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ปัจจัยด้ านการจัดการความรู้ทสี่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพืน้ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ
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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (2) ศึกษาปั จจัยการจัดการ
ความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)ในพื้นที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ พ.ศ. 2559 จํานวน 10,906 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
และทดสอบสมมติ ฐานสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คื อ สถิ ติเชิ งพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ค่าสถิ ติ ร้ อยละค่า
คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสําหรับสถิติเชิ งอนุ มานคือ Independent Samples t-Test, One Way ANOVA
(F-test) LSD และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ75.50) มีอายุ 31-35 ปี (ร้อย
ละ23.75) มี ระดับการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 56.50) มี สถานภาพสมรส (ร้ อยละ 47.25) มี รายได้ต่อเดื อน
15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 33.25) และมีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 27.75) การวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านการจัดการความรู ้ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ การสร้ างแสวงหาความรู ้
รองลงมา คือ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้และการเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ร้อยละ 59.0
คําสํ าคัญ:การจัดการความรู ้, ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
Abstract
The objectives of this independent study were to study: (1) Personal characteristics to performance efficiency
of personnel Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnabhumi airport, and (2) Knowledge
management factors to performance efficiency of personnel Thai Airways International Public Company Limited at
the Suvarnabhumi airport. The populations totally are 10,906 people in academic year 2559. The samples consisted
of 400 participants and descriptive statistics used are frequencies, percentages, means, standard deviations and
inferential statistics, i.e. the independent sample t-test, one way ANOVA, LSD and multiple regression analysis.
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The research results are as followings: Most of the respondents were female (75.50%) and were in the age
range of 31-35 years (23.75%). More than half did not have bachelor’s degree (56.50%). Almost half of them were
married (47.25%). The monthly income was 15,001-20,000 baht (33.25%) and has been working less than a year
(27.75%). The highest average of factors affecting the knowledge management was knowledge creation and
acquisition follow by the knowledge organization, knowledge codification and refinement and knowledge access and
application. These factors affected with personnel of Thai Airways International Public Company Limited at the
Suvarnabhumi airport with the statistical significance level of 0.05 with a co-prediction of the knowledge
management of the staffs at 59 percent.
Keywords: Knowledge Management, Performance Efficiency
บทนํา
การจัดการความรู ้ในองค์การนั้น ถือได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างมาก ที่องค์การควรให้การส่ งเสริ ม และให้
การสนับสนุ นอย่างเต็มที่ (ธัญนันท์ สิ นชัย 2551) เพื่อให้เห็ นถึ งความสําคัญของ “ความรู ้ ” เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บ
พนักงาน หรื อบุคลากรในองค์การทุกคนควรมี สําหรับองค์การเรี ยกได้วา่ “ทรัพย์สินทางปั ญญา” ดังนั้นพนักงาน หรื อ
บุคลากรในองค์การจําเป็ นที่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ความรู ้ความสามารถครอบคลุมในทุกเรื่ อง โดยนํากระบวนการการจัดการ
ความรู ้มาใช้ในการเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวพนักงาน หรื อบุคลากร เพื่อที่จะ
นํามาซึ่ งการพัฒนาองค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยการนําเอาความรู ้รอบตัวเฉพาะบุคคล มา
รวบรวมให้เกิดเป็ นวิธีการปฏิบตั ิงานที่ ดีที่สุด เพื่อนํามาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิ บตั ิงาน และการนําเอา
ความรู ้ ประสบการณ์ตรง หรื อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน หรื ออาจมีการสร้างความรู ้ใหม่ให้เกิดขึ้น และนํา
ความรู ้น้ นั มาบันทึกในรู ปของสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดที่ตามมา ต่อการทํางานขององค์การ หรื อแม้แต่
