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สารนิพนธ : อ.ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ ระบบบริหาร

จัดการความรู ของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน
ประจํา บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 320 คน  โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก   คารอยละ  คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐา น  การทดสอบคาที   การวิเคราะหความแปรปวนทางเดียว และการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 

 ผลการวิจัย พบวา 
  1.  พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 145 คน มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 35 ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับตําแหนง Non-Manager ระยะเวลาการทํางานของพนักงานสวนใหญมี
ระยะเวลาการทํางาน ไมเกิน 5 ป 
  2. ผลจากการวิเคราะหระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดาน
วัฒนธรรม  พบวา  ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับดี   
  3.   ผลจากการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู  พบวา  
พนักงานมีพฤติกรรมการเรยีนรูอยูในระดับดี   
  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 1.  พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   
 2. ระบบบริหารจัดการความรู ประกอบดวย ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดาน
วัฒนธรรม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู
ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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            The research aimed to study employees’ learning behavior toward knowledge management 
system of a fast food business company.  Samples in this research were 320 employees in a fast food 
business company. Questionnaire was the tool for data collection.  Statistics for analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and correlation analysis.  
 
  Results of the research were as follows: 

1. Most employees were female, totaling of 145 people, age not over 35 years old, holding 
bachelor degree, working in a position of non manager level and having duration of work not over 
five years. 

2. Results of analysis on knowledge management system in categories of technology, 
structure, and culture were at the good levels. 

3. Results of analysis on employees’ learning behavior toward knowledge management 
system were at the good levels.  

 
Results of hypotheses testing were as follows: 

1. Employees with different duration of work had different learning behavior toward 
knowledge management system of a fast food business company at statistical significance of 0.05 
levels. 

2. Knowledge management system consisting of technology, structure and culture were 
positively related with learning behavior toward knowledge management system of a fast food 
business company at statistical significance of 0.01 levels.   

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณุูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความกรุณา และความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก 
รองศาสตราจารย ดร. ไพบูลย อาชารุงโรจน  อาจารยที่ปรึกษาการทําสารนิพนธ  ที่ทานไดกรุณาให
คําปรึกษาการดําเนินงานวิจัย คอยคําแนะนํา  และขอเสนอแนะที่ดี   ตลอดจนไดตรวจสอบและแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนในการจัดทําสารนิพนธ ตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนกระทั่งดําเนินการ
เสร็จสมบูรณ  และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ลํ่าสัน  เลิศกูลประหยัด และ อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดจนใหคําแนะนําตาง ๆ ที่
เปนประโยชนในการวิจัย รวมถึงคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้  
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ที่ไดกรุณาอบรม ส่ังสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใชในทางปฏิบัติที่ เปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย 
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามสําหรับการทําสารนิพนธฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยทุก
ทาน ที่ไดอนุเคราะหใหความชวยเหลือ สนับสนุน และคําแนะนําตาง ๆ ซ่ึงมีสวนทําใหสารนิพนธฉบับ
นี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 
 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงไดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณบิดา
มารดา ครูและอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จ
การศึกษา ตลอดจนทุก ๆ คนในครอบครัว และเพื่อน ๆ ชาว SWU X-MBA 10 การจัดการ ที่คอย
ชวยเหลือและเปนกําลังที่ดีเสมอมา  
 
             สิริพร ปุริมาณเสว ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
 ปจจุบันองคกรจํานวนมากประสบปญหาในเรื่องของการพัฒนาองคการอยางตอเนื่องในการ
รักษาจุดแข็งหรือความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรใหดํารงอยูในองคกรอยางถาวร การพัฒนา
องคกรสวนใหญมักขึ้นอยูกับบุคคลบางกลุมเทานั้น และเมื่อกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอความสําเร็จของ
องคกรเหลานี้ไดออกจากองคกรไปไมวาจะเปนเหตุผลประการใดก็ตาม ความรูความเชี่ยวชาญตางๆที่
เคยเปนสวนที่สรางความแข็งแกรงขององคกรมักจะหายไปพรอมกับบุคคลกลุมดังกลาวดวย ในกรณี
เหลานี้สงผลกระทบตอองคกรอยางมาก บางองคกรอาจถึงกับวิกฤตทําใหองคกรประสบกับปญหาอาจ
ถึงขั้นท่ีตองเลิกดําเนินการเลยก็มี ปญหาเหลานี้ ลวนเปนเรื่องของการจัดการความรูทั้งส้ิน ปญหาที่
เกิดขึ้นนี้เนื่องจากองคกรไมสามารถเปลี่ยนความรูที่มีอยูในบุคลากร ใหกลายเปนความรูขององคกร 
(Organizational Knowledge) ที่สามารถถายทอดใหกับบุคลากรอื่นใหองคกร ไดเพื่อใหองคกรสามารถ
ดํารงอยูไดโดย ไมตองขึ้นอยูกับบุคคลบางกลุมเทานั้น การจัดการความรูเปนกระบวนการในการจัดการ 
การบริหารความรูของบุคคลหรือองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการแตละบุคคลหรือองคกรลวน
แลวแตมีเปาหมายที่อาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน ดังนั้น กระบวนการยอยในการจัดการความรูจึงมีการ
นําเสนอในมุมมองและแนวคิดตางๆ จํานวนมาก ขึ้นอยูกับนิยามของการจัดการความรูแตละคนแตละ
องคกร 
 ในปจจุบันธุระกิจประเภทรานอาหารบริการดวน เปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ดังนั้นจึงตอง
ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาบุคคล ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน พรอมใหบริการ และไดรับการ
เรียนรู และการถายทอดความรูใหกับบุคคลในองคกรอยางทั่วถึงกัน  ดังนั้นการนําระบบบริหารจัดการ
ความรูมาใชในองคกร จึงเขามามีบทบาท ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อใหเกิดความ
มั่นคง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถปองกันการเกิดความเสี่ยงในดานการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลไดอีกดวย 
 บริษัทเอกชนที่นํามาใชในการศึกษา* เปนธุรกิจประเภทรานอาหารบริการดวน และให
สิทธิแฟรนไชนสในประเทศไทย  มีจํานวนสาขาทั้งหมด 300 กวาสาขา ใน 56 จังหวัดทั่วไปเทศ ดวย
ปณิธานและการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอยางตอเนื่อง  ดวยความเชื่อมั่นวาพนักงานคือ
ทรัพยากรอันมีคาขององคกร จึงใหความสําคัญ และพัฒนาพนักงานในทุกๆดาน เชนการฝกอบรม ให
ความรู ยกยองและใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานที่ทําความดีอยางสม่ําเสมอ โดยปรัชญาขององคกร 
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“พนักงาน คือ หัวใจขององคกร”  ศักยภาพของบุคคลตองมากอน ความพึงพอใจของลูกคา และผลกําไร
ก็จะตามมา  
 

*เนื่องจากไมไดรับอนุญาติในการเปดเผยชื่อ 

  
  โดยองคกรมุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตอระบบบริหาร
จัดการความรู เพื่อการบรรลุเปาหมาย อันไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรเพื่อนําไปสูความสําเร็จ โดยองคการ ไดใชแนวความคิดของการ
จัดการความรูที่มีประสิททธิผล ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาและใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆ อัน
ไดแก ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดานวัฒนธรรม ซ่ึงทางองคกร ไดเร่ิมศึกษาถึงองคประกอบ
ตางๆเหลานี้ เพื่อสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู เพื่อ
นําประโยชนที่ไดจากการศึกษาไปดําเนินการจัดการตอระบบบริหารจัดการความรูใหกับองคกร เพื่อ
นําไปสูระบบบริหารจัดการความรู โดยการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคดตอไป 
 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และระดับตําแหนงที่มีผลตอ พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 2. เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการความรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มตีอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 3. เพี่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน ที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัท
ธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 4.  เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง ดานวัฒนธรรม ของ
บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
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ความสําคัญของงานวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางสําหรับการสนับสนุนจากพนักงานของ บริษัท
ธุรกิจรานอาหารบริการดวนในดานระบบบริหารจัดการความรูขององคกรเพื่อการพฒันาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ  
 2. ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เพือ่เปนแนวทางในการปรับปรงุวิธีการเรียนรูตอระบบบริหาร
จัดการความรู ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน   บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาระบบบริหารจัดการความรูและพฤติกรรมของพนักงานตอ
ระบบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานประจํา บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการ
ดวนแหงหนึ่ง โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 320 คน (แหลงที่มา: ฝายบุคคลของ บริษัทธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 กลุมตัวอยางในการวิจัย 
  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแกพนักงานประจาํบริษัทธุรกจิรานอาหารบริการดวน 
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางทีใ่ชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใชสูตรของ Taro Yamane 
(Yamane. 1967: 580-581) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ได จํานวนกลุมตัวอยาง เทากบั 178 คน และได
สํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทัง้หมด 200 คน  
 โดยใชวิธีการไดสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ผูวิจัยกําหนดหมายเลขเรียงลําดับประชากรทั้งหมด จากคน
ที่ 1 ถึงคนที่ 320 และใชหลักเกณฑในการเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใสคืน (Without 
replacement) เมื่อจับสลากไดหมายเลขใดประชากรหมายเลขนั้นจะเปนตัวอยางที่ใชในการวิจัย จนครบ
จํานวน 200 คน 
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ระบบบริหารจัดการความรู 
 หมายถึง การนําความรูตางๆ มาบริหารจัดการเพื่อนาํมาใชประโยชนในองคกร และสราง
ประสิทธิผลใหแกองคกร โดยคํานึงถึงการพัฒนาความสามารถขององคกรในดานตางๆ ดังนี้ 
 



 4 

  1.1 ดานเทคโนโลยี (Technology) 
  หมายถึง  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ทั้งในสวนของ

อุปกรณ และโปรแกรมการทํางาน รวมถึงระบบฐานขอมูล และระบบเครือขาย ทั้งภายในและภายนอก 
จะตองมีความเชื่อมโยงและประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี หากเทคโนโลยีมีความทันสมัยและ
เอื้ออํานวยตอการใชงาน  ก็จะสงผลดีตอพฤติการการเรียนรูตอระบบบริหารจัดการความรูเชนเดียวกัน 
  1.2 ดานโครงสราง (Structure) 

  หมายถึง วิสัยทัศน นโยบาย และระบบการบริหารจัดการตางๆ ที่เปนขององคการ การ
กําหนดบทบาทหนาที่การทํางาน รวมถึงนโยบายการสนับสนุนของฝายบริหาร กฎระเบียบและแนว
ปฏิบัติตางๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู รวมถึงภาวะผูนําขององคกร  ที่จะ
สงผลไปในทิศทางเดียวกัน 

  1.3 ดานวัฒนธรรม (Culture) 
  หมายถึง  ความสามารถขององคการ ในดานวัฒนธรรมองคกร เปนเรื่องคานิยม ทัศนคติ 

และวิธีการปฏบิัติงาน ตลอดจนบรรยากาศในการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรู 
ทั้งนี้ประกอบดวยวัฒนธรรมการแลกเปลีย่นความรู การประสานงาน ความรวมมือและการใฝรูของ
บุคลากรในองคการ หรือความรูที่ประกอบดวยความรูที่มลัีกษณะแฝงในตัวคน และความรูที่ชัดแจง
 2. พนักงาน 

 หมายถึง พนักงานประจํา ของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ซ่ึงไมไดรับการอนุญาติให
เปดเผยชื่อ 

 3.  พฤติกรรมการเรียนรู (Learning)  
 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร ที่มีผลมาระบบบริหารจัดการความรูใน

ดานเทคโนโลยี ดานโครางสราง และดานวัฒนธรรม  รวมทั้งในดานประสบการณ การใชความรู และ

การสรางความรูที่เกิดขึ้นในตัวเอง ถือเปนการพัฒนาความสามารถ หากบุคลากรในองคกรมีการเรียนรู

ตลอดเวลา จะสงผลใหมีระบบบริหารจัดการความรูที่ดี 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี ้

1.1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 
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1.1.2 อายุ 
1.1.2.1 ต่ํากวาหรือหรือเทากับ 25 ป 
1.1.2.2 26 – 35 ป 
1.1.2.3 มากกวา 35 ป 

1.1.3 ระดับการศึกษา 
1.1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี 
1.1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 

1.1.4 ตําแหนงงานในองคกร 
1.1.4.1 ระดับตําแหนง ต่ํากวา Manager  
1.1.4.2 ระดับตําแหนง Manager ขึ้นไป 

1.1.5 ระยะเวลาในการทํางาน 
1.1.5.1 ไมเกิน 3 ป 
1.1.5.2 3 – 5 ป 
1.1.5.3 6 – 8 ป 
1.1.5.4 9 ปขึ้นไป  

  1.2 ระบบการบริหารจัดการความรู 
- ดานเทคโนโลยี (Technology) 
- ดานโครงสราง (Structure) 
- ดานวัฒนธรรม (Culture) 

 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน ที่มีตอ

ระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 
เร่ือง พฤติกรรมการเรยีนรูของพนักงานตอ ระบบการบรหิารจัดการความรู (Knowledge Management) 
ของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
(EMPLOYEES’ LEARNING BEHAVIOR TOWARD KNOWLEDGE MANAGEMENT 
SYSTEM OF A FAST FOOD BUSINESS COMPANY) 
 
โดย นางสาว สิริพร ปุริมาณเสวี  รหัสนิสิต 52299130024 สาขา การจัดการ X-MBA 10 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
                      ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล  จําแนกตาม  เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบการบริหาร
จัดการความรู แตกตางกัน 
 2.  ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู  
 

 

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อายุการทํางาน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระดับตําแหนง 

ระบบการบริหารจัดการความรูของ 
บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

 
     -     ดานเทคโนโลยี (Technology) 
     -     ดานโครงสราง (Structure) 
     -     ดานวัฒนธรรม (Culture) 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเรียนรู ของพนักงานที่มี
ตอระบบการบริหารจัดการความรู ของ
บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

 



7 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge 
Management) ของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
2. แนวคดิการจดัการความรู (Knowledge Management) 
3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู 
4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
  ความหมายของประชากรศาสตร 
  ประชากรศาสตร  หมายถึงลักษณะแตละบุคคลแตกตางกันไปโดยความแตกตางทาง
ประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย (พรทิพย                  
วรกิจโภคาทร. 2529:  312 -315) 
  1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวาคุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่ตางกัน
สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยการชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุน
พบวา เด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจ
ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายช้ินที่แสดงวา ชายและหญิงมีการสื่อสารและรับส่ือ
ไมตางกัน 
  2.  อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียนพฤติกรรม
นั้น มีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปล่ียนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรม
ก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C. Maple) และไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L. Janis; & D.Rife) ไดทํา
การวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน และยากขึ้นตามอายุของคนที่
เพิ่มขึ้น อายุยังมีความสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน ก็ยังมีความ
แตกตางกัน โดยจะพบวาภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวาผูสูงอายุ เปนตน 
  3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
ส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ และมักเปดรับส่ือ
ส่ิงพิมพมาก 
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  4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อ
ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของงบุคคล โดยมี
รายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 
  การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ
กลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538:  41) 
  คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางพฤติกรรมตางกัน โดยวิเคราะหจาก
ปจจัยดังนี้ (ปรมะ สตะเวทนิ. 2533:  112) 
  1.  เพศ ความแตกตางของเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการจะสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldwater; & Yates. 1980: 87, อางอิงจาก ปรมะ    
สตะเวทิน 2533: 112) 
   นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกนั 
  2.  อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ
นอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุมาก
มักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง 
  3.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คน
ที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกาวขวางและเขาใจสาร
ไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํา
มักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพมากกวา
ประเภทอื่น 
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  4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของบุคคล 
มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 
  จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา ผูวิจัยไดนําแนวความคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการคนหา
คําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณ
การทํางาน ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานอยางไร  
 

2. แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) 
 ความหมายของ Knowledge Management 
 เลอดอน (Laudon. 2000: 435) กลาวถึง Knowledge Management วา การบริหารจัดการ
ความรูในองคการมีความสําคัญเปนพิเศษในองคการที่มีลักษณะการบริหารงานแบบแบนราบ และแบบ
เครือขาย ซ่ึงในการจัดการในระดับตางๆ จะมีการจัดการแยกแยะความจริงในสวนที่จะสามารถนํามา
ชวยสมาชิกในทีม ในการพัฒนางานในหนาที่ รวมทั้งการแบงปนขอมูล เพื่อพัฒนางานในสวนงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกันดวย 
 สแตร (Stair. 2001:  202) กลาววา การบริหารจัดการความรู เปนกระบวนการ รวบรวม จัดการ 
ความรูความชํานาญ ไมวาความรูนั้นจะอยูใน คอมพิวเตอร ในกระดาษ หรือตัวบุคคล โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อจัดการใหบุคลากร ไดรับความรู และแลกเปลี่ยนความรู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก
เดิม โดยใหเกิดประสบการณและความชํานาญเพิ่มขึ้น 
 ไทวนา Tiwana (2000: 5) ใหความหมายการบริหารจัดการความรูวา หมายถึง การจัดการ
ความรูในองคกรสําหรับงานดานธุรกิจ 
 วีรวุธ มาฆะศริานนท (2542: 77-78) กลาวถึง การบริหารจัดการความรู วาการบริหารจัดการ
ความรูเปนกระบวนการบรหิารรูปแบบใหม ที่เนนในดานการพัฒนากระบวนงาน ควบคูไปกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุกกระบวนงานจะตองสัมพันธกับความคิดสรางสรรค ที่เปนผลมาจาก
การขยายวงและการประสานความรอบรู รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทั่วทั้งองคกรอยูตลอดเวลา ซ่ึง
เทากับวา องคกรที่มีการบริหารจัดการความรูนี้อยางเปนระบบ กจ็ะเกดิเปนโอกาสอันสําคัญตอการ
พัฒนาใหเปน องคกรที่เปยมไปดวยการทาํงานอยางฉลาดคิดและสรางสรรคในที่สุด ทําใหองคกรนั้น
สามารถเผชิญกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในทกุๆ รูปแบบ และสามารถฟนฝาอุปสรรคทั้งมวล
ไดเปนอยางด ี
 ศรันย ชูเกียรติ (2541: 14) การจัดองคความรูในองคกร หมายถึง การจัดการและรักษาระดับ
ในการจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ เปนระเบียบ ตลอดจนสามารถนําไปใชประโยชนได
จริงในทางปฏิบัติ 
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ความรูเดนชัด 

Explicit 
Knowledge 

 สรุป การบริหารจัดการความรู คือ ระบบบริหารจัดการความรูใหเปนระเบียบ ครบถวน งาย
ตอการเรียกใช จัดเก็บตามความตองการ เก็บรักษาความรูใหควบคูกับองคกรตลอดไป โดยนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการ 
 ประเภทความรู 
 ความรูอาจแบงใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ 
  1. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ 
วิชาการ อยูในตํารา คูมือปฎิบัติงาน 
  2. ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณ
ที่ส่ังสมมายาวนาน เปนภูมิปญญา 
 โดยที่ความรูทัง้ 2 ประเภทนีม้ีวิธีการจัดการที่แตกตางกนั 
   การจัดการ “ความรูเดนชัด”จะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได 
เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม ก็นํามาสรุปไว เพื่อใชอางอิง หรือใหผูอ่ืนเขาถึงไดตอไป (ดูวงจร
ทางซายในรูป) สวนการจัดการ “ความรูซอนเรน” นั้นจะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมีการแบงปนความรู
ที่อยูในตัวผูปฎิบัติทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคนสามารถ
นําไปใชในการปฎิบัติงานไดตอไป (ดูวงจรทางขวาในรูป) 
 
