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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาความคดิเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ ของ บริษทั โซลคลินิก จำกัด ในดา้นต่าง ได้แก่ ด้านการบง่ชีค้วามรู้ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ดา้นการเข้าถึง

ความรู้ ด้านการแบง่ปันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ โดยจำแนกตาม ปจัจัยส่วนบคุคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา ตำแหน่งในการทำงาน ระยะเวลาในการปฎิบัตงิาน ประชากรใน

งานวิจัยน้ีคือ พนักงานบริษัท โซลคลินิก จำกัด กลุ่มตัวอย่างทีต่อบคำถาม จำนวน 110 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลคือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหข์้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี ่ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบว่า



2 
 

1.การศึกษาเร่ืองความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด มีผูต้อบ

แบบสอบถามรวมทัง้สิ้น 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40 อายุ 26-35 ป ีจำนวน 60 

คน คดิเป็นร้อยละ 54.50 สถานภาพ โสด จำนวน 79 คน คิดเปน็ร้อยละ 71.80 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 65 

คน คดิเป็นร้อยละ 59.10 มีตำแหน่งในการทำงาน พนักงานทรีตเม้นต ์จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ระยะเวลาใน

การปฎิบตัิงาน ต่ำกวา่ 1 ป ีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90  

2.ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้, ด้านการเข้าถงึความรู้, 

ด้านการบ่งชี้ความรู้, ดา้นการเรียนรู้, ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้, ด้านการจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ, ด้านการ

แบ่งปันและแลกเปลีย่นการเรียนรู้ ตามลำดับ 

 

ABSTRACT 

The study of the Opinions of Employees on Knowledge management of Seoulclinic Company 

Limited. The objective is to study of the Opinions of Employees of Knowledge management of 

Seoulclinic Company Limited. Include Knowledge identification, Building and seeking knowledge, In 

organizing knowledge into a system, In the area of knowledge processing and refining, Knowledge 

access, Sharing and exchanging knowledge, Learning. Classified by Personal factors of respondents 

include Gender, Age, Status, Education level, Working position, work period. The population in this 

research was employees of Seoulclinic Company Limited. The sample consisted of 110 respondents. 

The instruments for collection data were questionnaires. Perform data analysis using computer 

software for frequency, Percentage, Average and Standard deviation. 

The research found that 

1.The study of the Opinions of Employees of Knowledge management of Seoulclinic Company 

Limited. The employees all respondents 110 people.   There are female 95 people representing 

86.40%. Most of them are 26-35 years old 60 people representing 54.50%. Most of them are single 79 

people representing 71.80. Most them had a bachelor's degree 65 people representing 59.10%. Most 

of Working position Beauty Treatment 35 people representing 31.80%. Most of the work period is less 

than 1 year 56 people representing 50.90 %  
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2. The study of the Opinions of Employees of Knowledge management of Seoulclinic 

Company Limited. Overall is at a high level. When considering aspects at a high level are Knowledge 

Creation and Acquisition, Knowledge Access, Knowledge Identification, Learning, Knowledge 

Codification and Refinement, Knowledge Organization, Knowledge Sharing. 

 

บทนำ 

ปัจจุบันการแขง่ขันทางด้านเศรษฐกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้หลายองค์การพยายามสร้างความแตกต่าง

ให้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขัน โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการทำงาน 

เพื่อให้การทำงานน้ัน สะดวกรวดเร็วลดความผดิพลาดที่จะเกิดขึน้ แต่ทัง้น้ี ปัจจัยทีส่ำคญัที่สดุซ่ึงเป็นส่วนสำคัญทีช่่วยใน

การขับเคลื่อนองค์การใหเ้จริญก้าวหน้า น่ันก็คือ “บคุลากรในองค์การ” โดยบคุลากรในองค์การจะต้องมีการพฒันาความ

รู้อยู่สม่ำเสมอ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและนำไปสู่ประสิทธิผลขององค์การน่ันเอง ซ่ึงการที่จะทำให้

บุคลากรปฏิบัตงิานอยา่งมีคุณภาพมากขึ้นน้ัน ผู้บริหารควรใหค้วามตระหนักในการเพิ่มคุณภาพของบุคลากร โดยการให้

ความสำคัญกับความรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอยา่งยิ่งขององค์การ ทัง้น้ี ทุกคนในองค์การจงึจำเป็นต้องพฒันา

ความรู้ต้องรับผดิชอบต่อความคดิใหม่ๆ ของตน และต้องพยายามพัฒนาความคดิเหลา่น้ันให้เป็นจริงทีสุ่ดเท่าที่จะทำได ้ 

โดยเฉพาะการบริหารองค์กรน้ันได้เข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลีย่นแปลงที่ เรียกว่า สงัคมแหง่ความรู้ และระบบ

เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยทางผู้วิจัยน้ี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคดิด้านความรู้และการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน สำหรับความรู้น้ันจะมีทิศทางของการพฒันาตัง้แต่ระดับข้อมูลจนถงึระดับปญัญา สว่นการจัดการความรู้เป็น

กระบวนการของการถ่ายโอนความรู้อยา่งเหมาะสมและเป็นระบบเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การเกิดองคค์วามรู้ต่างๆ ใน

องค์กรและสรรคส์ร้างเป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม  

เน่ืองจากในปัจจุบันองค์กรต้องการการเตบิโตอย่างยัง่ยืนเพื่อที่จะ ขยายขดีความสามารถขององค์กรให้มากขึ้น 

ซ่ึงส่วนสำคัญในการพฒันาองค์กรใหเ้ตบิโตได้น้ัน คือ การพัฒนาองค์กรจากภายใน ซ่ึงคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของ

องค์กร ซ่ึงเร่ิมได้จากการพัฒนาองคค์วามรู้ของพนักงานที่มีอยู่แล้วขององค์กรให้เติบโต และเขา้ถงึองคค์วามรู้ได้มากขึ้น 

เพื่อที่จะสร้างองค์กรแหง่การเรียนนรู้ ที่จะมีส่วนช้วยในการพัฒนาขีดความสามารถและการเข้าถงึข้อมูลความรู้ ที่บริษทั

รวบรวมเก็บไว้ เพื่อเป้นแนวทางในการพัฒนางานใหด้ียิง่ขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายองค์กร ที่สร้างให้พนักงานสามารถ

เรียนนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่มเพื่อพูดคุยแสดงความคดิเหน็ หรือ สามารถหาข้อมูลจากแห่งอ้างอิงอ่ืนๆเพื่อ

เปรียบเทียบการบริการของบริษัทตนเอง กับบริษัทคูแ่ขง่ วา่มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน เพื่อนำเสนอในปรับปรุง 

พัฒนาการบริการใหด้ียิง่ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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วัตถุประสงค์การวจิัย 

 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด มีขอบเขต

การวิจัยดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ คือ  

ปัจจัยส่วนบคุคลของพนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตำแหน่งในการ

ทำงาน ระยะเวลาในการปฎิบัตงิาน 

ตัวแปรตาม คือ 

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการ

บ่งชีค้วามรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ ด้านการเขา้ถงึความรู้ ดา้นการแบง่ปันและแลกเปลีย่นการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ 

ขอบเขตด้านประชากร 

พนักงานของ บริษทั โซลคลินิก จำกัด  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง วันที่ 10-30 มกราคม พ.ศ.2564   

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวจิัย 

1. ทำให้ทราบถงึความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการตามรู้ของพนักงาน บริษัท โซลคลินิก จำกัด 

2.นําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการจดัการความรู้ของบคุลากรใน

องค์กร บริษัท โซลคลินิก จำกัด 

3. เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการจดัการความรู้ขององคก์รอ่ืนๆ ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพฒันาการของ

ความรู้ หรือการจดัการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทัง้หมด 7 ขั้นตอน 

1.การบ่งชีค้วามรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายคืออะไร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้าง แสวงหา รวบรวม

ความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตำแหน่งในการทำงาน 

6. ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 

การจัดการความรู ้

1.การบง่ช้ีความรู ้

2.การสร้างและแสวงหาความรู้              

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

5.การเข้าถึงความรู ้

6.การแบง่ปันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

7.การเรียนรู้         

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เปน็การกำหนดโครงสร้างความรู้ แบง่ชนิด ประเภท 

เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานไดง้่าย 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดยีวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทำใหผู้้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการไดง้่ายและสะดวก 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6.การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่

เป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) อาจจดัทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็น

ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทำเป็นระบบทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหง่การ

เรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสบัเปลีย่นงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลีย่นความรู้ เป็นต้น 

7.การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปญัหา และทำให้เป็นส่วนหน่ึงของ

งาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และ

หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ บรษิัท โซลคลินิก จำกดั 

บริษัท โซลคลินิก จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ คลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ กังนัมคลินิกเวช

กรรม ซ่ึงเป็นคลินิกที่ให้บริการแบบมาตรฐานเกาหล ีโดยการรวบรวมนวัตกรรมที่ดีที่สดุ ทัว่โลกมารอให้บริการคุณ ใน

ราคาสบายกระเป๋า ที่ทุกคนเอ้ือมถึง โดยกังนัมคลินิกเวชกรรม พร้อมที่จะเปิดเผยความงามท่ีดีทีสุ่ดในแบบของคุณ โดยเรา

มุ่งม่ันที่จะให้บริการด้วยเคร่ืองมือและเทคนิกที่ทันสมัย ปลอดภยั มีทีมบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ยึดม่ันใน

มาตรฐานและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ พฒันาคุณภาพการบริการและความพงึพอใจ ดูแลผู้รับบริการดว้ยความจริงใจ 

และบริหารองค์กรให้เติบโต อย่างม่ันคง การบริการ เลเซอร์กำจดัขน ด้วยเคร่ือง Long Pulse ND Yag Laser, เลเซอร์

หน้าใส Dual Yellow Laser,ฉดีวิตามินผิว เป็นต้น 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

นายนุกูล ศรีนวล (2553) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สาํนักงานเขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีการจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ด้านการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้และด้านการใชป้ระโยชน์

ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีการจดัการความรู้แตกต่างกัน โดยครูผู้สอนเพศชายมีค่าเฉลี่ย 

การจัดการความรู้โดยรวมและรายด้านสงูกว่าครูผู้สอนเพศหญงิ 3) ครูผู้สอนที่มีวฒุิการศึกษาต่างกันมีการจดัการความรู้

แตกตา่งกัน โดยครูผู้สอนที่มีวฒุิการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นสูงกว่า

ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 4) ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้น

แตกตา่งกัน โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มาก ค่าเฉลี่ยการจัดการความรู้โดยรวมและรายด้านสูงกวา่ครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์น้อย  

ชนิษา ศักดิแ์พทย ์(2555)  ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ของบคุลากรเทศบาลตําบลแสนตุง้ อําเภอเขาสมิง 

จังหวดัตราด ผลการวิจัย พบว่าการจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลตําบลแสนตุง้ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดย

ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ด้านการถ้ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 

รองลงมาด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บ ความรู้และสบืค้นความรู้และด้านการสร้างความรู้ การจดัการความรู้

ของบคุลากรเทศบาลตําบลแสนตุ้งอําเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราดจาํแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน จําแนกตามอายแุละประสบการณ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสําคญัทางสถติ ิ

จงลักษ เวชธรรมา (2556) เพื่อศึกษา การจดัการความร้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอแหลมสิงห์ จงัหวดั

จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอแหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวม

และรายด้าน ด้านการเรียนรู้ ด้านการเข้าถงึความรู้ ด้านการบง่ชีความรู้ ด้านการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ด้านการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทยีบความคดิเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการจดัการความรู้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลอําเภอแหลมสงิห ์จังหวัดจันทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิต 

จุฑารัตน์ สทิธิสันติกล (2557) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพบ้านแม่กำ

ปอง อำเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศึกษาและการสังเคราะห์กรอบความคดิ พบว่า กระบวนการจดัการความรู้

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ้านแม่กาปองมีพฒันาการมาจากการจัดการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ซ่ึงอยู่บนฐานความรู้

