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Abstract 
 To be a learning organization (LO), we have to have a competence knowledge management (KM) manager   

to extract tacit knowledge from our experienced staff combines with explicit knowledge. As we don’t have any study   

to show the effectiveness and efficiency of KM workshop, Faculty of medicine, Srinakharinwirot University was 

(MEDSWU) did a pilot KM learning workshop to study factors that make a qualified KM manager. The objective was 

evaluated was KM competency, happiness level, quality of life and factors that were made a qualified KM manager. This 

was an experimental study using five steps of BSTAP model (ฺBefore Learning Review + Simulated role play + Team 

learning + After Learning Review + Post - training implementation) to make among 9 KM managers. The results of KM 

competency after learning showed KM knowledge increased 100 percent, average mean score increased 5.41 from   

10 score, KM skills increased 100 percent, average mean score increased 4.90 from 10 score and KM attitude   

increased 8 in 9 (88.89%), average mean score increased 1.34 from 10 score (statistical significant). Happiness level 

increased  8 in 9 (88.89%), average mean score increased 1.91 from 10 score (statistical significant) and quality of life 

increased 5 in 9 (55.56%) average mean score increased 0.12 from 10 score (no statistical significant). Factors that were 

made a qualified KM manager: Thailand Quality Award (TQA) 11 core value was the most impact on focus on the future 

and organizational and personal learning (average mean score 4.56 from 5 score), MEDSWU 6 core value was the most 

impact on excellence (average mean score 4.44 from 5 score), skills factor was the most impact on punctual personality 

(average mean score 4.67 from 5 score) and attitude factor was the most impact on intention to be KM manager (average 

mean score 4.67 from 5 score). In conclusion, BSTAP learning model was increased of KM competency in term   

of knowledge, skills and attitude without any effect to their quality of life. However, KM learning process should consider 

trainee factors on the intention to be KM manager and the punctual personality. 
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บทคัดยอ 
 ในการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร จะตองมีผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ เพ่ือตกผลึกองค

ความรูที่อยูในตัวบุคคล และความรูที่อยูในเอกสาร แตยังไมมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  

รูปแบบการฝกอบรมผูจัดการความรู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดจัดโครงการนำรอง   

เพื่อฝกอบรมสรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานศักยภาพการจัดการ

ความรู ศึกษาการเปล่ียนแปลงของระดับความสุขในการทำงานและระดับคุณภาพชีวิต และศึกษาปจจัยที่มีผลตอ  

การสรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพดวยการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการอบรม โดยใช

กระบวนการฝกอบรม 5 ข้ันตอนท่ีบูรณาการ เรียกวา BSTAP model (ฺBefore Learning Review + Simulated role 

play + Team learning + After Learning Review + Post - training implementation) ผลการวิจัยภายหลังสิ้นสุด  

การฝกอบรมผูจัดการความรูจำนวน 9 คน พบวา ผูจัดการความรูมีระดับความรูเพิ่มขึ้นทุกคน (100%) โดยเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ย 5.41 (จากคะแนนเต็ม 10) สูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มีระดับทักษะเพิ่มขึ้นทุกคน (100%) โดย

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.90 (จากคะแนนเต็ม 10) สูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีระดับเจตคติเพิ่มขึ้น 8 ใน 

9 คน (88.89%) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.34 (จากคะแนนเต็ม 10) สูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนการ

เปลี่ยนระดับความสุขในการทำงานและระดับคุณภาพชีวิตหลังการส้ินสุดการอบรม พบวา ระดับความสุขเพิ่มขึ้น 8 ใน 

9 คน (88.89%) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.91 (จากคะแนนเต็ม 10) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

เพิ่มขึ้น 5 ใน 9 คน (55.56%) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.12 (จากคะแนนเต็ม 5) แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ปจจัยที่มีผลตอการ

สรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ เมื่อวิเคราะหปจจัยที่เปนคานิยมตามระบบ Thailand Quality Award (TQA)   

11 ปจจัย พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมุงเนนอนาคต และการเรียนรูขององคกรและบุคคลในองคกร 

(ระดับเฉล่ีย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5) ปจจัยที่เปนคานิยมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(MEDSWU) 6 ปจจัย พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มุงผลสัมฤทธิ์และความเปนเลิศในผลงาน (ระดับเฉลี่ย 

* บทความวิจัย งานวิจัยไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายไดประจำป 2551 ของศูนยการแพทยฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

** ศาสตราจารยประจำภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*** บุคลากร งานทรัพยากรมนุษย ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

**** นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



Journal of Behavioral Science Vol. 16  No. 2  July 2010 3

ที่มาและความสำคัญของปญหา 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ ไดเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู  

เพราะการจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรู

ที่มีอยูในคณะซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล และ  

ในเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคน  

ในคณะสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปน

ผูรูจะไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล

ใหคณะมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงมากขึ้น โดย

ที่ความรูมี 2 ประเภท (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 

2547) คือ  

 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) 

เปนความรูที่ ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการคิด วิเคราะห 

สังเคราะห รวมท้ังทักษะการปฏิบัติงาน เปนความรูที่

ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณ

อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ 

หรือการคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห บางครั้งเราจึง

เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  

 2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) 

เปนความรูที่ชัดเจนสามารถรวบรวม และถายทอดได

งาย โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร เปนทฤษฎี คูมือตางๆ เรียกวา เปนความรู

แบบรูปธรรม  

 การจัดการความรู (Knowledge Manage-

ment: KM) เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากการคนพบวา

องคกรตองสูญเสียความรู ไปพรอมๆ กับการที่

บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อันสง

ผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกรที่จะขาด 

ความตอเนื่อง เพราะตองสรางบุคลากรใหมทดแทน 

ดังนั้นจากแนวคิดที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

มากขึ้นโดยการสงไปอบรมแตเพียงอยางเดียวจึง

เปลี่ยนไป และมีคำถามตอไปวาจะทำอยางไรให

บุคลากรในองคกรไดเรียนรูดวย ดังนั้นการจัดการ

ความรูจึงเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางองคกรแหง

การเรียนรู (Learning Organization) (เจษฎา นกนอย,   

2552 : 105) หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู ก็จำเปนจะตองบริหารจัดการ

ความรูภายในองคกรใหเปนระบบ เพื่อสงเสริมให

บุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง โดยจะตองสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรูรวมกันใหเกิดขึ้นภายใน

องคกร การจัดการความรูเปนแนวคิดการบริหาร

จัดการที่มองคนในองคกรเปนสินทรัพยอันมีคา 

เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว องคกรจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลง ตองพัฒนาคนในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถทำงานไดเอง

อยางรอบดาน และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได  

4.44 จากคะแนนเต็ม 5) ปจจัยดานทักษะที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตรงตอเวลา (ระดับเฉลี่ย 4.67 จากคะแนน

เต็ม 5 ระดับ) และปจจัยดานเจตคติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตั้งใจในการเขารับการอบรม (คาเฉลี่ย 4.67   

จากคะแนนเต็ม 5) สรุปไดวา ผลการฝกอบรมผูจัดการความรูโดยใชกระบวนการเรียนรู BSTAP model สามารถสราง

ศักยภาพผูจัดการความรูทั้งในดานระดับความรู ระดับทักษะ และระดับทัศนคติไดมากขึ้น โดยที่ไมมีผลกระทบตอระดับ

คุณภาพชีวิตของผูเขารับการฝกอบรม สำหรับทักษะที่เปนปจจัยที่สำคัญที่สุดในการสรางผูจัดการความรู ไดแก   

ความตรงตอเวลา และความตั้งใจในการเขารับการอบรม  

 

คำสำคัญ : ผูจัดการความรู การจัดการความรู รูปแบบการสรางผูจัดการความรู 
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มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกร โดยตองทำงานรวม

กันอยางมีเปาหมาย เพื่อผลักดันใหองคกรสามารถ  

อยูรอดไดในสภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันและความ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก การจัดการความรูจัดเปน

เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับ

องคกร  

 ในกระบวนการจัดการความรูจะตองมีผูจัดการ

ความรู ซึ่งมีศักยภาพท้ังผูจัดการ ผูประสานงาน   

ผูอำนวยความสะดวก และผูจดบันทึก (Director, 

Facilitator and Note Taker) เพื่อชวยในกระบวนการ

จัดการความรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

เปาหมายที่ตั้งไว ถาไมมีผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ 

จะทำใหกระบวนการและผลลัพธที่ไดไมบรรลุ หรือ

บรรลแุตไมตรงตามเปาหมาย และอาจทำใหกระบวนการ

จัดการความรูขององคกรลมเหลวได 

 การจดัการความรู จะตองพจิารณาต้ังแต ปจจัย

นำเขา กระบวนการ และผลลัพธ  

 ปจจัยนำเขา  

 1. ผูบริหาร เปนผูตัดสินใจที่จะตองกำหนด

เปาหมายและจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนดำเนินงาน

และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนตัวบงชี้ผลสำเร็จของ

การจัดการความรู 

 2. ผูจัดการความรู ที่มีศักยภาพในการ

ดำเนินการ และประสานงาน 

  3. ผูปฏิบัติงานจริง มีความรูที่ฝงลึกในตัวคน 

(Tacit Knowledge) ในหัวขอที่จะตกผลึกองคความรู 

 4. ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน และแรงจูงใจใน

การจัดการความรู 

 กระบวนการ  

 1. เลือกใชกระบวนการท่ีถูกตองเหมาะสมกับ

ผูที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 2. บรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรูตอง

เหมาะสมและเอื้อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 3. ความสม่ำเสมอและความตอเนื่องของ

กระบวนการการจัดการความรู 

 4. การมีสวนรวมของทุกคนในการแลกเปล่ียน  

เรียนรู 

 ผลลัพธ   

 1. ตองวิเคราะหและสังเคราะหใหไดองคความรู  

ที่ตรงกับเปาหมาย 

  2. มีการนำองคความรูไปใชอยางตอเนื่อง

และนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ำอีกเปนระยะๆ  

 3. บุคลากรในองคกรไดเรียนรูมากขึ้น และ

ตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานศักยภาพการ

จัดการความรูของผูจัดการความรู ภายหลังส้ินสุด  

การฝกอบรม  

  2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับความสุข

และระดับคุณภาพชีวิตของผูจัดการความรูภายหลัง

จบการฝกอบรม   

 3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางผูจัดการ

ความรูที่มีคุณภาพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 กระบวนการสรางผูจัดการความรูใหมีคุณภาพ 

จะตองเปนกระบวนการท่ีสรางความเปล่ียนแปลงตอ

ระดับความรู ระดับทักษะและระดับเจตคติตอ KM ซึ่ง

การเปล่ียนแปลงจะมีระดับมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ

กระบวนการฝกอบรม ถากระบวนการฝกอบรมมี

ประสิทธิภาพสูง มีความเหมาะสม ก็จะสามารถ  

สรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพโดยมีผลกระทบตอ  

คุณภาพชีวิตประจำวันนอย และอาจจะชวยยกระดับ  

คุณภาพชีวิตในเชิงสัมพันธภาพตอสังคมใหสูงขึ้นได 

กระบวนการฝกอบรมจะตองอาศัยปจจัยพื้นฐานเดิมที่

มีอยูในตัวผูเขารับการอบรม วามีความพรอม มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงไร ในการสรางศักยภาพของ  

ผูจัดการความรู เชน เจตคติเดิมตอ KM แรงจูงใจ 

ความต้ังใจ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำงาน  

เปนทีม เปนตน 
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 ในการจัดกระบวนการฝกอบรม ซึ่ ง เปน

กระบวนการเรียนรู ตองมีหลายรูปแบบ หลายวิธ ี 

รวมกันเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับศักยภาพเดิม

ของผูเขารับการอบรม โครงการฝกอบรมคร้ังนี้ 

ประกอบดวย การบรรยาย การปฏิบัติจริง การแสดง

บทบาทสมมุติ การทำงานเปนทีม การอภิปรายกลุม 

การอภิปรายเด่ียว การใหขอเสนอแนะรายบุคคลและ

การติดตามผลหลังจบการฝกอบรม เรียกวา แบบ

จำลอง BSTAP model (ฺBefore Learning Review 

[BLR] + Simulated role play + Team learning + 

After Learning Review [ALR] + Post - training 

implementation)  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

research) แบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง โดยสังเกตพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงและ

การประเมินผลจากแบบสอบถาม เร่ิมตนโดยมีการ

คัดเลือกจากผูที่สมัครเขารับการอบรม 35 คน ดวย

วิธีการพิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ   

ใหไดเพียงจำนวน 9 คน จากน้ันจึงจัดกระบวนการ  

ฝกอบรม จำนวน 12 คร้ัง ทุกวันพุธ ครั้งละ 3 ชั่วโมง  

ชวงระยะเวลา 4 เดือน และติดตามผลอีก 4 เดือน 

ภายหลงัจบการฝกอบรม 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ ผูจัดการความรูจำนวน 9 คน   

ที่ไดรับการคัดเลือก โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 1. ประกาศรับสมัครบุคลากรทุกระดับเพื่อ

เปนผูจัดการความรูกอนลวงหนา 1 เดือน 

 2. สัมภาษณคัดเลือกโดยทีมวิทยากรใหเหลือ

เพียงจำนวน 9 ทาน ในประเด็นหัวขอ ความตั้งใจ 

ความพรอม และแรงจูงใจในการท่ีจะเปนผูจัดการ  

ความรู โดยมีเงื่อนไขเบื้องตนวาจะตองเขารวมใน

กระบวนการฝกอบรมครบทุกครั้ง 

 3. ประกาศผลการคัดเลือกและเตรียมความ

พรอมโดยการแจกหนังสือ “การจัดการความรู” ให

ศกึษาดวยตนเองกอนเขารบัการฝกอบรม 1 สัปดาห 

 4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกสัปดาห 

สัปดาหละ 3 ชม. ทุกวันพุธ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง  

2. กระบวนการเรียนรู 

 2.1 ฟงการบรรยายในหัวขอดังนี้           

  1. ความรูพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู 

  2. บทบาทหนาที่ของผูจัดการความรู   

ผูอำนวยความสะดวก และผูจดบันทึก 

  3. เทคนิคการทำงานเปนทีมและการสราง

เครอืขายการจัดการความรู 

  4. เทคนิคการทบทวนกอนเรียนรู (BLR) 

