 

1.1 เพ่ิมศักยภาพขององค์การ ช่วยในการจัดการความเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์การ
จ าเป็นต้องรักษาต าแหน่ง ของการเป็นผู้น าในยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้ 

1.2 ปรับปรุงความรับผิดชอบและการลดต้นทุน 
1.3 เพ่ิมการเรียนรู้และนวัตกรรมผ่านกระบวนการจัดการความสามารถในการแข่งขัน 
1.4 การเรียนรู้ที่มีความสะดวก จะเป็นการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ช่วยในการจัดการความรู้ที่ เป็นพ้ืนฐานขององค์การ โดยการสร้างระบบ

ติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
1.6 การลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต โดยการจัดการกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่มี

ประสิทธิภาพ 
1.7 ปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพท าให้องค์การมี

ความคล่องตัว 
1.8 จัดการกับตราสินค้า ภาพลักษณ์ และสถานภาพขององค์การในตลาดให้อยู่ให้แถวหน้า 
1.9 ช่วยในการคัดกรองความรู้และประหยัดต้นทุน 

2)  ประโยชน์ของการจัดการความรู้กับองค์การ ได้แก่ 
2.1 ช่วยในการเพ่ิมผลผลิตและผลก าไร 
2.2 ช่วยพัฒนาและรักษาแรงงานความรู้และหุ้นส่วน 
2.3 ช่วยในการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน การขาย การตลาด การสนับสนุน ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสูงขึ้น 
2.4 ช่วยในการค้นหาความคาดหวังของลูกค้า และเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจ 
2.5 กระจายวัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมในทุกสายงานของธุรกิจใน      

การจัดการกับสายการผลิตที่สูงสุด 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน 
 

2.2.1 ความหมายของการได้เปรียบแข่งขัน  
           เรวัตน์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ., (2553). กล่าวถึงความหมายของความได้เปรียบทาง       
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ว่าหมายถึง ความสามารถที่องค์การด าเนินธุรกิจของตัวเอง
ได้ดีกว่าองค์การอ่ืน ท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือ องค์การสามารถสร้างให้เกิด
คุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน เช่นเดียวกับ Porter., (1990). กล่าวว่า ความได้เปรียบ    
ทางการแข่งขันเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องสร้าง    
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 3 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง 
และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน  
 

      2.2.2 การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
               พัชสิรี ชมพูค า., (2553). กล่าวว่า การจัดการเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพ่ือให้กิจการสามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
กล่าวคือ เป็นการท าได้ดีกว่าในสายตาลูกค้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 (1) ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost Competitiveness)จะเห็นได้ว่าในยุคที่            
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลหลากหลายได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการยากส าหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบ
ราคาสินค้า และบริการก่อนตัดสินใจซื้อธุรกิจใดที่สามารถน าเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ าจึงมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า ความได้เปรียบในแง่ต้นทุนนั้นวิธีการหนึ่ง คือ การใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีของเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ 
หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วก็สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถให้ตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่
ดึงดูดใจลูกค้าได้ 
 (2) คุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากข้ึน ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้า
และบริการที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ นั่นคือคุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับ
การตรวจสอบข้อมูลตัวเลขดูจ านวนสินค้าที่ช ารุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการ
ควบคุมคุณภาพจะเห็นตั้งแต่ในแนวทาง “ป้องกัน”เพ่ือไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้น การใช้แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ทุกด้านของการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ไม่
เพียงแต่ธุรกิจที่จะผลิตสินค้าเท่านั้นที่จะให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ ธุรกิจในส่วนของบริการก็เน้น
ในเรื่องของคุณภาพของบริการเช่นกัน.เพ่ือสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า อันจะน ามาซึ่งความเป็นหนึ่ง
ของธุรกิจ 
 (3) นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นที่ต้อง
เป็นเพียงสินค้าหรือบริการใหม่เท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการใหม่ในการท างาน ใน
ปัจจุบันและอนาคตองค์กรอาจจ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน 
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สร้างความแตกต่างเกิดขึ้นในธุรกิจ องค์การใหญ่หลายองค์การ การที่องค์การจะได้มาซึ่งนวัตกรรมก็คือ 
จากบุคลากรขององค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 (4) ความรวดเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องการ
คือความรวดเร็ว ถ้าก าหนดให้ทุกอย่างเท่ากัน ใครที่เร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว   
ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเร็วในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ความเร็วใน       
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเร็วกว่าคู่แข่ง บางธุรกิจใช้ความเร็วเป็นจุดขาย 
 

  ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  Kuo-Cherh,  (2012, pp. 170-174)  ให้ความหมายว่า หมายถึง 
การมุ่งเน้นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยองค์การมีคุณลักษณะหรือปัจจัยที่แตกต่างจากองค์การ
อ่ืน คุณลักษณะหรือปัจจัยเหล่านั้นช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า และท าให้เกิดผลงานที่เหนือกว่า 
(Hao, 1999 : 259 – 266) ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์การประกอบมี 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) (2) การเป็นผู้น าด้าน
ต้นทุน (Cost leadership)  (3) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick response) และ (4) การมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน (Market focus) (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง, 2011: 60) การจัดการทุนมนุษย์ที่
มีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการด าเนินงานที่ลดลง ซึ่งทุนมนุษย์เป็นส่วนส าคัญของต้นทุน
การด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงอัตราผลิตผลของพนักงานเพียงเล็กน้อยส่งผลต่อผลตอบแทนทาง
การเงินอย่างมาก (ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, 2554: 5) ทุนมนุษย์สนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม 
กล ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยพนักงานใช้ความรู้ ความสามารถของตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
ซึ่งทุนมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับองค์การเกิด
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (ประไพทิพย์ ลือพงษ์ , 2556: ออนไลน์) จากการรวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการทุนมนุษย์ข้ามชาติมีอิทธิพลทางบวกต่อการแข่งขันระดับโลก (Ya-Hui และ Bih-
Shiaw, 2011: 117) ทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ (I-Chieh, 
2008: 1321-1322) รวมทั้งทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนวัตกรรม (Santos-Rodrigues et al., 
2010: 53)  
 

 2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน 
พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย, (2558) กล่าวว่า ในปี 1979 ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ 

(Michael Eugene Porter) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาดได้ตีพิมพ์บทความชื่อว่า How Competitive Forces 
Shape Strategy ลงในนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคม 1979 โดยได้น าเสนอ     
การวิ เคราะห์ โครงสร้างอุตสาหกรรมด้ วย  โมเดลพลั งการแข่ งขันห้ าประการ (The Five 
Competitive Forces Model) โมเดลนี้ได้รับความสนใจและน าไปใช้อย่างมากมายจนถือได้ว่าเป็นโมเดล
ที่นักบริหารเชิงกลยุทธ์ทุกคนต้องรู้จัก และใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย 
            พลังห้าประการ (Five Forces Model)  กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล และอัญพัชร์ 
ทรัพย์ยืนยง, (2551). กล่าวถึง องคป์ระกอบของพลังทั้งห้า ดังนี้ 
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(1) สภาพการแข่งขันภายในตัวธุรกิจนั้นเอง คือ คู่แข่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เผชิญหน้า   
กันอยู่โดยตรง เช่น DTAC กับ AIS, หรือ Coke กับ Pepsi เป็นต้น  

(2) สภาพการแข่งขันจากภายนอกธุรกิจนั้น คือ คู่แข่งที่อาจจะกระโดดเข้ามาร่วม
สังเวียนด้วยในอนาคต การจะป้องกันคู่แข่งที่จะเข้ามา ก็ต้องอาศัยความที่ธุรกิจได้ด าเนินการมาก่อน 
เช่น ผลิตของจ านวนมากๆ ท าให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economic of Scale) ท าให้มี
อัตราก าไร (Profit Margin) ต่ าจนกระทั่งไม่เกิดการจูงใจให้ผู้ อ่ืนโดดเข้ามาแข่งขันด้วย เนื่องจาก     
ไม่คุ้มค่าความเสี่ยง หรืออาจจะพยายามท าให้สินค้ามีตรายี่ห้อที่ทรงพลัง , มีความแตกต่างในสินค้า  
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งคู่แข่งไม่สามารถท าได้ (มีลิขสิทธิ หรือมีสิทธิบัตรคุ้มครอง) ลูกค้าไม่ต้องการ
เปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากผู้อ่ืนเนื่องจากมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Switching Cost),     
มีการคุ้มครองจากรัฐบาลเช่นสัมปทาน เป็นต้น  

(3) สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อมหรือสินค้าทดแทน หมายถึง ธุรกิจที่ไม่ได้อยู่  
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อุตสาหกรรมนั้นสามารถท าก าไรได้มากมาย จนเป็นที่สนใจของคนอ่ืนที่อยู่       
นอกระบบ ท าให้อยากเข้ามาชองส่วนแบ่งตลาด ผู้ที่จะอยู่ได้จะต้องมีสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า    
มีลักษณะเด่นกว่า ที่ไม่สามารถถูกทดแทนได้โดยง่ายจากสินค้าประเภทอ่ืน  

(4) อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบให้กับธุรกิจ หมายถึง มีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบชนิดนี้     
น้อยราย หรือเป็นของจ าเป็นที่ ต้องซื้อ ไม่สามารถซื้อจากคนอ่ืนได้  หรือธุรกิจจะต้องเสียเงินใน                 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหากต้องการเปลี่ยนวัตถุดิบ เมื่อเป็นดังนี้แล้วผู้ขายวัตถุดิบจะมีอ านาจ         
การต่อรองสูงโดยอาจขึ้นราคาวัตถุดิบ หรือ ไม่ตั้งใจส ารองวัตถุดิบนั้นไว้ให้มีเพียงพอใช้ในยามต้องการ         
ท าให้อาจจะเกิดความขาดแคลนได้ง่ายเมื่อจ าเป็น  

(5) อ านาจต่อรองจากผู้ซื้อ ในกรณีหมายถึง ถ้าผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เพียงรายเดียว 
หรือสามารถซื้อสินค้าจากใครก็ได้ เพราะไม่ได้มีลักษณะเด่น หรือ ใช้ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องแปลง
กระบวนการ (ไม่มี Switching Cost หรือมีแต่น้อยมาก) หรือ เป็นสินค้าที่ผู้ซื้ออาจจะมาผลิตเองได้   
ก็อาจจะขอต่อรองราคาให้มีส่วนลดได้มากๆ  

 

อ านาจหรือแรงกดดันทั้ งห้าประการนี้  หากมีมากอยู่ล้อมรอบธุรกิจ ก็จะท าให้
ด าเนินงานได้อย่างล าบาก ต้องคอยจัดการหลบหลีกเลี่ยงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด รักษาลูกค้าไว้ให้ได้
มากที่สุด หรือพยายามด้วยวิธีพิสดารเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ สุดท้ายแล้วอาจจะต้องห้ าหั่นกันด้วย
ราคา ท าให้มีอัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่ าลง จนกระท่ังอาจจะเกิดการขาดทุนจะอยู่ไม่ได้ 
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ภาพที่ 2-13  พลังทั้งห้า (Five Force Model) 
ที่มา: อภิรักษ์ กาญจนคงคา, (2013) เข้าถึง 26 เมษายน 2559. จาก 
http://huexonline.com/faqs/1/ 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       คมศักดิ์ คอนทอง, (2556). ศึกษาเรื่อง “แนวทางการวางแผนการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู้ในองค์กร SME: มุมมองผู้ประกอบการในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้ของธุรกิจ SME โดยการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ SME ที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
ธุรกิจนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช .) จ านวน 400 ชุด ได้รับ
กลับคืนมา 378 ชุด การประมวลผลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ด้วยสถิติ  
เชิงพรรณาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
หางเดียว เมื่อพบความแตกต่างก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 11 ด้าน สามารถด าเนินการความส าเร็จตามหลักของการจัดการ
ความรู้ของธุรกิจ SME 8 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านกลยุทธ์          
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านเจ้าของกิจการ ด้านการวัดผลส าเร็จ     
ด้านโครงสร้าง ด้าน IT และด้านทรัพยากร ส่วนปัจจัยที่ด าเนินการไม่ส าเร็จได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ด้านการฝึกอบรม และด้านกระบวนการและกิจกรรม 
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 David N. Jackson, (2012). ศึ กษ าเรื่ อ ง “Using Tacit Knowledge for Competitive 
Advantage: A Study of Sales Team Performance” โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่
ฝังลึกในบุคคล (Tacit Knowledge) และผลการด าเนินของพนักงานขาย โดยการสร้าง Tacit 
knowledge index เพ่ือวัดสหสัมพันธ์ของ Tacit knowledge กับผลด าเนินการของพนักงานขาย
Tacit knowledge index ประกอบด้วย ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจากทีมพนักงานขายต่างๆ ในหลายๆ พ้ืนที่         
ผลการศึกษาพบว่า Tacit knowledge ของทีมพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของ
พนักงานขายอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 Nguyen, T. Q., Neck, P. A. & Nguyen, T. (2009). ศึกษาเรื่อง “The critical role of 
knowledge management in achieving and sustaining organizational competitive 
advantage.” โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการจัดการความรู้และผลกระทบต่อ    
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในประเทศเวียดนาม โดยส ารวจกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
148 แห่ง พบว่า เครือข่ายสังคมและเทคโนโลยีเป็นข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันมีสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง  
มีนัยส าคัญ ยิ่งกว่านั้น ในบริบทเฉพาะของเวียดนาม การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ขณะที่วัฒนธรรมองค์กร
มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการความรู้ การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเอาชนะ
อุปสรรคด้านวัฒนธรรมและสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้เข้มแข็งได้ 
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้ กรอบแนวคิดจากการจัดการความรู้ของ Dilip, (2000) และ
น ามาซึ่งบูรณาการเป็น รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการตลาดน้ าล าพญา จังหวัดนครปฐม ตามล่างนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2-14  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
การได้เปรียบในทางการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการ ตลาดน้ าล าพญา 
จ.นครปฐม 

 
 

การจัดการความรู้ 
 

- มิติความเป็นผู้ประกอบการ 
- มิติกระบวนการจัดการความรู้ 
- มิติเทคโนโลยี 
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2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้ าล าพญา 
 

 2.5.1 จังหวัดนครปฐม 
 นครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งจัดไว้เป็นภาคตะวันตก) เป็น
พ้ืนที่เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของ
เมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจ านวนมาก 
                นครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่
ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองจิจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา 
มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพ้ืนที่
เป็นอันดับที่  62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม              
56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร 
                 จึงเห็นได้ว่า นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางผ่าน
ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และมีแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหลาย
ประเภททั้งสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่
ร่วมกัน จึงท าให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้านภาษา การแต่งกายประเพณีต่างๆ อาหาร 
ประกอบกับการมีแม่น้ าไหลผ่านจังหวัดพ้ืนดิน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหาร พืชผัก ผลไม้ และ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวส าหรับจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสามพราน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย     
วัดไร่ขิง และยังมีสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ ตลาดน้ าวัดล าพญา 
 

 2.5.2 ตลาดน้ าล าพญา 
                   ตลาดน้ าล าพญา ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 
โดยใช้บริเวณวัดล าพญา และชายฝั่งแม่น้ าท่าจีน เป็นที่จัดตลาดน้ าล าพญา เป็นตลาดที่ตั้งขึ้นด้วย
ความร่วมมือของสภาวัฒนธรรม ต าบลล าพญา ท่านเจ้าอาวาสวัดล าพญา และชาวต าบล  ล าพญา โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านอย่างแท้จริงใน และการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
เกษตรกรในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยบรรยากาศคุ้งน้ าที่สวยงาม และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เขียว
ขจีสองฝั่งแม่น้ าท่าจีน ท่ามกลางรอบยิ้มของชาวบ้านและอากาศอันบริสุทธิ์  
            ตลาดน้ าล าพญาเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2542 
ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงแรกๆ  ที่เปิดบริการ
เฉพาะวันอาทิตย์ และเมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้น ต่อมาจึงเปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์รวมทั้งวันหยุด      
นักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00น โดยใช้บริเวณวัดล าพญาและชายฝั่งแม่น้ าท่าจีนเป็น
ที่จัดตลาดน้ าฯมาจนถึงปัจจุบัน 
 