และประสบการณ์ของท้องถิ่น ทั้งน้ี ขั้นตอนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้มีความเด่นชดัที่สดุในกระบวนการจัดการ

ความรู้ และมีความเก่ียวพันกบขั้นตอนการกาหนดความรู้ การสร้างความรู้ และการเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

สำหรับขั้นตอนการเข้าถึงความรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชงิสขุภาพเป็นช่องทางสำคญั อยางไรก็ตาม 

กระบวนการจัดความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลและกลันกรองความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ้านแม่กา

ปองไม่มีความชดัเจนในเชงิเอกสารมากนัก จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
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ใจชนก ภาคอัต (2557) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ด้านการบง่ชีค้วามรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่เทา่กับ 3.77 

กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นเก่ียวกับการจดัการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กับ 3.58 กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็น

เก่ียวกับการจดัการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการเก็บและ

เข้าถงึความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ด้านการแบง่ปันแลกเปลีย่นความรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการความรู้ ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ด้านการนําความรู้ไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.69 

สุริโย กัณหา(2558) ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลติเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมอาหาร ผลการศึกษาพบว่า การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการความรู้ในองค์กรเกินร้อยละ 78 

ของผู้ใชง้านมีความพึงพอใจ และระดับความความพงึพอใจในระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ผู้ใชง้านมีความ

พึงพอใจเกินร้อยละ 63 ด้วยการสอบแบบสอบถามหลงัจากการเข้าใชง้านระบบการจัดการความรู้ มีจำนวนผู้เขา้ใช้งานใน 

Web Page ถงึ 300 คน และยังมีการเข้าใชง้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปรากฏจำนวนการลาออกของวศิวกรลดน้อยลงอย่าง

เห็นได้ชดั หลังจากมีการดำเนินการที่มีการจัดตัง้ทีมงานการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมของวิศวกรในองค์กร เป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผูป้ฏิบตังิาน จากผลการประเมินทั้งหมดสรุปได้วา่ การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถนำมาใช้ในองค์กรอย่างได้ผล ถงึแม้ว่าองค์กรจะมีปัญหาการเข้าออกของพนักงาน องค์กรยงัคงรักษาความรู้ของ

องค์กรไว้ได้และไม่สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร ผูป้ฏิบัตงิานมีความพึงพอใจในการใชง้านระบบการจัดการ

ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น ผลจากการจัดการความรู้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นได้ชดัเจน และมีการ

ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองจนพัฒนา ผลติภัณฑ์เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมใหม่ สามารถแขง่ขันกับคูแ่ขง่ในตลาดได ้และช่วยให้

ประเทศพฒันาไปสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ไดต้่อไป 

กฤติกา พูลสุวรรณ (2559) ศึกษา เร่ือง การจัดการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1. การจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังน้ี การกำหนดองคค์วามรู้ การแบง่ปัน

องค์ความรู้การรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม ่การคัดเลือกองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้การ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการจัดเก็บองคค์วามรู้ ตามลำดบั 2. การบริหารงานดา้นวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพฒันาหลักสตูรสถานศึกษาการแนะ

แนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพฒันาแหลง่เรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ตามลำดบั 3. การจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่าง มี นัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์

กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 

 

วิธดีำเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชงิสำราจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท โซลคลินิก จำกัด จำนวน 110 (ที่มา : ทะเบียนพนักงานของ 

บริษัท โซลคลินิก จำกัด) คนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการคำนวณหา กลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงกำหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% (Taro 

Yamane,1973 ) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มประชากรที่กำหนดไว้ จำนวน 110 คน 

2.เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้้อมูลครบถว้นและครบจำนวนที่แจกไป 110 ฉบบั เพื่อนำไปจัดทำและเตรียม

สำหรับการวิเคราะห์ทางสถติ ิ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาทำการประมวลผลวิเคราะหข์้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS Version 26.0) 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับการวเิคราะหข์้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

ตำแหน่งในการทำงาน และ ระยะเวลาในการปฎิบตัิงาน 

2. ใช้คา่เฉลี่ย (Mean) สำหรับการวิเคราะห์ระดับความคดิเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ของ บริษัท โซล