ต่อตัวพนักงาน หรื อบุคลากรเองก็ตาม การบริ หารจัดการความรู ้ในองค์การจึงเรี ยกได้วา่ มีความสําคัญ ในอดีตมีความรู ้
เกิ ดขึ้ นมากมาย แต่ไม่สามารถนํามาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ได้อย่างในปั จจุ บนั โดยเฉพาะความรู ้ ที่ฝังลึ กอยู่ในตัว
บุคคล ซึ่ งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงค่านิ ยม และพฤติกรรม เมื่อบุคคลที่มีความรู ้อยูใ่ น
ตัว ต้องออกจากหน่วยงานไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ความรู ้เหล่านั้นก็จะสู ญหายไป ทําให้คนรุ่ นหลังไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากความรู ้ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีความรู ้ที่ถูกบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในรู ปของสื่ อต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตํารา
สิ่ งพิมพ์ ซึ่ งเหล่านี้ เป็ นความรู ้ ที่สามารถนํามาเผยแพร่ ให้กบั ผูร้ ่ วมงานคนอื่น ๆ หรื อคนรุ่ นหลังได้นาํ ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ ในการทํางาน เพื่อสร้ างผลดี ให้กบั องค์การ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรนําเอาความรู ้ ท้ งั หลายที่ มีอยู่มาบริ ห าร
จัดการให้เป็ นระบบ เพื่อความสะดวกต่อการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้องค์การสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นสายการบินแห่ งชาติ องค์การทําการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกําหนด
เป้ าหมายสู งสุ ด และถื อเป็ นแนวทางที่ ทุกฝ่ ายมุ่ งมั่นจะปฏิ บ ัติห น้าที่ ให้บรรลุ เป้ าหมาย บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด
(มหาชน) เป็ นองค์การระดับใหญ่ ที่ มีสํานักงานอยู่หลากหลายสาขา และด้วยบุ คลากรที่ มีอยู่อย่างกว้างขวาง และ
หลากหลายระดับ จึ งต้องมีการนําการจัดการความรู ้เข้ามาใช้ในองค์การ ซึ่ งถือเป็ นการให้ความสําคัญกับทรัพยากร
มนุ ษย์มากยิ่งขึ้น แต่เนื่ องจากทรั พยากรมนุ ษย์ หรื อบุคลากรในองค์การนั้นมี อยูม่ าก และมี พนักงานอยู่หลากหลาย
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ระดับในแต่ละพื้นที่ และการจัดการความรู ้น้ นั มีหลายขั้นตอน ทั้งยังต้องดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง อาจ
ทําให้เกิ ดผลกระทบที่ บุคลากรอาจไม่ สามารถได้รับความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ องาน หรื อได้รับการจัดการความรู ้
โดยตรง และเมื่อบุคลากรแต่ละระดับไม่ได้รับความรู ้อย่างลึกซึ้ งในการปฏิบตั ิงาน ก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาที่ตามมาได้
ในภายหลัง
ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการจัด การความรู ้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เพื่อนําข้อมูลที่ได้นาํ มาเพื่อ
เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานต่าง และนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพื่อนําองค์การ
ไปสู่ ความสําเร็ จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ สนามบิ น
สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา 2559 จํานวน 10,906 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางาน
- ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรบริ ษทั การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประกอบไปด้วย
1) การบ่งชี้ความรู ้ (Knowledge Identification)
2) การสร้างแสวงหาความรู ้ (Knowledge Creation and Acquisition)
3) การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)
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4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement)
5) การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access)
6) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing)
7) การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ (Learning and Applying)
2.2 ตัว แปรตาม คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรบริ ษ ัท การบิ น ไทย จํา กัด
(มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.คุณลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- รายได้ต่อเดือน
- ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรบริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ

2. ปัจจัยด้านการจัดการความรู ้
- การบ่งชี้ความรู ้
- การสร้างแสวงหาความรู ้
- การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
- การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
- การเข้าถึงความรู ้
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อส่ งเสริ มทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่ องของการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน
2. เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางด้านการจัดการความรู ้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรต่อไป
3. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาในเรื่ องของการจัดการความรู ้ในครั้งต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
สมใจ ลักษณะ (2547) ได้ให้ความหมาย การมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของตัวบุคคล หมายถึง การทํางาน
เสร็ จ โดยสู ญเสี ยเวลาและเสี ยพลังงานน้อยที่สุด กล่าวคือ การทํางานได้เร็ วและได้งานที่ดี บุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานเป็ นบุคคลที่ต้ งั ใจปฏิบตั ิงานเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี หรื อเทคนิคการทํางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็ น
ผลงานที่มีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ โดยสิ้ นเปลืองต้นทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด เป็ นบุคคลที่มีความสุ ข
และพอใจในการทํางาน และเป็ นบุคคลที่มีความพอใจที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริ มาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง
วิธีการทํางานให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
สมพิศ สุ ขแสน (2556) การที่จะเกิดประสิ ทธิ ภาพการทํางานนั้นต้องมีองค์ประกอบหลักคือ ผูท้ ี่ทาํ งานกับ
โครงสร้างการทํางาน สําหรับในเรื่ องของคนทํางานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบตั ิตวั ในการทํางานและการพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ ดังนั้นคนทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดี ที่สุด รวดเร็ ว ไม่ทาํ งานล่าช้า นั่นคือคนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ควร
ทํางานให้เสร็ จตามกําหนดเวลา หรื องานบริ การ ผูร้ ั บบริ การย่อมต้องมี ความรวดเร็ ว ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจะต้องสร้ าง
วัฒนธรรมการให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จจุดเดียว (One Stop Service)
2. ความถูกต้องแม่นยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นยําในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข หรื อ
สถิติต่าง ๆ ไม่เกิดความเสี ยหายแก่องค์การ
3. ความรู ้ หมายถึ ง การมี องค์ความรู ้ ในงานดี รู ้ จกั ศึ กษาหาความรู ้ ในเรื่ องงานที่ ทาํ อยู่ตลอดเวลา คนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพควรแสวงหาความรู ้ อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง องค์การ ผูอ้ ื่น อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น และ
สามารถนําความรู ้น้ นั มาปรับปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน
4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู ้ หรื อรู ้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบตั ิบ่อย ๆ มิใช่
ความรู ้ดา้ นวิชาการเพียงอย่างเดียว การเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานสู งจะทํางานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์การ
จะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยูก่ บั องค์การให้นานที่สุด เพราะคนเหล่านี้จะทําให้องค์การพัฒนาได้เร็ ว
5. ความคิ ดสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การคิ ดริ เริ่ มใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ เช่ น คิ ดระบบการให้บริ การที่ ลด
ขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ การบริ หารงานแบบเชิงรุ ก เป็ นต้น คนที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นคนที่
ชอบคิด หรื อ เก่งคิด หรื อมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบทํางานตามคําสั่ง และจะต้องไม่ทาํ งานประจําวัน
เหมือนกับหุ่นยนต์
ปี เตอร์ สัน และโพลวแมน (1999) ได้ให้ความหมายของคําว่าประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานด้านธุ รกิจใน
ความหมายอย่า งแคบ หมายถึ ง การลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ส่ ว นความหมายอย่า งกว้า งขวาง หมายถึ ง คุ ณ ภาพ
(Quality)ของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และความสามารถ (Competence and Capacity) ในการผลิ ต การ
ดําเนิ นงานทางด้านธุ รกิจที่ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งนั้น เพื่อสามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การในปริ มาณ และคุณภาพที่
ต้องการในเวลาที่ เหมาะสมกับต้นทุนน้อยที สุด เมื่ อคํานึ งถึงสถานการณ์ และข้อผูกพัน ทางการเมื อง ที่ มีอยู่ดงั นั้น
แนวความคิดของคําว่าประสิ ทธิ ภาพทางธุรกิจในที่น้ ีจึงมีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่
1. ต้นทุน (Cost) คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะต้องเหมาะสมกับงาน
2. คุณภาพ (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู ง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์ คุม้ ค่า และมีความพึงพอใจ