                   Access/Validate                                                         Create/Leverage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  ประเภทความรู 
 

ในชีวิตจริง ความรู 2 ประเภทนี้จะเปลีย่นสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง 
Tacit ก็ออกมาเปน Explicit และบางครั้ง Explicit ก็เปล่ียนไปเปน  Tacit 

ความรูซอนเรน 
    Tacit 
Knowledg 

เรียนรู 
ยกระดับ 

เขาถึง 
ตีความ 

นําไปปรับใช
Apply/ut

ilize 

รวบรวม/
จัดเก็บ 
store

สรางความรู     
   ยกระดับ 

เรียนรูรวมกัน 
Capture 
& Learr 

มีใจ/แบงปน 
Care & 
Share 
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 แนวคิดของ วิจารณ พานิช (2546) ผูอํานวยการกอตั้งสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม (สคส.) ไดกลาววา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอน และกวางขวางมากเกินกวาที่จะให
คํานิยามดวยถอยคําสั้นๆ ได แตตองใหนิยามในหลายขอจึงจะทําใหครอบคลุมความหมายดังนี้ 
 1.  การจัดการความรู มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบการจัดเก็บ และการ
เขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพิ่มพลังใน
การจัดการความรู แตเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 
 2. การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู หากถาไมมีการแบงปนความรู ความ
พยายามในการจัดการความรูก็จะไมประสบความสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
พลวัต และวิธีปฎิบัติมีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคม จึงมีความสําคัญยิ่งตอ
การจัดการความรู 
 3. การจัดการความรูตองการผูมีความรู ความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู
ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําในองคการ รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใด สาขาหนึ่งสําหรับ
ชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูดคนเกงและดี
การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคน และการถึงคนที่มีความรู ความสามารถไวในองคการ 
ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 
 4. การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลองคการ การจัดการความรูเกิดขึ้น
เพราะมีความเชื่อวาจะสรางความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุนทาง
ปญญา (Intellectual Capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวา
องคการมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม 
 จากนิยามดังที่ไดกลาวถึงขางตนพบวา การจัดการความรูจะมีนัยที่ครอบคลุมความหมายของ
การจัดการความรู 3 มุมมอง คือ กระบวนการจัดการความรู องคการ และการจัดการ และเมื่อพิจารณาให
ความหมายของการจัดการความรูแลว ก็สามารถสรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่มี
ลักษณะเปนพลวัตที่เกี่ยวกับการจัดการขอมูล สารสนเทศ ความรู กิจกรรม ตลอดจนประสบการณ 
ความเชื่อ คานิยม และความคิดสรางสรรคของบุคคลในองคการ เพื่อสรางเปนความรู และความคิดใหม 
ในลักษณะของนวัตกรรม โดยคํานึงถึงการพัฒนาความสามารถขององคการในดานโครงสรางและ
ระบบการบริหาร วัฒนธรรมองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการเพื่อใหเกิดการเขาถึง การ
แลกเปลี่ยน การถายโดน และการแพรกระจายของความรู เพื่อทําใหความรูสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความสามารถในเชิงการแขงขันขององคการในระยะยาว 
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 การศึกษาในเรื่องความสามารถในการจัดการความรูมีอยู 2 มุมมอง คือ 
1. มุมมองความสามารถดานทรัพยากร (Resource-Based Capability View) 

 เปนแนวคิดในการศึกษาถึงความสามารถที่เกิดจากความแตกตางของทรัพยากร กลาวคือ 
องคการที่มีทรัพยากรแตกตางกันจะสงผลถึงความสามารถที่แตกตางกัน (Mata et al. 1995) โดย
การศึกษาในมุมมองดานทรัพยากรในชวงแรกจะเนนที่ทรัพยากรขององคการที่หมายถึง ทรัพยสินที่มี
ตัวตน (Tangible Assets) เชนอุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ เปนตน แตในระยะหลังการศึกษาไดให
ความสําคัญตอทรัพยากรที่เปนทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible Assets) เชน ระบบโครงสรางการจัดการ
องคการ และวัฒนธรรมองคการ เปนตน เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่ทําใหองคการมีความแตกตาง และมี
ความไดเปรยีบในเชิงการแขงขันที่ยั่งยืนมากกวาที่จะใชปจจัยในสวนของทรัพยสินที่มีตัวตนอยางเดียว 
(Wade; & Hulland. 2004) งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้เปนการศึกษาถึงปจจัยเชิงทรัพยากรที่สงผลตอ
ความสามารถในการจัดการความรู เชน งานวิจัย Gold et al., (2001) ที่พบวาปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการจัดการความรู ประกอบดวย  
 1)  เทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงหมายถึง โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการ ทั้งในสวนของอุปกรณ (Hardware) และโปรแกรมการทํางาน (Software) หมายความ รวมถึง
ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network System) ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
(Yang; & Chen. 2007) จะตองมีความเชื่อมโยงและประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2)  โครงสรางองคการ (Structure) หมายถึง โครงสรางการดําเนินงาน ผังองคการ และการ
ส่ังการขององคการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบการจูงใจ (Incentive 
System) การกําหนดบทบาทหนาที่ในการทํางาน (Work Design) นโยบายการสนับสนุนของฝายบริหาร 
(Management Support) กฎระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ (Yang; & Chan. 2007) ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดการความรู รวมถึงภาวะความเปนผูนําขององคการดวย (Collison; & Parcell. 2004)  
  3)  วัฒนธรรมองคการ (Culture) หมายถึง บรรยากาศ และแนวปฏิบัติในการทํางานของ
บุคลากรในองคการ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรู ประกอบดวยวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
ความรู การประสานงาน ความรวมมือ และการใฝรูของบุคลากรในองคการ (Yang & Chen, 2007) 
ในขณะที่ Chuang (2004) และ Yang; & Chen (2007) นอกจากจะเห็นดวยกับปจจัยทั้ง 3 ดานแลว ยังได
เห็นเพิ่มเติมวาปจจัยเรื่อง คน (People) หมายถึง ความสัมพันธของบุคคล การมีปฏิสัมพันธที่ดีบน
พื้นฐานของความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกันและกันในองคการ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการ
จัดการความรูในมุมมองดานสําคัญและเหมาะสมเคลื่อนยายไปสูคนที่มีความตองการ และทําใหเกิด
ประสิทธิผลตอองคการ (Donoghue et al. 1999) อยางไรก็ตามในปจจัยดานคน อาจจะมีความคาบ
เกี่ยวกับการพิจารณาความสามารถในการจัดการความรูตามมุมมองดานความรูที่จะกลาวถึงตอไป 
เนื่องจากมุมมองดานความรูไดมีการพิจารณาถึงปจจัยที่จะสงผลตอการจัดการความรูไดมีการพิจารณา
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ถึงปจจัยที่จะสงผลตอการจัดการความรูโดยมองในเรื่องความรูแฝงในตัวคน และความรูชัดแจง ซ่ึง
ความรูแฝงในตัวคนก็จะเปนสวนที่เกี่ยวกับคน สําหรับความรูชัดแจงก็จะเปนสวนที่เกี่ยวกับสารเสนเทศ
และเอกสารตางๆ  

2. มุมมองความสามารถดานความรู (Knowledge-Based Capability View) 
 เปนการศึกษาถึงความสามารถในการจัดการความรู โดยใหความสําคัญกับทรัพยสินไมมีตัว
ตน (Intangible Assets) เชน ความรู (Knowledge) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) และเนนที่กระบวนการ
จัดการความรู  และการจัดการความรูใน  2 ลักษณะคือ  ความรูที่มี ลักษณะแฝงในตัวคน  (Tacit 
Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ภายใตแนวคิดที่วาความรูเกิดจากตัวตนและ
สามารถที่จะพัฒนาไปเปนความรูขององคการ (Nonaka; & Takeuchi. 1995; Carrillo; & Gaimon. 2004) 
โดยผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เชน การสรางความรู การ
เสาะหาและยึดกุมความรู การแลกเปลี่ยนความรู และการใชความรู เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายหรือมี
ประสิทธิผลจากการจัดการความรู (Dawson, 2000) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสามารถ
ในการจัดการความรูในมุมมองดานความรู สรุปไดวา ความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดาน
ความรูประกอบดวย 3 ดาน คือ 

1) ความเชี่ยวชาญ (Expertise Capability) 
  ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการจัดการความรู ประการแรก คือ ความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) เปนการใหความสําคัญที่ความรูแฝงในตัน (Tacit Knowledge) หมายถึง ความสามารถใน
การดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งโดยไดผลดี ซ่ึงเกิดจากการมีความรูที่มีลักษณะเฉพาะ และเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ การฝกฝน และความรวมมือ ผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูความสามารถ ถือไดวา
เปนผูที่มีความสามารถสรางความโดดเดนเชิงความรูในดานตางๆ (Knowledge Champions) และมี
ความสําคัญตอการพัฒนาองคความรูขององคการ โดยมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางและถายโอน
ความรูหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ (Hansen et al. 1999;Jones et al.,.2003) องคการควรมีการ
สรางเสนทางการทํางานใหแกผูเชี่ยวชาญเหลานั้น (Alavi et al. 2001) เพราะผูที่มีความเชี่ยวชาญแตละ
คนจะสามารถสรางทีมที่มีความคิดสรางสรรคได (Tiwana et al.,2005) นอกจากนี้ผูที่มีความเชี่ยวชาญ 
เปนผูที่มีความตองการความรูจากภายนอกใหมๆ เสมอ (Dooley et al. 2002) และจะทําใหเปนการเพิ่ม
ความรูแฝงในตัวคน (Tacit Knowledge) ไดมากขึ้น (Gurteen. 1998;  Quintas et al. 1997) รวมทั้งมี
ความสามารถในการถายสรางและโอนความรู ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแปลงความรู
จากความรูแฝงเปนความรูชัดแจงและยกระดับความรูในองคการใหสูงขึ้นนั่นเอง 

2) การเรียนรู (Learning Capability) 
  การเรียนรูทําใหเกิดความพัฒนาองคการไปสูความเปนองคการนวัตกรรม และทําใหองคการ
มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมขึ้นได (Senge. 1990; Argyris. 1998; Schein, 2004) ความสามารถใน
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การเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยการเรียนรูจากบทเรียน (Lessons Learned) ถือเปนการไดรับความรูจากงานที่
เคยปฏิบัติภายใตสถานการณตางๆ ลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจมีหลายชนิด และหลายระดับ โดยบทเรียน
อาจจะมีลักษณะเปนการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Benchmarking) 
ซ่ึงเปนสิ่งที่ใชไดดีมากในเรื่องของการจัดการความรู (O’Dell; & Grayson. 1998; Alavi et al. 2001) 
นอกจากนี้ O’Dell & Grayson (1998) ยังไดใหแนวคิดวามาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองคการ 
(Internal Benchmarking) เปนสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการความรูทั้งในสวนของการกําหนด 
การแลกเปลี่ยนและการใชความรู สําหรับ Davenport et al. (1998) ไดกลาววา การใชการปฏิบัติงานที่ดี
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนบทเรียนในการเรียนรู จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีและมีประโยชน
ในการเสาะหาและยึดกุมความรู (Capture) การสราง (Generative) และการถายโอนความรู (Transfer) 
นอกจากนี้ Pena (2002) ยังไดใหทัศนะที่นาสนใจจากงานวิจัยที่พบวา เครือขายความรู (Knowledge 
Networks) จะใหประโยชนมากในการจัดการความรู ดังนั้น การเรียนรูจากบทเรียนตางๆ ก็อาจจะมีได
ทั้งสวนที่เกิดขึ้นจากภายในองคการ และสวนที่มาจากภายนอกองคการก็ได 

3) สารสนเทศ (Information Capability) 
  ความสามารถในการจัดการความรู ในมุมมองดานความรูประการสุดทายก็คือ 
ความสามารถในการมีขอมูลและสารสนเทศ ที่มีคุณคาและคุณประโยชน ทั้งในเชิงจํานวนและคุณภาพ 
เชน ขอมูลความเปนจริงในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะมาจากการทดลอง การสํารวจ หรือรายงานตางๆ 
รวมถึงการจัดเก็บเปนคลังขอมูล (Freeze, 2006) เนื่องจากสารสนเทศจะกลายเปนความรูเมื่อมีการนําไป
ประยุกตใชเพื่อการทํางาน หรือตัดสินใจ (Davis, 2002) อยางไรก็ตามสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูเขียนไดให
นิยามความสามารถทางสารสนเทศ (Information Capability) ครอบคลุมทั้งขอมูลและสารสนเทศถึงแม
จะมีการพยายามอธิบายถึงความแตกตางของขอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) แตในความ
เปนจริงก็ยังไมมีความชัดเจนถึงการแยกแยะระหวางขอมูลสารสนเทศ เพียงแตระบุวา สารสนเทศ เปน
ผลผลิตจากระบวนการที่มีขอมูลเปนปจจัยนําเขา และสนสนเทศเมื่อถูกนําไปใชประโยชนโดยผาน
กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห ก็จะทําใหไดความรู (Davenport et al. 1998) Alexander et al. 1991 
ไดกลาววา ความรูก็อาจจะหมายถึง คลังสารสนเทศ ทักษะ ประสบการณ และความทรงจําของบุคคลก็
ได ดังนั้นฐานขอมูล (Database) จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการความรู (Brown; & Duguid, 2000) 
ในบางครั้งการมีจํานวนขอมูลที่มากเพียงพอก็อาจจะทําใหเกิดความรูในการตีความหรือแปลความหมาย
ได โดยท่ีตองมีประสบการณหรือทักษะ (Beveren. 2002) และขอมูลดิบที่อยูในคลังขอมูลก็ถือวาเปน
แหลงปญญาของธุรกิจ (Business Intelligence) เพียงแตยังไมไดมีการนํามาใชและกอใหเกิด
ผลประโยชนของธุรกิจหรือองคการ (Rogers et al. 2005) ดังนั้นผูเขียนจึงกําหนดใหความสามารถทาง
สารสนเทศในที่นี้จึงหมายความรวมถึงขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และเอกสารความรูตางๆ 
(Knowledge Documents) ที่มีอยูในองคการ  
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 การที่องคการจะมีการพัฒนาการจัดการความรูใหเกิดประสิทธิผล ผูประกอบการหรือ
ผูบริหารองคการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิผลกอน โดยองคประกอบของความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรู จากการวิจัยของ
ผูเขียน พบวา เปนองคประกอบของความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดานทรัพยากร 
(Resource-Based Perspective) ประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางการบริหาร และ
วัฒนธรรมองคการ นั่นเอง ซ่ึงองคการจะตองใหความสําคัญ และพัฒนาความสามารถในดานตางๆ 
เหลานี้ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในระดับองคการ ระดับกลุม และระดับบุคคล โดยองคประกอบ
เหลานี้ชวยใหการจัดการความรูมีประสิทธิผล (Knowledge Management Effectiveness) กลาวคือ 
สามารถทําใหองคการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู
ของผูประกอบการ ทั้งจากขอมูลเชิงประจักษ และการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหผูเขียนไดสรุปประเด็นที่
สําคัญสําหรับการพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรูสรุปไดดังนี้ 

1. ปจจัยสําคัญที่จะสงผลทําใหการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูขององคการ
ประสบความสําเร็จ และเกิดประสิทธิผลไดในที่สุดที่นอกเหนือจากองคประกอบดานตางๆ ของ
ความสามารถในการจัดการความรู และตองมีการวางรากฐานใหมั่นคงกอน ก็คือ ภาวะผูนํา ของ
ผูบริหารและบุคลากรในองคการ หมายความวา ผูบริหาร และบุคลากรในองคการจะตองมีคุณลักษณะ 
ทั้งในดานวิธีคิด ทัศนคติ ทักษะการตัดสินใจ และความรู ความสามารถตามลักษณะภาวะผูนํา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีภาวะผูนําแบบผูนําการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความรูที่สําคัญขององคการ 
 2. องคประกอบความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรูที่จะชวยใหการจัดการความรู
ขององคการมีประสิทธิผล ประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศ โครางสรางการบริหาร และวัฒนธรรม
องคกร  จะตองมีคุณลักษณะหรือรูปแบบที่สําคัญ การที่ ผูประกอบการหรือผูบริหารจะพฒนา
ความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรูทั้ง 3 ดานนี้ ก็จะตองคํานึงถึงการเชื่อมโยง และความ
สอดคลองของการพัฒนาในองคประกอบแตละดานดวย เพราะจากผลการวิจัยของผูเขียน พบวา 
องคประกอบ ทั้ง 3 ดานจะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันคอนขางสูง 
 3.  การดํา เนินงานตามวิ ธีการ  เทคนิค  เค ร่ืองมือ  หรือแนวปฏิบัติใดๆ  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความรูในแตละดาน จะตองคํานึงถึงการปฏิบัติที่มีลักษณะเชื่อมโยง และ
การบูรณาการในกระบวนการจัดการความรูทั้ง 4 กระบวนการ ดวย คือ การแสวงหาความรู การสราง
ความรู การเก็บความรู และการใชความรู 
 แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการหรือผูบริหารที่ตองการพัฒนาความสามารถพื้นฐานใน
การจัดการความรู เพื่อใหเกิดประสิทธิผลการจัดการความรูในองคการของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 การพัฒนาดานเทคโนโลย ี
 ผูประกอบการหรือผูบริหาร ที่ตองการพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการจัดการความรู 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลการจัดการความรูในองคการของตนจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการใหมีคุณลักษณะตางๆ ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ ถือวาเปนการพัฒนา
ในระดับองคการ (Organizational Level) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนที่ตอง
สัมพันธกับงบประมาณและความพรอมในการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ 
สําหรับวิธีการ เทคนิค เครื่องมือ ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ ที่ผูประกอบหรือผูบริหารควรจะตองปฏิบัติ
ก็จะไดระไวในแตละคุณลักษณะ ทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถบรรลุประสงคของการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิผล 
 คุณลักษณะที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ตองมีลักษณะที่เอื้อตอการทําใหบุคลากร
ขององคการสามารถเขาถึงแหลงความรู แลกเปลี่ยนความรู และถายโอนความรู ตลอดจนนําความรูไป
ใชไดอยูตลอดเวลา และไมมีขอจํากัดดานสถานที่ และเวลาของการใชงาน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคการควรมีการปรับปรุงพัฒนาใหประสิทธิภาพสูง ทั้งในดานเวลาและคุณภาพของการ
ส่ือสาร 
 วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
 ผูประกอบการตองมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ เชน Server, Intranet, E-mail, Web Casting, Web Conference, 
Microsoft SharePoint, Wire less System, LAN System เปนตน อีกทั้งตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเทคโนโลยีที่นํามาใช ตองใหมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังควรจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรที่
เพียงพอแกพนักงานทุกคนเพื่อใชในการปฏิบัติงานในอัตรา 1 ตอ 1 และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมี
การใชระบบเครือขายทั้งในสถานที่ทํางานและที่บาน 
 คุณลักษณะที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ตองมีการออกแบบไวโดยเฉพาะใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะหนาที่งานตางๆ ขององคการ โดยตองมีการพัฒนาใหเกิดประ
สิทธภาพตอการจัดเก็บ และคนคืนความรูมาแลกเปลี่ยน ถายโอนและใชประโยชนจากความรูตางๆ ได
อยางสะดวกรวมถึงตองมีระบบรักษาความปลอดภัยของความรูที่มีอยูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย 
 วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
 ผูประกอบการตองจัดใหองคการมีความพรอมในดาน KM Tools ที่สนับสนุนการแสวงหา
ความรู การแลกเปลี่ยน และการถายโอนความรู เชน Blog, Web board, Wiki, Video Clip Sharing, Chat 
Room, Web on Demand, CD on Demand, Web Broadcasting, Microsoft SharePoint และ E-learning 
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ในรูปแบบตางๆ เปนตน นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบ Domain ในการเขาถึงแหลงความรูที่ตองมีการ
กําหนดรหัสผานและสามารถตรวจสอบไดถึงการเขาถึงความรูทั้งจากภายในและภายนอกองคการ 
รวมทั้งมีการกําหนดระดับความสําคัญของความรู และอํานาจหนาที่ในการเขาถึงและการนําความรูไป
ใช ตามตําแหนงหนาที่งาน และความรับผิดชอบ 
 การพัฒนาดานโครงสรางองคการ 
 ผูประกอบการหรือผูบริหาร ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางในเชิงระบบบริหาร
ขององคการใหมีคุณลักษณะตางๆ ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาในระดับองคการ 
(Organizational Level) เชน เดียวกับการพัฒนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา
ในดานระบบการบริหารเปนสวนที่ตองเกี่ยวของวิสัยทัศน กลยุทธ และนโยบายระเบียบหลักการ 
ตลอดจนแผนปฏิบัติการตางๆ ขององคการ และการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงวิธีการ เทคนิค เครื่องมือ 
ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ ที่ผูประกอบหรือผูบริหารควรจะตองปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ดานโครงสราง เพื่อทําใหองคการมีความสามารถในการจัดการความรูที่จะนําไปสูการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิผล ก็จะไดระบุไวในแตละคุณลักษณะไวเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อ
ปรับปรุงนโยบาย และแผนงานตางๆ ตอไป 
 คุณลักษณะที่ 1 ผูประกอบการควรมีการกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ความรูหลักที่มีความสําคัญ ความตองการ และความจําเปนตอองคการ เพื่อการพัฒนาทิศทาง และกล
ยุทธขององคการ 
 วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ

ผูประกอบการตองมีการกําหนด Core Value ขององคการอยางชัดเจน และมีการจัดทํา 
Knowledge Mapping ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกลยุทธ บุคลากร และความรูที่มีอยูใน
องคการ เพื่อทําใหทราบวาองคการตองการความรูอะไร มีอยูที่ใคร ยังขาดความรูอะไร และจะพัฒนาขึ้น
ไดอยางไร โดยองคการควรตองมีการทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Program :IDP) รวมทั้งมีการเผยแพรขอมูลใหบุคลากรในองคการทราบดวยส่ือตางๆ เชน การทําวารสาร 
เสียงตามสาย ส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั่วทั้งองคการ ใหพนักงานไดเขาถึงไดตลอดเวลา
เพื่อใหเขาใจในวิสัยทัศนขององคการ และองคประกอบการพัฒนาหรือกลยุทธที่ใหไปถึงวิสัยทัศน 

คุณลักษณะที่ 2 ผูประกอบการตองมีระบบการบริหารที่มีความยืดหยุนสูง มีลักษณะสงเสริม 
และกระตุนใหบุคลากรในองคการมีความสนใจ และมีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู การแลกเปลี่ยน 
การถายโอนและใชประโยชนจากความรู เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ทั้งที่มีลักษณะเปน
ทางการและไมเปนทางการ 
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วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองใหการสนับสนุนทั้งในเชิงการบริหารและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร

ใหสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งในลัษณะที่เปนทางการ เชน Classroom 
Training, E-Learning เปนตน และลักษณะไมเปนทางการ เชน การสนับสนุนใหเปนสมาชิก 
Community of Proactive (CoP), จัดกิจกรรม Show & Share สงเสริมการเขาถึงความรูจาก Google, 
Wikipedia, YouTube, Bit Torrent และ Blog ตางๆ รวมทั้งจัดใหมี Web ขององคการที่เปดโอกาสให
พนักงาน Microsoft SharePoint มาใชในระบบเครือขายภายใน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการจัด
สภาพแวดลอมในการทํางานที่สามารถพบปะ พูดคุยกันไดงายและสะดวก เชน จัดใหมีพื้นที่ในที่ทํางาน
ที่มีลักษณะเปน Zone ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดที่ทํางานใหมีลักษณะเปน Mobile Office, Smart 
Office เปนตน มีความยืดหยุนในเรื่องเวลาการทํางานในสํานักงาน และการแตงการ การทํางานเปนทีม
ในลักษณะขามสายงาน (Cross Functional Team) รวมถึงการใหความสําคัญกับพฤติกรรมของผูบริหาร
ที่ตองมีลักษณะของการทําตัวเปนแบบอยาง (Role Model) ในเรื่องของการเปดใจรับฟง (Open Minded) 
ใฝรู (Eager to Learn) การคิดนอกกรอบ (Think out of the Box) และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

คุณลักษณะที่ 3 ผูประกอบการตองจัดใหมีหนวยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่และ
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บ และรักษาความรูไวเปนการเฉพาะทั้ง
ในมิติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ที่เปนการสนับสนุนการเขาถึง การแลกเปลี่ยน การ
ถายโอนและใขความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองจัดใหมีหนวยงานพัฒนาองคการ (Organizational Development) หรือ

หนวยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนโยบาย 
แผนงาน และกิจกรรมในการจัดการความรู และเชื่อมโยงความรูตางๆ ที่มีความจําเปนใหหนวยงานหรือ
บุคลากรที่มีความตองการ รวมทั้งตองกําหนดใหแตละแผนกหรือ Business Unit มีการจัดการตั้งคณะ
บุคคลทําหนาที่จัดเก็บความรู และจัดกิจกรรมเผยแพรความรูในแผนกของตน ใหกับบุคคล หรือ
หนวยงานอื่นๆ ในองคการ 

คุณลักษณะที่ 4 ผูประกอบการตองมีการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กับการสรางและพัฒนาเครือขายความรู ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบายในการกําหนดความรูที่มี
ความจําเปนตององคการใหมีความเขมแข็ง และเปนประโยชนตอบุคลากรในองคการสําหรับการ
แสวงหาความรู การแลกเปลี่ยน การถายโอนและการใชความรู 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองมีการทําความรวมมือกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีความรู

ตามที่องคการตองการ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการไปศึกษาความรูจากเครือขาย
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ตาม Individual Development Program (IDP) ของบุคลากรแตละคน หรือทีมงาน ทั้งในลักษณะของการ
ใหทุนการศึกษา ทุนวิจัย เปนตน 

การพัฒนาดานวัฒนธรรม 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูดานวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาวัฒนธรรม

องคการ เปนเรื่องเกี่ยวกับคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ทั้งในระดับองคการ 
ระดับกลุม และระดับบุคคล โดยวัฒนธรรมองคการที่จะชวยในการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ความรูใหมีประสิทธิผล และเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการสรางความสําเร็จขององคการได จะตอง
มีคุณลักษณะและรูปแบบที่สําคัญตอไปนี้ 

คุณลักษณะที่ 1 ผูประกอบการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรในองคการมีคานิยมที่ใหการ
ยอมรับ และยกยองบุคคลในองคการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการทํางานตาม
หนาที่และความรับผิดชอบไดเปนอยางดี และมีประโยชนในเชิงการพัฒนาตอองคการ และเปนที่
ประจักษแกผูอ่ืนไมวาบุคคลนั้นจะมีตําแหนงหนาที่ทางการบริหารหรือไม 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองมีการกําหนดคุณลักษณะ และสารรถภาพ (Competency) ของบุคลากรที่มี

คุณคาตอองคการ โดยเนนที่ผูบริหารตองเปนแบบอยางไดกอน มีการตั้งหลักเกณฑตางๆ และใหรางวัล 
สําหรับบุคลากรที่ทํางานประสบความสําเร็จในดานตางๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม และชองทางการ
ส่ือสารในการยกยองเชิดชู หรือใหเกียรติแกบุคลากรที่มีความสามารถในการใหความรูแกผูอ่ืนทั้ง
ภายในภายนอกองคการ รวมทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 

คุณลักษณะที่ 2 ผูประกอบการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรมีคานิยมในการทํางานที่มี
ลักษณะกลาทีจะคิด และทําในสิ่งใหมๆ ที่มีเปาหมายทําใหองคการไดรับประโยชน โดยไมกลัวความ
ลมเหลว หรือความผิดพลาดที่จะสงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองกําหนดแนวทางการสรางคานิยมและปรับพฤติกรรมของบุคลากรใหมี

ลักษณะกลาพูดกลาทํา กลาเสี่ยงกลาริเร่ิม (Risk Taking) กลาคิดนอกกรอบ (Thinking out of the Box) 
เปนตน โดยการใชการเรียนรูแบบ Constructivism ที่เนนการทํา Project ในองคการ ปรับพฤติกรรมของ
บุคลากรใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leader) และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Facilitator) โดยจัด
หลักสูตรการอบรม และการบริหารใหเปนแบบอยาง นอกจากนี้ ตองปรับทัศนคติของผูบริหารใหมอง
ความลมเหลวในการทํางานของบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทํางาน ใหเปนบทเรยีน และแนวทางใน
การพัฒนาไมใชการลงโทษ กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากความ
พยายาม และความตั้งใจในการทํางานของบุคลากรเปนสําคัญ 
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คุณลักษณะที่ 3 ผูประกอบการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรในองคการมีคานิยมใฝรู 
และรักในการเรียนรูทักษะ ประสบการณ และความรูจากบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองคการ โดย
เห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน การแบงปน และการถายโอนความรู เพื่อนําความรูมาใชในการ
พัฒนาการทํางานของตน 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองสรางพฤติกรรมของบุคลากรใหมีลักษณะเรียนรูดวยตนเอง  (Self 

Learning) กลาเรียนรู ใฝรู (Eager to Learn) กลาเปดใจรับฟง (Open Minded) เปนตน โดยผานการจัด
กิจกรรมการประกวดผลงาน และการใหผูบริหารเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริมการจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการใฝรูขอบบุคลากร เขน Show & Share, Best Practice Award เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดใหมีระบบใหความรูเพิ่มเติม และความสําคัญกับความรูที่เกิดจากผูใชมีระบบใหความรูเพิ่มเติม และ
ความสําคัญกับความรูที่เกิดจากผูใชมีการตรวจสอบเนื้อหาความรูที่มีอยูเดมิและใหความรูใหมเพิ่มเติม 
เชน ระบบใหขอคิดเห็นตอทายบทความ ระบบแกไขขอมูลโดยตรง เปนตน 

คุณลักษณะที่ 4  ผูประกอบการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรมีคานิยมที่เห็นความสําคัญ
และความจําเปนของการใชความรูเปนฐานในการแกไขปญหา และพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงให
ความสําคัญการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองทําการสงเสริมการจัดกิจกรรมประกวดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเพื่อ

คนหาวิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในหนวยงาน รวมถึงการใช Case Study, Lesson 
Learned และ Best Practice ที่เกิดขึ้นในหนวยงานมาเปนขอมูลในการทํา Before Action Review (BAR) 
กอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ตองสงเสริมการจัดกจิกรรมประกวดการพัฒนาโครงงานเพื่อคนหา
วิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  

คุณลักษณะที่ 5 ผูประกอบการตองมีการสรางคานิยมใหบุคลากรมีคานิยมที่รักการทํางานเปน
ทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานในลักษณะทีมงานที่มีการขามสายงาน และพรอมที่จะแลกเปลี่ยน การ
ถายโอนความรูกับผูอ่ืนในทีมงาน 

วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ แนวปฏิบตั ิ
ผูประกอบการตองมีการใชผูบริหารใหเปนแบบอยาง (Role Model) ในเรื่องของการแบงปน

ความรูใหผูอ่ืน เชน ความเต็มใจในการเปนวิทยากรและใหขอมูลความรู ทั้งแกหนวยงานภายในและ
ภายนอกองคการจัดเวทีใหพนักงานที่มีความสามารถไดมีโอกาสเลาถึงการทํางานที่ประสบความสําเร็จ
ใหผูอ่ืนเปนประจํา โดยผานสื่อตางๆ เชน วารสาร เสียงตามสาย และ Website เปนตน รวมทั้งใชแนว
ทางการประเมินผลงานและใหรางวัลหรือแบงปนความรูในรูปตางๆ เชน เพื่อนชวยเพื่อน พี่สอนนอง 
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เปนตน  



 21

3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมเรียนรู  
 ความหมายพฤติกรรมการเรียนรู 
 จากความหมายของพฤติกรรมและการเรียนรู จึงใหความหมายพฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง 
การกระทําหรืออาการแสดงออกที่พึงประสงคอันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกอบรมสะทอนให
เห็นความผิด ความรูสึกและความเปนคนเกง คนดี มีความสุข 
 เนื่องจากการเรียนรูเปนเรื่องสําคัญตอการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย จึงมีทฤษฎีเพื่ออธิบาย
รูปแบบ (Model) การเรียรูของมนุษย (ประสิทธิ์ ทองอุน 2542:  24; อางจาก จรรจา สุวรรณทัต 2538: 
341) ดังนี้ 
 1. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ของ Pavlov นักจิตวิทยาชาว
รัสเซีย มีหลักการวา การนําเอาสิ่งเราที่ถูกวางเงื่อนไข มาปรากฎพรอมกับสิ่งเราที่ไมไดวางเงื่อนไข 
สามารถทําใหส่ิงเราที่ถูกวางเงื่อนไขแตโดยลําพัง มีอิทธิพลทําใหเกดิการตอบสอง 
 2. การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทํา (Operant Conditioning) ของ Skinner นักจิตวิทยาชาว
อเมริกา มีหลักกวาวา การตอบสนองหรือพฤติกรรมของอินทรีย เปนเครื่องมือทําใหเกิดการเสริมแรงใน
การแกปญหา 
 3.  การรูคิด หรือทฤษฎีสนาม (Cognitive or Field Theory) ของ Tolman และ Honzik มี
หลักการวา การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีการเสริมแรง อินทรียจะเรียนรูไดจากการคิดวาจะ
ตอบสนองตอส่ิงเราใด โดยไมตอบสนองตอส่ิงเราอื่นใด และบางครั้งผูเรียนจะเกิดการมองเห็นลูทางใน
การแกปญหาไดอยางทันทีทันใด 
 4. การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ของ Bandura มีหลักการวา ตนแบบ (Madel) มี
อิทธิพลอยางมากตอการเรียนรู โดยมีอินทรียจะใชการสังเกตพฤติกรรมของตนแบบ        
      ความหมายของพฤติกรรม 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2526: 2) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลกระทํา แสดงออกตอบสนองหรือ
โตตอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดสถานการหนึ่งที่สามารถสังเกตุได ไดยิน นับไดอีกทั้งวัดไดตรงดวยเครื่องมือที่เปน
วัตถุ ไมวาการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นเปนภายใน หรือภายนอกก็ตาม 
 ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรม 
 พฤติกรรมมนุษยในองคกร (สุพิณ เกชาคุปต.  2539:  3) มนุษยเปนหัวใจสําคัญขององคการ
ในสถานท่ีทํางานหนึ่งๆ นั้นจะประกอบดวยบุคคลมากมายมีทั้งที่เปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผู
อยูใตบังคับบัญชา บุคคลแตละคนเหลานี้ มีบุคลิก ลักษณะนิสัย อารมณ ความตองการ ความรู และ
ความสามารถที่แตกตางกัน เมื่อคนจํานวนมากมาอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน มักมีปญหาและความขัดแย
งเกิดขึ้น ซ่ึงถาไมสามารถแกไขไดก็อาจนําไปสูภาวะวิกฤต อารมณ ไมเฉพาะแตระหวางคูกรณี หากยัง
ลุกลามไปถึงทุกคนในองคการและกอใหเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ดัง
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นั้นผูบริหารจึงมีความจําเปนที่จะตองรูและเขาใจพฤติกรรมตางๆของมนุษยในองคการวาเปนอยางไร 
อะไรเปนสาเหตุใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเชนนั้น และเราจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไป
ลักษณะที่อยูรวมกันอยางสรางสรรคความเจริญใหแกองคการไดหรือไม ถาไดตองทําอยางไร 
 การเขาใจพฤติกรรมของมนุษยในองคการไดอยางถองแทนั้นจะตองเขาใจพฤติกรรมของ
มนุษยในฐานะปจเจกบุคคลกอนวามีลักษณะอยางไร มนุษยแตละคนแสดงพฤติกรรมอยางไรบางมี      
ปจจัยอะไรที่ทําใหแตละคนแสดงพฤติกรรมอยางนั้น การศึกษาพฤติกรรมมนุษยนั้นมิไดมีความมุงห
มายเพียงเพื่อความรูความเขาใจเทานั้นแตเรายังตองการที่จะกําหนดแบบฉบับหรือควบคุมพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาอีกดวย ซ่ึงเราสามารถที่จะกระทําไดถาเรามีความรูเรื่องพฤติกรรมมนุษยอยางถูกตอง 
พฤติกรรมของมนุษยนั้นจริงๆแลวเปนสิ่งที่สลับซับซอนมาก การแสดงออกแตละอยางเปนผลมาจาก
อิทธิพลของปจจัยหลายประการดวยกัน ดังนั้นเราจึงตองศึกษาถึงปจจัยเหลานี้ ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมแบบตางๆ ดังนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงกระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) 
 

 จากแผนภาพนี้ จะเห็นการทํางานของกระบวนการทางความคิดในการแปลงสิ่งเราออกมา         
เปนพฤติกรรมโดยในขั้นแรกระบบการรับรูจะทําหนาที่ในการรับสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย
ผานทางประสาทสัมผัส หลังจากนั้นจะทําการยอยแปลและกลั่นกรองขอมูล โดยอาศัยประสบการณใน
อดีตที่จดจําในสมองบวกกับความตองการ ทัศนคติและอารมณ ความรู สึกในขณะนั้นแลวจึงใช

 

 
ส่ิงเรา 

 
 

การรับรู 
 

การเรียนรู 
(ประสบการณในอดีต) 

+ 
ทัศนคติ อารมณ ความตองการ 

 
การตัดสินใจ 

 
พฤติกรรม 

 

สิ่งแวดลอม ขอมูลปอนกลับ 
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วิจารณญาณตัดสินวาจะเลือกแสดงพฤติกรรมอยางไรในการตอบสนองสิ่งเรานั้น เมื่อแสดงพฤติกรรม
อยางไรแลว ผลที่เกิดจากพฤติกรรมนั้นจะกลายเปนขอมูลปอนกลับใหกับระบบการรับรูและเก็บสะสม
ไวในระบบความจําอันเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 
 ศิริวรรณ เสรรัีตน (2541: 47-48) พฤติกรรมของบคุคลโดยทัว่ไปมผีลมาจากตวัแปรตางๆ
มากมายเฉพาะตัวแปรบุคคลประกอบดวย 

1. ภูมิหลังของบุคคล (Biographical Characteristics) 
2. ความสามารถ (Ability) 
3. บุคลิกภาพ (Personality) 
4. การเรียนรู (Learning) 

  โดยปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอผลการทํางานและความพึงพอใจของพนักงานดาน 
   1.  ภูมิหลังของบคุคล 

  1.1  อายุกับการทํางาน (Age and job performance)  เปนที่ยอมรับกันวาผลงาน 
ของบุคคลจะลดนอยถอยลงในขณะที่มีอายุเพิ่มขึ้นแตอยางไรก็ตามสําหรับบุคคลที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป
ถือวามีประสบการณในการทํางานสูง และสามารถจะปฏิบัติหนาที่การงานกอใหเกิดผลผลิต 
(Productivity) สูงได 
    1.2  เพศกับการทํางาน (Gender and job performance) จากการศึกษาทั่วไปพบว
าไมมีความแตกตางกันระหวางเพศหญิงกับเพศชายในเรื่องของความสามารถเกี่ยวกับการแกปญหาใน
การทํางาน ทักษะในการคิดวิเคราะหนอกจากนี้ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางระหวางเพศหญิง
และชายในเรื่องผลงาน 