และทบทวนหลังเรียนรู (ALR) 

 2.2 การฝกปฏิบัติ โดยแสดงบทบาทผูจัดการ

ความรู ผูอำนวยความสะดวก และผูจดบันทึก  

 2.3 การติดตามผล 4 เดือนหลังจบการฝก

อบรม เพื่อตอยอดการพัฒนาดวยการปฏิบัติจริง โดย

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดการ

ความรูเพื่อองคกร” จำนวน 2 วัน ณ อาราญานา-  

ภูพิมานรีสอรทแอนดสปา จ.นครราชสีมา  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. การประเมินระหวางฝกอบรม (Formative 

assessment) เปนการประเมินโดยใชวิธีทบทวนหลัง

เรยีนรู (ALR) ดวยขอมูลเชงิคณุภาพจากการอภปิราย

ของแตละคน ในการฝกปฏิบัติการทุกครั้ง และจาก

ขอเสนอแนะของวิทยากร เพื่อปรับปรุงแกไขในครั้ง

ถัดไป รวมทั้งมีประเมินพัฒนาการของกระบวนการ

กลุมและพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม โดยวิธี

บันทึกวีดีทัศนไวทุกครั้ง 

 2. การประเมินหลัง ส้ินสุดการฝกอบรม 

(Summative assessment) 

  2.1 ใชแบบประเมินกอนการฝกอบรม

และหลังสิ้นสุดการฝกอบรม ประกอบดวย  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. การเปลี่ยนแปลงดานศักยภาพในการจัดการความรูของผูจัดการความรู 

 

 การเปลี่ยนแปลง คาเฉลี่ย (10 ระดับ) การเปลี่ยนแปลง (ใน 9 คน) 

1. การเปลี่ยนแปลงความรูดานการจัดการความรู  + 5.41 เพ่ิมขึ้น 9 ใน 9 คน 

 - กอนอบรม 1.47 (p = 0.00) (100 %) 

 - หลังอบรม 6.88 

2. การเปลี่ยนแปลงทักษะในการจัดการความรู + 4.90 เพ่ิมขึ้น 9 ใน 9 คน  

 -  กอนอบรม     1.60 (p = 0.00) (100 %) 

 -  หลังอบรม     6.50 

3. การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติเชิงบวก + 1.34 เพ่ิมขึ้น 8 ใน 9 คน 

 ตอการจัดการความรู  

 - กอนอบรม 7.61 (p = 0.02) (88.89 %) 

 - หลังอบรม 8.96 

2. การเปลี่ยนแปลงของระดับความสุขในการทำงานและระดับคุณภาพชีวิตของผูจัดการความรู 

 2.1 การเปลี่ยนแปลงของระดับความสุขของผูจัดการความรู 

 

 การเปลี่ยนแปลง คาเฉลี่ย (10 ระดับ) การเปลี่ยนแปลง (ใน 9 คน) 

ระดับความสุข    + 1.91 เพิ่มขึ้น 8 ใน 9 คน 

 - กอนอบรม 5.91 (p = 0.01) (88.89 %) 

 - หลังอบรม 7.82 

    2.1.1 แบบสำรวจการเปลี่ยนแปลง

ศักยภาพของผูจัดการความรูและระดับความสุขของ 

          2.1.2 แบบวัดคุณภาพชีวิตของ

องคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL– 

BREF–THAI) โดยประเมินในรูปแบบ visual analog 

scale (คะแนน 1-10) 

  2.2 ใชแบบสอบถามประเมินในวันสุดทาย 

สิ้นสุดการฝกอบรม คือ แบบสอบถามความคิดเห็น

ตอปจจัยในการสรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ  

  2.3 ใชแบบสอบถามประเมินผลลัพธใน

ชวง 4 เดือนหลังสิ้นสุดการอบรม คือ แบบวัดการ

เปลี่ยนแปลงศักยภาพของผูจัดการความรู เพื่อแสดง

ใหเห็นผลหลังจากการนำความรูและทักษะ KM ไปใช

ในปฏิบัติงานจริงในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การจัดการความรูเพื่อองคกร” ซึ่งผูจัดการ