คลินิก จำกัด 

3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สำหรับการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นของพนักงานต่อการ

จัดการความรู้ของ บริษทั โซลคลินิก จำกัด 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจดัการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด มีผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้หมด 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 86.40 และเพศ ชาย จำนวน 15 

คน คดิเป็นร้อยละ 13.60 ส่วนใหญ ่มีอาย ุ26-35 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ  16-25 ปี 

จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 , 36-45 ป ีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 , 46 – 55 ปี จำนวน 0 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0 และ สูงกว่า 55 ป ีจำนวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จำนวน 79 คน คดิ

เป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ สมรส 30 คน คดิเป็นร้อยละ 27.30 และ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จำนวน 1 คน คดิ

เป็นร้อยละ 0.90 ตามลำดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อละ 33.60 ,อนุปริญญา/เทยีบเทา่ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยบละ 6.40 

และ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.90 ปริญญาโท จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , สูงกว่า ปริญญา

โท จำนวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามลำดบั สว่นใหญ ่มีตำแหน่งในการทำงาน พนักงานทรีตเม้นต ์จำนวน 35 คน คดิ

เป็นร้อยละ 31.80 รองลงมา คือ พนักงานขาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ,แพทย์ จำนวน 19 คน คดิเป็นร้อย

ละ 17.30 , พนักงานออฟฟิศส่วนกลาง จำนวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 13.60 , แคชเชียร์ จำนวน 8 คน คดิเป้นร้อยละ 

7.30 คน และผู้จัดการสาขา จำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 6.40 ตามลำดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฎบิัตงิาน ต่ำกว่า 

1 ป ีจำนวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมา คือ 1 – 2 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และ 3 – 5 ปี 

จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 สงูกว่า 5 ปี จำนวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามลำดับ 
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ผลการวิเคราะหขื้อมูลส่วนที่ 2 ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด 

จำแนกตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้, ดา้นการเข้าถึงความรู้, ด้านการบ่งชีค้วามรู้, ด้านการเรียนรู้, ด้านการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้, ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ, ดา้นการแบง่ปันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามลำดับ (�̅� = 3.97 , �̅� 

= 3.96 , �̅� = 3.94, �̅� = 3.94  �̅� = 3.91 , �̅� = 3.90 , �̅� = 3.87) ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวจิัย 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

การศึกษาเร่ืองความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด มีผูต้อบ

แบบสอบถามรวมทัง้สิ้น 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40 และเพศ ชาย จำนวน 15 

คน คดิเป็นร้อยละ 13.60 อาย ุ26-35 ป ีจำนวน 60 คน คิดเปน็ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ  16-25 ปี จำนวน 43 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.10 และ 36-45 ป ีจำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 6.40 ตามลำดับ สถานภาพ โสด จำนวน 79 คน คิด

เป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ สมรส 30 คน คดิเป็นร้อยละ 27.30 และ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จำนวน 1 คน คดิ

เป็นร้อยละ 0.90 ตามลำดบั ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา

ตอนปลาย จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อละ 33.60 ,อนุปริญญา/เทยีบเทา่ จำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยบละ 6.40 และ 

มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.90 ตามลำดับ มีตำแหน่งในการทำงาน พนักงานทรีตเม้นต ์จำนวน 

35 คน คดิเป็นร้อยละ 31.80 รองลงมา คือ พนักงานขาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ,แพทย ์จำนวน 19 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.30 , พนักงานออฟฟิศส่วนกลาง จำนวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 13.60 , แคชเชียร์ จำนวน 8 คน คดิ

เป็นร้อยละ 7.30 คน และผู้จัดการสาขา จำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 6.40 ตามลำดับ ระยะเวลาในการปฎิบตัิงาน ตำ่

กวา่ 1 ปี จำนวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมา คือ 1 – 2 ปี จำนวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 35.50 และ 3 – 5 

ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามลำดับ 

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้, ด้านการเข้าถงึความรู้, 

ด้านการบ่งชี้ความรู้, ดา้นการเรียนรู้, ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้, ด้านการจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ, ด้านการ

แบ่งปันและแลกเปลีย่นการเรียนรู้ ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 