  ลักษณะของตลาดน้ าล าพญา เป็นตลาดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนหน้าวัดล าพญา เขตอ าเภอ
บางเลน  นครปฐม ซึ่งสถานที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพ ต้นก าเนิดตลาดน้ าแห่งนี้ เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่  
อยู่คู่ชุมชนชาวล าพญามากว่า 1,000 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป     
อันศักดิ์สิทธิ์ก็คือ หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงพอกปูนและ    
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ปิดทองทับไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก 
เพราะฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงตลาดน้ าแห่งนี้ สิ่งแรกที่ต้องท าก่อนอ่ืนใดคือ เข้าไปกราบ
มนัสการหลวงพ่อในโบสถ์ เพ่ือท าบุญและนักท่องเที่ยวเดินชมความร่มรื่นภายในบริเวณวัดที่เต็มไป
ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงพันธุ์ไม้สมุนไพรหลากหลาย บริเวณหน้าวัดเป็นตลาดน้ ามีชาวบ้านน า
ผลผลิตทางการเกษตรใส่เรือมาขาย มีทั้งพืช ผัก ผลไม้และปลาสดๆ  
 ทั้งนี้ ตลาดน้ าล าพญามีเกณฑ์ที่ว่า ห้ามน าสิ่งมีชีวิตมาขาย ห้ามจ าหน่ายสิ่งมึนเมา      
เครื่องเล่นที่เป็นพลาสติก เสื้อผ้า ของส าเร็จรูป หรืออาหารส าเร็จรูปจากที่อ่ืนเพราะสถานที่แห่งนี้
สงวนไว้ส าหรับของสดๆ จากล าพญาเท่านั้น  
 ส าหรับอาหารคาว หวานจะเป็นสูตรโบราณให้บริการในแพต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอยู่ถึง 15 แพตลอดแนวโค้งน้ ามีระทางยาวกว่า 270 เมตร แต่ละแพจะมีเรือแจวขนาด
เล็กน า อาหารคาว หวาน พืช ผัก ผลไม้ประจ าท้องถิ่น พายมาเสนอขายให้นักท่องเที่ยวกว่าเลือกซื้อ
หารับประทานซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านริมน้ า  ที่ใช้เรือยนต์และเรือพาย
ในการสัญจร ไปมาตามแนวลุ่มน้ าท่าจีน อาหารที่ขายก็มีหลากหลาย เช่น ข้าวหมกไก่ เป็ดพะโล้ ขนมจีน 
หมูสะเต๊ะ ทอดมัน เป็ดพะโล้สมชัย ริมทางหลวงหมายเลข 346 ปากทางเข้าวัดเวฬุวัน ส่วนของฝากก็มี
หลายอย่าง เช่น ขนมเปี๊ยะครูสมทรง ห่อหมกปลาช่อน ผลไม้และมะม่วง เขียวเสวย ล าพญา  
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเยือนที่นี่เป็นครอบครัว สามารถชิมอาหารขึ้นชื่อ เช่น ห่อหมก
ปลาช่อน ในเนื้อมะพร้าว ข้าวหมูแดง กระเพาะปลา หมูสะเต๊ะรสดั้งเดิม มะม่วงเขียวเสวยล าพญา 
ตลอดจนสินค้าพ้ืนบ้าน รวมทั้งสามารถไปล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ า โดยมีบริการเรือยนต์ลากแพ
ล่องแม่น้ าท่าจีนไปยังวัดสุขวัฒนาราม โดยสามารถใช้บริการนั่งเรือแพ หรือจะนั่งเรือแจวแบบได้
บรรยากาศแม่น้ า ซึ่งจะพาไปนมัสการศาลเจ้าอาม่า ศาลศักดิ์สิทธิ์ ประจ าต าบลล าพญาพร้อม        
ชมธรรมชาติ ทั้งนี้ริมฝั่งแม่น้ าที่มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและใกล้สูญพันธ์ เช่น สะตือ แทงหวาย เรือยนต์     
ลากแพ จากตลาดน้ าล าพญาล่องไปตามสายน้ า ผ่านโรงสีข้างร้างเก่าแก่ที่คงไว้ไม่รื้อถอนแม้จะอยู่ใน
สภาพที่ทรุดโทรม ถัดมาอีกประมาณ 100 เมตร เป็นที่ตั้งของบ้านก านันต าบลล าพญา ตกแต่งบ้าน
ด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ความส านึกรักษ์ธรรมชาติ เกิดเรื่องราวให้ได้เล่าถึงยามล่องตาม
ล าน้ าสายนี้ ทั้งนี้บรรยากาศความร่มรื่นของล าพญาจะสะท้อนถึงวิถีคนสมัยก่อนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับ
สายน้ า และตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน ไม่ว่าที่ใดผู้คนยังนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนริมน้ า  ทั้งนี้ตลาดน้ า   
ล าพญา จะมีชุมชนบ้านบางภาษี ที่ปัจจุบันมีการท าหัตถกรรมจากผักตบชวาน ามาประดิษฐ์สาน    
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้มีสินค้าจากโรงงานกระถางให้เลือกซื้อ หรือชมบ้านทรงไทยด า 
อนุสรณ์สถานกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช และวัดบางพระ ซึ่งเป็นที่จ าพรรษาของหลว งพ่อเปิ่น 
เกจิอาจารย์ชื่อดังองค์หนึ่งของประเทศไทย ชาวบ้าน เล่าว่าหากมาล่องเรือที่ตลาดน้ าล าพญา    
นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวจะมีโอกาสได้เห็นนกปากห่างนับพันตัวลงมาจับหอยกินเป็นอาหารซึ่ง     
เป็นภาพชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่สวยงาม  
 ดังนั้น หากจะกล่าวถึง ตลาดน้ าล าพญา จ.นครปฐม นอกจากจะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของตลาดน้ าซึ่งเป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะการท่องเที่ยวตลาดน้ านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวสวน จากการค้าขายผลผลิตทางเกษตรทางน้ าของชาวบ้านที่     
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หาดูได้ยากในปัจจุบันแล้ว ยังพบว่า รายได้จากการบริหารตลาดน้ าล าพญามีมูลค่าต่อเดือนประมาณ  
เดือนละ 150,000 บาท หรือปีละเกือบ 2 ล้านบาท (ข้อมูลจากป้ายประกาศที่ตลาดน้ าล าพญา ณ 
วันที่ 30 พ.ค. 2559 สะท้อนให้เห็นถงึความเติบโตของตลาดในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันตลาดน้ าล าพญาได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
สังคม นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติบริเวณตลาดน้ าแล้ว ทางตลาดน้ ายังได้
จัดบริการท่องเที่ยวชมล าน้ าไว้หลายอย่าง เช่น บริการล่องเรือแจวโบราณ บริการล่องแพชมธรรมชาติ 
ด้านทิศใต้ และทิศเหนือ เพ่ือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ าและวิถีชาวบ้าน รวมทั้งเป็นการทัศนศึกษา
สถานที่ส าคัญบริเวณต าบลใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าในตลาดน้ าล าพญาที่มีสินค้าหลากหลาย
ชนิด โดยในระยะเริ่มต้นมีร้านค้าประมาณ 40 ร้าน ต่อมาได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบัน
มีร้านค้าท้ังหมดมากกว่า 300 ร้านค้า ซึ่งแบ่งเป็นร้านค้าบริเวณซุ้มจาก ร้านค้าในเรือเช่า ร้านค้าในเรือ
ส่วนตัว ร้านค้าในแพขนาดใหญ่ โดยมีประชาชนที่ เข้ามามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันจาก
หลากหลายแห่งคือ ชาวต าบลล าพญาทั้ง11หมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียง เช่น ต าบลคลองนกกระทุง 
ต าบลบางระก า ต าบลนราภิรมย์ ต าบลบางภาษี นอกนั้นมาจากอีกหลายแห่ง เช่น จากอ าเภอบางเลน 
อ าเภอสามพราน และผู้ค้าจากกรุงเทพฯบางส่วน ร้อยละ 80 ของชาวต าบลล าพญาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าให้สินค้าส่วนมากที่วางจ าหน่ายในตลาดน้ าฯเป็นสินค้าทางการเกษตร ผักพ้ืนบ้าน 
ผลไม้ต่างๆ ที่เป็นผลผลิตมาจากสวนที่ชาวบ้านปลูกเอง และซื้อมาจากที่ อ่ืนบ้างในส่วนที่ไม่มี 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ขนมพ้ืนบ้านที่ชาวบ้านน ากลับมาฟ้ืนฟูอีกครั้ง รวมทั้งมี
ร้านค้าเครื่องจักสาน การรวมกลุ่มของแม่บ้านต าบลล าพญาผลิตข้าวซ้อมมือ การนวดแผนโบราณ ฯลฯ 
ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณวันละ 3,000คน เฉลี่ย 24,000-28,000 คนต่อเดือน โดย
ขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของแต่ละเดือนด้วย 

"ตลาดน้ าล าพญา เกิดจากชุมชนชาวล าพญา และจะอยู่ เพ่ือชุมชนชาวล าพญา
ตลอดไป ภายใต้ความสามัคคี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทร และมีมิตรไมตรีต่อกันเสมือนหนึ่งพ่ีน้อง เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าของตลาดน้ าวัดล าพญาต่อไป" 

ย้อนล าน้ าเห็นวิถีมีอดีต             เผยชีวิตชาวสยามบนน้ าใส 
ร่ายต านานบรรพชนของคนไทย       สายน้ าไหลสานสายใยวัฒนธรรม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการ ในตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 กรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

       ประชากร 
       ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการในตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ซ่ึง
หมายถึงผูประกอบการท่ีมีสมรรถนะในการจัดการของกิจการ ท่ีมีหนาท่ีหลักในการกําหนดกลยุทธ 
นโยบาย การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจ การควบคุม การประสานงานและการติดตาม เพ่ือใหกิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ประกอบการเหลานี้ตองไมมี
ลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกฎหมายไทยกําหนด 
        กลุมตัวอยาง  
        ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตร Yamane (1967) ท่ีระดับ          
ความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 0.05  ไดกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 200 คน 
ซ่ึงมีสูตรดังนี้  

N  = N / (1+N*(e)2) 
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N แทน ขนาดของประชากร 
e แทน ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดท่ี 0.05 

  n  =  400 / (1+400*(0.05)2) 
  n  =  200 คน  

 

ท้ังนี้ ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีพบโดยบังเอิญซ่ึง
กลุมตัวอยางมีลักษณะบางประการท่ีสอดคลองกับลักษณะกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บ
จํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 202 คน คิดเปนรอยละ 101.01  

 



46 
 

ตัวแปรในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ขอมูลพ้ืนฐาน คือ ตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
ประสบการณในการทําธุรกิจ ใชเปนขอมูลเพ่ือใหทราบถึง สัดสวนจํานวนของกลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามและอัตรารอยละ   

สําหรับตัวแปรท่ีสงผลตอมิติในรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบใน           

การแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงการบูรณาการแนวคิดการจัดการ
ความรูของ Dilip Bhatt, (2000). โดยมุงศึกษา 3 มิติ ดังนี้ (1) มิติการเปนผูประกอบการ (2) มิติ
กระบวนการ (3) มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสงผลตอรูปแบบการจัดการความรูท่ีกระทบตอ
ความสําเร็จของการดําเนินกิจการ 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

        เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ พอสรุปสังเขป ดังนี้  
        3.2.1 การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 
  (1) จากตํารา เอกสาร และ งานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาหาความสัมพันธของ       
การจัดการความรูของเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดน้ํา       
ลําพญา จังหวัดนครปฐม 
  (2) จัดทําแบบสอบถาม โดยการประมวลผลจากขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 และนํามา
พัฒนาออกแบบจําลองสมมุติฐานการวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยรางรูปแบบจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุของรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
         3.2.2 จัดทํารางแบบสอบถามข้ันตน โดยผูวิจัยรางโครงสรางแบบสอบถามข้ึนจากแนวคิด
การศึกษา ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงขอมูลประกอบในการสรางและพัฒนา
แบบสอบถามจะเปนการเก็บเก่ียวขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือใหไดแนวคําถามในแบบสอบถามท่ีมี
ประเด็นตางๆ 3 มิติ ดังนี้  (1) มิติการเปนผูประกอบการ (2) มิติกระบวนการดําเนินการ (3) มิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสงผลตอรูปแบบการจัดการความรูท่ีกระทบตอความสําเร็จของการดําเนิน
กิจการ 

3.2.3 จัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับมิติแนวคิดท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการไทยใน
ตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยนําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู คุณวุฒิประสบการณใน
การเปนผูประกอบการ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ และผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพเครื่องมือ ดวยการหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence: IOC) จากการจัดทําสําหรับ
คําถามท่ีมีคา 0.5 – 1.00 จะเก็บไว สําหรับคาท่ีต่ํากวา 0.5 จะพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง  

 

ท้ังนี้ในแตละคําถามของแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จะเปนในลักษณะแบบเลือกตอบ
และแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้  
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5 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของทานมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของทานปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของทานนอย 
  1 คะแนน หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตรงกับความเห็นของทานนอยท่ีสุด 

 

ท้ังนี้ แบบสอบถาม จะแบงออกเปน 6 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาประกอบธุรกิจ จํานวนพนักงานและประเภทรานคา เปนขอความแบบเลือกตอบ  
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับแบบแผนความคิดอานท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการจัดการ

ความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยสนใจศึกษาโดยมุงศึกษา 3 มิติ ดังนี้  (1) มิติการเปนผูประกอบการ (2๗ มิติกระบวนการ
ดําเนินการ (3) มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา     
5 ระดับ จํานวนท้ังหมด 30 ขอ  

 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู แนวคิด

เก่ียวกับคุณสมบัติท่ัวไป บทบาท ภารกิจ สถานการณ สมรรถนะ ภาวะความเปนผูนํา และแนวคิด
การพัฒนาของผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  

ข้ันตอนท่ี 2 การรางรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของรูปแบบการจัดการความรู
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม  
ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรในการสรางแบบจําลองนี้ผูวิจัยจัดทําการสรางตารางวิเคราะหโครงสราง       
ตัวแปรท่ีตองการวัดในแตละปจจัย และเขียนขอคําถามแนบมาตรวัดคา 5 ระดับ  

ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางและพัฒนาข้ึนนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญและ      
รวมพิจารณาตรวจสอบกอน โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถท้ังทางวิชาการ และ/หรือเปนผูผูประกอบการ ท่ีมีความรู ความสามารถและ             
มีประสบการณ ตําแหนง หนาท่ีเปนท่ียอมรับในธุรกิจ อีกท้ังผูเชี่ยวชาญบางทานมีประวัติการทํางาน
ในตําแหนงและประสบการณเปนผูประกอบการท่ีเปนท่ียอมรับในสังคม ในการตรวจสอบเครื่องมือนั้น 
ผูวิจัยทําการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item – Objective Congruence: IOC) ตลอดจน
พิจารณาความชัดเจนดานการใชภาษาวามีความครอบคลุมเก่ียวกับเรื่องท่ีผูวิจัยศึกษา จากนั้นผูวิจัย
นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือใหไดขอความท่ีเปนแบบสอบถามสามารถนําไปทดลองใชได 

ข้ันตอนท่ี 4  ผูวิจัยทําการวิเคราะหความเชื่อถือ (Reliability Analysis) โดยทําการทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือการประเมินเครื่องมือท่ีใชวามีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ      
คอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในแตละองคประกอบ ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําผลจากการนํา
แบบสอบถามท่ีนําไปทดลองไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนนั้นมาวิเคราะห ดวยการคํานวณหา
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คาความเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) แลวนําผลการวิเคราะหในแตละมิติ  

คาสัมประสิทธิ์อัลฟาในแตละมิติตองมีคาไมต่ํากวา 0.7 ซ่ึงไดผลการคํานวณ คือ 0.924 จึง
สรุปไดวาเครื่องมือมีคาความเชื่อถือได ท้ังนี้เพ่ือใหไดเครื่องมือท่ีขอคําถามท่ีมีความเขาใจงายและ
ชัดเจน ผูวิจัยไดนํามาทําการปรับแกคําบางคําเพ่ือใหมีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งข้ึนและจัดทําเปน
แบบสอบถามฉบับท่ีพรอมจะนําไปใชจริงตอไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

