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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งรูปแบบการจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา
องค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคม 2) ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
จัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 3) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาใน
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมตามสมการโครงสร้าง และ 4) สร้างคู่มือการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรม
สือ่ สารโทรคมนาคม การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ ศี กึ ษาเชิงผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้และด้านอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม การศึกษาเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นพนักงานระดับผูบ้ ริหารและระดับผูป้ ฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคม และใช้
การสนทนากลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ ให้ความเห็นชอบรูปแบบและคูม่ อื การจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสือ่ สาร
โทรคมนาคม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณทางสถิตดิ ว้ ยวิธกี าร
วิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคมตามสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทุนทางปัญญา และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อกระบวนการจัดการความรู้
ซึ่งมีค่าสถิติทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คู่มือการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน�ำ ส่วนที่ 2 มิติและองค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรู้ และส่วนที่ 3 มาตรการ
ส่งเสริมทุนทางปัญญา รูปแบบการจัดการความรู้และคู่มือการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยมติเอกฉันท์ในด้านความเหมาะสมในการน�ำไปใช้
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, การจัดการความรู้, ทุนทางปัญญา, อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม, คู่มือ

การอ้างอิงบทความ: ธัญญรัศม์ เพ็ตตี้กรูว์ สุภัททา ปิณฑะแพทย์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ วิเชียร เกตุสิงห์, “รูปแบบการจัดการความรู้
สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, หน้า 243–253,
ม.ค.–มี.ค. 2561.

243
-17-0000(243-254)P5.indd 243

4/10/61 BE 2:37 PM

D. Pettigrew et al., “Knowledge Management Model Leading to Intellectual Capital in Telecommunication Industry.”
Research Article

Knowledge Management Model Leading to Intellectual Capital in
Telecommunication Industry
Dhanyaras Pettigrew* and Supatta Pinthapataya

Industrial Business and Human Resource Development, Faculty of Business and Industrial Development, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Teravuti Boonyasopon

Department of Teacher Training in Mechanical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

Wichien Ketsingha

Office of the Education Council, Ministry of Education, Bangkok Thailand.
*Corresponding Author, Tel. 08–2917–9000, E-mail: dhanyaras_pet@truecorp.co.th DOI: 10.14416/j.kmutnb.2018.01.004
Received 2 May 2017; Accepted 6 June 2017; Published online: 8 January 2018
© 2018 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract
The objectives of the research of Knowledge Management Model Leading to Intellectual Capital
in Telecommunication Industry were to: 1) study the components of knowledge management model
leading to intellectual capital in telecommunication industry, 2) study the factors influencing the
knowledge management model leading to intellectual capital in telecommunication industry, 3) develop
a knowledge management model leading to intellectual capital in telecommunication industry, and
4) create a manual of knowledge management model leading to intellectual capital in telecommunication
industry. The research applied a mixed method of qualitative and quantitative approaches. Qualitative
data were obtained by using in-depth interview with the knowledge management and telecommunication
industry professionals and were analyzed by content analysis. Quantitative data were obtained by using
the questionnaires with participants working in telecommunication industry and were analyzed by using
the structural equation modeling (SEM). Focus-group discussion was applied to confirm knowledge
management model and to approve the knowledge management manual leading to intellectual
capital in telecommunication industry. The research results indicated that knowledge management model
leading to intellectual capital in telecommunication industry based on assumptions was consistent with
the pertinent empirical data that the knowledge management processes and the success factors of
knowledge management had a positive influence on the intellectual capital in telecommunication
industry, and the success factors of knowledge management had a positive influence on the knowledge
management processes. The knowledge management manual leading to intellectual capital in
telecommunication industry was composed of 3 parts: Part 1: Introduction; Part 2: The dimensions and
the model of the knowledge management; Part 3: Guideline for enhancing intellectual capital. The model and
the knowledge management manual leading to intellectual capital in telecommunication industry were
approved with consensus agreement for the appropriateness in application.
Keywords: Model, Knowledge Management, Intellectual Capital, Telecommunication Industry, Manual.
Please cite this article as: D. Pettigrew, S. Pinthapataya, T. Boonyasopon, and W. Ketsingha, “Knowledge management
model leading to intellectual capital in telecommunication industry,” The Journal of KMUTNB, vol. 28, no. 1, pp. 243–253,
Jan.–Mar. 2018 (in Thai).
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1. บทน�ำ
		รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในยุคระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลที่มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคมจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การพั ฒ นาระบบสื่ อ สารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ท� ำ ให้ ก าร
เชื่อมโยงเครือข่ายสามารถกระจายไปได้ทั่วโลก ส่งผลให้
หน่วยงานโทรคมนาคมภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการด�ำเนินการเพื่อให้รูปแบบของกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมสามารถพั ฒ นาไปได้ บ นพื้ น ฐานของกลไก
ทางการตลาดและการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค [1]
ซึ่งในปัจจุบันด้วยนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เป็นวิสัยทัศน์
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Engines of Growth) น�ำไปสู่ Value–Based
Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
		การสร้างพลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกให้เกิดขึ้น
โดยมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการจากยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Economy) ที่มีการขยายตัวจากอุตสาหกรรม
หนั ก หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ ต ้ อ งใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกล แรงงาน
เทคโนโลยีระดับสูง และเงินทุนจ�ำนวนมาก มาสูย่ คุ เศรษฐกิจ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Economy) ส่ ง ผลให้ มี
ความรู้กระจายอยู่ทั่วโลกที่ไร้พรมแดน เป็นการสร้างความ
เปลีย่ นแปลงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว
จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก าร รวมทั้งเป็น การยกระดับ คุ ณ ภาพ
วิชาชีพบุคลากร [2]

		ธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มี
ความส�ำคัญเนื่องจากเป็นธุรกิจฐานหลักที่สนับสนุนและ
เชื่ อ มโยงปั จ จั ย ต่ า งๆ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ทางธุรกิจแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ต้อง
มีการพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือทางธุรกิจเทคโนโลยีในเชิง
การแข่งขัน เพื่อชิงต�ำแหน่งผู้น�ำในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคม ด้วยนโยบายการเปิดเสรีตลาดสื่อสาร
โทรคมนาคม (Liberalization) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อสามารถด�ำรงอยู่ได้
ภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงการเกิดขึ้นของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในยุคระบบ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีรูปแบบ
ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้
ธุ ร กิ จ สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ด้ ว ย
การสร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายกรอบ
การด�ำเนินธุรกิจให้กว้างขึน้ ด้วยการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภคโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี [3]
		ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ธุ ร กิ จ สื่ อ สาร
โทรคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญรุดหน้า
คือความรู้ขององค์กร โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยี สู ่ 3G และ 4G ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การลงทุ น ที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อผูใ้ ห้บริการทีต่ อ้ งมีการลงทุนวางโครงข่าย
เพื่อน�ำคลื่นความถี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ การ
บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อต่อยอดนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
จึงมีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปในทิศทาง
ตามสถานการณ์ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการแสวงหาแนวทางไปสู่ความรู้ใหม่และใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า
ขององค์กรให้มีความรู้และทักษะในการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมีกระบวนการจัดการความรู้
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาหรือความรู้
ขององค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และยากต่อการลอกเลียนแบบ

245
-17-0000(243-254)P5.indd 245

4/10/61 BE 2:37 PM

ธัญญรัศม์ เพ็ตตี้กรูว์ และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม.”