  1.3 สถานภาพสมรสกับการทํางาน (Marital status and job performance) จาก
การศึกษายังไมสามารถสรุปไดอยางแนนอนวา สถานภาพสมรสมีผลตองานมากมายเพียงไร แตมี
ผลการวิจัยบางสวนพบวาพนักงานที่สมรสแลวจะขาดงาน และมีอัตราการออกจากงาน (Turn-Over) น
อยกวาผูที่เปนโสดนอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด 

  1.4 ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and job  
performance) ผูที่มีอาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึงพอใจใน
งานสูงดวยผูบริหารในองคการจะสามารถคาดการณไดวา ความเปนผูอาวุโสในการทํางานจะบงชี้ถึง
ผลงานไดเปนอยางด ี
   2. ความสามารถ (Ability)  
    เปนสมรรถภาพของบุคคลที่จะทํางานตางๆได โดยทัว่ไปแลวความสามารถของ
บุคคลในองคกรแบงออกเปน 2 ประการดงันี้ 

2.1  ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual Ability) สติปญญาจะ 
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แสดงออกซึ่งความสามารถที่เดนชัดหรือความสามารถที่ดอยซ่ึงมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว
ของงาน 

2.2 ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) ประกอบดวยความ 
แข็งแรงของรางกายความอดทนในการทํางาน มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคการ 
   3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเปนลักษณะ
เอกลักษณที่แสดงออกทั้งดานความคิด ความรูสึก ความสนใจ สติปญญารวมทั้งดานสรีระ 

 4. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเดิมไปสู 
พฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวรอันเปนผลจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ   
 บูม นักจิตวิทยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541:  64; อางอิงจาก Bloom) ไดอธิบายถึงการ 
เปล่ียนแปลงการเรียนรูที่สมบูรณของบุคคล ซ่ึงมี 3 องคประกอบดังนี ้
    - การเปลี่ยนแปลงดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ (1) รูจํา (Memory) (2) รูเขาใจ (Comprehension) (3) รูนําไปใช 
(Application) (4) รูวิจัยวิเคราะห (Analysis) (5) รูรวบรวมใหม (Synthesis) (6) รูคุณคา (Evaluation) ซ่ึง
ทําใหผูเรียนเกิดความรูในเรื่องเนื้อหาสาระของสิ่งที่เรียน ซ่ึงผานการเรียนรูที่เกิดขึ้นในสมอง 
    - การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ (Affective Domain) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความรูสึก ทัศนคติ และคานิยม เมื่อบุคคลไดเรียนรูส่ิงใหมจะทําใหผู
เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ 
    -  การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิด ความเขาใจ ความรูสึก คานิยม แลวจึง
ไดนําสิ่งที่เรียนรูแลวไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญมากขึ้น 
 ความหมายของการเรียนรู 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหายของการเรียนรูไวดังนี ้
 อารี พันมณี (2534:  85) กลาววา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร 
โดยเปนผลจากการฝกฝนเมื่อไดรับการเสริมแรง มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียน
กวาปฏิกิริยาสะทอน (Reflex) เชน การกระพริบตาเมื่อผงเขาตา หรือวุฒิภาวะเปนตน 
 สุรางค ตันติกุลวิจิตร (2539: 85) กลาววา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสถานการณที่ไดรับ นักจิตวิทยาสวนใหญยอมรับวา การเรียนรูจะตองมี
พื้นฐานอยูที่การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางในตัวผูเรียน ลักษณะที่เดนอยางหนึ่งของมษุนยคือ มี
ความสามารถในการสรางรูปแบบพฤติกรรมใหมๆ และแสดงการตอบสนองหลายแบบตอสถานการณ
ที่ประสบอยู การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได ซ่ึงเปนผลที่นอกเหนือจาก
เร่ืองวุฒิภาวะ 
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 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (มาลี จฑุา. 2542:  55; อางอิงจาก สงวน สุทธิเลิศอรุณ) ไดใหความหมาย
ของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ ซ่ึงผลการ
เรียนรูจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดาน คือ 
 1.ความรู (Knowledge) เชน ความคิด ความเขาใจ และความจําในเนื้อหาสาระตางๆ เปนตน 
 2.ทักษะ (Skill) เชน การพดู การกระทํา และการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน 
 3.ความรูสึก (Affective) เชน เจนคติ จริยธรรม และคานิยม เปนตน 
 จากความหมายของการเรียนรู สรุปไดวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเดินไปสูพฤติกรรม
ใหมที่ดีขึน้ ซ่ึงประกอบดวยความรู ทักษะ และความรูสึก  
 องคประกอบสําคัญในการเรียนรู 
 ดอลลารด และมิลเลอร (อเนกกุล กรีแสง:  2552; อางอิง Dollard; &  Miller) กลาววา การ
เรียนรูประกอบดวยส่ิงตางๆ ดังนี้ 
 1. แรงขับ (Drive) เกิดขึ้นเมื่อินทรีย (Organism) ขาดสมดุล เชน ขาดอาหาร ขาดน้ํา ขาดการ
พักผอน ฯลฯ ภาวะเหลานี้จะกระตุนใหอินทรียแสดงพฤติกรรมเพื่อปรับใหอินทรียอยูมรสภาพอยางเดิม 
แรงขับมีอยู 2 ประเภท คือ 
  1.1 แรงขับพื้นฐาน (Primary Drive) เกิดขึ้นจากความตองการที่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิต เปนความตองการทางดานรางกายตางๆ ที่เกิดขึ้นพรอมๆ กับการมีชีวิตของคน 
  1.2 แรงขับที่เกิดจากการเรียนรู (Secondary Drive) เกิดขึ้นภายหลังเปนความตองการของ
สังคม เชน ความรัก ฐานะสังทางสังคม ความมั่นคงปลอดภัย 
 2. ส่ิงเรา (Stimulus) เปนสิ่งกระตุนใหอินทรียแสดงกิจกรรมโตตอบออกมาเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมตอบสนองของรางกาย 
 3. การตอบสนอง (Response) เปนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อินทรียแสดงออกเมื่อมีส่ิงเรา
ไปเรา 
 4. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการทําใหส่ิงเราและการตอบสนองมีความสัมพันธกัน
มากยิ่งขึ้น เชน เมื่อนักเรียนทําเลขถูกเสริมแรงโดยใหรางวัล การเสริมแรงนี้จะทําใหนักเรียนอยากเรียน 
(ทําเลข) ในคราวตอไป  
 กระบวนการเรียนรู 
 กาเย (อารี พนัธมณ:ี 2534; อางอิงจาก Gagne) ไดจัดกระบวนการเรยีนรูออกเปนขัน้ตางๆ ดังนี ้
 1.  การจูงใจ หมายถึง การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจ อยากเรียนรูใหบรรลุเปาหมายที่วาง
ไวโดยกาเยเนนวา การที่ผูเรียนตั้งเปาหมายหรือมีความคาดหวังนั้นจะเปนแรงจูงใจสําคัญยิ่งในการ
เรียนรูของบุคคล 
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 2.   ความสัมพันธของการรับรูกับความคาดหวัง หมายถึง การรับรูเร่ืองตางๆ ที่สัมพันธกับ
ความคาดหวังของผูเรียน เชน ความตั้งใจ ซ่ึงผูเรียนจะเลือกการรับรูในสิ่งสอดคลองกับความตั้งใจของ
คน ซ่ึงความตั้งใจเปนรากฐานที่สําคัญๆ ในการเลือกรับรู 
 3. การปรับขยายความรู หมายถึง การพยายามจัดสรรปรับปรุงแตงขยายการรับรูไวเปน
ความจํา ซ่ึงมีทั้งการจําระยะสั้น ซ่ึงอาจลืมไดงาย และความจําระยะยาว ซ่ึงจําไดแมนยําและนาน 
 การสรางความสามารถในการเรียนรูขององคการ(Building the Learning organization)    
  ทักษะ 5 ประการตอไปนี ้ คือส่ิงที่จําเปนตอการริเร่ิมและขยายการเรียนรูในองคการให
ไดมากที่สุด 
  1.    การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เปนโครงรางทางแนวความคิด 
แบบหนึ่งสําหรับทําใหแบบแผนตางๆสมบูรณชัดเจนขึน้ และมันจะชวยใหเรากําหนดไดวา ทําอยางถึง
จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนพวกนั้นไดอยางมปีระสิทธิผล 
  2.    รูปแบบความคิด (Mental Models) คือ ขอสันนิษฐานที่ฝงลึกอยูใน 
ความคิดของเราที่มีอิทธิพลตอทรรศนะและการกระทําตางของเรา ตัวอยางเชน รูปแบบความคิดหรือ
จินตนาการของเราที่เกี่ยวกับการเรียนรู การทํางาน หรือความรักในองคการจะมีอิทธิพลตอปฏิสัมพันธ
และพฤติกรรมของเรา ในสถานการณที่เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิดเหลานั้น 
  3.    การมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) จะบงชี้ถึงความชํานาญ 
ระดับสูงในเรื่องหรือทักษะใดทักษะหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยความผูกพันตอการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะนําไปสู
ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญในงานที่ทําเปนพิเศษ 
  4.    การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-directed Learning) คือการที่ทุกคน 
ตระหนกัถึงและมีความรับผิดชอบในฐานะผูเรียนคนหนึ่งที่มีความกระตือรือรน ทั้งนี้องคประกอบของ
การเรียนรูแบบชี้นําตนเองจะประกอบไปดวย การรูจกัลักษณะในการเรียนรูของตนเอง ความสามารถ
ในการประเมนิความตองการและสมรรถนะของตนเอง และการเชื่อมโยงวัตถุประสงคทางธุรกิจเขากับ
ความจําเปนในการเรียนรู 
  5.    การเสวนา (Dialogue) หมายถึง การฟงและสื่อสารระดับสูงระหวางบุคคล  
ซ่ึงตองอาศัยการสํารวจประเด็นตางๆ อยางอิสระและสรางสรรค และตองอาศยัความสามารถในการฟง
อยางครุนคิดพิจารณาเวลาที่มีผูทักทวงความเห็นของเรา นอกจากนั้นเราก็ตองมองใหออกวาแบบแผน
ตางๆ ของการมีปฏิสัมพันธในทีมอาจสงเสริมหรือบอนทําลายการเรียนรูได ตัวอยางเชน องคการ หรือ
กลุมมักจะมีแบบแผนของการปกปองตนเองฝงลึกอยูและถาเรามองไมออก หรือมองขามแบบแผน
ประเภทนี้ไปมันก็จะบอนทําลายการเรียนรู แตถาเรามองออกและเปดเผยมันอยางสรางสรรค มันก็
สามารถเรงการเรียนรูได การเสวนาเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางการเชื่อมโยง และ
การประสานการเรียนรูและการปฏิบัติในที่ทํางาน 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ไพฑูรย ชวงฉ่ํา (2547:  2)  ไดทําการวิจัย เร่ืองการจัดการความรูในโรงพยาบาล ผลการวิจัย
พบวา องคประกอบที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร ที่จะตองมีความมุงมั่น และแสดงอิทธิพลในการที่นําการจัดการความรูไปใชใน
องคการใหบรรลุผลที่สําเร็จ โดยบุคลากรภายในองคการตองมีการสื่อสารเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 
เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี ซ่ึงจะทําใหเกิดความรวมมือในองคการ รวมทั้งตองมีการทํางานเปนทีม และมี
การสรางเครือขายทั้งภายใน ภายนอกองคการในการแลกเปลี่ยนและการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม 
 มานิดา นันทไมตรี (2547: 13) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู
ในองคการของไทย กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช บริษัท แฟเชิล (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวา การดําเนินการจัดการความรูในองคการที่มีมาแตกตางกัน คือ 
โรงพยาบาล ใชการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใน
องคการ บริษัทแฟเชิล (ไทยแลนด) จํากัด ใชในการจัดการความรู เพื่อสงเสริมปรัชญาทางการดําเนิน
ธุรกิจและคุณคาดานความรูและรักษาไวซ่ึงความรู โดยดึงความรูที่มีอยูในตัวบุคคลใหออกมาเก็บไวใน
องคการเพื่อเพิ่มคุณคาใหองคการตอไปในอนาคต สวนบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ใช
การจัดการความรูโดยมีความเชื่อมั่นวา การจัดการความรูจะสามารถชวยใหกาวไปสูวิสัยทัศนของ
องคการดานการมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดโดยมีประกอบที่สําคัญในการจัดการความรูใน
องคการที่ศึกษา คือ ผูบริหารระดับสูงใหความสนับสนุน การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง ความสนใจ
ใฝรูของคนในองคการและรางวัลจูงใจที่องคการมีใหแกบุคลากรในองคการ โดยมีกระบวนการจัดการ
ความรูที่ประกอบดวย การกําหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู 
การเก็บความรูและการนําความรูไปใช 

 ณัฐนันท  ยอดนพเกลา (2548) ศึกษาการจัดการความรูของโรงพยาบาลรวมแพทยและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูของโรงพยาบาลรวมแพทย ซ่ึงผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลจํานวน 
110 คน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรูโดยโรงพยาบาลสงเสริม
ใหมีการทํางานเปนทีม ตลอดจนจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อเพิ่มทักษะและความรูแก
บุคลากรและมีการเปรียบเทียบกับคูแขงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูเสมอ ในสวนความคิดเห็น 
พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นดานการคนหาความรู ดานการจัดการความรูให
เปนระบบ ดานการประมวลและดานการกลั่นกรองความรูและการเรียนรูแตกตางกันในขณะที่บุคลากร
ที่มีอายุ วิชาชีพ และประสบการณทํางานหรือตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นในดานตาง ๆ ขางตนไม
แตกตางกัน 
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 นฐิติพร อาจชนะ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรูเพื่อการเรียนรูของ
องคกร: กรณีศึกษาบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยดําเนินการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร
ประกอบกับการสัมภาษณผูเกี่ยวของในการจัดการความรูในบริษัททรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู จากการวิจัย
พบวา ผูบริหารของบริษัทไดใหการสนับสนุนการจัดการความรูเปนอยางดีโดยเริ่มจากการเปนตัวอยาง
ที่ดีแกพนักงานในดานการเรียนรูและใหการสนับสนุนทั้งทางดานนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน รวมถึง
ดานทรัพยากรและงบประมาณ กิจกรรมและวิธีการในการจัดการความรูที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยยึดหลักการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานไดมีสวนรวมในแบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรูกันผานชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูที่หลากหลาย เชน การจัดช้ันเรียนสําหรับการแบงปน
หรือถายทอดความรูโดยใหผูเชี่ยวชาญในเรื่องตาง ๆ ไดเขามาใหความรูหรือถายทอดความรูแกพนักงาน 
การติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนความรูผานเว็บไซตการจัดการความรู เว็บบอรดและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ในดานปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู พบวา การสรางความไววางใจ
ใหกับพนักงานและการชี้ใหพนักงานเห็นประโยชนจากการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมเปนสิ่งที่ทํา
ใหเกิดขึ้นไดยาก 

 จิรชาติ ตั้งคุปตานนท (2546) วิจัยเร่ือง กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรกอสราง ซ่ึง
ดําเนินการวิจัยโดยการเก็บขอมูลจริงจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารระดับสูง 
ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการโรงงาน และวิศวกร ประกอบกับการสังเกตและการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมขององคกรกอสราง การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอนในการระบุถึงความรูและ
วิธีการในการดึงความรูจากพนักงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับองคกรกอสรางในประเทศไทย ผลการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการจัดการ
ความรู ไดแก โครงสรางองคกรและการติดตอส่ือสารตามสายงานนโยบายและวิสัยทัศน วัฒนธรรม
องคกร โครงสรางการบริหารความรูและการสนับสนุนของผูบริหารเปนตน สําหรบัปญหาและอุปสรรค
ที่พบคือ บุคลากรไมมีเวลาและขาดความเขาใจในการบริหารจัดการความรู จากผลการศึกษานี้ผูวิจัยได
นําไปพัฒนาเปนแบบจําลองเพื่อทดลองการระบุและดึงความรูของบุคลากรในรูปของแบบฟอรมและ
นําไปแนบกับเว็บไซตขององคกรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการระบุและดึงความรูขององคกร 
 อิเมอรี่ (Emery. 2002) นักศึกปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียใต ทําการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือวัดเชิงวินิจฉัย การจัดการความรูขององคการที่ประยุกตใช web-based โดยมุงวัดความ
คิดเห็นของพนักงานในองคการ 3 ประเด็น คือ (1) องคการสรางและสนับสนุนการจัดการความรู
อยางไร (2) มุมมองของพนักงานเกี่ยวกับสมรรถนะของคนมีความสัมพันธกับงานขององคกรบน web-
based อยางไร (3) มีการใชประโยชนจากขอความที่ไดมาบน web-based กับการธํารงรักษาความรู และ
เผยแพรความรูในองคการอยางไร ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา แสดงใหเห็นวาปจจัย 3 ประการที่
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เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากการใชระบบการจัดการความรู ประกอบดวย วัฒนธรรมองคการ 
สมรรถนะของพนักงาน และความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบ โดยมีความสัมพันธปริมาณที่สูง
มากในองคประกอบทั้ง 3 ประการ วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการใชประโยชนจาก
การจัดการความรู อยางไรก็ตามผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา มีความแตกตางระหวางการใชประโยชนใน
ดานความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบการจัดการความรูระหวางองคการ เนื่องจากบทบาทและ
การตอบสนองแตกตางกันของผูใชระบบ ดังนั้นไมจําเปนตองสรางระบบการจัดการความรูที่เปน
มาตราฐานเดียวกันเพื่อใชในองคการที่แตกตางกัน 
 โกลด (Gold. 2002) นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัยแคโลริงเหนือ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
สมรรถนะในการจัดการความรูขององคการ ขอคนพบที่สําคัญบงชี้วาสัญลักษณของเศรษฐกิจแบบใหม 
คือ ความตระหนักในคุณคาของทรัพยสินแหงความรู ซ่ึงปรากฎบนตัวสารสนเทศขององคการ การ
กระจายของผลิตภัณฑและในสาขาองคการ แมวาการแขงขันจะเปนส่ิงจําเปนสําหรับองคการที่พัฒนา
บนฐานการจัดการความรู แตเปนเรื่องยากที่จะพัฒนาองคการภายใตระบบการจัดการความรูใหประสบ
ความสําเร็จได เนื่องจากในความเปนจริงองคการยังมีประวัติศาสตรและกระบวนการทํางานภายใต
ความสําเร็จไดของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู ผลการศึกษาประสิทธิผลการจัดการความรูจากกลุมตัวอยาง 
ช้ีใหเห็นวา การลงทุนพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน 
เปนเงื่อนไขเบื้องตนที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร 
 แมคคารเธ (McCarthy. 2002) นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัยโนวาแหงตะวันออก
เฉียงใต ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความกมลกลืนของภาระงานดานเทคโนโลยีกับระบบการจัดการความรู ของ
องคการ 14 องคการ ประกอบดวย องคการของรัฐโรงงานอุตสาหกรรมสถาบันการเงิน และบริษัทให
คําปรึกษา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาพบวา (1) มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระบบการจัดการ
ความรูและความตองการในภาระงานของผูใชระบบ (2) มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการจัดการ
ความรูและคุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบ และ (3) ความตองการในภาระงาน และคุณลักษณะ
สวนตัวของผูใชระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความกลมเกลียวระหวางภาระงานดานเทคโนโลยี และ
ระบบการจัดการความรู 
 สรุป แนวคิดที่นํามาอางอิงในเรื่องการจัดการความรู โดยในการศึกษาดานพฤติกรรมการ
เรียนรูของพนักงาน ผูวิจัยใชแนวคิดของ  ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541:  113-119) ไดศึกษาตัวแปร
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปการศึกษา 2540 สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1,370 คน เปนนักเรียนชาย 512 คน และนักเรียนหญิง 858 คน 
ผลการวิจัยพบวาตัวแปรเพศหญิง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจ การใชเวลาใน
การเรียน และลักษณะมุงอนาคตการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤตกรรมการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรเพศชายมีความสัมพันธทางลบ
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กับพฤติกรรมการเรียนเรียนรูช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรดาน
เชาวปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 
ระดับชั้นเรียน และขนาดของโรงเรียน ไมพบความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการอางอิงและเปนแนวทางในการ
กําหนดในกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม 
 