       3.3.1 การเก็บและการรวบรวมขอมูล 
       ผูวิจัยดําเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลจากแหลงการเก็บรวบรวมขอมูล (Source of 
Data) โดยในการศึกษาครั้งนี้ ขอมูลท่ีใชสามารถจําแนกตามแหลงท่ีมา 2 แหลง คือ 

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
จากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน เอกสารผูวิจัยอ่ืนท่ีไดศึกษาไวกอนหนานี้แลว รวมท้ังแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ ท่ีเก่ียวของจาก อินเทอรเน็ต (Internet) ตําราหนังสือตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูลท่ีมาหลัก
ทางวิชาการ บทความ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิจัย รวมท้ังการศึกษาบทความตางของกลุม
ผูเชี่ยวชาญ การเทียบเคียงบทความตางๆ ของผูบริหารระดับสูงท่ีประสบความสําเร็จ การสอบถาม
บุคคลท่ีมีสายสัมพันธหรือเก่ียวของในการทํางานกับกลุมผูเชี่ยวชาญเหลานั้น 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและ
การใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  
 

 3.3.2 ข้ันตอนการดําเนินการเก็บขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
    (1) ออกจดหมายขอความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในครั้งนี้ 
  (2) ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณเพ่ือสัมภาษณผูประกอบการ
เก่ียวกับแนวคิดการจัดการตาง ๆโดยในชั้นแรกผูวิจัยจะติดตออยางไมเปนทางการ เพ่ืออธิบายถึง
วัตถุประสงคของการวิจัยและประโยชนของการวิจัย ตลอดจนข้ันตอนตางๆ ในการวิจัยและระยะเวลา
ท่ีตองใชในการสัมภาษณ เม่ือผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลคํา
สัมภาษณมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาและนําขอมูลมาใชประกอบในการออกแบบเพ่ือสรางและพัฒนา
เครื่องมือของแบบสอบถามตอไป 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับ ดังนี้ 

(1) การติดตอเพ่ือขออนุญาตนําแบบสอบถามไปแจกจายใหผูประกอบการ ท้ังนี้ ผูวิจัย
จะติดตอผูเก่ียวของในดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามโดยอธิบายชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ
ขอความรวมมือ และแจงรายชื่อเจาหนาท่ีผูประสานงานในการดําเนินการข้ันตอนตอไป 

(2) ผูวิจัยจะนําไปใหดวยตัวเองและใหแบบสอบถามแกผูประกอบ โดยผูวิจัยระบุ
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามคืนไวอยางชัดเจน ดังนั้นเม่ือผูตอบแบบสอบถามไดตอบ
แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะรอรับคืนแบบสอบถามดังกลาวดวยตนเอง 



49 
 

(3) ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลตามท่ีไดรับมาตามขอ (2) แลว มาดําเนินการตรวจดู      
ความเรียบรอยครบถวนและจัดแบบสอบถามเรียงไวในแฟมขอมูล เพ่ือการเตรียมขอมูลในการบันทึก
และวิเคราะหตอไป  

(4) เม่ือผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผล
ตอความสําเร็จของผูประกอบการ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปแบบความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุของรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ตอไป 

(5) การประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้  
  1. กลุมนักวิชาการ   จํานวน 3 คน 
  2. กลุมผูประกอบการ   จํานวน 3 คน 
  3. กลุมท่ีมีสวนเก่ียวของ    จํานวน 3 คน 
    รวมท้ังส้ิน  จํานวน 9 คน 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตรงตามเนื้อหาของรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

      3.4.1 การวิเคราะหเบื้องตน เพ่ือใหรูลักษณะของกลุมตัวอยางและสภาพของตัวแปรตางๆ 
โดยใชสถิติดังนี้ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
      3.4.2 การวิเคราะหการจัดการความรู ในมิติตางๆ ของผูประกอบการ โดยใชความสําเร็จใน
อาชีพของผูประกอบการ เปนตัวแปรตาม และใชปจจัยสวนบุคคล เปนตัวแปรอิสระ เพ่ือวิเคราะหหา
มิติท่ีเปนองคประกอบตัวแปรท่ีเก่ียวของ จากนั้นผูวิจัยนํามาหาวิเคราะหความเชื่อม่ันโดยใชวิธี 
Cronbach’s Alpha จากโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหจะเสนอในรูปการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร
ตางๆ ซ่ึงมีคาทางสถิติสําคัญท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองของแบบโมเดลสมมุติฐานการวิจัย
กับขอมูลเชิงประจักษ คือ ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index) ท้ังนี้ผูวิจัยจะนําเอาขอมูลมาสรุปเปนความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับมิติการจัดการความรูท่ี
สงผลตอความสําเร็จเปนผูประกอบการท่ีกําหนดไว ในกรอบการศึกษาท่ีได แลวนําเสนอเปนผลการ
วิเคราะหรูปแบบ (Model) ท่ีแสดงเสนอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ 
รวมท้ังแสดงถึงระดับรูปแบบการจัดการความรู เพ่ือสรางความได เปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 

3.4.3 การวิเคราะหขอมูลของการประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมตรงตามเนื้อหาของในการจัดการความรู ท่ีสงผลตอความสําเร็จเปน
ผูประกอบการ ซ่ึงในการดําเนินการประชุมสนทนากลุม ตองนําเสนอหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคในการประชุม ขอบเขตและคําจํากัดความ ท้ังนี้ใหกลุมผูเชี่ยวชาญไดรวมพิจารณา
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แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเหมาะสมตรงตามเนื้อหาใน
ประเด็นตางๆ เพ่ิมเติมตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

ท้ังนี้กําหนดใหมีการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม ท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการเปนผูประกอบการ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ซ่ึงในการพิจารณาตรวจความ
เหมาะสมตรงตามเนื้อหา เพ่ือการประเมินรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสูตรคํานวณและการแปรผล ตอง
ผานเกณฑกําหนดคาระดับมาก (3.51) ข้ึนไป จึงจะถือวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองวาอยู
ในระดับมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตรงตามเนื้อหา 
 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาตางๆ ดังนี้ 
1) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจง

ความถ่ี และคํานวณหาคารอยละ แลวนํามาเสนอในรูปของตาราง ประกอบการบรรยาย 
2) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม แบงเปน โดยมุงศึกษา 3 มิติ ดังนี้ 
(1) มิติสมรรถนะของผูประกอบการ (2) มิติกระบวนการดําเนินการ (3) มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละมิติ โดยกําหนด
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน (วิธีของBest) ดังนี้ 

           คาเฉลี่ย            ความหมาย 
4.51 – 5.00  ระดับการจัดการความรูมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  ระดับการจัดการความรูมาก 
2.51 – 3.40 ระดับการจัดการความรูปานกลาง 
1.51 – 2.50 ระดับการจัดการความรูนอย 
1.00 - 1.49 ระดับการจัดการความรูนอยท่ีสุด 

3)  วิเคราะหปจจัยดานเพศท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติแบบไคสแควร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4)  วิเคราะหปจจัยดานชวงอายุท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติไคส
แควรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5) วิเคราะหปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติ
ไคสแควรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6)  วิเคราะหปจจัยดานระยะเวลาประกอบกิจการท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการ
ความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม 
โดยใชสถิติแบบไคสแควรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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7)  วิเคราะหปจจัยดานจํานวนพนักงานท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติ
แบบไคสแควรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

8)  วิเคราะหปจจัยดานประเภทรานคาท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการตลาดน้ําลําพญา จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติ
แบบไคสแควรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
3.5 กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
      กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 3.1 
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กรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอน                                       กระบวนการ                              ผลท่ีไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาการจัดการความรูเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการในตลาดนํ้าลําพญา 

1. ศึกษา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี 
2. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ ตาม

ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย 
4. เก็บรวบรวมขอมลู 
5. วิเคราะหขอมลู 

ตัวแปรการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของผูประกอบการไทย
ในตลาดนํ้าลําพญาพรอม        
ผลการวิเคราะหขอมลู 

ขั้นตอนท่ี 2 
สรางเครื่องมือแบบสอบถามของ
รูปแบบการจดัการความรูเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของ
ผูประกอบการในตลาดนํ้าลําพญา 

สรางเครื่องมือแบบสอบถามให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของดานการจดัการ
ความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบใน  
การแขงขันของผูประกอบการ ใน
ตลาดนํ้าลําพญา ทําการตรวจสอบ
เน้ือหารูปแบบ และแกไข  ปรับปรุง  
สรุปเครื่องมือใหเหมาะสม 

ไดเครื่องมือแบบสอบถามของ
การจัดการความรูเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน
ของผูประกอบการใน     
ตลาดนํ้าลําพญา  โดยผาน
การตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  

ขั้นตอนท่ี 3 
พัฒนารูปแบบของการจัดการความรู
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของผูประกอบการไทยในตลาดนํ้า   
ลําพญา 

ขั้นตอนท่ี 4 
ประเมินรูปแบบการจัดการความรู
เพ่ือสรางความไดเปรียบใน     
การแขงขันของผูประกอบการใน
ตลาดนํ้าลําพญา 

 

เสนอแนะรปูแบบการจัดการ
ความรูเพ่ือสราง          
ความไดเปรียบในการแขงขัน
ของผูประกอบการใน    
ตลาดนํ้าลําพญา 
 

ทราบแนวทางการจัดการ
ความรูของผูประกอบการใน    
ตลาดนํ้าลําพญา              
จ.นครปฐม 

 

นําเครื่องมือแบบสอบถามในข้ันตอน
ท่ี 2 มาทําการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 
202 ของผูประกอบการ และนํามา
บูรณาการ กับกรอบการแนวคิดการ
จัดการความรูของ Dilip Bhatt, 
(2000). โดยมุงศึกษาใน 3 มิติ  

นํา แนวทางในข้ันตอนท่ี 3 มาจัด
ประชุมสนทนากลุม (Focus Group) 
เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการจดัการ
ความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของผูประกอบการ             
ในตลาดนํ้า  

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการดําเนินการงานวิจัยรูปแบบการจัดการความรูของผูประกอบการ            

ตลาดน้ําลําพญา จ.นครปฐม เพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม ในครั งนี  ผู้วิจัยได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค้าบรรยาย 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

        การวิจัยครั งนี  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ความสะดวกในการวิเคราะห์ และการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี  

N หมายถึง จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตัวเลข หมายถึง ค่าความถ่ี หรือค่าร้อยละ 
X   หมายถึง   มัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย (Means) 
S.D.  หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    หมายถึง     ค่าสถิติไคสแควร์ 
d.f. หมายถึง      Degree of freedom = (r -1)(k – 1)  
                          เมื่อ r = จ้านวนกลุมของตัวแปรตัวที่หนึ่ง 
                          และ k = จ้านวนกลุมของตัวแปรตัวที่สอง  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

        ผู้วิจัย ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตอนๆ เพ่ือสะดวกต่อการท้าความเข้าใจโดยเสนอ
เรียงตามล้าดับดังนี  
        ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย    
การแจกแจงความถี่ (Frequency)  และร้อยละ (Percentage) 
        ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้า
ล้าพญา จ.นครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก้าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
  

   ค่าเฉลี่ย    แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐานของการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการไทยในตลาด   
น ้าล้าพญา จ.นครปฐม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจ้าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ จ้านวนพักงาน และประเภทร้านค้า 
 ตอนที่  4  ผลการประชุมสนทนากลุ่ ม  (Focus Group) ในการจัดการความรู้ ของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ในงานวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ตลาดน ้าล้าพญา   
จ.นครปฐม ซึ่งเป็นแบบสอบถามส้าหรับผู้ประกอบการจ้านวน 202 คน และในจ้านวนแบบสอบถาม  
ที่ได้รับคืนมา เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ้านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ้านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั งหมด จ้าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 
 
ตารางที ่4-1 
   จ้านวนและร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ. นครปฐม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ จ้านวนพักงาน และประเภทร้านค้า 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ้านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
          ชาย 77 38 
          หญิง 125 62 
          รวม 202 

 

100 

2. อายุ   
          ต่้ากว่า  25 ปี 19 9 
          25 - 34 ปี 38 19 
          35 - 45 ปี 86 43 
          45 ปี ขึ นไป  59 29 
          รวม 202 

 

100 

3. ระดับการศึกษา   
          ไม่ได้เรียนหนังสือ  8 4 
          ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 70 36 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. 72 35 
          ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 52 26 
          รวม 
 

202 100 
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สถานภาพส่วนบุคคล จ้านวน (คน) ร้อยละ 
4. ระยะเวลาประกอบกิจการ 
          ต่้ากว่า 5 ป ี 64 32 
          5 – 10 ปี 80 40 
          10 ปีขึ นไป 58 29 
          รวม 
 

202 100 

5. จ้านวนพนักงาน   
          ไม่มี 136 67 
          1 – 5 คน 57 28 
          6 – 10 คน 7   3 
          10 คนขึ นไป 2 1 
           รวม 
 

202 100 

6. ประเภทร้านค้า   
          ร้านขายขนม, เครื่องดื่ม, ร้านขายอาหาร 99 49 
          ร้านขายผัก, ผลไม้ 20 10 
          ร้านขายเสื อผ้า, เครื่องประดับทั่วไป, ของขวัญ, ของที่ระลึก  45 22 
          อ่ืนๆ  38 19 
          รวม 
 

202 100 
 

        จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    
คิดเป็นร้อยละ 62  อายุระหว่าง 35 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับการศึกษาอยู่ระหว่างชั น
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 36 และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ
อนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 35 จึงมีผู้ประกอบการต่่ากว่าปริญญาตรีอยู่ท้ังสิ้นร้อยละ 71 
และระยะเวลาประกอบกิจการอยู่ระหว่าง 5–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40   ไม่มีการจ้างพนักงาน   
คิดเป็นร้อยละ  67 และส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทร้านขายขนม, เครื่องดื่ม, ร้านขายอาหาร  
คิดเป็นร้อยละ  49  
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา จ.นครปฐม เพื่อ

การศึกษาการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ 
          การวิจัยครั งนี  ใช้แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ. นครปฐม โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออก 
เป็น 3 มิติ คือ (1) มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ (2) มิติด้านกระบวนการ (3) มิติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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ตารางที ่4-2 
   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดล้าน ้า   
ล้าพญา จ. นครปฐม เป็นรายมิติ 
 

ความคิดเห็นในการจัดการความรู้ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3.88 0.99 มาก 
2.  มิติด้านกระบวนการ    3.72 1.05 มาก 
3.  มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.48 1.49 น้อย 
     รวม 3.36 1.35 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4-2 พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา     
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติแล้วพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 มิติ 
คือ มิติด้านเป็นการเป็นผู้ประกอบการ ( X  = 3.88) และมิติด้านกระบวนการ ( X  =3.72) ส่วนมิติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย (X  = 2.48) 
 
ตารางที ่4-3 
   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดล้าน ้า   
ล้าพญา จ. นครปฐม มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 

มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ X   S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. รูว้ัตถุประสงค์ของตลาดน า้ลา้พญา 4.28  0.75 มาก 
2. มีการเล่าเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการขาย 

การพัฒนา การปรับปรุงสนิค้า และและบริการ 
3.81  0.94 มาก 

3. มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ใน       
การพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า 

3.91  0.78 มาก 

4. มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และ         
การส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) 

3.16  1.03 ปานกลาง 

5. รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน 4.36  0.73 มาก 
6. มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ปา้ย     

แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น 
4.29  0.75 มาก 

7. มีความไว้วางใจซึง่กันและกนัในระหว่างผูป้ระกอบการด้วยกนั
รวมถึงผู้จัดการตลาด 

3.60  1.14 มาก 

8. มีหลักการท้างานเปน็ทีมภายในกิจการ 3.21  1.12 ปานกลาง 
9. มีความคิดเชิงบวกและมนี ้าใจเอื อเฟื้อระหว่างกัน 3.89  0.85 มาก 
10. ผู้จัดการตลาดมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดน า้ 
4.25  0.72 มาก 