ความรูทั้ง 9 คน จะตองแสดงบทบาทจริงในการเปน

วิทยากรรวมและเปนผูจัดการ ผูอำนวยความสะดวก 

และผูจดบันทึก  
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 2.2 การเปล่ียนแปลงของระดับความสุขของผูจัดการความรู 

 

 คุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลง 

1. คุณภาพชีวิตโดยรวม 

 - กอนอบรม 3.73 

 - หลังอบรม 3.85 

+ 0.13  

(p =  0.52) 

  

 เพิ่มขึ้น 5 ใน 9 คน 

 (55.56 %) 

 

3. ปจจัยที่มีผลตอการสรางผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ   

 3.1 ปจจัยที่เปนคานิยมตามระบบ Thailand Quality Award (TQA) จำนวน 11 ขอ ที่มีผลตอการสราง  

ผูจัดการความรูที่มีคุณภาพ  
 

 คานิยม TQA คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน อันดับ 

   มาตรฐาน 

1. การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน (Visionary leadership) 4.44 0.52 2 

2. ความเปนเลิศท่ีมุงเนนผูรับบริการ  3.89 0.60 6 

 (Patient-centered excellence) 

3. การเรียนรูขององคกรและบุคคลในองคกร 

 (Organizational and personal learning) 4.56 0.52 1 

4. การใหความสำคัญกับบุคลากรและคูคา  

 (Valuing faculty, staff, and partners) 4.00 0.70 5 

5. ความคลองตัว (Agility) 4.13 0.64 4 

6. การมุงเนนอนาคต (Focus on the future) 4.56 0.52 1 

7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation) 4.22 0.66 3 

8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by fact) 4.44 0.72 2 

2. ดานสุขภาพกาย 
 - กอนอบรม 3.97 
 - หลังอบรม 4.01 
3. ดานจิตใจ 
 - กอนอบรม 3.69 
 - หลังอบรม 3.89 
4. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 
 - กอนอบรม 3.89 
 - หลังอบรม 3.92 
5.  ดานสิ่งแวดลอม 
 - กอนอบรม 3.53 
 - หลังอบรม 3.71 

+ 0.05  
(p = 0.84) 

  
+ 0.20  

(p = 0.29) 
 

+ 0.77  
(p = 0.78) 

  
+ 0.18  

(p = 0.47) 
  

เพิ่มขึ้น 5 ใน 9 คน 
 (55.56 %) 

 
เพิ่มขึ้น 6 ใน 9 คน 

(66.67 %) 
 

เพิ่มขึ้น 6 ใน 9 คน 
(66.67 %) 

 
เพิ่มขึ้น 6 ใน 9 คน 

(66.67 %) 
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 คานิยม TQA คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน อันดับ 

   มาตรฐาน 

9. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility) 4.22 0.66 3 

10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา  

 (Focus on results and creation value) 4.44 0.52 2 

11. มุมมองในเชิงระบบ (System perspective) 4.22 0.83 3 

 
 3.2 ปจจัยที่เปนคานิยมของคณะแพทยศาสตร (MEDSWU) จำนวน 6 ขอ ที่มีผลตอการสรางผูจัดการ

ความรูที่มีคุณภาพ 
 

 คานิยม TQA คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน อันดับ 

   มาตรฐาน 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม  (Merits) 3.88 0.64 4 

2. มุงผลสัมฤทธ์ิและความเปนเลิศในผลงาน (Excellence) 4.44 0.52 1 

3. มุงเนนผูรับบริการเปนสำคัญ (Devotion to Customers) 4.33 0.70 2 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 3.78 0.66 5 

5. สงเสริมคุณภาพชวีิตแกบุคลากร (Well being) 3.56 0.72 6 

6. สรางความผูกพันและความรักในองคกร (Unity) 3.89 0.78 3    

 
 3.3 ทักษะท่ีเปนปจจัยสำคัญสำหรับผูจัดการความรู 
 

 ทักษะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน อันดับ 

   มาตรฐาน 

1. ระดับความสามารถในการฟงอยางลึกซึ้ง และจับใจความสำคัญ  4.33 0.70 4 

2. ระดับความสามารถในการพูด และสรุปประเด็นความรูตางๆ 

 ที่เกิดขึ้น 4.56 0.72 2 

3.  ระดับความสามารถ ในการเขียนเพื่อเผยแพรความรู และเพื่อการ 

 แลกเปลี่ยนตอยอดความรู  4.33 0.70 4 

4. ระดับความสามารถในการต้ังคำถาม 4.44 0.72 3 

5. ระดับความสามารถในการจับประเด็นมาชื่นชม 4.44 0.52 3 

 ยกยองใหกำลังใจ 

6. ระดับความสามารถในการวิเคราะห 4.00 0.70 5 

 ความเปลี่ยนแปลงองคกรแหงการเรียนรู 

7. ระดับความสามารถในการประสานงาน 4.33 0.50 4 

8. ระดับความสามารถในการทำงานเปนทีม 4.56 0.52 2 

9. ความเปนคนตรงตอเวลา 4.67 0.50 1 
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 4. การเปล่ียนแปลงดานศักยภาพการจัดการความรูหลังอบรม 4 เดือน โดยจัดโครงการประชุมเชิง   