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3. ปริ มาณ (Quaintly) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
4. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดําเนิ นงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงาน
และทันสมัย
5. วิธีการ (Method) ในการผลิต คือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกําไรมากที่สุด
แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับการจัดการความรู้
สํา นัก งาน คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ และสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ (2557) ได้ก ล่ า วถึ ง
กระบวนการจัดการความรู ้ จะทําให้ความรู ้ ในองค์การเกิ ดการหมุ นเวียนในลักษณะของเกลี ยว ความรู ้ เพื่อพัฒนา
องค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยบุ คลากรสามารถนําความรู ้ ไปพัฒนาตนเองเพื่อ พัฒนาองค์การต่อไป
กระบวนการการจัดการความรู ้ประกอบไปด้วย 7 ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู ้ (Knowledge Identification) เป็ นการกําหนดความรู ้หลัก (Core Knowledge) ซึ่ งเป็ นความรู ้
หลัก ขององค์การเพื่อการบรรลุเป้ าหมายหลักขององค์การ เป็ นเข็มทิศในการจัดการความรู ้องค์การ โดยการพิจารณา
ว่าเป้ าหมายหลักขององค์การคื ออะไร และต้องการความรู ้ หลักด้านไหนบ้างเพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวนั้น เช่ น
พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเราจําเป็ นต้องรู ้อะไร ขณะนี้ เรามีความรู ้
อะไรบ้างอยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร (เตือนใจ รักษาพงศ์ 2551)
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ นการเสาะหาปรับปรุ ง ดัดแปลง
สร้างความรู ้บางส่ วน หรื อการสร้างความรู ้ใหม่ แสวงหาความรู ้จากภายนอก รักษาความรู ้เก่า กําจัดความรู ้ที่ใช้ไม่ได้
แล้ว ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน อาจเริ่ มจากทุนปั ญญา (Intellectual Capital) ที่มีอยูแ่ ล้วภายในองค์การในรู ปของ
ผลงานที่เป็ นเลิศ หรื อความสําเร็ จที่สะท้อนจากวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices) หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่
3. การจัดการความรู ้ ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เป็ นการจัดการและจัดเก็บความรู ้ที่องค์การ
สร้างให้เป็ นหมวกหมู่ และเก็บลงในฐานข้อมูลพร้อมกับดําเนินการสร้าง เครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก มีระบบการ
รับรู ้และตรวจสอบข่าวสารพัฒนาความก้าวหน้าของความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่าย อันเป็ นการให้ความสําคัญ
กับความรู ้ชดั แจ้งและความรู ้ฝังลึกอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ขององค์การ
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง การกลัน่ กรอง
ความรู ้ที่ได้มาเพื่อจัดระดับว่าเป็ นความรู ้จาํ เป็ นในระดับใดเชื่อถือได้ในระดับใดมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
กลัน่ กรองความรู ้ อ ย่างเป็ นระบบและเรี ย บเรี ยงความรู ้ ให้ง่ายต่ อการนํามาใช้งานจริ ง ซึ่ งอาจดําเนิ นการ โดยจัด
ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ มาตรวจสอบ วิเคราะห์วา่ ความรู ้ที่มีอยูม่ ีความถูกต้องทันสมัยหรื อไม่ก่อนที่จะนําไปเผยแพร่
ให้ใช้ความรู ้นนั่ เป็ นการทําให้เข้าใจง่าย เช่นการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุ ง
เนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) เป็ นการทําให้ผูใ้ ช้ความรู ้ น้ นั เข้าถึงความรู ้ ที่ตอ้ งการได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ วเข้าถึงได้ดว้ ยตนเองซึ่ งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้
6. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) สามารถทําได้หลายวิธี โดยกรณี เป็ นความรู ้ชดั แจ้ง (Explicit
Knowledge) อาจจัดทําเป็ นเอกสารฐานความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ กรณี เป็ นความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge)
อาจจัดทําเป็ นระบบ ที มข้ามสายงาน กิ จกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง การ
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สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้เป็ นต้น การจัดทําเอกสาร จัดทําฐานความรู ้รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เข้าใจถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
7. การเรี ยนรู ้ (Learning) เป็ นการนําความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ทํางาน
และแก้ไขปั ญหา เพื่อปรับปรุ งงานให้ดียงิ่ ขึ้น และเพื่อพัฒนาองค์การ เป็ นการเรี ยนรู ้และนําความรู ้ที่ได้มาใช้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กริ ชเพชร โสภาพ (2552) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ ในสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านหนองยางห้วยสะแบก จังหวัดยโสธรผลการศึกษาพบว่า สภาพและความต้องการในการจัดการความรู ้ใน
สถานศึกษาของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีการจัดการความรู ้ คือการบ่งชี้
ความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้การเข้าถึ ง
ความรู ้การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้รูปแบบการจัดการความรู ้โรงเรี ยนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ได้กาํ หนดเป็ นแผนภูมิ
เพื่อง่ ายต่อการปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการความรู ้ และสามารถนําเสนอได้ง่ายและสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ได้
ยุภาวดี ภูผาหลวง (2553)ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร ส่ วน
ใหญ่เป็ นการให้โอกาสบุคลากร อนุ ญาตให้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ และแสวงหาความรู ้ให้กบั บุคลากร
ผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยด้าน
ความพึงพอใจในงาน ส่ วนใหญ่เพื่อนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ตอ้ งการ ส่ งผลให้บรรยากาศการทํางานดี มี
โอกาสประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย สามารรถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ทําให้งานสําเร็ จตามเป้าหมาย
อานนท์ วงษ์เชียง และสุ รีย ์ เข็มทอง (2555) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นธุ รกิจ
โรงแรมโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีความสําคัญมากคือปั จจัยการบริ หารเชิงดุลยภาพด้านลูกค้าและด้าน
กระบวนการภายใน เช่ น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมเพื่อ พัฒนา
ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานให้แก่พนักงาน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ สนามบิ น
สุ วรรณภูมิ ปี การศึกษา 2559 จํานวน 10,906 คน ซึ่ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 400 คน ด้วยการ
ใช้สูตรยามาเน่ในการคํานวณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อนําผลที่ได้หาความเชื่อมัน่ ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.953 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือ ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผูว้ ิจัยได้ใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนาสําหรั บ การ
อธิ บายผลการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
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- คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางาน ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัด
เป็ นมู ล ค่ า ได้ และอายุ ที่ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ ใ ช้ม าตรการวัด แบบเรี ย งลํา ดับ ซึ่ งผูว้ ิ จัย ต้อ งการบรรยายเพื่ อ ให้ท ราบถึ ง
ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- นําข้อมู ลในแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นโดยรวม รายด้านและรายข้อ
2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการศึกษา ดังนี้
- การวิเคราะห์สถิติที่ใช้การทดสอบค่า Independent Sample T-Test เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็ นอิสระจากกัน และค่า F-Test หรื อสถิติที่ใช้
ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ม ากกว่ า สองกลุ่ ม นํา มาเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี ก ารของ LSD (Least Square
Difference)
- การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไป สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 302 คน (ร้อยละ75.50)
มีอายุ 31 – 35 ปี จํานวน 95 คน (ร้อยละ23.75) มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 226 คน (ร้อยละ 56.50) มี
สถานภาพสมรสจํานวน 189 คน (ร้ อยละ47.25) มี รายได้ต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 133 คน (ร้ อยละ
33.25) และมีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 111 คน (ร้อยละ 27.75)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัยคุ ณลักษะส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุ คลากร บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ แตกต่างกันปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ผลการศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่ างกัน มี ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร บริ ษ ทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้น ที่
สนามบินสุ วรรณภูมิ แตกต่างกัน ผลออกมายอมรับ จึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ในขณะที่ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติงาน ที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ไม่แตกต่างกัน ผลออกมา
ปฏิเสธ และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