รวม 3.88  0.99 มาก 
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 จากตารางที่  3 มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (X  = 3.88)        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน (X  = 4.36)  มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง เช่น ป้าย แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น  (X  = 4.29) และรู้วัตถุประสงค์
ของตลาดน ้าล้าพญา (X  =4.28)  ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า 
การตั งราคา และการส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) (X  = 3.16) 
 
ตารางที ่4-4 
   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดล้าน ้า   
ล้าพญา จ. นครปฐม มิติด้านกระบวนการ 
 

มิติด้านกระบวนการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้  ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อ   
สู่ลูก จากเพ่ือนสู่เพื่อน จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น 

4.14   0.84 มาก 

2. รู้ความส้าคัญของการจัดเก็บความรู้ 4.08   0.79 มาก 
3. มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ เช่น 

สภากาแฟ การเล่าเรื่อง การน้าบทความน่าสนใจมาปิด
ประกาศ 

4.26 0.74 มาก 

4. มีกลุ่มผู้สนใจเรียนรู้จ้านวนหนึ่งมารวมตัวกัน 3.85 0.95 มาก 
5. รู้จักการถอดบทเรียนก่อน ระหว่าง และหลังท้างาน 3.16 1.29 ปานกลาง 
6. มีการสื่อสารให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ของการจัดการ

ความรู้ 
3.32 1.15 ปานกลาง 

7. มีการจัดเก็บความรู้ และติดตามผลการน้าไปใช ้ 3.12 1.25 ปานกลาง 
8. มีการบันทึกแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 3.72 0.91 มาก 
9. มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ  3.83 0.78 มาก 
10. มีการยกย่อง ชมเชย ผู้มีแนวคิดใหม่ๆ หรือคิดนวัตกรรมใน

การพัฒนา 
3.73 0.89 มาก 

รวม 3.72 1.05 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 มิติด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ เช่น สภากาแฟ การเล่าเรื่อง การน้าบทความ
น่าสนใจมาปิดประกาศมี ( X  = 4.26) มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้  ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อสู่ลูก 
จากเพ่ือสู่เพ่ือน จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น ( X  = 4.14) และรู้ความส้าคัญของการจัดเก็บความรู้   
( X  = 4.08) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีการจัดเก็บความรู้ และติดตามผลการน้าไปใช้ (X  = 3.12) 
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ตารางที ่4-5 
   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดล้าน ้า   
ล้าพญา จ. นครปฐม มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ X   S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจในการน้าเทคโนโลยีมาช่วยทา้งาน
และเก็บข้อมูล  

2.42 1.53 น้อย 

2. มีการจัดท้าระบบรองรับข้อมูลข่าวสารของตลาด 2.38 1.43 น้อย 
3. รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการท้างาน  2.34 1.48 ปานกลาง 
4. รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์ 2.61 1.48 ปานกลาง 
5. ใช้เทคโนโลยีเปน็  2.51 1.48 ปานกลาง 
6. มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะทา้ให้ท่านท้างานสะดวก

รวดเร็วขึ น 
2.69 1.59 ปานกลาง 

7. มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค 2.30 1.39 น้อย 
8. มีการสืบคน้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น  ใช้กูเกิ ลเสริ์ช 2.66 1.53 ปานกลาง 
9. มีความสนใจจะเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเปน็ระบบ 2.50 1.51 ปานกลาง 
10. มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจใน            

การแก้ปัญหาต่างๆ 
2.38 1.45 น้อย 

รวม 2.48 1.49 น้อย 
  

 จากตารางที่ 4-5 มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.48)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง  6  ข้อ และระดับน้อย  4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด          
3 อันดับแรก ได้แก่  มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะท้าให้ท่านท้างานสะดวกรวดเร็วขึ น           
( X  = 2.69) การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น ใช้กูเกิ ลเสริ์ช  (X  = 2.66) และใช้เทคโนโลยีเป็น 
( X  = 2.51)  ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและ
อุปสรรค ( X  = 2.30) 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา จ.นครปฐม  

 
ตารางที ่4-6  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
 

การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

เพศ 2.252 3    0.522 
อายุ 22.128 9 0.008* 
ระดับการศึกษา 21.450 9 0.011* 
ระยะเวลาประกอบกิจการ 26.377 6 0.000* 
จ านวนพนักงาน 9.302 9     0.410 
ประเภทร้านค้า 22.931 9 0.006* 

 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่  4-6 พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีนัยส้าคัญเท่านั น ในที่นี ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ และประเภทร้านค้า เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงผลแยกได้ดังนี   

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 

 
ตารางที ่4-7  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุกับการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม  
 

การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. มิติด้านสมรรถนะของผู้ประกอบการ 13.430 6     0.037* 
2. มิติด้านกระบวนการ 16.843 9 0.051 
3. มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 23.026 12 0.028* 

รวม 22.128 9  0.008* 
 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-7 พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีนัยส้าคัญเท่านั น ในที่นี ได้แก่ มิติด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงผลแยกได้ดังนี   
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ตารางที ่4-8  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ กับการจัดการความรู้       

ของผู้ประกอบ มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. รูว้ัตถุประสงค์ของตลาดน า้ลา้พญา   10.928   12 0.535 
2. มีการเล่าเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการขาย 

การพัฒนา การปรับปรุงสนิค้า และและบริการ 
  28.014   12  0.006* 

3. มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ใน       
การพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า 

  14.158    9 0.117 

4. มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และ         
การส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) 

  25.765   12  0.012* 

5. รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน   23.135    9  0.006* 
6. มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ปา้ย     

แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น 
  19.836   15 0.178 

7. มีความไว้วางใจซึง่กันและกนัในระหว่างผูป้ระกอบการด้วยกนั
รวมถึงผู้จัดการตลาด 

  15.981   12 0.192 

8. มีหลักการท้างานเปน็ทีมภายในกิจการ   23.006   12  0.001* 
9. มีความคิดเชิงบวกและมนี ้าใจเอื อเฟื้อระหว่างกัน   20.575    9  0.015* 
10. ผู้จัดการตลาดมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดน า้ 
   6.728   9 0.665 

รวม  13.430   6  0.037* 
*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-8 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม ใน
ระหว่างมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับอายุ และเมื่อพิจารณาในรายด้าน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับมีการเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา 
การปรับปรุงสินค้า และบริการมีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และการส่งเสริม
การขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน มีหลักการท้างานเป็นทีมภายใน
กิจการ  มีความคิดเชิงบวกและมีน ้าใจเอื อเฟื้อระหว่างกัน 
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ตารางที ่4-9  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ กับการจัดการความรู้ของ     

ผู้ประกอบการ มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจในการน้าเทคโนโลยีมาช่วย
ท้างานและเก็บข้อมูล  

14.018 12 0.300 

2. มีการจัดท้าระบบรองรับข้อมูลข่าวสารของตลาด 15.498 12 0.215 
3. รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการท้างาน  16.501 12 0.169 
4. รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์ 25.679 12   0.012* 
5. ใช้เทคโนโลยีเปน็  24.981 12   0.015* 
6. มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะทา้ให้ท่านท้างานสะดวก

รวดเร็วขึ น 
19.206 12 0.084 

7. มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค 30.240 12   0.003* 
8. มีการสืบคน้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น  ใช้กูเกิ ลเสริ์ช 27.382 12   0.007* 
9. มีความสนใจจะเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเปน็ระบบ 22.764 12   0.030* 
10. มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจใน            

การแก้ปัญหาต่างๆ 
24.354 12   0.018* 

รวม 23.026 12   0.028* 
*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4- 9 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
ในระหว่างมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับอายุ และเมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ใช้เทคโนโลยี
เป็น การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาและอุปสรรค มีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี  
เช่น ใช้กูเกิ ลเสริ์ช มีความสนใจจะเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ  และมีข้อมูลสารสนเทศ
สามารถช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
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ตารางที ่4-10   
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับการ
จัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
 

การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5.130 6     0.527 
2. มิติด้านกระบวนการ 18.330 9 0.032* 
3. มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 39.773 12 0.000* 

รวม 21.450 9 0.011* 
 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่  4-10 พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีนัยส้าคัญเท่านั น ในที่นี  ได้แก่ มิติด้าน
กระบวนการ และ มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงผลแยกได้ดังนี  

  
ตารางที ่4-11  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านการศึกษากับการจัดการความรู้  
ของผู้ประกอบมิติด้านกระบวนการ 
 

การจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
ในมิติด้านกระบวนการ  d.f. 

Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้  ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อ  
สู่ลูก จากเพ่ือนสู่เพื่อน จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น 

28.823 12 0.004* 

2. รู้ความส้าคัญของการจัดเก็บความรู้ 31.096  9 0.000* 
3. มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ เช่น สภา

กาแฟ การเลา่เรื่อง การน้าบทความน่าสนใจมาปิดประกาศ 
8.882  9 0.448 

4. มีกลุ่มผู้สนใจเรียนรู้จ้านวนหนึ่งมารวมตัวกัน 18.091 12 0.113 
5. รู้จักการถอดบทเรียนก่อน ระหว่าง และหลังท้างาน 37.495 12  0.000* 
6. มีการสื่อสารให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ 19.741 12 0.072 
7. มีการจัดเก็บความรู้ และติดตามผลการน้าไปใช ้ 23.135 12  0.027* 
8. มีการบันทึกแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 10.588 12 0.565 
9. มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ  11.802  9 0.225 
10. มีการยกย่อง ชมเชย ผู้มีแนวคิดใหม่ๆ หรือคิดนวัตกรรมใน

การพัฒนา 
22.524 12   0.032* 

รวม  
 

18.330  9   0.032* 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 4-11 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม           
ในระหว่างมิติด้านกระบวนการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการศึกษา และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับ มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้  ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อ  สู่ลูก จากเพ่ือสู่เพ่ือน     
จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น  รู้ความส้าคัญของการจัดเก็บความรู้ รู้จักการถอดบทเรียนก่อน ระหว่าง และ
หลังท้างาน  มีการจัดเก็บความรู้ และติดตามผลการน้าไปใช้ และมีการยกย่อง ชมเชย ผู้มีแนวคิดใหม่ๆ 
หรือคดินวัตกรรมในการพัฒนา  
 
ตารางที ่4-12  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านการศึกษากับการจัดการความรู้  
ของผู้ประกอบมิตดิ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจในการน้าเทคโนโลยีมาช่วย
ท้างานและเก็บข้อมูล  

30.853 12 0.001* 

2. มีการจัดท้าระบบรองรับข้อมูลข่าวสารของตลาด 43.182 12 0.000* 
3. รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการท้างาน  26.553 12 0.009* 
4. รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์ 36.396 12 0.000* 
5. ใช้เทคโนโลยีเปน็  37.280 12 0.000* 
6. มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะทา้ให้ท่านท้างานสะดวก

รวดเร็วขึ น 
46.631 12 0.000* 

7. มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค 33.349 12 0.001* 
8. มีการสืบคน้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น  ใช้กูเกิ ลเสริ์ช 32.463 12 0.001* 
9. มีความสนใจจะเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเปน็ระบบ 31.573 12 0.002* 
10. มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจใน            

การแก้ปัญหาต่างๆ 
41.858 12 0.000* 

รวม   39.773   12   0.000* 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม           
ในระหว่างมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการศึกษา และเมื่อพิจารณาใน    
รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทุกด้าน ได้แก่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจในการน้าเทคโนโลยีมา
ช่วยท้างานและเก็บข้อมูล มีการจัดท้าระบบรองรับข้อมูลข่าวสารของตลาด รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการท้างาน รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ใช้เทคโนโลยีเป็น มีความเชื่อว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศจะท้าให้ท่านท้างานสะดวกรวดเร็วขึ น มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัญหาและอุปสรรค  มีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น ใช้กูเกิ ลเสริ์ช มีความสนใจจะเก็บความรู้
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ด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ต่างๆ 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 

กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านระยะเวลาประกอบกิจการ 
 

ตารางที ่4-13   
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านระยะเวลาประกอบกิจการกับ
การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
 

การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 10.680 4     0.030* 
2. มิติด้านกระบวนการ  8.371 6 0.212 
3. มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12.548 8 0.128 

รวม 26.377 6  0.000* 
 

*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-13 พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีนัยส้าคัญเท่านั น ในที่นี  ได้แก่ มิติด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงผลแยกได้ดังนี   
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ตารางท่ี 4-14  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านระยะเวลาประกอบกิจการกับ    
การจัดการความรู้ของผู้ประกอบมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. รูว้ัตถุประสงค์ของตลาดน า้ลา้พญา  26.178  8  0.001* 
2. มีการเล่าเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการขาย 

การพัฒนา การปรับปรุงสนิค้า และและบริการ 
 18.955 8   0.015* 

3. มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ใน       
การพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า 

 14.785 6  0.022* 

4. มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และ         
การส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) 

   8.984 8 0.344 

5. รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน  11.774 9 0.067 
6. มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ปา้ย        

แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น 
 11.585 10 0.314 

7. มีความไว้วางใจซึง่กันและกนัในระหว่างผูป้ระกอบการด้วยกนั  
รวมถึงผู้จัดการตลาด 

 3.658 8 0.887 

8. มีหลักการท้างานเปน็ทีมภายในกิจการ 7.596 8 0.474 
9. มีความคิดเชิงบวกและมนี ้าใจเอื อเฟื้อระหว่างกัน 8.978 6   0.175* 
10. ผู้จัดการตลาดมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดน า้ 
3.379 6  0.760 

รวม  10.068 4   0.030* 
*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-14 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม          
ในระหว่างมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ รู้วัตถุประสงค์ของตลาดน ้าล้าพญา   
มีการเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา การปรับปรุงสินค้า และ
และบริการ มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า  
มีความคิดเชิงบวกและมีน ้าใจเอื อเฟ้ือระหว่างกัน 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 

กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านประเภทร้านค้า  
 
ตารางที ่4-15   
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านประเภทร้านค้ากับการจัดการ
ความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
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การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 24.023 6  0.001* 
2. มิติด้านกระบวนการ 15.283 9       0.083 
3. มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.083 12 0.066 

รวม 22.931 9  0.006* 
*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-15 พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีนัยส้าคัญเท่านั น ในที่นี  ได้แก่ มิติด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงผลแยกได้ดังนี   
 
ตารางท่ี 4-16  
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลด้านประเภทร้านค้ากับการจัดการ
ความรู้มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 

มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ  d.f. 
Asymp.sig. 
(2-sided) 

1. รูว้ัตถุประสงค์ของตลาดน า้ลา้พญา 27.304 12 0.007* 
2. มีการเล่าเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับ      

การขาย การพัฒนา การปรบัปรุงสินค้า และและบริการ 
29.880 12    0.003* 

3. มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ใน       
การพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า 

12.840 9    0.170 

4. มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และ         
การส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) 

21.356 12  0.045* 

5. รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน 10.427 9    0.317 
6. มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ปา้ย     

แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น 
41.221 15    0.000* 

7. มีความไว้วางใจซึง่กันและกนัในระหว่างผูป้ระกอบการด้วยกนั
รวมถึงผู้จัดการตลาด 

15.130 12 0.234 

8. มีหลักการท้างานเปน็ทีมภายในกิจการ 15.333 12 0.224 
9. มีความคิดเชิงบวกและมนี ้าใจเอื อเฟื้อระหว่างกัน 14.218 9 0.115 
10. ผู้จัดการตลาดมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดน า้ 
 6.233 9 0.716 

รวม   24.023    6   0.001* 
*ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4-16 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม ใน
ระหว่างมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ รู้วัตถุประสงค์ของตลาดน ้าล้าพญา   
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มีการเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา การปรับปรุงสินค้า 
และและบริการ มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และการส่งเสริมการขาย  
(กลยุทธ์ทางการตลาด)  มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ป้าย แผ่นพับ 
จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น      
 