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรูเพื่อองคกร 

 

 การเปลี่ยนแปลง คาเฉลี่ย (10 ระดับ) การเปลี่ยนแปลง (ใน 9 คน) 

 3.4 เจตคติที่เปนปจจัยสำคัญสำหรับผูจัดการความรู 

 

 ทัศนคติ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน อันดับ 

   มาตรฐาน 

1. ความตั้งใจในการจัดการความรู 4.67 0.50 1 

2. ความเสียสละเวลาอยางจริงจัง 4.33 0.50 3 

3. ความอดทน อดกลั้น 4.33 0.50 3 

4. การเปนบุคคลท่ีมองโลกในแงดี 3.89 0.78 4 

5. แรงบันดาลใจในการจัดการความรู 4.33 0.70 3 

6. ความหวังตอการจัดการความรูวาสงผลดีในอนาคต 4.56 0.52 2 

7. ความมั่นใจและเช่ือมั่นในกระบวนการจัดการความรู 4.56 0.52 2 

8. การยอมรับความสามารถของผูอื่น 4.56 0.52 2 

 

การเปลี่ยนแปลงความรูดานการจัดการความรู  

 - หลังอบรม 6.88 

 - ภายหลังอบรม 4 เดือน 6.06 

การเปลี่ยนแปลงทักษะในการจัดการความรู 

 - หลังอบรม 6.05 

 - ภายหลังอบรม 4 เดือน 6.39 

การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติเชิงบวก 

ตอการจัดการความรู 

 - หลังอบรม 8.96 

 - ภายหลังอบรม 4 เดือน 8.50 

- 0.82   

(p = 0.06) 

  

- 0.11  

(p = 0.85) 

  

- 0.46  

(p = 0.43) 

 

 

ลด 6 ใน 9 คน 

(- 66.67 %) 

 

 ลด 3 ใน 9 คน 

(- 33.33 %)   

 

 ลด 4 ใน 9 คน 

(- 44.44%) 

 

การอภิปรายผล 
 ผลการฝกอบรมผูจัดการความรู 9 คน โดยใช 

BSTAP model สามารถเพ่ิมระดับความรูดาน KM 

ในทุกคน สามารถเพิ่มทักษะดาน KM ในทุกคน และ

สามารถสรางทัศนคติเชิงบวกตอ KM เพิ่มขึ้น โดย

กอนฝกอบรมจะตองมีการสรางเปาหมายรวมกันของ

สมาชิกทั้ง 9 คน กระบวนการฝกอบรมไดกำหนด  

ใหทุกคนจะตองแสดงบทบาทของผูจัดการ ผูอำนวย

ความสะดวก และผูจดบันทึก และเปดโอกาสใหมีการ

อภิปรายและวิพากษซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให  

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงความรูและทักษะเปน  
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รายบุคคล โดยสมาชิกของกลุมเองและทีมวิทยากร 

ซึ่งในระหวางการอภิปรายกลุมนั้น จะสามารถสราง

ทัศนคติเชิงบวกตอ KM ใหเกิดขึ้นได เนื่องจากทุกคน

สามารถเห็นผลของ KM ที่เกิดขึ้นอยาง 

 ผลปรากฎชัดเจนวามีองคความรูใหมที่ไดจาก

การตกผลึกความรูที่ฝงในตัวคน (Tacit knowledge) 

ของ 9 คนรวมกันในประเด็นที่ตั้งไว และมีการนำไป

เผยแพรใน Weblog “KM9 กระโดด” ของ http://

gotoknow.org ภายหลังเสร็จกิจกรรมกลุมในแตละครั้ง 

 ในกระบวนการฝกอบรมมีผลกระทบตอการใช

ชีวิตของทุกคน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบน้ีจะเกิดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ

ลักษณะการใชชีวิตของแตละคนที่แตกตางกัน ซึ่งผล

การวิเคราะหระดับความสุขในการทำงานของผูเขารับ

การอบรม พบวา เพิ่มขึ้น 8 ใน 9 คน นาจะอธิบาย

จากทุกคนในกลุมมีความคาดหวังและมีเปาหมายใน

การพัฒนาเรียนรูรวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ตนเองท่ีจะไปชวยสรางองคความรูใหมใหกับองคกร         