  



31 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ ระบบการบริหารจัดการความรู 
(Knowledge Management) ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานประจํา บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการ
ดวน โดยมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 320 คน (แหลงที่มา: ฝายบุคคลของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการ
ดวน) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกพนักงานประจําบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใชสูตรของ Taro Yamane 
(Yamane.  1967: 580-581) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ได ขนาดตัวอยาง ดังนี้ 

 

     n  =      N 
           1 + Ne2 
      
     n  =        320 
                  1 + (320)(0.05)2 
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     n  =       320 
                     1 + (0.80) 
     n  =        320 
                      1.80 
     n  =     177.77 หรือ 178 ตัวอยาง 
 

 จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 178 คน และไดสํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% 
เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 200 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะ
เปน (Probability sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยผูวิจัย
กําหนดหมายเลขเรียงลําดับประชากรทั้งหมด จากคนที่ 1 ถึงคนที่ 320 และใชหลักเกณฑในการเลือก
ตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใสคืน (Without replacement) เมื่อจับสลากไดหมายเลขใด
ประชากรหมายเลขนั้นจะเปนตัวอยางที่ใชในการวิจัย จนครบจํานวน 200 คน   
   

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการใหไดมาซึ่งขอมูลปฐม

ภูมิโดยแบบสอบถามที่ใชในการสุมตัวอยางประกอบดวยขอมูล 3 สวนคือ 
  ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด คําถามมีทั้งหมด 5 ขอ มีลักษณะคําถามเปน
แบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
   ขอที่ 1.1 เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง โดยใชระดับการวัดขอมูล ประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 
    ขอที่ 1.2 อายุ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยมี
เกณฑในการคํานวณอายุดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 195)  
 
  ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                          จํานวนชั้น 
  ชวงอาย ุ     =  65 – 25 = 10 
               4 
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- ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป 
- 26 – 35 ป 
- มากกวา 35 ป 
 

   ขอที่ 1.3  ระดับการศึกษา โดยระดับการวัดขอมูล ประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 
ไดแก 

- ต่ํากวาปริญญาตรี 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวาปริญญาตรี 

 
   ขอที่ 1.4 ตําแหนงงานในองคกร โดยระดบัการวัดขอมูล ประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal 
Scale) ไดแก 

- ระดับตาํแหนง ต่ํากวา Manager  
- ระดับตําแหนง Manager ขึ้นไป 

 
   ขอที่ 1.5  ระยะเวลาในการทํางาน โดยระดับการวัดขอมูล ประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) ไดแก 

- ไมเกิน 3 ป 
- 3 – 5 ป 
- 6 – 8 ป 
- 9 ปขึ้นไป 

 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลระบบบริหารจัดการความรู ประกอบดวย 
    - ดานเทคโนโลยี   มี 5 ขอดังนี้ (1-5) 
    - ดานโครงสรางองคกร  มี 6 ขอดังนี้ (6-9) 
    - ดานวัฒนธรรม   มี 6 ขอดังนี้ (10-15) 
  
 เปนลักษณะคําถามปลายปดโดยใชัระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

มี 5 ระดับคือ 
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  ผูตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  
  ผูตอบไมเห็นดวย  เทากับ 2 คะแนน  
  ผูตอบไมแนใจ   เทากับ 3 คะแนน 
  ผูตอบเห็นดวย   เทากับ 4 คะแนน 
  ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน 
 

 สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น
ไดดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค.  2537:29) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
         ชวงคะแนน 
       = 5 – 1 =    0.8 
            5 
โดยแบงชวงขอมูล ดังนี้ 

  1.00 – 1.80 ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับไมดมีาก 
  1.81 – 2.60 ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับไมด ี
  2.61 – 3.40 ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง 

  3.41 – 4.20 ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับด ี
  4.21 – 5.00 ระบบบริหารจัดการความรูอยูในระดับดีมาก 

 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย  

 - การเรียนรู    มี 8 ขอดังนี้ (16-20) 
 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดโดยใชการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ไดโดยแบงเปน  

  ผูตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  
  ผูตอบไมเห็นดวย  เทากับ 2 คะแนน  
  ผูตอบไมแนใจ   เทากับ 3 คะแนน 
  ผูตอบเห็นดวย   เทากับ 4 คะแนน 
  ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน 
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สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นได
ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
         ชวงคะแนน 
       = 5 – 1 =    0.8 
            5 
โดยแบงชวงขอมูล ดังนี้ 
  1.00 – 1.80 พนักงานมีพฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับไมดีมาก 
  1.81 – 2.60 พนักงานมีพฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับไมดี 
  2.61 – 3.40 พนักงานมีพฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20 พนักงานมีพฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับด ี
  4.21 – 5.00 พนักงานมีพฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับดมีาก 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 

 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานตอ ระบบการบริหารจัดการความรู เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามที่เหมาะสม 
 2.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาทําการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม 

  3.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
จากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด 

เพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณ
ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538 : 125-126) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความ

คงที่ของแบบสอบถาม  โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวามีความเชื่อมั่น
สูง ซ่ึงไดคาสัมประสิทธิ์แตละดานดังนี้ 
  ระบบบริหารจัดการความรู โดยแยกเปนรายดานดังนี้ 
 -  ดานเทคโนโลยี    เทากับ  0.784 

 -  ดานโครงสราง     เทากับ 0.769 

 - ดานวัฒนธรรม     เทากับ 0.871 

 ระบบบริหารจัดการความรูโดยรวม  เทากับ  0.840 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ ระบบการบริหารจัดการความรู 

(Knowledge Management) ของ บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน 

2. แหลงขอมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ไดมาจากแหลงขอมูลดังนี้ 
   2.1  ผูวิจัยขอคําปรึกษาจากผูบริหารของ บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง เพื่อใหทราบถึง
วัฒนธรรมของบริษัทเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความรู 
   2.2  ผูวิจัยขอคําปรึกษาจากผูจัดการฝายบุคคลเพื่อใหทราบจํานวนประชากร และ
เพื่อใหทราบความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่จําเปนตองใชในการวิจัย 
   2.3  การศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารวารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต 

   

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดทําการออกแบบไว (Pre-test) แลวดําเนินการแกไข 

ขอบกพรองของแบบสอบถาม  พรอมตรวจความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีการของ Cronbach’s α 
2. นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
3. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความ 

ถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลว นํามาลงรหัส (Coding) ในแบบ 

ลงรหัสสําหรับประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
5. นําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรม 

คอมพิวเตอรและทําการวิเคราะหขอมูล  
 4.1 การวิเคราะหขอมูล 
  4.1.1 วิเคราะหหาความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือ (Reliably of the test) โดยวิธีคาคอนบัค
แอลฟา (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2546) 
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ianceariancek
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 เมื่อ      α   แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

                     k      แทน จํานวนคําถาม 
   ariancecov  แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   iancevar   แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง  0 < α  < 1 คาที่
ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง 
  4.1.2 การวิเคราะหโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
   ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  จะใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการทํางาน     
   สถิติพื้นฐานไดแก 

  1.1 คาสถิติรอยละ (Percentage) 
 

P  = 
n

f 100×  

 
เมื่อ P  แทน  คารอยละ 

    F  แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
    n  แทน จํานวนความถีท่ั้งหมด 
 

1.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541:40) 
 

n
Xi

X ∑=  

 
เมื่อ  X       แทน คาเฉลี่ย 

∑ Xi  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2540:  40) 
   

)1(
)( 22

−

−
= ∑ ∑

nn
XXn

S  

    
เมื่อ S   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

   ∑ 2)( X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   ∑ 2X   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
    n  แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
 
  4.1.3 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
   1.  การทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานขอท่ี 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรยีนรู
ของพนักงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตางกัน 
   การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่ออธิบายคาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับ พฤติกรรมการ
เรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของ  บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
       สมมติฐานขอท่ี 2 ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนังกานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจ
รานอาหารบริการดวน 
  การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการทดสอบ
คา t-test เมื่อทดสอบความแปรปรวนของประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ใช  t-test เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 (เพศ) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:165) 
 
   2.1.1 กรณีที่คาความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้งสองกลุม และสมมติวา
ไมเทากัน 
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เมื่อ t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

  1x   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

  2x   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

  2
1S   แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 

  2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

  1n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

  2n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

      df   แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom)  

 
   2.1.2 กรณีที่คาความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้งสองกลุม แตทราบวา
ประชากรทั้งสองกลุมมีความแปรปรวนเทากัน  
 

     t = 
( ) ( )
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  โดยที ่ df = 221 −+ nn  
 เมื่อ  t   แทน   คาความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม 
   1x   แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
   2x   แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2  
   2

1s   แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
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   2

2s   แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
   1n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
   2n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
   df  แทน   องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 
  2.2 การทดสอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 
2 กลุม ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 (อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการทํางาน) โดยใชสูตร
ดังนี้ (กลัยา วาณิชยบัญชา. 2546: 144) 
 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

แหลงของการ
แปรปรวน 

ผลรวมกําลังสอง 
SS 

df 
คาประมาณของความ

แปรปรวน MS 
F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

SSb 

SSw 

k-1 

n-k 

MSb 

MSw 

MSb/MSw 

 

ทั้งหมด SSt n-1   

 
   ใชคา One Way ANOVA กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังนี้ 

  
       F  =   
 
     
  เมื่อ  F   แทน  คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    MSb  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSw  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    df   แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม     
                                                         (k-1), ภายในกลุม (n-k) 
 

MSb 
 

MSw 



 41
 
 
  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน
รายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544: 333) 
 

LSD = MSEt
kn−− ;

2
1 α  

ji nn
11

+  

  โดยที่ ni  ≠ nj 

 

เมื่อ LSD แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 
MSE แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
k  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
n  แทน จํานวนของตัวอยางทั้งหมด 

α        แทน  ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
 
 2.3 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระกันตอกัน หรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311-312) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 
2 สมมติฐานขอที่ 3 และสมมติฐานขอที 4 ดังนี้ 
 
     rxy  =   
    
    
   เมื่อ  rxy   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

     ΣX   แทน ผลรวมของคะแนน X 

     ΣY   แทน ผลรวมของคะแนน Y 

     ΣX2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 

     ΣY2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Yแตละตัวยกกําลังสอง 

     ΣXY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
     n   แทน จํานวนคนหรอืกลุมตัวอยาง 

nΣXY – (ΣX)( ΣY) 
 

[nΣX2 – (ΣX2)] [nΣY2 – (ΣY2)] 
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 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ความหมายของ (กัลยา วานิชยบัญชา.  
2544: 437) 
 1.   ถาคา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพิ่ม Y 
จะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 2.   ถาคา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y 
จะเพิ่มดวย แตถา X ลด Y จะลดดวย 
 3.   ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.   ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.   ถาคา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6.   ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอยและมีคาระดับความสัมพันธ
ของสหสัมพันธ (Salkind.  2000: 208) 
 
   คาระดับความสัมพันธ  ระดับความสมัพันธ 
    0.81-1.00       สูง 
    0.61-0.80      คอนขางสูง 
    0.41-0.60      ปานกลาง 
    0.21-0.40      คอนขางต่ํา 
    0.01-0.20   ต่ํา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ ระบบการบริหารจัดการความรู 
(Knowledge Management)ของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน การวิเคราะหขอมูลและการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 n     แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
            X      แทน  คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 

S.D.  แทน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t     แทน  คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F-Ratio  แทน  คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution   
 SS     แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS     แทน  คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df     แทน  ระดับชัน้แหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 r     แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
 Prob.  แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 Sig.  แทน  ระดับนยัสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 *     แทน  มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **        แทน  มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 H0      แทน  สมมติฐานหลัก (Null  Hypothesis) 
 H1      แทน  สมมติฐานรอง (Alternative  Hypothesis) 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวจิัย  โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 ตอน ดังนี ้
 ตอนที ่ 1 ตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน 
 ตอนที ่ 2 การวิเคราะหขอมูลระบบบริหารจัดการความรู 
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 ตอนที ่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเรียนรู 
 ตอนที ่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ คือ 
 
 สมมติฐานขอท่ี 1   พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล  จําแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ
การบริหารจัดการความรู แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอท่ี 2   ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู 
 

ผลการวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณนา 
 ตอนที ่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
   การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน การวิเคราะหขอมูลใน
สวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง ดังนี้  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน(ความถี่) และคารอยละของขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปน 
      ผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ   

      1.1  ชาย 55 27.50 

      1.2  หญิง 145 72.50 

รวม 200 100.00 

2. อายุ   

      2.1  ตํ่ากวา หรือเทากับ 25 ป 26 13.00 

      2.2  26 – 35 ป 148 64.00 

      2.3  35 ป ขึน้ไป 46 23.00 

รวม 200 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

3. การศึกษา   

      3.1  ตํ่ากวาปริญญาตรี 5 2.50 

      3.2  ปริญญาตรี 134 67.00 

      3.3  สูงกวาปริญญาตรี 61 30.50 

รวม 200 100.00 

4. ตําแหนงงานในองคกร   

4.1  ระดับตําแหนง Non-Manager 145 72.50 

4.2  ระดับตําแหนง Manager ขึ้นไป 55 27.50 

รวม 200 100.00 

5. ระยะเวลาในการทํางาน   

5.1  ไมเกิน 3 ป 61 30.50 

5.2  3 – 5 ป 67 33.50 

5.3  6 – 8 ป  29 14.50 

5.4  9 ป ขึ้นไป 43 21.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 200 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้  
  1.  ดานเพศ พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 72.50 และเพศ
ชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.50 
  2.  ดานอายุ พนักงานสวนใหญมีอายุ 26 - 35 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 64.00
รองลงมาไดแก อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 46 คน และอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป จํานวน 26 คน โดยคิด
เปนรอยละ 23.00 และ 13.00 ตามลําดับ 
  3.  ดานระดับการศึกษา พนักงานสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 134  คน คิด
เปนรอยละ 67.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน และต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน โดยคิดเปนรอยละ 30.50 และ 2.50 ตามลําดับ 
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  4.  ดานตําแหนงงานในองคกร พนักงานสวนใหญมีตําแหนงระดับตําแหนง Non-Manager 
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 72.50 และมีระดับตําแหนง Manager ขึ้นไป จํานวน 55 คน  โดยคิดเปน
รอยละ 27.50 
  5.  ดานระยะเวลาการทํางาน พนักงานสวนใหญมีระยะเวลาการทํางาน ระยะเวลาการทํางาน 
3-5 ป มี จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาไดแก ระยะเวลาการทํางานไมเกิน3 ป จํานวน 61 
คน ระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป จํานวน 43 คน  และระยะเวลาการทํางาน 6-8 ป จํานวน 29 คนโดย
คิดเปนรอยละ 30.50 21.50 และ 14.50 ตามลําดับ 
 เนื่องจากขอมูลดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา มีความถี่ของขอมูลกระจาย
ตัวอยางไมสม่ําเสมอ และมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหมเพื่อให
การกระจายของขอมูลมีความสม่ําเสมอ และเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงไดกลุมใหม ดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวน(ความถี่) และคารอยละของขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปน 
      ผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการจดักลุมตัวอยางใหม ในเรื่อง อายุ การศึกษา  
      ตําแหนงงานในองคกร และระยะเวลาในการทํางาน 
 

ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

3. ระดับการศึกษา   

      3.1 ตํ่ากวา หรือเทากับปริญญาตรี 139 69.50 

3.2 สูงกวาปริญญาตรี 61 30.50 

รวม 200 100.00 
  

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานทีเ่ปนผูตอบแบบสอบถาม ที่
ใชเปนกลุมตวัอยางในการจดักลุมตัวอยางใหม จํานวน 200 คน จําแนกตามตัวแปรได ดังนี ้
 3. ดานการศึกษา พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษาต่าํกวา หรือเทากับปริญญาตรี จํานวน 
139 คน คิดเปนรอยละ 69.50 และ ระดบัการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
30.50 
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   ตอนที ่ 2 การวิเคราะหขอมูลระบบริหารจัดการความรู 
   การวิเคราะหขอมูลระบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดาน
วัฒนธรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู โดยการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ที่มีผล 
      ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ดานเทคโนโลยีตอพฤติกรรมการเรียนรู X  S.D. ระดับระบบ
บริหารจัดการ

ความรู 
1. ความสามารถในดานเทคโนโลยีของบริษัทฯ  สงผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ของทาน 

4.05 0.670 ระดับดี 

2. บริษัทฯมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง   

3.69 0.718 ระดับดี 

3. เทคโนโลยีของบริษัทฯ มีลักษณะเอื้อตอการทํางานใหสามารถเขาถึง
แหลงความรู แลกเปลี่ยนความรู และถายโอนความรู  โดยไมมีขอจํากัด
ดานสถานที่และเวลาการใชงาน 

3.77 0.860 ระดับดี 

4. บริษัทฯมีความพรอมในดานเครื่องมือที่สนับสนุนการแสวงหาความรู 
การแลกเปลี่ยน และการถายโอน 

3.73 0.798 ระดับดี 

5. เทคโนโลยีของบริษัทฯมีการออกแบบไวโดยเฉพาะใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะหนาที่งานตางๆ ในองคการ 

3.60 0.750 ระดับดี 

ดานเทคโนโลยีตอพฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม 3.76 0.558 ระดับดี 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน พบวา ระบบบริหารจัดการความรู 
ดานเทคโนโลยีโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.558  
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบบริหารจัดการความรู ดานโครงสราง ที่มีผล 
       ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ดานโครงสรางตอพฤติกรรมการเรียนรู X  S.D. 
ระดับระบบ
บริหารจัดการ

ความรู 
6. บริษัทฯมีระบบการบริหารที่มีความยืดหยุนสูง มีลักษณะสงเสริม และ
กระตุนใหบุคลากรมีความสนใจ และตั้งใจจะแสวงหาความรู เพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

3.83 0.707 ระดับดี 

7. สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทฯสามารถพบปะ พูดคุยกันไดงาย 
และสะดวก  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู 

3.94 0.741 ระดับดี 

8. บริษัทฯจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่และรับผิดชอบโดยตรง 
เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล 

3.85 0.806 ระดับดี 

9. บริษัทฯมีการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสราง
และพัฒนาเครือขายความรู ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบาย 

3.81 0.752 ระดับดี 

ดานโครงสรางตอพฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม 3.85 0.578 ระดับดี 