ตอนที่  4  ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)เพื่ อศึกษาการจัดการความรู้ของ

ผู้ประกอบการตลาดน้่าล่าพญา จ.นครปฐม  
 

 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้า     
ล้าพญา จ.นครปฐม มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักวิชาการ และผู้บริหาร
ตลาดน ้า 
 กรอบเนื อหาในการประชุม สนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้จากการศึกษาการจัดการความรู้
ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม โดยน้ากรอบแนวคิดของ Dilip Bhatt, (2000) ซึ่งมี   
3 องค์ประกอบ เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขัน คือ 
 

(1) องค์ประกอบด้านคน (Man) 
               ในการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุด เนื่องจากคนเกี่ยวข้องกับ         
การจัดการความรู้เป็นผู้ซึ่งต้องการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์กับตัวเอง และกิจการ 
 

(2) กระบวนการจัดการความรู้ (Process)  
   หมายถึง ขั นตอนการจัดการความรู้ ได้แก่ 
 - การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการก้าหนดและแสวงหาความรู้ ซึ่งต้อง
ทราบเป้าหมายของการด้าเนินการ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร มีวิธีการผนวกความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์เข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็น
ความรู้ใหม่ การสร้างความรู้เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เดิม 
ก้าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไป 

-  การเข้าถึงความรู้ เป็นการจัดเก็บ และการปรับปรุงเอกสารให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน และท้าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบได้
ง่ายและสะดวกขึ น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  

- การแบ่งปันความรู้ เป็นการน้าความรู้ที่ ได้มาแลกเปลี่ยนกัน เช่น กรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจท้าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ คลังความรู้ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจก้าหนด
เป็นระบบ เช่น กิจกรรมกลุ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และระบบพ่ีเลี ยง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

- การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ หมายถึงการเรียนรู้และการน้าไปใช้งาน (Learning & 
Utilization) เป็นขั นตอนสุดท้ายของกระบวนการการจัดการความรู้ ท้าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และ
น้าความรู้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ควรท้าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน และ
หมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการเผยแพร่สารสนเทศ ความรู้เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและการด้าเนินงานเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ ้าๆ 

 



68 
 

(3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) 
              เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วย
เทคโน โลยี ในการสื่ อสาร (Communication Technology), เทคโน โลยีการท้ างานร่วมกัน 
(Collaboration Technology) และเทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) 

- เทคโนโลยีในการสื่อสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ น สะดวก
ขึ น รวมทั งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชียวชาญสาขาต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศผ่านเครือข่าย
ได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

- เทคโนโลยีสนับสนุนการท้างานร่วมกัน ช่วยให้สามารถประสานการท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่นโปรแกรมกลุ่ม groupware หรือระบบ 
video conference เป็นต้น 

- เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 กรอบเนื อหาของการสนทนากลุ่ม ณ ตลาดน ้าล้าพญา 
ที่มา: ประยุกต์จาก Dilip Bhatt, 2000 

 
4.3 ผลการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

 

4.3.1 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของตลาดน ้าล้าพญา  

 2) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมของ
ตลาดน ้าล้าพญา 
 
 
 
 

  

 

เทคโนโลย ี
ช่วยในการแลกเปลีย่น  
 ค้นหา จัดเกบ็ความรู ้

กระบวนการ 
เป็นการจัดการความรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ปรับปรุงงานและเกิด

นวัตกรรม 

คน 
เป็นผู้บริหารจดัการความรู้และ     
น่าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 4.3.2 เนื้อหาที่น่าเสนอ 
     การน้าเสนอความคิดเห็นของการจัดการความรู้ตามกรอบการจัดการความรู้ (คน 
กระบวนการ และเทคโนโลยี) ที่ส่งผลต่อความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการ (ด้านความ
แตกต่างของสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ) โดยท้าการวิเคราะห์จากข้อมูลที่
ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย 
 
 4.3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  

ตารางท่ี 4-17  กลุ่มเป้าหมายของการสนทนากลุ่ม ณ ตลาดน ้าล้าพญา 
 

ชื่อ-สกุล ต่าแหน่ง 
นักวิชาการ  
1. อ.ดร.สุรภา ไถ้บ้านกวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเคาน์ติ ง สเปเชียลลิสท์ จ้ากัด 
2. ดร.บุญเชิด บุตรอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ดร.กันยา  สรรพกิจโกศล นักวิชาการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้บริหารล่าพญา  
4. นายณรงค์ศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าพญา  

ประธานศูนย์วัฒนธรรมตลาดน ้าวัดล้าพญา 
5. นายพิจิตร  สวนชูผล ผู้แทนชุมชน ต้าบลล้าพญา  
6. นางฐาปนี  เลิศสิทธิพันธ์ ผู้บริหารตลาด/ เจ้าของโฮมสเตย์บ้านโบราณกุลนที 
ผู้ประกอบการ  
7. คุณศิมาพร  ศรีสุวรรณ ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา  

เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ผู้ประกอบการ 
8. คุณวิรัญหาร  บรรชรรัตน์ ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา 
9. คุณชญาภรณ์  ศรีเจริญ ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา 
 
 4.3.4 ผลลัพธ์จากการประชุมกลุ่ม          
 1)  มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงการบริหารจัดการความรู้และการน้าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 ผลการศึกษา  จากการสนทนากลุ่มในประเด็นของการจัดการความรู้มิติด้านการเป็น
ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา ได้ข้อสรุปตามตารงที่ 4- 18 ดังนี  
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ตารางท่ี 4-18  ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ่มมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
 

ประเด็นค่าถาม สรุปข้อมลูและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ 
การมีกลยุทธ์ 
1. ผู้น้าชุมชนของ
ตลาดน ้ามีการก้าหนด
เป้าหมายของตลาด
ชัดเจนและสื่อสารให้
ผู้ประกอบการทราบ 
2. ผู้ประกอบการ
ก้าหนดเป้าหมายของ
กิจการตนเองชัดเจน 
เช่น เอกลักษณ์ของ
ร้านค้า ต้าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
- มีการก้าหนดเป้าหมายคือต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติและ
เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ต้องการให้มีการ
พัฒนาตลาด มีกิจกรรมสร้างการจดจ้าและบอกต่อ โดยใช้ข้อได้เปรียบ คือ 
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก ท้าให้ยังไม่มีกลยุทธ์การจัดการชัดเจน  
- ตลาดน ้าวัดล้าพญามีกฎเกณฑ์ว่า ห้ามน้าสิ่งมีชีวิตมาขาย ห้ามจ้าหน่าย
สิ่งมึนเมา เครื่องเล่นที่เป็นพลาสติก เสื อผ้า ของส้าเร็จรูป หรืออาหาร
ส้าเร็จรูปจากที่อ่ืนเพราะสถานที่แห่งนี สงวนไว้ส้าหรับของสดๆ จากล้า
พญา จึงมีการคัดสรรผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
- ผู้ประกอบการมุ่งก้าไรเป็นหลัก สภาพร้านค้าเป็นแพ ไม่มีความแตกต่าง
กัน แต่สินค้าและบริการมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีเอกลักษณ์ เช่น       
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างถุงใส่เมี่ยงค้า ทุกคนจะทราบเลยว่าซื อจาก
ตลาดน ้าล้าพญา และพวกขนมกวน ผัก ผลไม้ดองที่มีคุณภาพ รสชาติ
อร่อยและ  ขายดี แต่การด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ บางคนมีการจด
บันทึก บางคนใช้วิธีถ่ายทอด ฝึกฝนคนในครอบครัวให้รับช่วงต่อไป 
 

ทัศนคติ 
3. มีความคิดเชิงบวก
ในการท้าธุรกิจ ใฝ่รู้      
ใฝ่เรียนและ เน้น
คุณธรรม โดยเฉพาะ  
ความซื่อสัตย์ 
 
 
4. เห็นความส้าคัญ
ของความรู้และการ
ฝึกฝน 
 
 
 
 

 
- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจพัฒนาตนเองให้มีทักษะและศิลปะด้านการ
ขายและการบริการเพื่อเพ่ิมรายได้มากกว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ก็
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ คือคงคุณภาพให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
กลับมาซื อซ ้า ท้าให้ผู้ซื อเห็นคุณค่าสินค้า ผู้ประกอบการแต่ละคนจะเน้น
ความซื่อสัตย์ และมีการบอกต่อกรณีมีการแสดงถึงความซื่อสัตย์ เช่น การคืน
เงินเมื่อทอนผิด การรับคืนสินค้า  หากไม่ได้คุณภาพ และลูกค้าพึงพอใจ ซึ่ง
ท้าให้เกิดความเชื่อใจขึ น และลูกค้าจะบอกต่อและกลับมาซื อซ ้า 
- ในการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลยังเป็นความรู้ ในครอบครัวที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้คนภายนอกตระกูลเรียนรู้ และยัง
ประสบปัญหาลูก หลานเปลี่ยนอาชีพท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมี
อายุมากกว่า 40 ปีแล้ว แม้ว่าผู้ประกอบการจะทราบว่า ความรู้เป็นเรื่อง
ส้าคัญ และทักษะต้องใช้เวลาฝึกฝน และกลัวความรู้บางอย่างหายไป แต่
ยังไม่เข้าใจถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ต่างคนต่างจัดเก็บความรู้
ตามวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับตน  
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ประเด็นค่าถาม สรุปข้อมลูและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ 
ความสามัคคีและ
การรู้จัก การท่างาน
เป็นทีม 
5. มีจิตอาสา 
ช่วยเหลือกันและรู้จัก
หน้าที่ทั งส่วนตนและ
ส่วนรวมเพ่ือให้ตลาด
น ้าเจริญก้าวหน้า 
 
 
 
 
 
6. ผู้น้าเป็นผู้ผลักดัน
ในการจัดการความรู้ 

 
 
 
- ชุมชนตลาดน ้าเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันหลายฝ่าย และเติบโตว่า
จนปัจจุบันมีอายุ 17 ปีแล้ว คนในชุมชนจึงตระหนักดีถึงความสามัคคี 
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เอื ออาทร และมี  มิตรไมตรีต่อกันเสมือนหนึ่งพ่ีน้อง เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าของตลาดน ้าวัดล้าพญาต่อไป ดังจะเห็นได้จากมี   การ
เปิดเผยข้อมูล เช่น รายได้ตลาดจะมีการเปิดเผยโดยท้าป้ายประกาศให้
ทราบหน้าตลาดว่ามีรายรับ รายจ่ายเดือนละเท่าไหร่ แหล่งรายรับ 
รายจ่ายมาจากไหนบ้าง  ส่วนใหญ่มีจิตอาสา และช่วยเหลือกัน มีการสอน
กันในการเป็นผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่ต้องการหลักๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษา และผู้ประกอบการยังพบปัญหาเรื่อง เรือแจวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
จึงควรต้องศึกษาในประเด็นนี และพัฒนาเพ่ิมเติม 
- ผู้น้าตลาดน ้าล้าพญาคือ นายก อบต. ซึ่งเห็นความส้าคัญของความรู้         
แต่เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดร้อยละ 70 มีความรู้ต่้ากว่าปริญญาตรี     
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท้าให้ต้องการมีการจัดเก็บความรู้เพ่ือสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทั งนี  นายก อบต. อยากให้มีการให้ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ เช่น กลยุทธ์การตลาด การเรียนภาษาอังกฤษ และการ
ใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 

สมรรถนะของ
ผู้ประกอบการ 
7. มีทักษะด้านการ
สื่อสาร การพูด ฟัง 
อ่าน เขียน 
8. มีทักษะด้าน     
การขาย 
9. มีความรู้และ
ทักษะด้านการผลิต
สินค้า 
10. สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 
11. รู้จักใช้เทคโนโลยี 

 
 
- เนื่องจากผู้ประกอบการอยู่ ในวัยกลางคนถึงสูงอายุจึงมักมีทักษะ       
ด้านความรู้และการผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ด้านการสื่อสารสามารถจูงใจ 
ผู้ซื อได้ดี มีจิตบริการของนักการขายแต่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ ด้านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ใช้ผ่านโทรศัพท์ และนิยมใช้ ไลน์ (LINE) ใน   
การติดต่อ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการค้นหาข้อมูล และเพ่ือ  
ความบันเทิง 
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2) มิติด้านกระบวนการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงขั นตอนการจัดการความรู้ในการเป็นการจัดการความรู้

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานและเกิดนวัตกรรม 
ผลการศึกษา  จากการสนทนากลุ่มในประเด็นของการจัดการความรู้ มิติด้าน

กระบวนการในตลาดน ้าล้าพญา ได้ข้อสรุป ดังนี  
 
ตารางท่ี 4-19  ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ่มมิติด้านกระบวนการ  
 

ประเด็นค่าถาม สรุปข้อมลูและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ 

การสร้างความรู้ 
1. มีการก้าหนดความรู้ที่
ต้องการ 
 
 
 
 
2.ทราบว่าความรู้นั นอยู่
ที่ไหน อยู่ในรูปแบบใด 
และอยู่ที่ใคร  
3. มีการแสวงหาความรู้
ที่ต้องการ 
 
 
 

 
- มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นตัวก้าหนดความรู้ เช่น ชุมชน
ตลาดน ้า ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง อย่างเช่น การจัดการสภาพแวดล้อมตลาด 
ความสะอาด การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 
เพ่ือสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน ้าใจ การเรียนรู้
ด้านการอาชีวอนามัย เนื่องจากเป็นตลาดน ้า รวมถึงการรู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น กรณีมีอุบัติเหตุ เช่น คนตกน ้า เป็นต้น 
- ยังไม่มีการจัดท้ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ผู้เก่งด้านจักสาน 
เกษตรกรในพื นที่ ท้าขนมกวน ดองผลไม้ ฯลฯ แต่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
เป็นที่รู้จักกันดี และทุกคนสามารถไปขอให้ถ่ายทอดความรู้ได้ 
- การเสนอแนวคิด ใหม่ ๆ  ยั ง มี ไม่ มาก ผู้ ป ระกอบการที่ สน ใจ           
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่มุ่งรักษาคุณภาพสินค้าและแสวงหาความรู้
เฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน้ามา
ให้บริการในท้องถิ่นตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการนวด
ฝ่าเท้า นวดตัว การปลูกข้าวพันธ์ใหม่ๆ เป็นต้น 
- มีกลุ่มแม่บ้านในด้านต่างๆ ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
การผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การจักสาน การท้าผลไม้
ดอง การผลิตข้าวซ้อมมือ เป็นต้น 
 

การเข้าถึงความรู้   
3. มีการจดจ้าความรู้
ผ่านบุคคล 
4. มีการจัดเก็บความรู้
โดยการบันทึกและ
ถ่ายภาพ 
5. มีการเก็บตัวอย่าง
ชิ นงาน 
 

 
- เป็ นการถ่ายทอดความรู้และฝึกทั กษะการผลิตสินค้ าที่ เป็ น
อุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การจักสาน การท้าขนมไทยโบราณ เป็น
ต้น 
- ในกรณีที่การผลิตใช้เวลานาน มีลักษณะเฉพาะ บางท่านก็มีการเขียน
ไว้เป็นเอกสาร ถ่ายรูป หรือเก็บชิ นงานด้วย หรือถึงกรรมวิธีบางอย่างใน
การเก็บรักษาผัก ผลไม้ ด้วย 
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ประเด็นค่าถาม สรุปข้อมลูและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ 

6. ผู้ต้องการใช้ความรู้
เข้าถึงความรู้ได้ง่าย 

 
- เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก การเข้าถึงความรู้ส่วนใหญ่ใช้วิธี เข้าพบ
ผู้เป็นเจ้าของความรู้ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นปัญหาเล็กน้อยระหว่าง   
การผลิต แค่การสอบถามก็ใช้ไลน์แทน ซึ่งนับว่าสะดวก เนื่องจาก
ความรู้ส่วนใหญ่ยังเป็นระดับความรู้ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

การแบ่งปันความรู้ 
4.มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบไม่เป็น
ทางการ 
 
 
5. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
สภากาแฟ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมการแสดงผล
งานและนวัตกรรม 