1.ด้านการบง่ชี้ความรู ้

 ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บริษทัฯ มีการระบุ ความรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ , ความรู้จากการ

วิเคราะห์นโยบายการ จดัการความรู้จากส่วนกลาง , ความรู้การจําแนกองคค์วามรู้ที่จําเป็นต้องมีเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย

ขององค์กร  , ความรู้ที่สําคัญจากกระบวนการ ทาํงานตามคู่มือการปฏิบตัิงาน , ความรู้จากปญัหาในการทํางาน 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2557) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

2.ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ 

จากงานที่ปฏิบัติอยู่ , มีการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากผู้รู้/ที่ปรึกษา , มีการทบทวน/ปรับปรุงความรู้ในการ , มีการ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา , มีการจัดการศึกษา หาความรู้  ตามลำดบั ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 

นายนุกูล ศรีนวล (2553) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สาํนักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

3.ด้านการจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการบันทึก รวบรวม หรือจดัเก็บความรู้ไว้ เป็นลายลักษณ์

อักษร, มีการจัดทาํเอกสารความรู้แจกจ่ายให้กับบคุลากร, , การจัดทําระบบฐานข้อมูลความรู้ , มีการจัดทาํคู่มือการ

ปฏิบตัิงานที่สาํคญัมีการจัดทําระเบียบปฏบิัตเิพื่จัดเก็บความรู้ ในการปฏิบัตงิานที่จําเป็น, การจดัทําระบบฐานข้อมูล

ความรู้ ตามลำดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุริโย กัณหา(2558) ศึกษาเร่ือง การจัดการความรู้เพื่อการพฒันา

ผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลติเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมอาหาร งานวิจัยน้ีเป็นการนำการจดัการความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการสร้างองคค์วามรู้ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ในการพัฒนาผลติภัณฑ์  

4.ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการตรวจสอบวิเคราะห์ความรู้จากตัวชี้วัด เพื่อให้ไดค้วามรู้ที่

เป็นประโยชน์, มีการปรับปรุงความรู้ให้มเีน้ือหา ทันสมัยครบถ้วน, มีการประมวลความรู้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
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สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก, มีผู้เชีย่วชาญ/นักวิชาการตรวจสอบและ กลั่นกรองความรู้ที่สําคัญ , มีการจดัทําความรู้ให้

อยู่ในรูปแบบ และภาษาที่เขา้ใจง่าย ตามลำดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ กฤติกา พูลสุวรรณ (2559) ศึกษา เร่ือง 

การจัดการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  

5.ด้านการเข้าถึงความรู้  

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการฝึกอบรมโดยการใชเ้น้ือหาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร์, 

มีการกำหนดระดับของการเข้าถงึข้อมูล, มีระบบ LOG IN เพื่อเข้าถงึ ฐานข้อมูลความรู้, มีการประชาสัมพันธ์แหล่งเข้าถงึ

ความรู้ให้แก่บคุลากร, มีการจัดทําเอกสารความรู้แจกจ่ายให้กับบุคลากร ตามลำดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 

ชนิษา ศักดิแ์พทย ์(2555)  ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ของบคุลากรเทศบาลตําบลแสนตุง้ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

6.ด้านการแบ่งปันและแลกเปล่ียนการเรียนรู้  

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในการทํางาน , มี

การเผยแพร่ความรู้ผา่นทางช่องทางสื่อสารในองค์กรให้กับ บุคลากร, มีการสอนงานโดยการใช้ระบบพีเ่ลี้ยงให้กับบุคลากร, 

การยืมตัวบคุลากรจากหน่วยงานภายนอกมา, มีการแลกเปลีย่นความรู้จากการไป อบรม ศึกษาดูงาน ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จุฑารัตน์ สิทธิสันติกล (2557) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจดัการความร้ด้านการท่องเที่ยวเชงิ

สุขภาพบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  

7.ด้านการเรียนรู้  

ความคดิเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ ของ บริษัท โซลคลินิก จำกัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พนักงานมีการเรียนรู้ด้วยการศึกษาเอกสารความรู้, พนักงานมีการ