  
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระบบบริหารจัดการความรู ดานโครงสราง ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูของพนกังาน บริษัทธรุกิจรานอาหารบริการดวน พบวา ระบบบริหารจัดการความรู 
ดานโครงสรางโดยรวม อยูในระดบัดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.578 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบบริหารจัดการความรู ดานวฒันธรรม ที่มีผล 
      ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ดานวัฒนธรรมตอพฤติกรรมการเรียนรู X  S.D. 
ระดับระบบ
บริหารจัดการ

ความรู 
10. ความสามารถของบริษัทฯในดานวัฒนธรรมองคกร ในเรื่อง ทัศนคติ และ
วิถีการปฏิบัติงาน สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู 

3.92 0.652 ระดับดี 

11. บริษัทฯมีการสรางคานิยมในการทํางานที่มีลักษณะกลาที่จะคิด และทําใน
สิ่งใหมๆ ที่มีเปาหมายทําใหองคการไดรับประโยชน โดยไมกลัวความ
ลมเหลว 

3.97 0.708 ระดับดี 

12. บริษัทฯมีการสรางคานิยมใฝรู และรักในการเรียนรู ทักษะและ 
ประสบการณความรู จากบุคคลภายใน 

3.86 0.774 ระดับดี 

13. ผูบริหารมีลักษณะของการทําตัวเปนแบบอยาง ในเรื่องของการเปดใจรับ
ฟง ใฝรู การคิดนอกกรอบ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

3.82 0.855 ระดับดี 

14. บริษัทฯมีการสงเสริมพฤติกรรมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง กลาเรียน ใฝ
รู กลาเปดใจรับฟง 

3.84 0.744 ระดับดี 

15. บริษัทฯมีการสรางคานิยมที่รักการทํางานเปนทีม ในลักษณะทีมงานที่มี
การขามสายงาน และพรอมที่จะแลกเปลี่ยน และถายโอนความรูกับผูอื่นใน
ทีมงาน 

3.89 0.678 ระดับดี 

ดานวัฒนธรรมตอพฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม 3.88 0.576 ระดับดี 

  
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลระบบบริหารจัดการความรู ดานวัฒนธรรม ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน พบวา ระบบบริหารจัดการความรู 
ดานวัฒนธรรมโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.576 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจ 
      รานอาหารบริการดวน 
 

พฤติกรรมการเรียนรู X  S.D. 
ระดับ 
การรับรู 

16. ทานไดนําประสบการณที่เกิดขึ้นภายในองคกร มาพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเอง 

3.98 0.592 ระดับดี 

17. ทานมีการแสวงหาความรูจากบุคคลภายในองคกร เพื่อเพิ่มทักษะของ
ตนเอง 

3.90 0.614 ระดับดี 

18. ทานมีการเรียนรูดวยตนเอง จากการถายทอดความรูจากบุคคลภายใน
องคกร 

3.80 0.677 ระดับดี 

19. ทานมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยอาศัยการเรียนรูจากบุคคล
ภายในองคกร   

3.86 0.615 ระดับดี 

20. ทานมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง จากการสนับสนุนโดยบุคคลภายใน
องคกร 

3.93 0.676 ระดับดี 

พฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม 3.89 0.497 ระดับดี 

  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการ
ดวน พบวา พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 0.497 เมื่อพิจารณาพบวา พฤติกรรมการเรียนรู
ของพนักงานฯ เกิดขึ้นจากการนําประสบการณที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการเรียนรู การแสวงหาความรูจากการ
เรียนรูดวยตนเองและจากบุคคลภายในองคกร รวมถึงการกําหนดเปาหมายในการทํางาน และไดรับการ
สนับสนุนโดยบุคคลภายในองคกร อยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 3.93 3.90 3.86 และ 3.80  
 

ผลการวิเคราะหขอมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

 ตอนที ่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ คอื 
  สมมติฐานขอที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตางกันโดย
สามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 5 สมมติฐาน ดังนี้ 
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    สมมติฐานขอท่ี 1.1  พนักงานที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
  H0 : พนักงานที่มเีพศตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู
ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  ไมตางกัน 
  H1 : พนักงานที่มเีพศตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู
ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  ตางกัน 
 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในขอนี้ กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคา t กรณี
กลุมประชากรเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา 2-tailed Sig มีคาต่ํากวา 0.05 อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางกันระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้ง
สองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังนั้นในขั้นแรกจึงตองทํา
การทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางสองกลุมประชากรโดยใชคาสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
  H1 : คาความแปรปรวนของคาแตละกลุมไมเทากัน 

 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig จากการทดสอบนอย
กวา 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรไม
เทากัน แตหากพบวาคา sig จากการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใช
คา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรเทากัน  ซ่ึงผลการทดสอบความเทากันของความ
แปรปรวน (Levene’s Test) และผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ย(Independent t-test) เปนดังตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกตางของเพศที่ตางกนัมีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการ 
     บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

  

 จากตาราง 7 พบวา ความเทากันของความแปรปรวนมีคา Sig เทากับ 0.099 ซ่ึงมากกวา 0.05 
หมายความวาพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนรูไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงพิจารณาผลการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรูระหวางพนักงาน
กลุมเพศชายและกลุมเพศหญิง โดยใชคา t กรณีความแปรปรวนเทากัน ซ่ึงผลการทดสอบพบวามีคา t 
เทากับ -0.488 โดยมีคา Sig เทากับ 0.626 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานเพศชายมีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  ไมตางจากพนักงานเพศหญิงที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
    สมมติฐานขอท่ี 1.2  พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
  H0 : พนักงานที่มีอายุตางกันมพีฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจดัการความรูของ
บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกัน 
  H1 : พนักงานที่มีอายุที่ตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู
ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe test การทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย One Way ANOVA และถาความ

พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ 
ระบบบริหารจัดการความรู 

Levene'sTest for 
Equality of 
Variances   

เพศ 
 

t-test for Equality of Means 

  F Sig.  X  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมการเรียนรู Equal 
variances 
assumed 

2.749 0.099 ชาย 3.86 0.545 -0.488 198 0.626 

Equal 
variances 
not assumed 

  หญิง 3.90 0.479    
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แปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะทําการ
ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 
  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
  H1 : คาความแปรปรวนของคาแตละกลุมไมเทากัน 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 8 

 
ตาราง 8 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของอายุทีแ่ตกตางกัน โดยใช Levene’s Test 
 

พฤติกรรมการเรียนรูท่ีมีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig 

พฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

0.293 2 197 0.746 

 
 จากตาราง 8 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมพฤติกรรม พบวาพฤติกรรมการเรียนรู
ที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู มีคา Sig เทากับ 0.746 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของพฤติกรรมดานดังกลาว
ระหวางพนักงานกลุมที่มีอายุตางกันมีคาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงใช One Way 
ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 9 แสดงการทดสอบความแตกตางของอายุที่ตางกนั  มีพฤติกรรมการเรียนรูทีม่ีตอระบบการ 
      บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

 

พฤติกรรมการเรียนรูท่ีมีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

แหลงความ SS df MS F Sig 

แปรปรวน      

พฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

ระหวางกลุม 0.880 2 0.440 1.795 0.169 

ภายในกลุม 48.318 197 0.245   

รวม 49.198 199    

   
 จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกตางของอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ
ระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวนจําแนกตามอายุ โดยใชการ
ทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวาพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู Sig 
เทากับ 0.169  ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของ
บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
    สมมติฐานขอท่ี 1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกนั มีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ
ระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
  H0 : พนักงานที่มีระดับการศกึษาตางกัน มีพฤตกิรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการ
ความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกนั 
  H1 : พนักงานที่มีระดับการศกึษาตางกัน มีพฤตกิรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการ
ความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน    
  การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในขอนี้ กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคา t กรณี
กลุมประชากรเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ตอเมื่อคา 2-tailed Sig มีคาต่ํากวา 0.05 อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางกันระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้ง
สองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังนั้นในขั้นแรกจึงตองทํา
การทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางสองกลุมประชากรโดยใชคาสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
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 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของคาแตละกลุมไมเทากัน 

 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig จากการทดสอบนอย
กวา 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรไมเทากัน 
แตหากพบวาคา sig จากการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชคา t กรณี
คาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรเทากัน  ซ่ึงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 
(Levene’s Test) และผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ย(Independent t-test) เปนดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของการศึกษาที่ตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบ 
      การบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการ 
 

 
 จากตาราง 10 จะเห็นไดวาในสวนของพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู 
ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนพบวา มีคา Sig เทากับ 0.287 ซ่ึงมากกวา 0.05 
หมายความวาพนักงานกลุมระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับปริญญาตรีและกลุมระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีคาความแปรปรวนของพฤติกรรมดานดังกลาวไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จึงพิจารณาผลการทดสอบพฤติกรรมการเรียรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู ระหวางพนักงาน
กลุมระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับปริญญาตรีและกลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยใชคา t 
กรณีความแปรปรวนเทากัน ซ่ึงผลการทดสอบพบวา มีคา t 2.412 โดยมีคา Sig เทากับ 0.17 ซ่ึงมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มี

พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ 
ระบบบริหารจัดการความรู 

Levene'sTest for 
Equality of 
Variances   

กา
รศ

ึกษ
า  

t-test for Equality of Means 

  F Sig. X  S.D. T df Sig. 

พฤติกรรมการเรียนรู Equal variances 
assumed 

1.142 0.287 ต่ํากวา 
หรือ
เทากับ
ปริญญา
ตรี 

3.95 0.075 2.412 198 0.17 

Equal variances 
not assumed 

  สูงกวา
ปริญญา
ตรี 

3.77 0.078    
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ระดับการศึกษาที่ตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจ
รานอาหารบริการดวนไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   สมมติฐานขอท่ี 1.4  พนักงานที่มีตําแหนงงานในองคกรตางกันมีพฤตกิรรมการเรียนรู
ที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
  H0 : พนักงานที่มตีาํแหนงงานในองคกรที่ตางกนัมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มตีอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกนั 
  H1 : พนักงานที่มตีาํแหนงงานในองคกรที่ตางกนัมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มตีอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
  การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในขอนี้ กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคา t กรณี
กลุมประชากรเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ตอเมื่อคา 2-tailed Sig มีคาต่ํากวา 0.05 อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางกันระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้ง
สองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวนของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังนั้นในขั้นแรกจึงตองทํา
การทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางสองกลุมประชากรโดยใชคาสถิติ 
Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากนั 
  H1 : คาความแปรปรวนของคาแตละกลุมไมเทากัน 
  หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig จากการทดสอบนอย
กวา 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรไมเทากัน 
แตหากพบวาคา sig จากการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 และใชคา t กรณี
คาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรเทากัน  ซ่ึงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวน 
(Levene’s Test) และผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ย(Independent t-test) เปนดังตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของตําแหนงงานที่ตางกันมพีฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบ 
      การบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

  
 จากตาราง 11 จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน ที่มีตอระบบบริหารจัดการ
ความรู ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนพบวา มีคา Sig เทากับ 0.815 ซ่ึงมากกวา 0.05 
หมายความวาพนักงานกลุมระดับตําแหนงงาน Non-Managerและกลุมระดับตําแหนงงาน Manager ขึ้น
ไป มีคาความแปรปรวนของพฤติกรรมดานดังกลาวไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
พิจารณาผลการทดสอบพฤติกรรมการเรียรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู ระหวางพนักงานกลุม
ระดับตําแหนงงาน Non-Managerและกลุมระดับตําแหนงงาน Manager ข้ึนไป โดยใชคา t กรณีความ
แปรปรวนเทากัน ซ่ึงผลการทดสอบพบวา มีคา t เทากับ 0.297 โดยมีคา Sig 0.76  ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีตําแหนง
งานในองคกรที่ตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจ
รานอาหารบริการดวน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
   สมมตฐิานขอท่ี 1.5  พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกัน มพีฤติกรรมการ
เรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
  H0 : พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกนัมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มตีอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกนั 
  H1 : พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกนัมีพฤติกรรมการเรียนรูที่มตีอระบบการ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน ตางกัน 
  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ แบบการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe test การทดสอบ

พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ 
ระบบบริหารจัดการความรู 

Levene'sTest for 
Equality of 
Variances   

ตํา
แห

นง
งา
น  

t-test for Equality of Means 

  F Sig. X  S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมการเรียนรู Equal variances 
assumed 

0.055 0.815 Non-
Manager 

3.90 0.503 0.297 198 0.76 

Equal variances 
not assumed 

  Manager  
ขึ้นไป 

3.88 0.483    
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สมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถา
ความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย One Way ANOVA และถาความ
แปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะทําการ
ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 
  H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
  H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 12 
 
ตาราง 12 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
      โดยใช Levene’s Test 
 

พฤติกรรมการเรียนรูท่ีมีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig 

พฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

1.461 3 196 0.22 

 
  จากตาราง 12 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูที่มี
ตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวนจําแนกตามระยะเวลาการ
ทํางาน มีคา Sig เทากับ 0.22 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของพฤติกรรมดานดังกลาวระหวางพนักงานกลุมที่มี
ระยะเวลาการทํางานตางกันมีคาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง One Way ANOVA 
ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกตางของระยะเวลาในการทํางานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ 
      มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

 

พฤติกรรมการเรียนรูท่ีมีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

แหลงความ SS df MS F Sig 

แปรปรวน      

พฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอ 
ระบบการบริหารจัดการความรู 

ระหวางกลุม 6.363 23 2.121 9.405 0.00** 

ภายในกลุม 42.835 196 0.219   

รวม 49.198 199    

  
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
  จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกตางของระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวา ดานพฤติกรรมการ
เรียนรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู มีคา Sig เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาทํางาน
ตางกันมีพฤติกรรม การเรียนรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่
แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) 
เพื่อหาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ดังตาราง 14 
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ตาราง 14  แสดงการทดสอบคาเฉลี่ยระหวางพฤติกรรมการเรียนรูที่มตีอระบบบริหารจัดการความรู  
      จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 
 
 

  ระดับในการทํางาน 
 

X  
 

ไมเกิน 3 ป 
 

3 – 5 ป 
 

6 – 8 ป 
 

9 ปขึ้นไป 

 
พฤติกรรม
การเรียนรู 

ไมเกิน 3 ป  
 
3 – 5 ป 
 
6 – 8 ป 
 
9 ปขึ้นไป 

3.83 
 

3.87 
 

3.63 
 

4.20 

 -0.03 
(0.639) 

 

0.19 
(0.062) 
0.23* 

(0.024) 
 

-0.37* 
(0.000) 
-0.33* 
(0.000) 
-0.570* 
(0.000) 

 
 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู จําแนก

ตามระยะเวลาในการทํางาน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางานไมเกิน 3 ป  มีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ตอระบบบริหารจัดการความรู โดยเฉลี่ยแตกตางจากพนักงานที่ระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้น
ไป  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานไมเกิน 
3 ป โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.37 พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 
3-5  ป มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ตอระบบบริหารจัดการความรู โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 3-5 ป โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -
0.33 และพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-8 ป มีพฤติกรรมการเรียนรูที่ตอระบบบริหารจัดการ
ความรู โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้นไป ไป  มี
คา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-8 ป โดย
เฉล่ียมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.57 

สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   สมมติฐานขอท่ี 2 ระบบการบริหารจดัการความรู (Knowledge Management) มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มตีอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจ
รานอาหารบริการดวน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ คือ 
  H0 : ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ไมมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  
  H1 : ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
การเรียนรูของพนักงานที่มตีอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปนี ้
 

ตาราง 15 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge  
      Management) ดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ 
      บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ดานเทคโนโลยี 

พฤติกรรมการเรียนรู 

r Sig ระดับความ 
สัมพันธ 

ความสามารถในดานเทคโนโลยีของบริษัทฯ  สงผลถึง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ของทาน 

0.377** 0.000 คอนขางต่ํา 
 

บริษัทฯมีความพรอมในดานเครื่องมือท่ีสนับสนุนการ
แสวงหาความรู การแลกเปลี่ยน และการถายโอน 

0.298** 0.000 คอนขางต่ํา 
 

เทคโนโลยีของบริษัทฯมีการออกแบบไวโดยเฉพาะใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะหนาท่ีงานตางๆ 
ในองคการ 

0.366** 0.000 คอนขางต่ํา 
 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานเทคโนโลยีโดยรวม 

0.430** 0.000 ปานกลาง 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง  15 ผลการวิ เคราะหความสัมพันธระหวางระบบการบริหารจัดการความรู 
(KnowledgeManagement) ดานเทคโนโลยี ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวามีคา Sig เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระบบการบริหารจัดการ
ความรู (KnowledgeManagement) ดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่
มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.377 0.270 0.283 0.298 และ 0.366 ตามลําดับ แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา และคอนขางต่ํา 
ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี มี
ความสามารถในระดับสูงขึ้น พนักงานก็จะมีพฤติกรรมการเรยีนรู ในระดับสูงขึ้น  
 

ตาราง 16 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge  
      Management) ดานโครงสราง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ 
      บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานโครงสราง 

พฤติกรรมการเรียนรู 

r Sig ระดับความ 
สัมพันธ 

บริษัทฯมีระบบการบริหารที่มีความยืดหยุนสูง มีลักษณะ
สงเสริม และกระตุนใหบุคลากรมีความสนใจ และตั้งใจจะ
แสวงหาความรู เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

0.420** 0.000 ปานกลาง 

สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทฯสามารถพบปะ พูดคุย
กันไดงาย และสะดวก  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู 

0.436** 0.000 ปานกลาง 

บริษัทฯจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่และรับผิดชอบ
โดยตรง เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล 

0.322** 0.000 คอนขางต่ํา 

บริษัทฯมีการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรู ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบาย 

0.385** 0.000 คอนขางต่ํา 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานโครงสรางโดยรวม 

0.505** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบการบริหารจัดการความรู 
(KnowledgeManagement) ดานโครงสราง ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวามีคา Sig เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระบบการ
บริหารจัดการความรู (KnowledgeManagement) ดานโครงสรางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากบั 0.420 0.436 0.322  และ 0.385 
ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ ปานกลาง ปานกลาง คอนขางต่ํา และ
คอนขางต่ํา ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาระบบบริหารจัดการความรู 
ดานโครงสราง มีการสนับสนุนในระดับสูงขึ้น พนกังานก็จะมีพฤติกรรมการเรียนรู ในระดับสูงขึ้น  
 
ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge  
      Management) ดานวัฒนธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ 
      บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานวัฒนธรรม 

พฤติกรรมการเรียนรู 

r Sig ระดับความ 
สัมพันธ 

ความสามารถของบริษัทฯในดานวัฒนธรรมองคกร ใน
เรื่อง ทัศนคติ และวิถีการปฏิบัติงาน สงผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู 

0.541** 0.000 ปานกลาง 

บริษัทฯมีการสรางคานิยมในการทํางานที่มีลักษณะกลาท่ี
จะคิด และทําในสิ่งใหมๆ ท่ีมีเปาหมายทําใหองคการไดรับ
ประโยชน โดยไมกลัวความลมเหลว 

0.348** 0.000 คอนขางต่ํา 

บริษัทฯมีการสรางคานิยมใฝรู และรักในการเรียนรู ทักษะ
และ ประสบการณความรู จากบุคคลภายใน 

0.347** 0.000 คอนขางต่ํา 

ผูบริหารมีลักษณะของการทําตัวเปนแบบอยาง ในเรื่องของ
การเปดใจรับฟง ใฝรู การคิดนอกกรอบ และการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 