 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ มีการสอน
งานกันแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้ต้องการความรู้ ในการผลิต
สินค้าต่างของท้องถิ่น มีการมุ่งเน้นคุณภาพ เช่น ความใหม่ สด รสชาติ 
เนื่องจากร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทขนม อาหาร เครื่องดื่ม 
ผักและผลไม ้
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มักเป็นการแลกเปลี่ยนในเวลาว่าง และวันที่
ไม่ได้เปิดตลาดน ้า มีการคุยกันในช่วงดื่มกาแฟบ้าง และเนื่องจาก
ครัวเรือนอยู่ใกล้กันจึงมีความสนิทสนมและแลกเปลี่ยนความรู้กันง่าย 
ไม่เป็นทางการ และไม่ได้เป็นระบบเท่าท่ีควร 

การใช้หรือเผยการแพร่
ความรู้ 
6. มีการฝึกวิทยากร 
7. มีการสอนงาน และ
ถ่ายทอดจากบุคคลสู่
บุคคล 
8. มีการน้าความรู้เพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจและการ
ด้าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ ้าๆ 

 
 
- ยังไม่มีการฝึกวิทยากร หรือ จัดเวทีความรู้ หรือจัดตลาดนัดความรู้ 
ยังคงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล แต่มีการพัฒนา
สินค้าของตน โดยผ่านการลองผิด ลองถูก และแลกเปลี่ยนกัน เช่น    
การท้าอย่างไรให้สินค้ามีคุณภาพ ใหม่ สด อร่อย และลูกค้ามาซื อซ ้า 
และป้องกันการท้าผิดพลาดซ ้าๆ มีการบอกกันเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่
ต้นทุนถูก แต่มีคุณภาพ หรือวิธีจัดเก็บสินค้าให้คงคุณภาพ 

 
3) มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการแลกเปลี่ยน 
ค้นหา จัดเก็บความรู้ 

ผลการศึกษา  จากการสนทนากลุ่มในประเด็นมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ตลาดน ้าล้าพญาได้ข้อสรุป ดังนี  
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ตารางท่ี 4-20  ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ่มมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ประเด็นค่าถาม สรุปข้อมลูและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่ 

เทคโนโลยีใน        
การสื่อสาร 
1. รู้จักใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร และ
แสวงหาความรู้ 

 
 
- การสื่อสารที่นิยมที่สุด คือการใช้โทรศัพท์ และไลน์ บางท่านรู้จักหา
ความรู้จากการเสริ์ชข้อมูลผ่าน Search engine เช่น google 

เทคโนโลยีสนับสนุน
การท่างานร่วมกัน 
2. ใช้เทคโนโลยีในการ
ประสานงานและ
สื่อสารข้อมูลความรู้ที่
ต้องการ 

 
 
- มีการประสานกับลูกค้าผ่านไลน์ เช่น ถ่ายรูปสินค้าส่งไปให้ลูกค้าและ
แจ้งข้อมูลความรู้ให้กลุ่มทราบ 

เทคโนโลยีช่วยใน  
การจัดเก็บและ  
จัดการความรู้ 
3. มีการจัดเก็บความรู้
ในระบบอินเตอร์เน็ท 
หรือ ผ่านโซเชียลเน็ท
เวิร์ก หรือ อีเมล์ 

 
 
 
- ยังไม่มีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบหรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ 
ผ่านโซเชียลเน็ทเวิร์ก หรือ อีเมล์ เนื่องจากหลายท่านเห็นว่ายังไม่มี 
ความจ้าเป็นและผู้ประกอบยังมีความคล่องในการใช้เทคโนโลยีน้อย 

  
ส้าหรับปัญหาและอุปสรรคทีผู่้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็น มีประเด็นส้าคัญๆ ดังนี  
1. ไม่มีความรู้ด้านการก้าจัดขยะสูง อยากให้รัฐเข้ามาสนับสนุน รวมถึงยังขาดงบประมาณ

ในการพัฒนาสถานที ่
2. ขาดความรู้เรื่องการส่งเสริมการขายจึงยังไม่มีการส่งเสริมการขายให้เป็นที่รู้จักเท่ากับ

ตลาดน ้าดอนหวาย 
3. มีผู้ประกอบการที่พยายามน้าสินค้าทั่วไปจากท้องถิ่นอ่ืนมาขาย ไม่เข้าใจเอกลักษณ์และ

ความแตกต่างที่ตลาดน ้าล้าพญาก้าหนดไว้ และไม่ได้หาความรู้ในการพัฒนาร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

4. เห็นความส้าคัญของความรู้แต่ยังไม่มีระบบจัดเก็บ กลัวมีต้นทุนของการจัดเก็บความรู้ 
  



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม นี  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  

(1) ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม                   
(2) เสนอแนะรูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการในตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม  
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การหาความสัมพันธ์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
             ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี 
จ้านวน 202 คน พบว่า ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 62 อายุระหว่าง 35 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับการศึกษาอยู่ระหว่างชั นประถมศึกษา -
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 36 และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ 
ปวส.คิดเป็นร้อยละ 35 จึงมีผู้ประกอบการต่้ากว่าปริญญาตรีอยู่ทั งสิ นร้อยละ 71 และระยะเวลา
ประกอบกิจการอยู่ระหว่าง 5–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่มีการจ้างพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 67 และ
ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทร้านขายขนม, เครื่องดื่ม, ร้านขายอาหาร คิดเป็นร้อยละ  49 
 

 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐมใน    
การจัดการความรู้ตามกรอบการจัดการความรู้ของ Dilip Bhatt, (2000) 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา              
จ. นครปฐม ใน 3 มิติ (ผู้ประกอบการ การบวนการ และเทคโนโลยี) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม    
ส่วนใหญ่มีแนวทางการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ ตลาดน ้า ล้าพญา จ.นครปฐม โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง ทั งนี สามารถสรุปในแต่ละมิติ ได้ดังนี  
 

(1) มิติด้านความเป็นผู้ประกอบการ  
 ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม มีการจัดการในมิติด้านการเป็น

ผู้ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ 
และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเอง
ท้าชัดเจนมีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เช่น ป้าย แผ่นพับ จดหมายเวียน และ
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การบอกต่อ เป็นต้น และรู้วัตถุประสงค์ของตลาดน ้าล้าพญา  ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มี          
การร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และการส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด)  

 

(2) มิติด้านกระบวนการ  
 ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม มีการจัดการในมิติกระบวนการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ และระดับปานกลาง   
3 ข้อ   โดยข้อที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ 
เช่น สภากาแฟ การเล่าเรื่อง การน้าบทความน่าสนใจมาปิดประกาศ มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้       
ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อสู่ลูก จากเพ่ือสู่เพ่ือน จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น และรู้ ความส้าคัญของ  
การจัดเก็บความรู้ ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีการจัดเก็บความรู้ และติดตามผลการน้าไปใช้  
  

 (3) มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม มีการจัดการในมิติเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ 
และระดับน้อย 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ท้าให้ท่านท้างานสะดวกรวดเร็วขึ น การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น ใช้กูเกิ ลเสริ์ช และใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและ
อุปสรรค  
 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
 1)  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการ
ความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการความรู้  
พบว่าสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ จ้านวน
พนักงาน ประเภทร้านค้า  มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05  ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ และประเภทร้านค้า ส่วนเพศและจ้านวนพนักงานไม่มี
นัยส้าคัญ 

เมื่อพบนัยส้าคัญจึงแสดงรายละเอียดของประเด็นย่อยดังนี   
                      (1) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้า
พญา จ.นครปฐม กับ สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า มีนัยส้าคัญใน 2 ด้านคือ 

              - ด้านการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ (1) มีการเล่าเรื่อง
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา การปรับปรุงสินค้า และบริการ        
(2) มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และการส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทาง
การตลาด) (3) รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน (4) มีหลักการท้างานเป็นทีมภายในกิจการ    
(4) มีความคิดเชิงบวกและมีน ้าใจเอื อเฟ้ือระหว่างกัน  

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ (1) รู้จักใช้เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (2) ใช้เทคโนโลยีเป็น (3) การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล/
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ปัญหาและอุปสรรค (4) มีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น  ใช้กูเกิ ลเสริ์ช (5) มีความสนใจจะเก็บ
ความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และ (6) มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 
 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้า      
ล้าพญา จ.นครปฐม กับ สถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า มีนัยส้าคัญใน 2 ด้านคือ  
 - ด้านกระบวนการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ (1) มีวิธีการในการถ่ายทอด
ความรู้ส่งต่อความรู้ เช่น จากพ่อสู่ลูก จากเพ่ือสู่เพ่ือน จากเถ้าแก่สู่ลูกน้อง เป็นต้น (2) รู้ความส้าคัญ
ของการจัดเก็บความรู้ (3) รู้จักการถอดบทเรียนก่อน ระหว่าง และหลังท้างาน (4) มีการจัดเก็บ
ความรู้และติดตามผลการน้าไปใช้ และ (5) มีการยกย่อง ชมเชย ผู้มีแนวคิดใหม่ๆ หรือคิดนวัตกรรม
ในการพัฒนา 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีความสัมพันธ์ในทุกด้าน ได้แก่           
(1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจในการน้าเทคโนโลยีมาช่วยท้างานและเก็บข้อมูล (2) มีการจัดท้าระบบ
รองรับข้อมูลข่าวสารของตลาด (3) รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการท้างาน (4) รู้จักใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ (5) ใช้เทคโนโลยีเป็น (6) มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะท้าให้ท่านท้างาน
สะดวกรวดเร็วขึ น (7) มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค  (8)  มีการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เช่น  ใช้กูเกิ ลเสริ์ช (9) มีความสนใจจะเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และ          
(10) มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ 

 
                   (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้า      
ล้าพญา จ.นครปฐม กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านระยะเวลาประกอบกิจการ พบว่า มีนัยส้าคัญใน
ด้านเดียวคือ 
                 - ด้านการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ (1) รู้วัตถุประสงค์ของ
ตลาดน ้าล้าพญา (2) มีการเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา      
การปรับปรุงสินค้า และและบริการ (3) มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ใน        
การพัฒนาตนเอง งาน และตลาดน ้า (4) มีความคิดเชิงบวกและมีน ้าใจเอื อเฟ้ือระหว่างกัน 
 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้า       
ล้าพญา จ.นครปฐม กับสถานภาพส่วนบุคคลด้านประเภทร้านค้า พบว่า มีนัยส าคัญในด้านเดียว คือ 
                 - ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์กับ รู้วัตถุประสงค์ของตลาดน ้า     
ล้าพญา (1) มีการเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา         
การปรับปรุงสินค้า และและบริการ (2) มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพัฒนาสินค้า การตั งราคา และ
การส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทางการตลาด) (3) มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ป้าย แผ่นพับ จดหมายเวียน และการบอกต่อ เป็นต้น    
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5.1.4 ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ
ตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

        การเสนอแนะรูปแบบการศึกษาการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา  
จ.นครปฐม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขั นตอนนี  ผู้วิจัยได้บูรณาการสังเคราะห์จาก  
ผลของข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 9 คน จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั งนี 
ผลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้าให้รูปแบบที่สร้างขึ นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นโดยมี   
ความเหมาะสมในการน้าไปใช้ (Implementation) ปฏิบัติจริงต่อไปได้ โดยผู้วิจัยได้น้ามาจัดท้าเป็น
แนวทางโครงสร้างหลักของรูปแบบ โดยสรุปเป็นประเด็นที่ส้าคัญออกเป็น 3 มิติ คือ (1) มิติ ด้าน  
ความเป็นผู้ประกอบการ  (2) มิติด้านกระบวนการ  (3) มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

       สรุปผลได้ ดังนี  
                 (1) มิติด้านความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า มีการจัดการความรู้ ดังนี  
    - มีการก้าหนดเป้าหมาย คือ ต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติและ     
เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ ต้องการให้มีการพัฒนาตลาด มีกิจกรรมสร้าง
การจดจ้าและบอกต่อ โดยใช้ข้อได้เปรียบคือไม่ไกลจาก กทม. แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก ท้าให้ยังไม่มีกลยุทธ์การจัดการชัดเจน  
 - มีการก้าหนดความแตกต่าง หรือเอกลักษณ์ของตลาดน ้าวัดล้าพญามีกฎเกณฑ์
ว่า ห้ามน้าสิ่งมีชีวิตมาขาย ห้ามจ้าหน่ายสิ่ง มึนเมา เครื่องเล่นที่เป็นพลาสติก เสื อผ้า ของส้าเร็จรูป 
หรืออาหารส้าเร็จรูปจากที่อ่ืนเพราะสถานที่แห่งนี สงวนไว้ส้าหรับของสดๆ จากล้าพญา  จึงมีการคัด
สรรผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 - มีการพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างเช่น เมี่ยงค้า 
ทุกคนจะทราบได้ว่า ซื อเมี่ยงค้าห่อแบบนี ต้องมาจากตลาดน ้าล้าพญาแน่นอน และพวกขนมกวน          
ผัก ผลไม้ดอง มุ่งเน้นคุณภาพ อร่อยและขายดี แต่การด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ บางคนมีการจดบันทึก 
บางคนใช้วิธีถ่ายทอด ฝึกฝนคนในครอบครัวให้รับช่วงต่อไป 
                        - ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจพัฒนาตนเองให้มีทักษะและศิลปะด้านการขาย และ
การบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้มากกว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ก็รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ คือ            
คงคุณภาพให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื อซ ้า ผู้ประกอบการแต่ละคนจะเน้นความซื่อสัตย์ และ
มีการบอกต่อกรณีมีการแสดงถึงความซื่อสัตย์ เช่น การคืนเงินเมื่อทอนผิด การรับคืนสินค้าหากไม่ได้
คุณภาพ และลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งท้าให้เกิดความเชื่อใจขึ น และลูกค้าจะบอกต่อและกลับมาซื อซ ้า 
                        - ในการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลยังเป็นความรู้ในครอบครัวที่ผู้ประกอบการ   
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้คนภายนอกตระกูลเรียนรู้ และยังประสบปัญหาลูก หลานเปลี่ยนอาชีพท้าให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมีอายุมากกว่า 40 ปีแล้ว แม้ว่าผู้ประกอบการจะทราบว่า ความรู้เป็นเรื่อง
ส้าคัญ และทักษะต้องใช้เวลาฝึกฝน และกลัวความรู้บางอย่างหายไป แต่ยังไม่เข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ต่างคนต่างจัดเก็บความรู้ตามวิธีที่คิดว่า เหมาะสมกับตน 
 - ชุมชนตลาดน ้าเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันหลายฝ่าย และเติบโตว่าจนปัจจุบัน
มีอายุ 17 ปีแล้ว คนในชุมชนจึงตระหนักดีถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เอื ออาทร และมีมิตรไมตรี
ต่อกันเสมือนหนึ่งพ่ีน้อง เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตลาดน ้าวัดล้าพญาต่อไป ดังจะเห็นได้จากมี          
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การเปิดเผยข้อมูล เช่น รายได้ตลาดจะมีการเปิดเผยโดยท้าป้ายประกาศให้ทราบหน้าตลาดว่ามีรายรับ 
รายจ่ายเดือนละเท่าไหร่ แหล่งรายรับ รายจ่ายมาจากไหนบ้าง  ส่วนใหญ่มีจิตอาสา และช่วยเหลือกัน    
มีการสอนกันในการเป็นผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่ต้องการหลักๆ คือ ความรู้ เกี่ยวกับภาษา และ
ผู้ประกอบการยังพบปัญหาเรื่อง เรือแจวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงควรต้องศึกษาในประเด็นนี และพัฒนา
เพ่ิมเติม 
 - ผู้น้าตลาดน ้าล้าพญาคือ นายก อบต . ซึ่งเห็นความส้าคัญของความรู้ แต่
เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดร้อยละ 70 มีความรู้ต่้ากว่าปริญญาตรี แต่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท้า
ให้ต้องการมีการจัดเก็บความรู้เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั งนี  นายก อบต. อยากให้มีการให้
ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น กลยุทธ์การตลาด การเรียนภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น 
                   - เนื่องจากผู้ประกอบการอยู่ในวัยกลางคนถึงสูงอายุจึงมักมีทักษะด้านความรู้และ
การผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ด้านการสื่อสารสามารถจูงใจผู้ซื อได้ดี มีจิตบริการของนักการขายแต่ยัง
ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้านเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ใช้ผ่านโทรศัพท์ และนิยมใช้ ไลน์ (LINE) 
ในการติดต่อ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการค้นหาข้อมูลและเพ่ือความบันเทิง 
             