เปนการสรางทีมที่เกิดประโยชนโดยตรงใหกับตนเอง

และองคกร แมวาจะมีความทุกขจากกระบวนการฝก

อบรม เนื่องจากตองใชความมุงม่ัน ความตั้งใจ และ

ใชเวลาของแตละบุคคล แตผลที่เกิดสรางความสุข

มากกวาสรางความทุกข และเมื่อวิเคราะหระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมพบวา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  

5 ใน 9 คน   

 เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ไดนำเอาระบบ TQA มาใชในการ

พัฒนาองคกร ท้ังกระบวนการผลิตบัณฑิตแพทยตาม

มติรวมของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย   

และกระบวนการใหบริการรักษาคนไขตามระบบการ

รบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation) 

ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(พรพ.) เมื่อไดนำเอาคานิยมตามระบบ TQA จำนวน 

11 คานิยม มาวิเคราะหหาคานิยมท่ีมีผลตอการสราง

ผูจัดการความรู พบวาคานิยมท่ีมีผลกระทบสูงสุด คือ 

การมุงเนนอนาคต และการเรียนรูขององคกรและ

บุคคลในองคกร จึงควรที่จะนำคานิยม 2 ประเด็นนี้ 

มาใชปลูกฝงใหเกิดขึ้นเปนวัฒนธรรมองคกร เพราะ

จะชวยใหผูจัดการความรูและบุคลากรทุกคน มี  

เปาหมายตรงกันและสรางความมุงม่ันที่จะพัฒนา

ตนเองใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรู แต

ถาพิจารณาคานิยม 6 คานิยม (MEDSWU) ของคณะ

แพทยศาสตร พบวา การมุงผลสัมฤทธิ์และความ  

เปนเลิศในผลงาน (Excellence) เปนคานิยมที่มีผล 

กระทบสงูสดุ และเปนปจจยัทีช่วยสรางผูจดัการความรู 

รวมทั้งทีมงานจัดการความรูดวย 

 ทักษะที่เปนพื้นฐานจำเปนในการสรางผูจัดการ

ความรูที่มีคุณภาพ อันดับแรก ไดแก ความตรงตอ

เวลา เน่ืองจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูเปน

กระบวนการกลุม ที่จะตองดำเนินงานรวมกันเปนทีม 

ความตรงตอเวลาจึงเปนเร่ืองสำคัญที่สุดในการเร่ิมตน

แลกเปล่ียนเรียนรู โดยตองมีการนัดหมายเวลาที่

ชัดเจน ไมทำใหทุกคนเสียเวลาในการรอคอย และจะ

ตองดำเนินการใหจบลงอยางตรงเวลา โดยไมรบกวน

เวลาการปฏิบตังิานประจำหรอืเวลาสวนตัวของสมาชกิ

กลุม อันดับถัดมา ไดแก ความสามารถในการทำงาน

เปนทีม และการสรุปประเด็นความรูที่เกิดขึ้น โดยจะ

ตองสรปุ ไดอยางชดัเจน รวดเรว็ และตรงกบัเปาหมาย

ของหัวปลาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อจะไดองคความรู  

ที่แทจริงไปใชประโยชน และนำไปใชแลกเปลี่ยน  

เรียนรูตอในครั้งถัดไป ทัศนคติเปนปจจัยสำคัญที่สุด 

ที่จะจูงใจบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

จัดการความรู ทัศนคติที่สำคัญที่สุด ไดแก ความ

ตั้งใจ เนื่องจากถาบุคลากรคนใดที่มุงมั่นตั้งใจจะเขามา  

มีสวนรวมในการจัดการความรู แมวาจะไมมีความรู 

หรือไมมีทักษะดาน KM ก็สามารถที่จะเขามาฝก

อบรมเปนผูจัดการความรูที่มีคุณภาพได เจตคติ

อันดับ ถัดมา ไดแก การมีความหวัง และการมี  

ความม่ันใจเชื่อมั่นในเร่ือง KM รวมท้ังการยอมรับใน

ความสามารถของคนอ่ืน เนื่องจากกระบวนการ KM   
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เปนกระบวนการท่ีตองใชเวลา และตองมีการดำเนิน  

การซ้ำแลวซ้ำอีกอยางตอเนื่อง โดยจะตองมีการนำ

ความรูไปใชจริงและนำกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ซ้ำอีก ผูเขารับการอบรมตองเชื่อมั่นวาเคร่ืองมือ   

KM นี้จะชวยปรับปรุงพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรูได ซึ่งก็คือองคกรที่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย  

คนหน่ึงท่ีจะตองใชชีวิตในการเรียนรูทุกวัน เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด 