เรียนรู้จากการทํางานร่วมกันเป็นเครือขา่ย, พนักงานมีการนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สัมมนามา ประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบตัิงาน, พนักงานมีการเรียนรู้จากการทํางานเป็นคณะหรือทมีงานใน โครงการตา่ง ๆ , พนักงานมีการเรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัตเิกิดประสบการณ์ตรง ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จงลักษ เวชธรรมา (2556) เพื่อศึกษา การ

จัดการความร้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจันทบุรี 

 

 

 



14 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.ด้านการบง่ชี้ความรู้  

สิ่งทีต่้องปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการะบคุวามรู้ วิสัยทศัน์ พันธกิจ กล่าวคือ บริษทั โซลคลินิก จำกัด ควรมีการ

ระบุ แนวทางองคค์วามหลักขององค์กรว่าควรปฎิบัตติามแนวทางไหน เพื่อที่จะสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

2.ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการจัดการศึกษา หาความรู้จากบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีการ

สร้างสรรค์องคค์วามรู้ใหม ่ๆ จากงานที่ปฏิบตัิอยู ่กล่าวคือ บริษทั โซลคลินิก จำกัด ควรมีการ ศึกษาองค์ความรู้ที่เกิดจาก

การพัฒนาของบุคคากรภายในองค์กร ที่สามารถนำมาปฎิบตัิงานได้จริง และเกิดผลประโยชน์ต่อองค์กร โดยนำความรู้ 

ส่วนน้ันมาเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้พนังงานท่านอ่ืน เกิดการเรียนรู้ และนำไปพัฒนางานของตนเอง  

3.ด้านการจดัความรู้ให้เป็นระบบ  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการบันทึก รวบรวม หรือจัดเก็บความรู้ไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ 

บริษัท โซลคลินิก จำกัด ควรมีการ บันทึก รวบรวม องค์ความรู้ภายในองค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะสามารถถือ

เป็นสมบัตขิององค์กร โดยจัดเก็บไว้ภายในบริษัท ที่พนักงานทุกภาคส่วนสามารถ เรียนรู้เพื่อศึกษาเอามาเป็นแนวทางใน

การแปฎิบตังิาน 

4.ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการตรวจสอบวิเคราะห์ความรู้จากตัวชี้วดั เพื่อให้ไดค้วามรู้ที่เป็นประโยชน์ 

กล่าวคือ บริษัท โซลคลินิก จำกัด ควรมีการประเมินองคค์วามรู้ เพื่อคดัสรรความรู้ที่มรประโยชน์จริงๆ ต่อองค์กร และ

นำเสนอแก่ทางผู้บริหารวา่องคค์วามรู้ไหนมีคา่ต่อองค์กรมากกวา่กัน 

5.ด้านการเข้าถึงความรู้  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการฝึกอบรมโดยการใชเ้น้ือหาจากองคค์วามรู้ที่มีอยู่ในองค์กร กลา่วคือ 

บริษัท โซลคลินิก จำกัด ควรนำคฝามรู้ที่มีอยู่ในองค์กรออกมา เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการอบรมความรู้

ขององค์กร เพื่อที่พนักงานจะได้เรียนรู้ ถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 

6.ด้านการแบ่งปันและแลกเปล่ียนการเรียนรู้  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ บริษัทฯ มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในการทาํงานกล่าวคือ บริษัท 

โซลคลินิก จำกัด ควร ให้มีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลีย่นองค์ความรู้ ภายในแก่สว่นรวม และ ร่วมแสดงความ

คิดเห็น ทัศนคตติ่อการจัดการความรู้ของตนเอง 
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7.ด้านการเรียนรู้  

สิ่งทีต่้องแก้ไขปรับปรุง คือ พนักงานมีการเรียนรู้ด้วยการศึกษาเอกสารความรู้ต่าง ๆ และ นําไปใช้ในการทํางาน 

กล่าวคือ บริษัท โซลคลินิก จำกัด ควรสร้างบรรยากาศดา้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถ

ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปปฎิบตัิใช้งานจริง โดยมีการเรียนรุถึงเอกสารความรู้ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถ

ปฎิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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