ทีส่ ามารถน�ำความส�ำเร็จมาสูอ่ งค์กรได้ ท�ำให้บคุ คลใช้ความรู้
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่น�ำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การพัฒนา ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
ไม่เพียงแต่อาศัยความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficient Resource Utilization) แต่ต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและความสามารถ เป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ [4]
		การน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดหาและสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันมาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�ำงานที่
เรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ท�ำให้เกิดทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) อันมีคณ
ุ ค่า
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร โดยเฉพาะในการด�ำเนิน
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ในเชิงธุรกิจและในเชิงการผลิต
จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งและพัฒนา
รูปแบบอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่
หลากหลาย ท�ำให้ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมต้องเร่งปรับตัว
ให้มีความพร้อมในการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และ
โครงสร้างความรู้ เพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในกระแสโลกธุรกิจ การจัดการความรู้ จึงเป็นกลยุทธ์หลักที่
องค์กรต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้มีการน�ำความรู้ออกมาใช้
ด้วยการสร้างความรู้ การเก็บรักษาความรู้ และการยกระดับ
ความรู้ให้เกิดเป็นทุนทางปัญญาที่ช่วยสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน [5] การพัฒนาฐาน
ความรู้หรือทุนทางปัญญาจึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพราะท�ำให้บุคลากรน�ำความรู้ออกมาใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ทุนทางปัญญาให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็น
ผลท�ำให้องค์กรมีขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง
		การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละต่ อ ยอดนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล
ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทขององค์ ก รด้ ว ย
การส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยการสร้างสังคม
แห่งการแบ่งปันและสร้างสรรค์ให้เกิดทุนทางปัญญาอันมี
คุณค่ายิ่ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการรับบทบาทส�ำคัญเพื่อ
การปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคม ในการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นรากฐาน
ของการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ ยั่ ง ยื น
ต่อไป [6]
		ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญา
ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญาในอุตสาหกรรม
สือ่ สารโทรคมนาคม 3) เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมตาม
สมการโครงสร้าง และ 4) เพื่อสร้างคู่มือการจัดการความรู้
สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
		การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		2.1.1 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผูท้ ี่
มีความเชีย่ วชาญด้านการจัดการความรูแ้ ละผูม้ ปี ระสบการณ์
ที่ช�ำนาญการในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
		2.1.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ พนักงานระดับ
ผู้บังคับบัญชาและระดับผู้ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคม
		2.1.3 กลุ่มเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการ
จัดการความรู้และด้านอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
2.2 การด�ำเนินการวิจัย
		ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การ
ความรู้สู่ทุนทางปัญญาจากเอกสารงานวิจัยที่ได้ค้นคว้า เพื่อ
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สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย และสร้างค�ำถามการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
		ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทาง
ปัญญา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและน�ำข้อมูลไป
สร้างแบบสอบถาม
		ขั้นที่ 3 ออกแบบและสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการความรู้ ส่วนที่ 3 ปัจจัยส�ำเร็จ
ในการจัดการความรู้ และส่วนที่ 4 ทุนทางปัญญา
		ขั้ น ที่ 4 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง
เป็ น พนั ก งานระดั บ ผู ้ บ ริ ห ารและระดั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารใน
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
		ขั้ น ที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling; SEM) เพื่อหาความ
สอดคล้องของรูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาใน
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมตามสมมติฐานและสร้าง
คู่มือการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรม
		ขัน้ ที่ 6 น�ำรูปแบบและคูม่ อื การจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทาง
ปัญญาในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคมทีพ่ ฒ
ั นาและสร้าง
ขึ้นเข้าสู่การสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและคู่มือ
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		2.3.1 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
		2.3.2 เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ข้อสรุปและตีความ (Conclusion Interpretation) และ
การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Conclusion of Quality
Research)
		2.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
		1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ รรณนา เพือ่ แสดงลักษณะ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
		2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ รรณนา เพือ่ แสดงลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
		3) การวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ เพื่อค�ำนวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation)
		4) การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�ำลองตาม
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
วิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
3. ผลการวิจัย
		3.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) การจัดการความรู้ ด้านกระบวนการ
เก็บรักษาความรู้ 2) ปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้ ด้าน
การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และ 3) ทุน
ทางปัญญา ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคา่ คะแนนความถี่
สูงสุด
		3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้สู่ทุน
ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
ตารางที่ 1 ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรแฝงและตั ว แปร
				 สังเกตได้: กระบวนการจัดการความรู้
N=437

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
		2.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หาและการวิเคราะห์กลุม่ ค�ำ การลดทอนข้อมูล (Data
Reduction) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Display) การหา

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได้

S.D

ระดับ
ความส�ำคัญ

กระบวนการจัดการความรู้

3.45 0.31

มาก

1. การก�ำหนดความรู้

3.50 0.46

มาก
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ธัญญรัศม์ เพ็ตตี้กรูว์ และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม.”

ตารางที่ 1 ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรแฝงและตั ว แปร
				 สังเกตได้: กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
N=437
ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได้

S.D

ระดับ
ความส�ำคัญ

2. การจัดหาและสร้างความรู้

3.47 0.45

มาก

3. การแลกเปลี่ยนความรู้

3.43 0.41

มาก

4. การใช้ประโยชน์ความรู้

3.42 0.51

มาก

5. การเก็บรักษาความรู้

3.44 0.42

มาก

มากทุกรายการ ยกเว้นด้านการสร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรแฝงและตั ว แปร
				 สังเกตได้: ทุนทางปัญญา
N=437
ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได้

		ตารางที่ 1 พบว่า พนักงานในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมมีการด�ำเนินกิจกรรมตามกระบวนการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน
ตารางที่ 2 ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรแฝงและตั ว แปร
				 สังเกตได้: ปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้
N=437
ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได้