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สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยคุณลักษะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศ
t-Test
ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ระดับการศึกษา
F-Test
ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 1.3 รายได้ต่อเดือน
F-Test
ยอมรับ
สมมติฐาน 2 ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ได้แก่ การสร้างแสวงหาความรู ้ การจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นระบบ การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ ไปใช้ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ ผลออกมายอมรั บและ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งปั จจัยด้านที่ส่งผลมากที่สุดคือ การสร้างแสวงหาความรู ้รองลงมา คือ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบและ
น้อยที่สุด คือ การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ตามลําดับ โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 59.0 (R2 = 0.590)
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ได้แก่ การสร้างแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ การ
ประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
สมมติฐานข้อที่ 2.1 การสร้างแสวงหาความรู ้
MRA
ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2.2 การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
MRA
ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2.3 การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
MRA
ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2.4 การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้
MRA
ยอมรับ
การอภิปรายผล
สมมติ ฐาน 1 ปั จจัยคุ ณลักษะส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบิน
สุ วรรณภู มิ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 มี ความสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของอัคริ นทร์ พาฬเสวต (2546) ได้
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานบริ ษทั คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
พบว่า พนักงานที่ มี เพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ งงาน ต่างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบความสัมพันธ์ของอายุและประสบการณ์ การทํางานของพนักงาน
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2 ปั จจัยการจัดการความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามค่านํ้าหนักดังนี้
1. การสร้างแสวงหาความรู ้
2. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
3. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
4. การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้
ปั จ จัย การจัด การความรู ้ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร บริ ษ ัท การบิ น ไทย จํา กัด
(มหาชน)ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า
การสร้างแสวงหาความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทั้งนี้ เพราะในอุตสาหกรรมการบิน
นั้น ต้องใช้ความรู ้ที่มีความหลากหลาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงความทันสมัยของข้อมูล ผูป้ ฏิบตั ิงานจึ งต้องมีการ
แสวงหาความรู ้ จากผูร้ ู ้ เช่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน บุ คคลอื่ น ๆ ตลอดจนเอกสาร และ Internet เพื่อ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและยังสามารถนําความรู ้ใหม่ ๆ มาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ทนั
ต่ อสถานการณ์ ในปั จจุ บ ัน ทําให้เกิ ดความปลอดภัยในการเดิ นทาง และให้การประสานงานระหว่างเที่ ยวบิ นเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุภาวดี ภูผาหลวง (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร ส่ วนใหญ่เป็ นการให้โอกาสบุคลากร อนุญาตให้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ และแสวงหา
ความรู ้ ให้กบั บุ คลากร ผูบ้ ริ หารได้ให้ความสําคัญต่อการเพิ่มศักยภาพของบุ คลากร ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิ งานมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยด้านความพึงพอใจในงาน ส่ วนใหญ่เพื่อนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ ตอ้ งการ ส่ งผลให้
บรรยากาศการทํางานดี มีโอกาสประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย สามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ทําให้งานสําเร็ จตาม
เป้าหมาย
การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ทั้งนี้ เพราะการทํางานในสาย
การบิ น ต้องมี การประสานงานกับหลาย ๆ หน่ วยงาน ข้อมู ลแต่ละหน่ วยงานมี การเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน เช่ น เมื่ อ