0.386** 0.000 คอนขางต่ํา 

บริษัทฯมีการสงเสริมพฤติกรรมใหพนักงานเรียนรูดวย
ตนเอง กลาเรียน ใฝรู กลาเปดใจรับฟง 

0.353** 0.000 คอนขางต่ํา 



 64 

ตาราง 17 (ตอ) 
 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานวัฒนธรรม 

พฤติกรรมการเรียนรู 

r Sig ระดับความ 
สัมพันธ 

บริษัทฯมีการสรางคานิยมท่ีรักการทํางานเปนทีม ใน
ลักษณะทีมงานที่มีการขามสายงาน และพรอมท่ีจะ
แลกเปลี่ยน และถายโอนความรูกับผูอื่นในทีมงาน 

0.485** 0.000 ปานกลาง 

ระบบบริหารจัดการความรู 
ตานวัฒนธรรม 

0.518** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง  17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบการบริหารจัดการความรู 
(KnowledgeManagement) ดานวัฒนธรรม ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวามีคา Sig เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระบบการ
บริหารจัดการความรู (KnowledgeManagement) ดานวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.541 0.348 0.347 0.386 0.353  และ 
0.485 ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ ปานกลาง คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา 
คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา และปานกลาง ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ระบบบริหารจัดการความรู ดานวัฒนธรรมมีการสนับสนุนในระดับสูงขึ้น พนักงานก็จะมีพฤติกรรม
การเรียนรู ในระดับสูงขึ้น  
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ตาราง 18 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ขอท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติท่ีใช 

1 
 
 
 
 

พนักงานที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและระยะเวลาการทํางานที่แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอระบบบริหารจัดการ
ความรูของธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent Sample 
t-test, One Way 

ANOVA 
 
 

1.1 
 

เพศ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอระบบ
บริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตาง
กัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent Sample 
t-test 

 
 

1.2 
 
 

อายุที่แตกตางกัน กัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอ
ระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way ANOVA 
 

1.3 
 
 

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน กัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานตอระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way ANOVA 
 

1.4 
 
 

ตําแหนงงานในองคกรที่แตกตางกัน กัน มีพฤติกรรมการเรียนรู
ของพนักงานตอระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent Sample 
t-test 

1.5 
 
 

ระยะเวลาทํางานที่แตกตางกัน กัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานตอระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน แตกตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way ANOVA 
 

2 
 
 

ระบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ดาน
เทคโนโลยี ดานโครงสราง และดานวัฒนธรรม  มีความสัมพันธ 
ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการ
ความรูของธุริกจรานอาหารบริการดวน  

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson Correlation 

2.1 
 
 

ระบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ดาน
เทคโนโลยี  มีความสัมพันธ ตอพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของธุริกจรานอาหาร
บริการดวน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson Correlation 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ขอท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติท่ีใช 

2.2 ระบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ดาน
โครงสราง  มีความสัมพันธ ตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน
ที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของธุริกจรานอาหารบริการ
ดวน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson Correlation 

2.3 
 
 

ระบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ดาน
วัฒนธรรม  มีความสัมพันธ ตอพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของธุริกจรานอาหาร
บริการดวน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson Correlation 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา ระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และ
ดานวัฒนธรรม และพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่ตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจ
รานอาหารบริการดวน ซ่ึงจะนําผลของการวิจัยไปพัฒนาถึงระบบบริหารจัดการความรูดานตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ   เพื่อสงผลตอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู และนําประโยชนที่ไดไปดําเนินการ
จัดการตอใหกับองคกร และพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาคนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคตตอไป โดยในบทนี้จะ
กลาวถึง ความมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วิธีการวิจัย รวมถึงการแสดงผลของการวิจัย การ
อภิปรายผลการวิจัย และผูวิจัยยังไดจัดทําขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยเพื่อที่จะสามารถนําผลของการ
วิจัยที่ไดนําไปใชในองคกรไดตอไป  

 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับ
การศึกษาสูงสุด และระดับตําแหนงที่มีผลตอ พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 2. เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการความรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 3. เพี่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน ที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัท
ธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
 4.  เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง ดานวัฒนธรรม 
ของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  เพศ อายุ อายุการทํางาน 
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงานทีแ่ตกตางกัน มพีฤติกรรมการเรียนรูของพนกังานที่มีตอระบบ
การบริหารจัดการความรู แตกตางกัน 
 2.  ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสมัพันธกับพฤตกิรรม
การเรียนรูของพนักงานที่มตีอระบบบริหารจัดการความรู 
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วิธีดําเนินการศึกษา 
1. แหลงขอมูล 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกพนักงานประจําบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใชสูตรของ Taro Yamane 
(Yamane.  1967:  580-581) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ได จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 178 คน และได
สํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 200 คน 
 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยผูวิจัยกําหนดหมายเลขเรียงลําดับประชากรทั้งหมด 
จากคนที่ 1 ถึงคนท่ี 320 และใชหลักเกณฑในการเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใสคืน 
(Without replacement) เมื่อจับสลากไดหมายเลขใดประชากรหมายเลขนั้นจะเปนตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย จนครบจํานวน 200 คน  

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการใหไดมาซึ่งขอมูลปฐม
ภูมิโดยแบบสอบถามที่ใชในการสุมตัวอยางประกอบดวยขอมูล 3 สวนคือ 
  ตอนที่ 1  ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด คําถามมีทั้งหมด 5 ขอ มีลักษณะ
คําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบ
เดียว ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ยกเวนขอที่ 1.1 เปนประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามขอมูลระบบบริหารจัดการความรู เปนลักษณะคําถาม
ปลายปดโดยใชัระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

    ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู เปนลักษณะคําถามปลายปด
โดยใชการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
3.1 การวิเคราะหโดยใชสถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 

  ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  จะใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลักษณะของขอมูล 
  3.1.1 นําขอมูลใน ตอนที่ 1 ของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบ ถาม ไดแก เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนง
งาน ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละเพื่อนํามาสรุปผล 
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  3.1.2 นําขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 คือ ระบบ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหาร
จัดการความรู  มาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนํามา
สรุปผล  

3.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential statistics) เพื่อทําการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานแตละขอ โดยใชสถิติตาง ๆ ในการวิเคราะห 
  สมมติฐานขอท่ี 1  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  จําแนกตาม  เพศ อายุ 
อายุการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานที่มตีอระบบการบริหารจัดการความรู แตกตางกัน 
  การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่ออธิบายคาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับ พฤติกรรมการเรียนรู
ของพนักงานที่มีตอระบบการบริหารจัดการความรู 
  สมมติฐานขอท่ี  2  ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู 
  การวิเคราะหใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
   

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
1. สรุปผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 จากการวิเคราะหขอมูล ระบบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสรางและดาน
วัฒนธรรม  มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจ
รานอาหารบริการดวน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงานที่เปนผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 200 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 42.50 มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 
35 ป คิดเปนรอยละ 64.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.00 พนักงานสวนใหญมี



 

 

70 

 

ตําแหนงระดับตําแหนง Non-Manager คิดเปนรอยละ 72.50 ระยะเวลาการทํางานของพนักงานสวน
ใหญมีระยะเวลาการทํางาน ไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 33.50  
 ตอนที ่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานระบบบริหารจัดการความรู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลระบบริหารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู  
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาไดดังนี้ 
 พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูระดับดี  ในดานเทคโนโลยี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ จะเห็นไดวา พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรู ดานเทคโนโลยี ที่มีผลตอพฤติกรรม
การเรียนรู ในระดับดี ในดานความสามารถ มีลักษณะเอื้อตอการทํางาน มีความพรอมในดานเครื่องมือ 
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงมีการออกแบบไวโดยเฉพาะ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 3.77 3.73 
3.69 และ 3.60 ตามลําดับ  
 พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูระดับดี  ในดานโครงสราง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ จะเห็นไดวา พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรู ดานโครงสราง ที่มีผลตอพฤติกรรม
การเรียนรู ในระดับดี ในดานสภาพแวดลอม มีเจาหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการดูและพัฒนาระบบ มี
ลักษณะสงเสริม รวมถึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 3.85 3.83  และ 3.81 
ตามลําดับ  
 พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูระดับดี  ในดานวัฒนธรรม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ จะเห็นไดวา พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรู ดานวัฒนธรรม ที่มีผลตอพฤติกรรม
การเรียนรู ในระดับดี ในดานการสรางคานิยมในการทํางาน ทัศนคติและวิธีการทํางาน รักการทํางาน
เปนทีม ใฝรูและรักการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และเปดใจรับฟงการเปลี่ยนแปลง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97  3.92 3.89 3.86 3.84 และ 3.82 ตามลําดับ  
 ตอนที ่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤตกิรรมการเรียนรู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู 
โดยรวมอยูในระดับการปฎิบัติบอยคร้ัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นไดวา 
พนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู ในระดับดี ในดานการ
นําประสบการณมาพัฒนาการเรียนรู ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลภายใน แสวงหาความรู  มีการ
กําหนดเปาหมายในการทํางาน และไดรับการถายทอดความรูจากคนภายใน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
3.93 3.90 3.86  และ 3.80 ตามลําดับ 

2.  สรุปผลการวิเคราะหเชิงอนมุาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล   จําแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอ
ระบบการบริหารจัดการความรูของ บริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน แตกตางกัน ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบวา พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหนงงานตางกันมีพฤติกรรม
การเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของธุรกิจรานอาหารบริการดวน ไมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบบริหารจัดการ
ความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน เปนรายคูจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน พบวา 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 3 ป มีพฤติกรรมการเรียรู โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 3 ป โดยรวมมี
พฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีพฤติกรรมการเรียนรู โดยรวมแตกตางจาก
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป 
โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และ พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 8 ป มีพฤติกรรมการเรียนรู โดยรวมแตกตาง
จากบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป  หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 
8 ป โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูนอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการเรียรูของพนักงาน มีความสัมพันธกับระบบริ
หารจัดการความรู ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดานวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว โดยมีระดับความสัมพันธใน
ระดับ ปานกลาง ปานกลางและปานกลาง ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอท่ี 1  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล  จําแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับตําแหนงงาน อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ
การบริหารจัดการความรู แตกตางกัน 
จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี ้
  สมมติฐานขอท่ี 1.1  พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการ
บริหารจัดการความรู ไมตางกัน หมายความวาพนักงานเพศชายมีพฤติกรรมกาเรียนรูโดยรวม ไมตาง
จาก พนักงานเพศหญิง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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   สมมติฐานขอท่ี 1.2  พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการ
บริหารจัดการความรู ไมตางกัน หมายความวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเรียนรูโดยรวม
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
   สมมติฐานขอท่ี 1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูตอ
ระบบการบริหารจัดการความรู ไมตางกัน หมายความวา ระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู
โดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
   สมมติฐานขอท่ี 1.4  พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู
ตอระบบการบริหารจัดการความรู ไมตางกัน หมายความวา ระดับตําแหนงงานตางกัน มีพฤติกรรมการ
เรียนรูโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
   สมมติฐานขอท่ี 1.5  พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน      มีพฤติกรรมการ
เรียนรูตอระบบการบริหารจัดการความรู ตางกัน ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรู เปนรายคูจําแนก
ตามระยะเวลาการทํางาน พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 3 ป   มีพฤติกรรมการเรียนรูตอ
ระบบการบริหารจัดการความรู โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป 
หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 3 ป โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการ
บริหารจัดการความรู นอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการบริหาร
จัดการความรู โดยรวมแตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป หมายความวา พนักงาน
ที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการบริหารจัดการความรู
นอยกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 8 ป พฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการบริหารจัดการความ 
โดยรวมแตกตางจากพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป  หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลา
การทํางานต่ํากวา 8 ป โดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรูตอระบบการบริหารจัดการความรูนอยกวา 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน 9 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ระบบการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มตีอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน 

 ดานเทคโนโลยี 
   ผลการวิเคราะหระบบบริหารจัดการความรูดานเทคโนโลยี พบวา ความสามารถดาน
เทคโนโลยีโดยรวม ในขอ เทคโนโลยีสงผลถึงการเปลี่ยนแปลง มีการออกแบบไวโดยเฉพาะ มีความ
พรอมในดานเครื่องมือ มีลักษะเอื้ออํานวยตอการเขาถึง และโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ มี
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ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานโครงสราง 
   ผลการวิเคราะหระบบบริหารจัดการความรู ดานโครงสราง พบวา ความสามารถดาน
โครงสรางโดยรวม ในขอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบบริหารมีความยืดหยุนสูง มีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน และมีหนวยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ดานวัฒนธรรม 
   ผลการวิเคราะหระบบบริหารจัดการความรู ดานวัฒนธรรม  พบวา ความสามารถดาน
วัฒนธรรมโดยรวม ในขอ การสรางคานิยมรักการทํางาน ลักษณะการทําตัวเปนแบบอยางของผูบริหาร 
สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง การสรางคานิยมในการทํางาน และการสรางคานิยมใฝรู มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง จากการวิเคราะหขอมูล ระบบบริหารจัดการความรู และพฤติกรรม
การเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน  
สามารถสรุปประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 1.  จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พนักงานสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีตําแหนงระดับ
ตําแหนง Non-Manager มีระยะเวลาการทํางาน ไมเกิน 5 ป  
  ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระดับตําแหนงงาน และ
ระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบบริหารจัดการ
ความรู  ตางกัน  พบวา           

  1.1 พนักงานที่มีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ
บริหารจัดการความรู ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับเพศชายหรือเพศหญิง อาจจะเนื่องมาจาก การ
เรียนรูที่จะสงผลถึงพฤติกรรมการเรียนรูจะขึ้นอยูกับความสนใจและการเปดใจที่รับรูในสื่อตางๆ ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงสามารถรับรูและเรียนรูไดเทาเทียมกัน และบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานไดทุกคนได
เรียนรูในชองทางตางๆ  หากพนักงานใหความสนใจและปฎิบัติอยางตอเนื่องจนเปนพฤติกรรม จะทําให
พนักงานมีทักษะในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิ
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ดา ลือสายวงศ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยที่สนับสนุนการสรางพฤติกรรม
การเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล
ดาน เพศ ตางกันมีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปรมะ สตะ เวทิน. 2533:  112 กลาวไววา ความ
แตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศหญิงมีแนวโนม มีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมได มีความตองการที่จะสงและรับ
ขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและ
สงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers; & Yates, 1980:  87)นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

  1.2 พนักงานที่มีอายุ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ
บริหารจัดการความรู ไมตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เนื่องจากการเรียนรูหรือการรับรูนั้น เปนเรื่องที่ทุกคนตองเปดใจในการเรียนรู รวมถึงการเขาใจ
ในจุดมุงหมายขององคกรวาองคกรตองการไปในทิศทางใด ถาเขาใจถึงจุดมุงหมายขององคกรแลว 
พนักงานทุกคนจะสามารถทําตามจุดมุงหมายนั้นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นอายุที่ตางกัน ทําใหการเรียนรู
ไมตางกัน และเปนการวัดความสามารถขององความีการนําเสนออยางไรทําใหพนักงานเกิดความสนใจ
กับสิ่งที่นําเสนอ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุชีรา ผาระพงษ (2548) กรณีศึกษา การเรียนรูของ
พนักงาน ธนาคากรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลาวไววา การเรียนรู
ของพนักงาน  ที่มี อายุ แตกตางกัน พบวาการเรียนรูของพนักงาน มีระดับความคิดเห็นการเรียนรูไม
แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปไดวาพนักงานทุกคนรับทราบและเขาใจในวิสัยทัศนของธนาคาร ที่จะนําพา
ธนาคารไปสูจุดมุงหมายและสามารถแขงขันกับสถาบันการเงินอื่น พนักงานในองคกรมีโอกาสไดใช
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองในดานการบริหารงาน   

    1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มี
ตอระบบบริหารจัดการความรู ไมตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว อันเนื่องมาจจากพฤติกรรมการเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับระดับการการศึกษา  แตขึ้นอยู
กับความสนใจหาความรูเพื่อนําไปเปนประโยชนและนํามาพัฒนาตนเอง สอดคลองกับงานวิจัย นิพจน 
เทียนวิหาร และคณะ (2547:  86) กรณีศึกษา การจัดการความรูของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานเขตอุดรธานี  ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นดวยไมตางกัน อาจ
เนื่องมาจาก ธนาคารมีการจัดการความรูที่มีจุดเริ่มตนที่มีการตั้งโจทกรวมกันรวมเรียนรู เปนการจัดรูป
ความรูแลวนําไปสูการใหและแบงปนที่เอื้อตอการพัฒนาคน พัฒนางาน อยางมีประสิทธิภาพแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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   1.4  พนักงานที่มีระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่
มีตอระบบบริหารจัดการความรู ไมตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา พนักงานในระดับตําแหนงงานไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ
หรือระดับผูจัดการ มีความสามารถในการเรียนรูเทาๆ กัน เนื่องจากบริษัทเปดใหการรับรูส่ิงตางๆเสมอ
ภาคกัน แลวแตความสามารถของแตละคน เพื่อมาพัฒนาใหเปนพฤติกรรมการเรียนรู สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ มานิดา ลือสายวงศ (2551) ไดศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยที่สนับสนุน
การสรางพฤติกรรมการเรียนรู กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานที่มี
ปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนงงาน ตางกันมีความคิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรียนรูไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  1.5 พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน
ที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู ตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา พนักงานสวนใหญจะปฏิบัติมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ดังนั้นจะ
เขาใจองคกรมากกวาพนักงานที่เขามาใหม และความสามารถในการรับรูและถายทอดออกเปน
พฤติกรรมยอมมีมากกวา  สอดคลองกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541:47-48) กลาวไววา ผูที่มี
อาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงดวยผูบริหาร
ในองคการจะสามารถคาดการณไดวา ความเปนผูอาวุโสในการทํางานจะบงชี้ถึงผลงานไดเปนอยางดี 
 2.  ระบบบริหารจัดการความรู ในดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดานวัฒนธรรม  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา   
  ดานเทคโนโลยีโดยรวม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอ
ระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีมีความสําคัญมาก หากองคกรมีการลงทุนมีความพรอมของเครื่องมือ
และออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีหนวยงานหรือบุคคลรับผิดชอบโดยตรง โดยตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ หากองคกรมีความสามารถดานเทคโนโลยี มีการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอ มีเทคโนโลยีมีลักษณะเอื้ออํานวยในการเขาถึงแหลงขอมูล และมีความ
พรอมในดานเครื่องมือ  รวมไปถึงมีการออกแบบไวในลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับงานนั้นๆ จะทําให
พนังกานไดเขาถึงแหลงขอมูลมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ แมคคารเธ (McCarthy. 2002) 
นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัยโนวาแหงตะวันออกเฉียงใต ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความกมลกลืนของ
ภาระงานดานเทคโนโลยีกับระบบการจัดการความรู ขององคการ 14 องคการ ประกอบดวย องคการ
ของรัฐโรงงานอุตสาหกรรมสถาบันการเงิน และบริษัทใหคําปรึกษา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาพบวา 
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(1) มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระบบการจัดการความรูและความตองการในภาระงานของผูใช
ระบบ (2) มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการจัดการความรูและคุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบ และ 
(3) ความตองการในภาระงาน และคุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความกลม
เกลียวระหวางภาระงานดานเทคโนโลยี และระบบการจัดการความรู และยังสอดคลองกับงานวิจัย 
โกลด (Gold, 2002) นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัยแคโลริงเหนือ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สมรรถนะ
ในการจัดการความรูขององคการ ขอคนพบที่สําคัญบงชี้วาสัญลักษณของเศรษฐกิจแบบใหม คือ ความ
ตระหนักในคุณคาของทรัพยสินแหงความรู ซ่ึงปรากฎบนตัวสารสนเทศขององคการ การกระจายของ
ผลิตภัณฑและในสาขาองคการ แมวาการแขงขันจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการที่พัฒนาบนฐานการ
จัดการความรู แตเปนเรื่องยากที่จะพัฒนาองคการภายใตระบบการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ
ได เนื่องจากในความเปนจริงองคการยังมีประวัติศาสตรและกระบวนการทํางานภายใตความสําเร็จได
ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู ผลการศึกษาประสิทธิผลการจัดการความรูจากกลุมตัวอยาง ช้ีใหเห็นวา 
การลงทุนพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน เปนเงื่อนไข
เบื้องตนที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร 