 (2) มิติด้านกระบวนการ พบว่า มีการจัดการความรู้ ดังนี  
                       - มีการก้าหนดความรู้ และรู้จักผู้ที่เก่งในด้านต่างๆ ของตลาดน ้า แต่ยังไม่มีการ
จัดท้ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ผู้เก่งด้านจักสาน เกษตรในพื นที่ ท้าขนมกวน ดองผลไม้ 
ฯลฯ แต่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเป็นที่รู้จักกันดี และทุกคนสามารถไปขอให้ถ่ายทอดความรู้ได้ 
 - มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นตัวก้าหนดความรู้ เช่น ชุมชนตลาดน ้า ต้องรู้
เรื่องอะไรบ้าง อย่างเช่น การจัดการสภาพแวดล้อมตลาด ความสะอาด การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน ้าใจ การเรียนรู้ด้าน
การอาชีวอนามัย เนื่องจากเป็นตลาดน ้า รวมถึงการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น กรณีมีอุบัติเหตุ เช่น คนตกน ้า 
เป็นต้น 
                       - การเสนอแนวคิดใหม่ๆ ยังมีไม่มาก ผู้ประกอบการที่สนใจการเปลี่ยนแปลง     
จะเป็นผู้ที่มุ่งรักษาคุณภาพสินค้าและแสวงหาความรู้เฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตามมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือน้ามาให้บริการในท้องถิ่นตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการนวดฝ่าเท้า    
นวดตัว การปลูกข้าวพันธ์ใหม่ๆ เป็นต้น 
                       - มีกลุ่มแม่บ้านในด้านต่างๆ ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการผลิต
สินค้าท่ีเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การจักสาน ท้าผลไม้ดอง การผลิตข้าวซ้อมมือ เป็นต้น 
                       - ในกรณีที่การผลิตใช้เวลานาน มีลักษณะเฉพาะ บางท่านก็มีการเขียนไว้        
เป็นเอกสาร ถ่ายรูป หรือเก็บชิ นงานด้วย หรือถึงกรรมวิธีบางอย่างในการเก็บรักษาผัก ผลไม้ ด้วย 
                       - เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็ก การเข้าถึงความรู้ส่วนใหญ่ใช้วิธี เข้าพบผู้เป็น
เจ้าของความรู้ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นปัญหาเล็กน้อยระหว่างการผลิต แค่การสอบถามก็ใช้ไลน์แทน 
ซึ่งนับว่าสะดวก เนื่องจากความรู้ส่วนใหญ่ยังเป็นระดับความรู้ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
                       - เป็นการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว เช่น การจักสาน เป็นต้น 
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                        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบไม่เป็นทางการ มีการสอนงานกัน
แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้ต้องการความรู้ ในการผลิตสินค้าต่าง ของท้องถิ่น มีการมุ่งเน้น
คุณภาพ เช่น ความใหม่ สด รสชาติ เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทขนม อาหาร 
เครื่องดื่ม ผักและผลไม้ 
                        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มักเป็นการแลกเปลี่ยนในเวลาว่าง และวันที่ไม่ได้เปิด
ตลาดน ้า มีการคุยกันในช่วงดื่มกาแฟบ้าง และเนื่องจากครัวเรือนอยู่ใกล้กันจึงมีความสนิทสนมและ
แลกเปลี่ยนความรู้กันง่าย ไม่เป็นทางการ และไม่ได้เป็นระบบเท่าที่ควร 
                        - ยังไม่มีการฝึกวิทยากร หรือ จัดเวทีความรู้ หรือจัดตลาดนัดความรู้ ยังคง
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล แต่มีการพัฒนาสินค้าของตน โดยผ่านการลองผิด 
ลองถูก และแลกเปลี่ยนกัน เช่น การท้าอย่างไรให้สินค้ามีคุณภาพ ใหม่ สด อร่อย และลูกค้ามาซื อซ ้า 
และป้องกันการท้าผิดพลาดซ ้าๆ มีการบอกกันเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ต้นทุนถูก แต่มีคุณภาพ หรือวี
จัดเก็บสินค้าให้คงคุณภาพ 
 

                 (3) มิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการความรู้ ดังนี  
  - การสื่อสารที่นิยมที่สุดคือการใช้โทรศัพท์และไลน์ บางท่านรู้จักหาความรู้จาก
การเสริ์ชข้อมูลผ่าน Search engine เช่น google 
  - มีการประสานกับลูกค้าผ่านไลน์ เช่น ถ่ายรูปสินค้าส่งไปให้ลูกค้าและแจ้งข้อมูล
ความรู้ให้กลุ่มทราบ 

- ยังมีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบหรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ ผ่านโซเชียล
เน็ทเวิร์ก หรือ อีเมล์ เนื่องจากหลายท่านเห็นว่ายังไม่มีความจ้าเป็นและผู้ประกอบยังมีความคล่องใน
การใช้เทคโนโลยีน้อย 
    
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการตลาดน ้าล้าพญา จ.นครปฐม 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี  
 

          5.2.1 แนวทางการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการไทยในตลาดน ้าล้าพญา จังหวัด
นครปฐม ตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ใน 3 ด้านของผู้ประกอบการในปัจจุบันเป็น ดังนี                 

1) ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
การจัดการความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการทราบเป้าหมายของ

การประกอบการตลาดน ้าล้าพญา และธุรกิจตนเอง มีการก้าหนดความแตกต่าง หรือเอกลักษณ์ของ
ตลาดน ้าวัดล้าพญาด้านสินค้า มีการพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างเช่น 
การใช้ถุงเมี่ยงค้า ทุกคนจะทราบได้ว่า ซื อเมี่ยงค้าห่อแบบนี ต้องมาจากตลาดน ้าล้าพญาแน่นอน และ
พวกขนมกวน ผัก ผลไม้ดอง มุ่งเน้นคุณภาพ อร่อยและขายดี แต่การด้าเนินการถ่ายทอดความรู้    
บางคนมีการจดบันทึก บางคนใช้วิธีถ่ายทอด ฝึกฝนคนในครอบครัวให้รับช่วงต่อไป  การจัดการ
ความรู้ที่เกี่ยวกับพื นฐานในการด้ารงชีวิตมีความสัมพันธ์กับวิถีธรรมชาติ มีการจัดกลุ่มแม่บ้านใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื อกูลและแบ่งปันความรู้กัน ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดย
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หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกยังมีไม่มาก ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้รับ การถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเอง เนื่องจากผลิตภัณฑ์   
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน ข้อจ้ากัดที่ส้าคัญในการถ่ายทอดความรู้นั นไปยังบุคคลอ่ืนได้มากหรือน้อยนั น
ขึ นอยู่กับลักษณะของความรู้ว่ามีความยาก ง่ายอย่างไร และมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทักษะ    
ความช้านาญ ความอดทนมากหรือไม่ จึงเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ส่วนใหญ่มาจากการบอกเล่าต่อกันมา 
การฝึกปฏิบัติจากการสังเกต และการปฏิบัติจากการฝึกฝนของบรรพบุรุษ โดยเป้าหมายหลัก  ใน   
การถ่ายทอดคือ ทายาทหรือคนในครอบครัว หรือการปฏิบัติจากการฝึกฝนของกลุ่มแม่บ้าน 

ผู้น้าตลาดน ้าล้าพญาคือ นายก อบต. ซึ่งเห็นความส้าคัญของความรู้ แต่เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในตลาดร้อยละ 70 มีความรู้ต่้ากว่าปริญญาตรี แต่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท้าให้ต้องการ
มีการจัดเก็บความรู้เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั งนี  นายก อบต. อยากให้มีการให้ความรู้ที่จ้าเป็น
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น กลยุทธ์การตลาด การเรียนภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี     
เป็นต้น นอกจากนี  ยังควรพัฒนาให้มีการแสวงหาความรู้ และทักษะด้านการสื่อสาร ด้านภาษา     
ด้านเทคโนโลยี  

ผลการศึกษายังพบว่า การจัดการความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการนั น มีความสัมพันธ์
กับอายุ ระยะเวลาประกอบกิจการ และประเภทร้านค้า  
 

2) ด้านกระบวนการ  
                การจัดการความรู้ด้านกระบวนการ พบว่า ยังไม่มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบโดย
พบว่า ในขั นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่  
                - การสร้างความรู้ มีการก้าหนดความรู้ และทราบรู้จักผู้ที่เก่งในด้านต่างๆ ของ   ตลาด
น ้า แต่ยังไม่มีการจัดท้าเป็นระบบ เช่น จัดท้ารายชื่อผู้เชียวชาญ บันทึกความรู้เป็นระบบให้ครบทุก
ความรู้ การแสวงหาความรู้ยังเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล   
               - การเข้าถึงความรู้ มีกลุ่มแม่บ้านในด้านต่างๆ ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้และ     ฝึก
ทักษะการผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การจักสาน ท้าผลไม้ดอง การผลิตข้าวซ้อม
มือ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดบุคคลสู่บุคคล เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภท
ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ผักและผลไม้ ความรู้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นความรู้พื นฐานที่ผสานกับวิถี
ธรรมชาติในการด้าเนินชีวิต ผ่านการบอกเล่าต่อๆ กันมา 
             - การแบ่งปันความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้แบบไม่เป็นทางการ หรือการจัดระบบ หรือ
จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้อย่างเป็นทางการและสม่้าเสมอ ยกเว้นในกลุ่มแม่บ้านที่มีการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกัน 

- การใช้หรือการเผยแพร่ความรู้ ยังไม่มีการฝึกวิทยากร หรือ จัดเวทีความรู้ หรือจัด
ตลาดนัดความรู้ ยังคงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล แต่มีการพัฒนาสินค้าของตน 
โดยผ่านการลองผิด ลองถูก และแลกเปลี่ยนกัน เช่น การท้าอย่างไรให้สินค้ามีคุณภาพ ใหม่ สด อร่อย 
และลูกค้ามาซื อซ ้า และป้องกันการท้าผิดพลาดซ ้าๆ มีการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
ดึงดูดผู้ซื อ และการจัดเก็บสินค้าให้คงคุณภาพ 
             ผลการศึกษายังพบว่า การจัดการความรู้ด้านกระบวนการนั น มีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษา และ ระยะเวลาประกอบกิจการ  
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3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ยังไมม่ีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ
หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ ผ่านโซเชียลเน็ทเวิร์ก หรือ อีเมล์ เนื่องจากหลายท่านเห็นว่ายังไม่มี
ความจ้าเป็นและผู้ประกอบยังมีความคล่องในการใช้เทคโนโลยีน้อย  
 ผลการศึกษายังพบว่า การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั น มีความสัมพันธ์
กับอายุ และระดับการศึกษา  

 
โดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของตลาดน ้าล้าพญาประกอบด้วย 3 

มิติ คือ มิติด้านผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการทราบเป้าหมายของการประกอบการตลาดน ้าล้า
พญา และธุรกิจตนเองมีการก้าหนดความแตกต่าง หรือเอกลักษณ์ของตลาดน ้าวัดล้าพญาด้านสินค้า         
มีการพัฒ นาสินค้ าให้ มี เอกลักษณ์  มีการด้ าเนิ นการถ่ ายทอดความรู้จากบุ คคลสู่ บุ คคล  
เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนมีการจดบันทึกบ้าง และมีการจัดกลุ่มแม่บ้านในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมิตินี มีความสัมพันธ์กับสถานภาพบุคคลด้านอายุ 
ระยะเวลาประกอบกิจการและประเภทร้านค้า 
 มิติด้านกระบวนการพบว่าการสร้างความรู้การเข้าถึงความรู้การแบ่งปันความรู้และการ
ใช้หรือการเผยแพร่ความรู้ยังเป็นแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งมิตินี มีความสัมพันธ์กับสถานภาพบุคคลด้าน
ระดับการศึกษา และระยะเวลาประกอบกิจการ  
 มิติด้านเทคโนโลยียังมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้น้อยเนื่องจากยังเห็น
ว่า ไม่มีความส้าคัญ ซึ่งมิตินี มีความสัมพันธ์กับสถานภาพบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษา 
 

           อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ส้าหรับตลาดน ้าล้าพญาไม่ควรมองข้ามความส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือที่ส้าคัญในการช่วยส่งเสริม การบริหารจัดการความรู้ให้เกิดความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีพื นฐาน เช่น โทรศัพท์ ไปจนถึงเทคโนโลยีสื่อสารที่ช่วยเหลือการบริหารจัดการความรู้ใน
ด้านการสืบค้นความรู้ การเก็บรักษาความรู้ และการกระจายความรู้ไปสู่บุคคลอย่างทัว่ถึง  
          การศึกษาด้านเทคโนโลยีเป็นการมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก ร่วมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้ 
การเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการและการผลิตที่มีความทันสมัย      
อย่างไรก็ดี มีบางท่านมองว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้นั นยังไม่สามารถเก็บ
ความรู้ได้ทั งหมด เนื่องจากความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั นต้องอาศัยทักษะ ความช้านาญโดยผ่าน
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องของบุคคล และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ นั นส่วนใหญ่อาศัย
การน้ามาถ่ายทอดและสอนงาน ฝึกปฏิบัติกันไป และอายุ ระดับการศึกษา มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี
เป็นอย่างมากตามผลการศึกษา  
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 5.2.2 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
ตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม 
 

 จากการศึกษาสภาพทั่วไป และผลการศึกษาการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ
ตลาดน ้าล้าพญา สามารถก้าหนดรูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ 
ตามโมเดลปลาทู เนื่องจากไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับชุมชน ดังที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ 
ผู้อ้านวยการสถาบัน สรส.กระบวนการจัดการความรู้ ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้มีอยู่ในตัวของบุคคลทั งหลาย
อยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์จะสะสมความรู้ไว้มาก เป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ฝังลึก  
ซึ่ งในการจัดการความรู้ เราเรียกว่า Tacit Knowledge ความรู้แบบนี จะมีวิธีการสกัดและ    ใช้
กระบวนการอย่างไรที่จะดึงออกมาให้เป็นประโยชน์กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยที่เครื่องมือของการจัดการ
ความรู้ที่จะน้าไปประยุกต์ใช้ โดยสิ่งที่ส้าคัญที่สุดประการแรกคือ ต้องมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
มีการจะก้าหนดว่า หัวปลา หมายถึงอะไร ถ้าเปรียบเสมือนปลาทั้งตัว วิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงต้องมีความชัดเจน ประการที่สอง คือ การที่จะไปสู่ เป้าหมายหรือ         
การเปลี่ยนแปลงนั น ต้องรู้ว่า จะต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง จะต้องมีทักษะอะไร และความรู้นั นมีแล้วหรือยัง 
ถ้ายังไม่มีจะไปหาจากที่ไหน และจะจัดการความรู้เหล่านั นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเป้าหมายที่ก้าหนดได้อย่างไร  

           

“โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลอย่างง่ายของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรูเหมือนกับ
ปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 สวน คือ  

  สวน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่ เป็นเป้าหมายหรือ
ทิศทาง ของการจัดการความรู้ ูตองตอบให้ได้ก่อนว่า “เราจะท้า KM ไปเพ่ืออะไร?” โดยตลาดน ้า    
ล้าพญาต้องการจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ จึงต้องจัดท้า KM เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ ซ่ึงเป็นเหตุผลของการน้าความรู้นั นๆ มาใช้ 

 

 ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) คือ การแบ่งปันความรู้ แบ่งเป็นส่วนที่
ท้าให้เกิดการกระจาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส้าหรับตลาดน ้าล้าพญา ควรน้าแนวคิดของ สรส. มาใช้
ในการจัดการความรู้ในส่วนตัวปลา คือ มีการจัดการความรู้ ก่อน-ระหว่าง-หลังท้างาน โดยอาจจัดเก็บ
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน หมายถึง เมื่อปฏิบัติงานแล้วต้อง “ถอดบทเรียน”ทุกครั ง น้าบทเรียน 
(สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่) มาปรับใช้เพ่ือยกระดับการท้างานให้ดีกว่า เช่น การปรับปรุงสินค้า การหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงบริการ การตกแต่งร้าน การสร้างเครือข่ายกับลูกค้า มีวิธีการอย่างไร 
ด้าเนินการแล้วเป็นอย่างไร ทั งก่อน ระหว่าง และหลังการปรับปรุง ผลที่ได้เป็นอย่างไร เกิดบทเรียน
ในช่วงไหนอย่างไร การจัดการความรู้แบบนี เป็นรูปแบบง่ายๆ เหมาะกับชุมชน ไม่มีความสลับซับซ้อน
และเข้ากับวิถีชีวิตได้เป็นอย่างด ี

 

ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุม
ความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเรา
อาจเก็บ    ส่วนของ “หางปลา” นี ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่
เด่นชัด น้าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป ส้าหรับตลาดน ้าล้าพญาสามารถ
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จัดเก็บรูปแบบความรู้ได้อย่างง่าย เช่น รูปแบบรายงานการจดบันทึก การถ่ายภาพ แล้วพัฒนาไปจัดเก็บไว้
ในโซเชียลเน็ทเวิร์ก เช่น การเขียนบล็อก การจัดท้าเว็บไซด์ของตลาดน ้าล้าพญา และจัดให้มีเว็บบอร์ด    
การเผยแพร่ความรู้ผ่านไลน์ เฟชบุ๊ค เป็นต้น  ดังภาพที่ 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.1 รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตลาดน ้าล้าพญา 
ที่มา:  ประยุกต์จาก โมเดลปลาทูและโมเดลของ สรส. 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
              ความรู้คือพลัง หรือ ความรู้คืออ้านาจ เป็นข้อความที่เป็นที่ยอมรับของสากล ทั งภาคธุรกิจ 
เอกชน และภาคราชการ เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความส้าคัญในการถ่ายทอดความรู้ มากกว่า
เครื่องมือหรือเอกสารใด กล่าวคือ แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่างๆ      
ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ นแล้ว หากไม่น้าไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
ของความรู้ จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบส้าคัญของการจัดการความรู้ ที่ส้าคัญคือ“คน” ถือว่า ส้าคัญ
ที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น้าความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์  “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั งน้าความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ น และ
“กระบวนการความรู้” นั น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน้าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท้าให้
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม ดังนั น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

(1) ควรมีการก้าหนดความรู้ที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล เช่น ความรู้ด้าน     
กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของตลาดน ้าการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร และงานขาย รวมถึงก้าหนดให้บุคคลต้องเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ทั ง

ส่วนหัวปลาส่วนหัวปลา 

(Knowledge Vision- KKVV)  
คือ ส่วนที่เป็นเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ หรือทศิทางของการจดัการความรู้  
ต้องตอบว่า “ท้า ท้า KKMM  ไปเพ่ืออะไรไปเพ่ืออะไร” 

      ตลาดน ้าล้าพญาจะทา้ KM     
เพื่อการสร้างความได้เปรยีบเชิง
แข่งขัน 
  

ส่วนตัวปลา ส่วนตัวปลา  
(Knowledge Sharing-KKSS)  คือ ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

ท้าให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 

TTUUNNAA  MMooddeell 

ส่วนหางปลาส่วนหางปลา 

(Knowledge Assets-KKAA)  

คือ ส่วนของคลังความรู้ หรือ ขุมความรู้  
ที่ได้จากการเกบ็สะสม “เกร็ดความรู้เกร็ดความรู้”  
ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 BBlloogg 
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RReeppoorrtt 



85 
 

ที่เป็นความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายด้านการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับชาติ  

(2) การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) เพ่ือมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างภาพฝันร่วมกัน
ของบุคลากรทุกคนในตลาดน ้าล้าพญา  

(3) การจัดการให้เกิดการใช้ความรู้ (Knowledge Acting) เพ่ือท้าให้องค์ความรู้ที่มีอยู่นั น     
ได้มีโอกาสน้ามาใช้หรือทดลองปฏิบัติจริงเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ 

(4) การจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยเชิญผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส้าเร็จมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ  

(5) การจัดให้มีเวที เรื่องเล่าเร้าพลัง เพ่ือให้เข้าถึงความรู้ที่ดีที่ผ่านการน้าไปปฏิบัติอย่าง
ได้ผลมาแล้ว ให้คนอ่ืนๆ ได้เอาไปใช้ เอาไปต่อยอดได้ง่าย จนเกิดพลังความรู้มากขึ นหรือยกระดับ
ความรู้มากขึ น  

(6)  ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในครัวเรือนให้มากขึ น โดยให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกัน
ปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติ 
การให้ท้าเป็นงานอดิเรกให้มีรายได้พิเศษ เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน 

(7)  ควรมีการส่งเสริมในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการจัดการความรู้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างง่าย สะดวก และคล่อง 

(8) ควรมีการพัฒนาผู้ น้ าตลาดน ้ าด้ านการจัดการความรู้  และจัด กลุ่ มผู้ มี ความรู้ 
ความสามารถในด้านการจัดการความรู้ให้มากขึ น  เนื่องจากผู้น้ากลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญใน     
การผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี 

(9)  ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทั งในรูปแบบ
ของเอกสารฐานความรู้ที่เกิดจากการด้าเนินงานของกลุ่มเอง เพ่ือให้กลุ่มสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาความรู้ของกลุ่มให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ น 
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แบบสอบถาม 
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ตลาดน ้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม 
 

ค้าชี แจงประกอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน   
การแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดน้้าล้าพญา จังหวัดนครปฐม โดยมีข้อความให้ท่านพิจารณาเป็น
รายข้อ ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาในการกรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณา
ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดน้้าล้า

พญา จังหวัดนครปฐม 
โปรดท้าเครื่องหมายลงในในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. เพศ  

(    )  ชาย    (    ) หญิง  
2. อายุ 

(   )  ต่้ากว่า 25 ปี   (   )  มากกว่า 25 – 35 ปี  
(   )  มากกว่า 35 – 45 ปี     (   )  มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป   

3. ระดับการศึกษา  
 (    )  ไม่ได้เรียนหนังสือ       

(    ) ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น          
(    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช หรือ อนุปริญญา หรือ ปวส.  

(    )  ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 
4. ระยะเวลาประกอบกิจการ 
 (    )  ต่้ากว่า 5 ปี    (    ) เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี   

(    )  เกิน 10 ปี  
5. จ้านวนพนักงาน 
 (    )  ไม่มี    (    ) ตั้งแต่ 1 – 5 คน 
          (    )  ตั้งแต่ 6 – 10 คน                       (    ) ตั้งแต่ 11 คนข้ึนไป 
6. ประเภทร้านค้า 
 (    )  ร้านขายขนมและเครื่องดื่ม  (    ) ร้านขายผักและผลไม้ 

(    )  ร้านขายอาหาร   (    ) ร้านขายเสื้อผ้าและของใช้ 
(    )  รา้นค้าประเภทอ่ืนๆ 

 
 

ชุดที่................... 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเห็น  
โปรดท้าเครื่องหมายลงในในช่องว่างตามความเป็นจริง 

การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ         
ตลาดน ้าล้าพญา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ                                  
1. รู้วัตถุประสงค์ของตลาดน้้าล้าพญา      
2. มีการเล่าเรื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย การพัฒนา การ
ปรับปรุงสินค้า และและบริการ 

     

3. มีความสนใจในการหาความรู้และแสวงหา
แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง งาน และตลาด
น้้า 

     

4. มีการร่วมมือกันเสนอแนวคิดพฒันาสินค้า การ
ตั้งราคา และการส่งเสริมการขาย (กลยุทธ์ทาง
การตลาด) 

     

5. รู้วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตนเองท้าชัดเจน      
6. มีการปรับปรุงช่องทางการแจ้งข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ป้าย แผ่นพับ จดหมายเวียน และ
การบอกต่อ เป็นต้น 

     

7. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกันรวมถึงผู้จดัการตลาด 

     

8. มีหลักการท้างานเป็นทีมภายในกิจการ      
9. มีความคิดเชิงบวกและมีน้้าใจเอื้อเฟื้อระหว่างกัน      
10. ผู้จัดการตลาดมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดน้้า 

     

มิตกิระบวนการในการจัดการความรู้ 
11. มีวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อความรู้ 
เช่น จากพ่อ  สู่ลูก จากเพื่อนสู่เพือ่น จากเถา้แก่สู่
ลูกน้อง เป็นต้น 

     

12. รู้ความส้าคญัของการจัดเก็บความรู ้      
13. มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สม่้าเสมอ เช่น สภากาแฟ การเล่าเรื่อง การน้า
บทความน่าสนใจมาปิดประกาศ 

     

14. มีกลุ่มผูส้นใจเรยีนรู้จ้านวนหนึ่งมารวมตัวกัน      
15. รู้จักการถอดบทเรยีนก่อน ระหว่าง และหลัง
ท้างาน 

     

16. มีการสื่อสารให้ทุกคนทราบถงึประโยชน์ของ
การจัดการความรู ้
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การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ         
ตลาดน ้าล้าพญา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

17. มีการจดัเก็บความรู้ และตดิตามผลการ
น้าไปใช้ 

     

18. มีการบันทึกแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

19. มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ      
20. มีการยกย่อง ชมเชย ผู้มีแนวคิดใหม่ๆ หรือคิด
นวัตกรรมในการพัฒนา 

     

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 
21. ผู้ประกอบการส่วนใหญส่นใจในการน้า
เทคโนโลยีมาช่วยท้างานและเก็บข้อมูล 

     

22. มีการจดัท้าระบบรองรับข้อมลูข่าวสารของ
ตลาด 

     

23. รู้จักน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการท้างาน      
24. รู้จักใช้เทคโนโลยแีลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ ์

     

25. ใช้เทคโนโลยีเป็น      
26. มีความเช่ือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะท้าให้
ท่านท้างานสะดวกรวดเร็วขึ้น 

     

27. มีการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและ
อุปสรรค 

     

28. มีการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี เช่น         
ใช้กูเกิ้ลเสริ์ช เป็นต้น 

     

29. มีความสนใจเก็บความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบ 

     

30. มีข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยในการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
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ภาพถ่ายบรรยากาศตลาดน า้ล าพญา จังหวัดนครปฐม  
 

      
 
 

    
 
 

   
 

 

   
 

 

ที่มา:  ภาพถ่ายวันออกภาคสนาม ลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถาม  
ณ ตลาดน้้าล้าพญา อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

    
 

  
 

      
 

   
 

ที่มา:  ภาพถ่ายการสนทนากลุ่ม  
ณ โฮมสเตย์ บ้านโบราณกุลนที วันจันทร์ที ่30 พฤษภาคม 2559 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
1.  ช่ือ สกุล นางพรทิพย  บุญทรง   
 
2.  ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย 
 
3.  หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  
 คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    หมายเลขโทรศัพทมือถือ 089 963 5777  
 e-mail  P.Boonthrong@rmutr.ac.th 

 
4.  ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ป พ.ศ. 2547 
- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสยาม (มหาวิทยาลัยสยาม) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ป พ.ศ. 2524 
 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
นอกเหนือจากการศึกษา - 
 

6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย  
- โครงการวิจัย “การออกแบบชุดงานอดิเรกศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุจากแนวคิดภูมิ

ปญญาไทย” งบประมาณแผนดิน ประจําป 2557 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- โครงการวิจัย “พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตร
พิมุข จักรวรรดิ” งบประมาณเงินรายได  ประจําป 2558   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDMQFjADahUKEwiClquz5pDHAhWCCo4KHRVYDi8&url=http%3A%2F%2Fwww.rmutr.ac.th%2F&ei=FWjBVcK3AYKVuASVsLn4Ag&usg=AFQjCNEUjKxspTdl2pJqlEqVulLdXnCi7g&sig2=mHkEZUe4FQcD2CbZ-8Apow&bvm=bv.99261572,d.c2E
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ประวัติผูวิจัย 
 
1.  ช่ือ สกุล นายประชา ตันเสนีย 
 
2.  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 
 
3.  หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  
 คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    หมายเลขโทรศัพทมือถือ 081 926 6554  
 e-mail  t_pracha@hotmail.com 

 
4.  ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ป 
พ.ศ. 2550 

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป ป พ.ศ. 2558 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ป 2527 
 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
สาขา การจัดการสําหรับผูประกอบการในองคการธุรกิจ 

 
6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย  

-  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาทวิปริญญาโททางดานวิทยาการจัดการ
ตามความตองการของผูบริหารในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมไทย แหลงทุนนักวิจัยรุนใหม  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2554 

-  การจัดการความรูของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทุน ม.รามคําแหงป 2557 

   บทความนําเสนอและปท่ีพิมพ การเผยแพร 
- การจัดการความรูในเชิงกลยุทธของธุรกิจคาปลีก วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค. 2549) หนาท่ี 39-48. 
-  การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย.วารสารการพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549)        
หนาท่ี 30-46. 

-  การเตรียมความพรอมของนักบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม วารสารคณะศิลปศาสตร-        
ประยุกต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2554 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDMQFjADahUKEwiClquz5pDHAhWCCo4KHRVYDi8&url=http%3A%2F%2Fwww.rmutr.ac.th%2F&ei=FWjBVcK3AYKVuASVsLn4Ag&usg=AFQjCNEUjKxspTdl2pJqlEqVulLdXnCi7g&sig2=mHkEZUe4FQcD2CbZ-8Apow&bvm=bv.99261572,d.c2E
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-  Manager’s Satisfaction on the Characteristics of the Double Masters 
Degree in Management Science for Industrial Business in Thailand.  
The 1 International Conference on Applied Arts. King Mongkuts University 
of Technology North Bangkok. ฉบับท่ี/เลมท่ี Vol. 1/ No.1 หนาท่ี 79-85. 

-  การจัดการความรูของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวารสารวิจัย ม.รามคําแหง สาขา 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  

-  การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย วารสารพัฒนา
เทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
ปท่ี 27 ฉบับท่ี 94 (เมษายน- มิถุนายน 2558) หนาท่ี 27-32.-  การสรางรูปแบบเพ่ือ
พัฒนาผูประกอบการในการเตรียมความพรอมรองรับบุคลากรตางชาติในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ม.เทคโนโลย ี    
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปท่ี 27 ฉบับท่ี 94 (เมษายน-มิถุนายน 2558) หนาท่ี 64-72. 

-  การจัดการความรูในเชิงกลยุทธของธุรกิจคาปลีก วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค. 2549) หนาท่ี 39-49. 

-  การจัดทําแผนกลยุทธสําหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย.วารสารการพัฒนาทรัพยากร- 
มนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549) หนาท่ี 30-46. 

-  การเตรียมความพรอมของนักบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม วารสารคณะศิลปศาสตร-  
ประยุกต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2554 

-  Manager’s Satisfaction on the Characteristics of the Double Masters 
Degree in Management Science for Industrial Business in Thailand.  
The1 International Conference on Applied Arts. King Mongkuts University 
of Technology North Bangkok. ฉบับท่ี/เลมท่ี Vol. 1/ No.1 หนาท่ี 79-85 

-  การจัดการความรูของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวารสารวิจัย ม.รามคําแหง สาขา 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  
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ประวัติผูวิจัย 
 
1.  ช่ือ สกุล นางสาวนงลักษณ ลัคนทินากร   
 
2.  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 
 
3.  หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  
 คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
    หมายเลขโทรศัพทมือถือ 089 789 8923    
 e-mail  lnongluk@gmail.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี ป พ.ศ. 2547 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ป พ.ศ. 2531 
 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ   
นอกเหนือจากการศึกษา  
 

6. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย  
- โครงการวิจัย “พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตร

พิมุข จักรวรรดิ” งบประมาณเงินรายได  ประจําป 2558   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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