ผูโ้ ดยสารมีการจองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการจองนํ้าหนักเพิ่ม หรื อมีอุปกรณ์ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องมีการประสานงานกัน การจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ
ให้เป็ นระบบจึ งส่ งผลอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมี การจัดการให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด มีการปรับปรุ งข้อมูลและแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอมีการรวบรวมข้อมูลความรู ้และสร้างระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา นําไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของกริ ชเพชร โสภาพ
(2552) ศึกษาเรื่ อง การนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านหนองยางห้วยสะแบก จังหวัดยโสธร
ผลการศึ กษาพบว่า การจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเลิ งนกทา จังหวัด
ยโสธร มีการจัดการความรู ้ คือการบ่งชี้ความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ การประมวล
และกลัน่ กรองความรู ้การเข้าถึงความรู ้การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้รูปแบบการจัดการความรู ้โรงเรี ยนบ้านหนองยางห้วยสะ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 329

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

แบก ได้กาํ หนดเป็ นแผนภูมิเพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิตามขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการความรู ้ และสามารถนําเสนอได้ง่าย
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานต่อหน่วยงาน
การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ทั้งนี้เพราะการปฏิบตั ิการ
ด้านการบิ น จะต้องมี เอกสารที่ เป็ นระเบี ยบปฏิ บตั ิ งานที่ จะต้องมี การวิเคราะห์ ตรวจสอบว่าเนื้ อหาในระเบี ยบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานนั้นมีความถูกต้อง ทันสมัย และทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มิเช่นนั้นอาจ
เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐนันท์ ยอดนพเกล้า (2548)ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการความรู ้
ของโรงพยาบาลรวมแพทย์อาํ เภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การจัดการความรู ้ของโรงพยาบาลโดยรวมและเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้ โรงพยาบาลมีการ
พัฒนาวิธีการปฏิ บตั ิ งานเพื่อการให้บริ การผูป้ ่ วยรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
โรงพยาบาลมีการปรับปรุ งข้อมูลและแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัยการนําข้อมูลจากการบันทึกการปฏิ บตั ิงานมา
จัดทําคู่ มื อการปฏิ บ ัติ งาน หรื อคู่ มื อการใช้อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม บุ คลากรทางการแพทย์ที่ มี อายุ
ประสบการณ์การทํางานตําแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ของโรงพยาบาลโดยรวมและ
เป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ทั้งนี้ เพราะ บุคลากรทางด้าน
การบิน ต้องมีการเรี ยนรู ้ สถานการณ์ทาํ งานใหม่ ๆ เสมอ ๆ และต้องมีการนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป เช่น ระบบการจองตัว๋ เครื่ องบิน ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากลตาม
หลัก ICAOและสามารถนําความรู ้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู ้มาใช้ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนรวมทั้งยัง
สามารถที่จะรับข้อมูลความรู ้ที่ได้จากเพื่อนร่ วมงานมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสิ นใจและปรับปรุ งแก้ไขการ
ทํางานได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฏีการจัดการความรู ้ของสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็ นการศึกษาเพื่อที่จะทําให้ทราบถึงปั จจัยที่การจัดการความรู ้น้ นั มี 7 ปั จจัย คือ
การบ่งชี้ความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ การประมวลและการกลัน่ กรองความรู ้ การ
เข้าถึงความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ ควบคู่กนั เนื่ องจากทั้ง 7 ปั จจัย นั้นเป็ นสิ่ งที่บุคลากร
นั้นต้องการเพราะเป็ นการจัดการความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานและยังเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ดความสุ ขในการ
ทํางาน และเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นต่อไป ดังนั้น ในการศึกษาปั จจัยด้านการจัดการ
ความรู ้ได้แนวทางในการศึกษาปั จจัยการจัดการความรู ้ โดยได้นาํ ทฤษฏีการจัดการความรู ้ของสํานักงาน คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ มาศึกษาโดยได้พิจารณาแล้วว่ามีความคลอบคลุมในทุกๆ ด้านอีก
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญส่ ง หาญพานิ ช (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการความรู ้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการในระดับมาก ขณะที่สภาพเป็ นจริ ง