 หลังจากจบการฝกอบรมไดมีการติดตามผล

สัมฤทธ์ิของผูจัดการความรูในชวง 4 เดือนถัดมา โดย

จัดโครงการตอยอดใหผูจัดการความรูทั้ง 9 คนได

แสดงบทบาทในการเปนผูชวยวิทยากรดาน KM และ

แสดงบทบาทของผูจัดการความรูอยางเต็มตัว เม่ือ

วิเคราะหผลการประเมินจากแบบสอบถาม พบวา

ระดับความรูดาน KM ลดลง 6 ใน 9 คน (66.67%) 

โดยลดลงเฉลี่ย 0.82 จาก 10 ระดับ (ไมมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ) ระดับทักษะดาน KM ลดลง 3 ใน 9 คน 

(33.33%) โดยเฉล่ีย 0.46 จาก 10 ระดับ (ไมมีนัย

สำคัญทางสถิติ) และทัศนคติเชิงบวกตอ KM ลดลง   

4 ใน 9 คน (44.44%) โดยลดลงเฉลี่ย 0.11 จาก   

10 ระดับ (ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ) แสดงใหเห็นวา

กระบวนการฝกอบรมดวย BSTAP model น้ี ยัง

สามารถคงไวซึ่งศักยภาพดาน KM ของผูจัดการ

ความรูไดนานอยางนอย 4 เดือน แมวาจะมีแนวโนม

ลดลงตามระยะเวลาที่ผานไป ดังนั้น จึงควรจะไดมี

การจัดประชุมทบทวนฟนฟูศักยภาพเปนระยะๆ 

อยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ ในการจัดประชุม เกี่ยวกับการ

จัดการความรูของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา   

7 แหง ท่ีหอประชุมของเขื่อนสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี วันที่ 23-25 ตุลาคม 2551 โดยมี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพ ซ่ึงมีผูจัดการ

ความรู 5 ใน 9 คน ไดมีสวนรวมในการเปน 

Facilitator and Note taker ใหกับกระบวนการ   

แลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับคำชมเชยจากผูเขารวม

ประชุมวา สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงบทบาท   

ไดอยางดี หลังการประชุมไดมีการทำ ALR ระหวาง  

ทีมทั้ง 5 คน พบวา ประโยชนที่ได คือ ไดเรียนรูการเปน 

Facilitator and Note taker ในประเด็นหัวปลาท่ี  

ไมตรงกับบริบทของตนเอง แตสามารถปรับตัวเขา  

กับกระบวนการใหมและหลากหลายได และได

ประสบการณในการตกผลึกองคความรู จากกระบวนการ  

แลกเปล่ียนเรียนรูของหลายมหาวิทยาลัย ในประเดน็

หวัปลา เรือ่ง การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 ในภาพรวม พบวาผลของการวิจัยครั้งนี้ จะ

เปนขอมลูใหผูบรหิารนำไปใชปรบัปรงุพฒันากระบวนการ

สรางผูจัดการความรูของคณะแพทยศาสตร เพื่อเปน

ผูนำในการพัฒนาสรางองคความรูของคณะใหยั่งยืน 

สามารถบรรลุเปนองคกรแหงการเรียนรู และนำผล

ของการวิจยัไปใชปรบัปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

ใหมศีกัยภาพในการจดัการความรู รวมทัง้นำศกัยภาพ

ของผูจัดการความรูทั้ง 9 คน ไปชวยในกระบวนการ

ตกผลึกองคความรูของทุกหนวยงานในคณะแพทย-

ศาสตรตอไป 

 สรุป การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช 

BSTAP model สามารถเพิ่มศักยภาพดาน KM   

ใหกับผูจัดการความรู ได โดยไมมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิต และสามารถนำศักยภาพมาใชใหเกิด

ประโยชนตอองคกรไดจริง แมวาจะจบการฝกอบรม

ไปแลว 4 เดือน โดยที่ผูบริหารคณะแพทยศาสตรจะตอง  

นำคานิยมดานการมุงเนนอนาคต ดานการเรียนรูของ

องคกรและบุคคลในองคกร และดานการมุงผลสัมฤทธิ์  

และความเปนเลิศในผลงาน มาปลูกฝงใหกับบุคลากร

ทุกคนอยางเปนรูปธรรม และในการสรางผูจัดการ

ความรูกลุมใหม ควรจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความตั้งใจ  

ที่จะเปนผูจัดการความรู ผูที่มีความม่ันใจเชื่อมั่นใน

กระบวนการจัดการความรู รวมทั้งผูที่ยอมรับความ

สามารถของคนอื่น และจะตองสรางทักษะความตรง

ตอเวลาใหเกิดขึ้นในกระบวน การแลกเปล่ียนเรียนรู 

เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูใหยั่งยืนตอไป 
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