  ดานโครงสรางโดยรวม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอระบบ
บริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกร
มีลักษณะสงเสริม กระตุนใหพนักงานมีความสนใจ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสามารถแลกเปลี่ยน
ความรูกันได โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ หากองคกรมีโครงสรางใน
การสงเสริมใหพนักงานทุกคนไดมีพฤติกรรมการเรียนรูโดยมีการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เมื่อโครงสรางกําหนดใหพนักงานทุกคนตองไดรับการเรียนรู ก็จะ
ชวยใหพนักงานมีสวนรวมกับระบบบริหารจัดการความรู และยังสรางพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีใหกับ
พนักงานเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย จิรชาติ ตั้งคุปตานนท (2546) วิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการ
จัดการความรูในองคกรกอสราง ซ่ึงดําเนินการวิจัยโดยการเก็บขอมูลจริงจากการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการฝายผลิต ผูจัดการโรงงาน และวิศวกร ประกอบกับการสังเกต
และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรกอสราง การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอน
ในการระบุถึงความรูและวิธีการในการดึงความรูจากพนักงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อ
พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับองคกรกอสรางในประเทศไทย ผลการวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการจัดการความรู ไดแก โครงสรางองคกรและการติดตอส่ือสารตามสายงานนโยบาย
และวิสัยทัศน วัฒนธรรมองคกร โครงสรางการบริหารความรูและการสนับสนุนของผูบริหารเปนตน 
สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบคือ บุคลากรไมมีเวลาและขาดความเขาใจในการบริหารจัดการความรู 
จากผลการศึกษานี้ผูวิจัยไดนําไปพัฒนาเปนแบบจําลองเพื่อทดลองการระบุและดึงความรูของบุคลากร
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ในรูปของแบบฟอรมและนําไปแนบกับเว็บไซตขององคกรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการระบุและดึง
ความรูขององคกร 
  ดานวัฒนธรรมโดยรวม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานที่มีตอ
ระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
วัฒนธรรมบริษัทในเรื่องทัศนคติ การสรางคานิยม การสงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง และการ
สรางคานิยมใหรักการทํางานเปนทีม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกกรรมการเรียนรู รวมไปถึง
ลักษณะการทําตัวเปนแบบอยางของผูบริหาร โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
ในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ 
หากวัฒนธรรมของบริษัทสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ดี มีการสรางคานิยมและการ
พัฒนาความรูดวยตนเอง จะทําใหพนักงานมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีและเกิดการตอบสองของระบบ
บริหารจัดการความรู สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจารณ พานิช (2546) พบวา องคประกอบของ
ความสามารถในการจัดการความรูในมุมมองดานทรัพยากร (Resource-Based Perspective) 
ประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางการบริหาร และวัฒนธรรมองคการ นั่นเอง ซ่ึงองคการ
จะตองใหความสําคัญ และพัฒนาความสามารถในดานตางๆ เหลานี้ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งใน
ระดับองคการ ระดับกลุม และระดับบุคคล โดยองคประกอบเหลานี้ชวยใหการจัดการความรูมี
ประสิทธิผล และยังสอดคลองกับงานวิจัย มานิดา นันทไมตรี (2547:  13) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบการจัดการความรูในองคการของไทย กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช บริษัท แฟเชิล (ไทย
แลนด) จํากัด และบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวา การดําเนินการจัดการความรูใน
องคการที่มีมาแตกตางกัน คือ โรงพยาบาล ใชการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในองคการ บริษัทแฟเชิล (ไทยแลนด) จํากัด ใชในการจัดการความรู เพื่อ
สงเสริมปรัชญาทางการดําเนินธุรกิจและคุณคาดานความรูและรักษาไวซ่ึงความรู โดยดึงความรูที่มีอยู
ในตัวบุคคลใหออกมาเก็บไวในองคการเพื่อเพิ่มคุณคาใหองคการตอไปในอนาคต สวนบริษัท วิทยุการ
บินแหงประเทศไทย จํากัด ใชการจัดการความรูโดยมีความเชื่อมั่นวา การจัดการความรูจะสามารถชวย
ใหกาวไปสูวิสัยทัศนขององคการดานการมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดโดยมีประกอบที่สําคัญ
ในการจัดการความรูในองคการที่ศึกษา คือ ผูบริหารระดับสูงใหความสนับสนุน การมีวัฒนธรรม
องคการที่เขมแข็ง ความสนใจใฝรูของคนในองคการและรางวัลจูงใจที่องคการมีใหแกบุคลากรใน
องคการ โดยมีกระบวนการจัดการความรูที่ประกอบดวย การกําหนดความรู การแสวงหาความรู การ
สรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรูและการนําความรูไปใช 
 แนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวา ระบบบริหารจัดการความรูในดาน
เทคโนโลยี  ดานโครงสราง และดานวัฒนธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู เนื่องจากเปน
กระบวนการ รวบรวม จัดการ ความรูความชํานาญ ไวที่เดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการให
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บุคลากร ไดรับความรู และแลกเปลี่ยนความรู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยใหเกิด
ประสบการณและความชํานาญเพิ่มขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาความสามารถขององคการในดานโครงสรางและระบบการบริหาร วัฒนธรรมบริษัทการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หากทุกๆดานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานจะเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของตนเอง  มิใชเกิดจากการรับ
จากคําสั่ง  และยังเปนผลดีตอการเพิ่มทักษะของพนักงาน รวมถึงเปนผลดีตอองคกรในดานการบริหาร
คนใหมีประสิทธิภาพ และยังสงผลใหองคกรดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1. ดานลักษณะสวนบุคคล ตัวแปรกลุมระยะเวลาการทํางานของพนักงานมีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่มีตอระบบบริหารจัดการความรู เนื่องมาจากพนักงานกลุมใหมอาจจะยังไมเขาใจกับวัฒนธรรม
ของบริษัทในเรื่องระบบบริหารจัดการความรู  ดังนั้นบริษัทควรใหการอบรมใหกับพนักงานใหมและให
การสนับสนุนถึงความสําคัญกับระบบบริหารจัดการความรู จัดใหมีคูมือสําหรับการทําความเขาถึง
ระบบบริหารจัดการความรู  และคูมือสําหรับการปฏิบัติ ใหความรูและความเขาใจในสิ่งที่นําเสนอ และ
ส่ิงที่พนักงานจะไดรับกลับมา รวมถึงประโยชนและทักษะตางๆ ที่พนักงานจะไดรับเพื่อมาเปน
ประโยชนในการทํางาน และสามารถนํามาพัฒนางานของตนเองไดตอไป  
 2.  ระบบบริหารจัดการความรู ประกอบดวย ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง และดาน
วัฒนธรรม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนรู โดยขอเสนอแนะแบงออกเปนรายดานดังตอไปนี้ 
   ดานเทคโนโลยี  บริษัทควรใหความสนใจในเรื่องการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากผลการวิจัยบริษัทมี
โครงสรางพื้นฐานอยูในระดับคอนขางต่ํา อาจจะมาจากความพรอมของเครื่องมือมีเพียงพอแตดวย
เทคโนโลยีและการเขาถึงพนักงานยังไมคลอบคลุม และดวยระบบที่มีความซับซอน ยากแกการเขาใจ  
ดังนั้นบริษัทควรใหความสําคัญ กับการนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสม เชน การนําโปรแกรม 
Marketing 3.0 ซ่ึงเปนโปรมแกรมที่พนักงานสามารถออกแบบฟงคช่ันการทํางานไดเอง เพื่อใหสะดวก
ในการทํางาน   และยังเปนการประหยัดเวลากับหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ   ดังนั้นการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีใหมีความพรอม และใหงายตอการเขาใจ จะทําใหเขาถึงพนักงาน และ
เปนการเพิ่มทักษะ รวมถึงการใหความรวมมือ ซ่ึงจะเปนประโยชนที่องคกรจะไดรับในระยะยาว  
   ดานโครงสราง บริษัทควรจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่และรับผิดชอบ
โดยตรง เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล บริษัทควรจัดใหมีเจาหนาที่หรือมี
หนวยงานโดยตรงในการรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาระบบใหไดมาตราฐาน  เนื่องจากการพัฒนาระบบและ
การจัดเก็บขอมูลเปนส่ิงสําคัญกับระบบบริหารจัดการความรู  การรวบรวม จัดเก็บ ความรูที่อยูในตํารา 
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ความรูที่อยูในตัวบุคคล และความรูที่อยูรอบๆตัว ที่ไมสามารถจับตองได  กระบวนจัดเก็บเปนสิ่งที่
จะตองนําทุกอยางมาไวในที่เดียวกัน เพื่อใหไดผลลัพธออกมาใหทุกคนไดเรียนรูรวมกัน หากบริษัทมี
ระบบการจัดการและการพัฒนาระบบที่ดี  จะสงผลใหมีระบบบริหารจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้น 
   ดานวัฒนธรรม   การสรางคานิยมในการทํางาน และใฝรูที่จะนําซึ่งการเรียนรู  ผูบริหารมี
สวนจําเปนในลักษณะการทําตัวเปนแบบอยาง ในการสรางคานิยมการใฝรู เรียนรู และการคิดนอก
กรอบ  และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากพนักงานไดรับรูถึงคานิยมโดยการเห็นแบบอยางจาก
ผูบริหาร พนักงานจะรูสึกถึงการเอาแบบอยางเพื่อมาพัฒนาและเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับตนเองใน
รูปแบบตางๆ  จากคนภายในบริษัท กลาที่จะเปดใจรับฟง  การที่จะยอมรับกับส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลง และ
ใหความมั่นใจถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาลักษณะที่สรางความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทําและองคกรให
การสนับสนุน  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอตัวเอง  และเปนสวนหนึ่งที่ไดใหความรวมมือกับองคกรให
ประสบความเร็จตอไป  
  ขอเสนอแนะที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูในดานตาง ๆ  ท่ีกลาวมาทั้งหมดนี้ มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน ดังนั้นบริษัทควรเริ่มใหความสนใจในดานวัฒนธรรม สรางให
พนักงานไดรับถึงคานิยมที่ดี   การปรับโครงสรางใหเขากับส่ิงที่ตองการปรับเปลี่ยน   รวมถึง
ความสามารถของเทคโนโลยีที่จะตองมีการพรอมในการพัฒนาไปพรอมๆกัน  อันจะนํามาถึงผลดีกับ
พนักงาน และบริษัท  เพื่อใหองคกรไดพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ  นําสิ่งที่ดี
และที่เปนประโยชนมาไวในที่เดียวกัน  สรางความแข็งแกรงและสรางการทํางานอยางตอเนื่องหาก
องคกรตองประสบปญหาการขาดพนักงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจะชวยใหการทํางาน
ตางๆราบรื่น และองคกรก็ดําเนินงานไดอยางยั่งยืนตอไป  
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาและวิจัย เรื่องระบบบริหารจัดการความรูของบริษัทธุรกิจรานอาหาร
บริการดวน โดยขยายกลุมตัวอยางใหกวางออกไป  เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือกทําเปนเพียง
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานใหญ  แตดวยธุรกจิรานอาหารบริการดวน จะมีพนักงานในสวนที่
เปนฝายปฏิบัติการที่สาขา ซ่ึงพนักงานสวนนั้นก็เปนสวนที่สําคัญถึงการเขาใจถึงระบบบริหารจัดการ
ความรู    และดวยความแตกตางของรายละเอียดการทํางาน เปนผลทําใหพนักงานมีลักษณะการเรียนรูที่
ตางกัน  ซ่ึงผลที่ไดเพิ่มขึ้นนี้จะสงผลใหองคกรไดพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูไดครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษาและวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรมขององคกร ในเรื่องมุมมองดานความรู ประกอบไปดวย 1.ความเชี่ยวชาญ  
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2.การเรียนรู  3.สารสนเทศ  เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้ไดกลาวเพียงแคมุมมองดานทรัพยากรเพียงอยาง
เดียว  ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานการพัฒนาระบบริหารจัดการความรู   หากมีการศึกษาเพิ่มเติมจนครบทั้ง 2 
มุม  จะเพิ่มความสามารถในการะจัดการความรูเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมไดเปนอยางดี 
 3. ควรมีการศึกษาและวิจัย เร่ืองระบบบริหารจัดการความรูในรูปแบบที่เปนรูปธรรม  คือ
การนํางานวิจัยที่ศึกษาได  มาพัฒนาใหเปนการจัดการระบบบริหารจัดการความรูในองค  เพื่อสงผลให
องคกรเกิดผลสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารการจัดการความรูนี้ตอไป 
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แบบสอบถาม 
พฤติกรรมการรียนรูของพนักงานตอระบบการบรหิารจัดการความรู 

 (Knowledge Management) ของ บรษิัทธุรกิจรานอาหารบริการดวน 
คําชี้แจง แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ 
 
คําจัดความ “การบริหารจัดการความรู” สําหรับตอบแบบสอบถาม 

การบริหารจัดการความรู หมายถึง กระบวนการรวบรวม  จัดการความรู ความชํานาญไมวา
ความรูนั้นจะอยูในคอมพิวเตอร ในกระดาษหรือตัวบุคคล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการใหบุคลากรไดรับ
ความรูและแลกเปลี่ยนความรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยใหเกิดประสบการณและ
ความชํานาญเพิ่มขึ้น   

 
ทั้งนี้ผูจัดทําวิจัย ทําการศึกษาถึงองคประกอบสําคัญตางๆ ภายในองคกร อันไดแกเทคโนโลยี  

โครงสราง และวัฒนธรรม  เพื่อวิจัยถึงประสิทธิภาพสําหรับการสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูของ
พนักงาน   
 

                                  ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับความกรุณาและความพยายามของทานในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี ้

 
 

นางสาว สิริพร ปุริมาณเสวี   52299130024 
 

************************************************** 
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สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวงเล็บ (     ) ใหตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 
1. เพศ 

(     )   ชาย    (     )   หญิง 
 
2. อาย ุ
   (     )   ต่ํากวาหรือเทากับ 25 ป  (     )   26 – 35 ป 

(     )   มากกวา 35 ป 
   

3. การศึกษา 
(     )   ต่ํากวาปริญญาตรี   (     )   ปริญญาตรี 
(     )   สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. ตําแหนงงานในองคกร 
(     )   ระดับตําแหนง ต่ํากวา Manager  (     )   ระดับตําแหนง Manager ข้ึนไป 
 

5. ระยะเวลาในการทํางาน 
(     )   ไมเกิน 3 ป    (     )   3 – 5 ป 
(     )   6 – 8 ป    (     )   9 ปข้ึนไป 
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สวนที่ 2 ระบบบริหารจัดการความรู  
“ระบบบริหารจัดการเรียนรู   หมายถึง ระบบตางๆในองคกร อันไดแก ดานเทคโนโลยี โครงสราง และวัฒนธรรม   มีสวน

สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูของพนักงาน” 

 
 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง ตามระดับความคิดเห็นของทาน 

 
ระบบบริหารจัดการความรูของ  บริษัทฯ 

 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานเทคโนโลย ี      

1. ความสามารถในดานเทคโนโลยีของบริษัทฯ  สงผลถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู ของทาน 

     

2. บริษัทฯมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง   

     

3. เทคโนโลยีของบริษัทฯ มีลักษณะเอื้อตอการทํางานใหสามารถ
เขาถึงแหลงความรู แลกเปลี่ยนความรู และถายโอนความรู  โดย
ไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลาการใชงาน  

     

4. บริษัทฯมีความพรอมในดานเครื่องมือท่ีสนับสนุนการแสวงหา
ความรู การแลกเปลี่ยน และการถายโอน 

     

5. เทคโนโลยีของบริษัทฯมีการออกแบบไวโดยเฉพาะใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะหนาท่ีงานตางๆ ในองคการ 

     

ดานโครงสราง       

6. บริษัทฯมีระบบการบริหารท่ีมีความยืดหยุนสูง มีลักษณะ
สงเสริม และกระตุนใหบุคลากรมีความสนใจ และตั้งใจจะ
แสวงหาความรู เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

     

7. สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทฯสามารถพบปะ พูดคุย
กันไดงาย และสะดวก  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู  

     

8. บริษัทฯจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
โดยตรง เกี่ยวกบัการดูแลและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล 

     

9. บริษัทฯมีการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครือขายความรู ท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบาย 
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ระบบบริหารจัดการความรูของ  บริษัทฯ 

 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

ดานวัฒนธรรม      

10. ความสามารถของบริษัทฯในดานวัฒนธรรมองคกร ในเรื่อง 
ทัศนคติ และวิถีการปฏิบัติงาน สงผลถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู 

     

11. บริษัทฯมีการสรางคานิยมในการทํางานที่มีลักษณะกลาท่ีจะคิด 
และทําในสิ่งใหมๆ ท่ีมีเปาหมายทําใหองคการไดรับประโยชน 
โดยไมกลวัความลมเหลว 

     

12. บริษัทฯมีการสรางคานิยมใฝรู และรักในการเรียนรู ทักษะและ 
ประสบการณความรู จากบุคคลภายใน 

     

13. ผูบริหารมีลักษณะของการทําตัวเปนแบบอยาง ในเรื่องของการ
เปดใจรับฟง ใฝรู การคิดนอกกรอบ และการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

     

14. บริษัทฯมีการสงเสริมพฤติกรรมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง 
กลาเรียน ใฝรู กลาเปดใจรับฟง  

     

15. บริษัทฯมีการสรางคานิยมท่ีรักการทํางานเปนทีม ในลักษณะ
ทีมงานที่มีการขามสายงาน และพรอมท่ีจะแลกเปลี่ยน และถาย
โอนความรูกับผูอื่นในทีมงาน 
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการเรียนรูของพนักงานตอระบบบริหารจัดการความรู 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามระดับความคิดเห็นของทาน 
 

พฤติกรรมการเรียนรู 
 ที่มีตอระบบบริหารจัดการความรูของ บริษัทฯ 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การเรียนรู      

16. ทานไดนําประสบการณท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร มาพัฒนาการ
เรียนรูของตนเอง 

     

17. ทานมีการแสวงหาความรูจากบุคคลภายในองคกร เพื่อเพิ่ม
ทักษะของตนเอง 

     

18. ทานมีการเรียนรูดวยตนเอง จากการถายทอดความรูจาก
บุคคลภายในองคกร 

     

19. ทานมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยอาศัยการเรียนรู
จากบุคคลภายในองคกร   

     

20. ทานมีพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเอง จากการสนับสนุนโดย
บุคคลภายในองคกร 

     

 
 

************************************************* 
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ประวัติผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     สิริพร  ปุริมาณเสว ี
วันเดือนปเกดิ     22 มีนาคม 2523 
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