ในปั จจุบนั เกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความรู ้ได้แก่ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บ
ความรู ้ การนําความรู ้ไปใช้ การแบ่งแลกเปลี่ยนความรู ้ การบริ การความรู ้ การสื่ อสารความรู ้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรม
การไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่ วมและสิ่ งท้าทาย และยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการความรู ้ ลักษณะงานที่ผบู ้ ริ หารมีความ
ต้องการในระดับมากให้มีการนําองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ซึ่ งเกิดจากการบริ หารจัดการความรู ้ไปใช้
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษา “ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร บริ ษทั
การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ โดยรวมแล้วปั จจัยต่าง ๆ นั้นส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น จึงควร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนทั้งด้านการสร้างแสวงหาความรู ้การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้และ
การเรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้อย่างต่อเนื่ อง เพราะมีผลทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร ซึ่ งผล
การศึ กษาดังกล่าวสามารถนํามาเป็ นข้อเสนอแนะและเพื่อนําไปเป็ นประโยชน์ในการนําการจัดการความรู ้ ไปใช้ใน
องค์การ ดังนี้
1. การสร้างแสวงหาความรู ้ ผลการศึกษาพบว่า ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะในหัวข้อ
การแสวงหาความรู ้จากผูร้ ู ้ เช่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน บุคคลอื่น ๆ ตลอดจนเอกสาร และ Internet เพื่อ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดังนั้นในประเด็นนี้ จึงควรส่ งเสริ มให้มีการหาความรู ้กนั ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
เช่น การประชุมกลุ่มย่อยก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน การสรุ ปงานจากหัวหน้างานหรื อผูร้ ับผิดชอบ (Brief) ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานที่
จะทําให้ผูป้ ฏิ บ ัติ งานเกิ ดความเข้าใจในงานที่ ตรงกัน หรื ออาจมี การจัดมุ ม Internet เพื่ อให้ความรู ้ ทบทวนเกี่ ยวกับ
มาตรฐานต่างๆ ทางด้านการบิน และการทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. การจัดการความรู ้ ให้เป็ นระบบบริ ษ ัทฯ อาจมี การรวบรวมประสบการณ์ ในการทํางานที่ ส่ งผลให้เกิ ด
ความสําเร็ จในงานของบุคคลในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็ นระบบ เช่น การรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาค้นหา สื บค้น เพื่อเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่สนใจจากประสบการณ์ดงั กล่าวได้ เพื่อเป็ น
การเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
3. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ประเด็นนี้ บริ ษทั ฯ สามารถนําข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานมาสรุ ปหา
สาเหตุและทําการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ครั้งต่อไปสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน และควรทําการ
รักษาคู่มือการปฏิบตั ิงานไว้ให้มีความละเอียด ชัดเจน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรื อความรู ้ที่จดั เก็บไว้ ก่อนที่จะ
นําไปใช้งาน
4. การเรี ยนรู ้ และนําความรู ้ ไปใช้ผลการศึ กษาพบว่า บุ คลากรสามารถนําความรู ้ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ความรู ้มาใช้ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนประเด็นนี้ ควรจัดตั้งสังคมวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ และการถ่ายทอด
ความรู ้ เช่น แบ่งปั นเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้ และความคิดใหม่ ๆ ในทุกๆ หน่วยงานและควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน มีการบูรณาการให้เข้ากับการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการทําการประเมินผลการจัดการความรู ้ ในแต่ละหน่ วยงานในองค์การและนําผลการประเมินนั้นมา
ปรับปรุ งแก้ไขหน่วยงานให้ดีข้ ึน มีการพัฒนาความรู ้ต่อยอดจากความรู ้เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
2. การศึกษาควรศึกษาระบบการจัดการความรู ้ในองค์การ เพื่อเป็ นแนวทางที่ชดั เจนถึงการสร้างความรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพควรเป็ นอย่างไร
3.ควรศึ กษาระบบการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพราะในองค์การมี รูปแบบการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ที่เป็ นกิ จกรรม
มากมาย ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีขอ้ ดีที่แตกต่างกันออกไป ที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู ้มากขึ้น
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