S.D

3.48 0.29

มาก

1. บุคลากรที่ใช้ความรู้

3.49 0.36

มาก

2. ทีมจัดการความรู้

3.42 0.48

มาก

3. ผู้น�ำ

3.54 0.53

มาก

4. วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ/
กลยุทธ์

3.52 0.41

มาก

5. คุณค่า/ความเชือ่ /วัฒนธรรมองค์กร 3.49 0.41

มาก

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3.49 0.46

มาก

7. การสร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล

3.39 0.58 ปานกลาง

8. การประเมินผลงาน

3.52 0.54

ระดับ
ความส�ำคัญ

ทุนทางปัญญา

3.45 0.33

มาก

1. ระดับบุคคล

3.45 0.37

มาก

2. ระดับทีม

3.47 0.40

มาก

3. ระดับผู้น�ำ

3.48 0.53

มาก

4. กระบวนการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ

3.49 0.60

มาก

5. องค์ความรู้ใหม่

3.39 0.50 ปานกลาง

6. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

3.44 0.64

มาก

		ตารางที่ 3 พบว่า พนักงานในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านทุนทางปัญญาอยู่
ในระดับมากทุกรายการ ยกเว้นด้านองค์ความรู้ใหม่ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง
		3.3 การตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปร
สังเกตได้ที่ท�ำการศึกษาในแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
เป็นการตรวจสอบตัวแปรสังเกตได้ด้วยการแจกแจงแบบ
โค้งปกติ (Normal Distribution) ซึ่งได้แปลงค่าตัวแปรเป็น
คะแนนมาตรฐาน (Normal Score) จากนัน้ ท�ำการตรวจสอบ
ด้วยกราฟฮิสโทแกรม (Histogram)

ระดับ
ความส�ำคัญ

ปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้

S.D

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของ
				 ตัวแปรสังเกตได้
N=437

มาก

ตัวแปรสังเกตได้

		ตารางที่ 2 พบว่า พนักงานในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคม มีปจั จัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้ อยูใ่ นระดับ

St. Dev.

สรุปผล

การก�ำหนดความรู้

0.46

ผ่าน

การจัดหาและสร้างความรู้

0.45

ผ่าน
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของ
				 ตัวแปรสังเกตได้ (ต่อ)
N=437
ตัวแปรสังเกตได้

St. Dev.

สรุปผล

การแลกเปลี่ยนความรู้

0.41

ผ่าน

การใช้ประโยชน์ความรู้

0.51

ผ่าน

การเก็บรักษาความรู้

0.42

ผ่าน

บุคลากรที่ใช้ความรู้

0.36

ผ่าน

ทีมจัดการความรู้

0.48

ผ่าน

ผู้น�ำ

0.53

ผ่าน

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ/กลยุทธ์

0.41

ผ่าน

คุณค่า/ความเชื่อ/วัฒนธรรมองค์กร

0.41

ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0.46

ผ่าน

การสร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล

0.58

ผ่าน

การประเมินผลงาน

0.54

ผ่าน

ระดับบุคคล

0.37

ผ่าน

ระดับทีม

0.40

ผ่าน

ระดับผู้น�ำ

0.53

ผ่าน

กระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ

0.60

ผ่าน

องค์ความรู้ใหม่

0.50

ผ่าน

รูปที่ 1 รู ป แบบการจั ด การความรู ้ สู ่ ทุ น ทางปั ญ ญาใน
			 อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

จัดการความรู้ และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรูม้ อี ทิ ธิพล
ทางบวกต่อทุนทางปัญญา และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
0.64
ผ่าน
ความรู ้ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ กระบวนการจั ด การความรู ้
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
0.72
ผ่าน
ซึ่งมีค่าสถิติทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
		3.5 ผลการสร้างคูม่ อื การจัดการความรูส้ ทู่ นุ ทางปัญญา
		ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความสมมาตร ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม มีดังนี้
ของการแจกแจงข้อมูลพร้อมเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปร 		ส่วนที่ 1 บทน�ำคู่มือการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญา
สังเกตได้กับค่ามัธยฐานของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม กล่าวถึง หลักการและ
พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวแปร
เหตุผลในการจัดท�ำคู่มือ ขอบเขตและค�ำจ�ำกัดความที่ระบุ
		3.4 ผลการยื น ยั น รู ป แบบการจั ด การความรู ้ สู ่ ทุ น ในคู่มือ
ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม (รูปที่ 1) 		ส่วนที่ 2 มิตแิ ละองค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรู้
ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้รูปแบบ สูท่ นุ ทางปัญญาในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคม ประกอบด้วย
การจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสาร มิติที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ มี 5 องค์ประกอบหลัก
โทรคมนาคมตามสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย กระบวนการ ได้ แ ก่ การก� ำ หนดความรู ้ การจั ด หาและสร้ า งความรู ้
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ธัญญรัศม์ เพ็ตตี้กรูว์ และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม.”

การแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้ประโยชน์ความรู้ และการ
เก็บรักษาความรู้ มิติที่ 2 ปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้
มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากร
และคุณลักษณะขององค์กร มิติที่ 3 ทุนทางปัญญา มี 2
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ทุนมนุษย์ และทุนองค์กร
		ส่วนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมทุนทางปัญญา กล่าวถึง
เครื่องมือการส่งเสริมทุนทางปัญญา ตัวอย่างกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ท� ำ แผนเสริ ม สร้ า งทุ น ทางปั ญ ญา
กิจกรรมและตัวชี้วัดทุนทางปัญญา
4. อภิปรายผล
		ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ และ
ปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทุน
ทางปัญญา และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อกระบวนการจัดการความรู้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ทีพ่ บความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา
การจัดการความรู้ และประสิทธิผลองค์การ [7] และงานวิจยั
ทีพ่ บว่า ปัจจัยและตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาทุนทางปัญญา
คือการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ขององค์กรทัง้ ในด้านทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง
ด้ ว ยการสร้ า งโอกาสและให้ ร างวั ล ที่ เ หมาะสม [8] ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า องค์กรที่มีการเรียนรู้และ
ปรับตัวได้รวดเร็วกว่าจะท�ำให้ได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ
โดยการน�ำเอาทุนทางปัญญาของบุคลากรในองค์กรมาใช้
อย่างได้ผลร่วมกับการจัดการความรูแ้ ละเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รมี ค วามสามารถเหนื อ กว่ า คู ่ แข่ ง [9]
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมควรได้รบั การสนับสนุนด้านนโยบายการจัดการ
ความรู้โดยให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรเพื่อ
ผลักดันให้บุคลากรทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลจริง
สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า องค์กรควรสนับสนุนการ
จั ด การความรู ้ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบจั ด การความรู ้ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบวางแผน
ทรั พ ยากรองค์ ก ร ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลในการจั ด ท� ำ
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริหารจัด การความรู้แ ละทรัพย์สิน ทาง

ปั ญ ญาขององค์ ก ร [10] ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น ตั ว ช่ ว ยให้ ก ารจั ด การความรู ้ แ พร่ ห ลาย
มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ พ บว่ า
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรท�ำให้เกิด
การพัฒนาทุนทางปัญญา [11] และแนวคิดทีก่ ล่าวว่า การน�ำ
ความรู้ไปใช้ให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความ
สามารถและทักษะของพนักงาน เป็นการเพิ่มผลผลิตบริการ
และสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้าขององค์กรเพิม่ ขึน้ [12]
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพื่อก่อให้
เกิดคุณประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้ [13] การจัดการความรู้
จึงเป็นแนวคิดแบบองค์รวมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่เป็นสินทรัพย์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่ง
ขึ้นต่อไป
		ปั จ จั ย ส� ำ เร็ จ ในการจั ด การความรู ้ ใ นอุ ต สาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคม ควรประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในองค์กรโดยให้การยกย่องเพื่อสร้างขวัญ
ก�ำลังใจแก่บคุ ลากร สอดคล้องกับแนวคิดทีก่ ล่าวว่า การสร้าง
แรงจูงใจแก่บคุ ลากรในองค์กรเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปัน
หรือถ่ายโอนความรู้ โดยการจัดท�ำฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงความ
รู้และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา มีการจัดแผนงาน
และกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเห็ น
ประโยชน์ของการเรียนรูโ้ ดยสร้างกิจกรรมให้บคุ ลากรทุกคน
มีจิตส�ำนึกและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการน�ำการจัดการความรู้
มาใช้พฒ
ั นาองค์กร [14] สอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่า ระบบ
การให้รางวัลมีผลต่อการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ เพื่อ
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการ
ก�ำหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร [15] การวัดผล
การจัดการความรูจ้ ะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล
และปรับปรุงกลยุทธ์ รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป [16]
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลงานวิ จั ย ของที่ พ บว่ า ทุ น ทางปั ญ ญา
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ในการท�ำงาน ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนโครงสร้าง ทุนสัมพันธ์ ทุนทางจิตวิญญาณ และทุนทาง
ปัญญา จะเป็นตัวแปรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของความเป็นผูน้ ำ� ในองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกทีเ่ ข้มแข็ง
ในทุกองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
ทุนการเงิน และทุนสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพต่อการท�ำงานโดยรวม
ขององค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�ำของ
องค์กรและความเป็นผู้น�ำทางธุรกิจ [17]
		การจัดการความรู้ท่ีน�ำไปสู่ทุนทางปัญญา ได้แก่ การ
เชือ่ มโยงกระบวนการจัดการความรูท้ ที่ ำ� ให้เกิดทุนทางปัญญา
อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าในการด�ำเนินธุรกิจโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคมทีต่ อ้ งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และ
ตอบสนองรูปแบบการให้บริการ โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ท�ำให้เกิดการบูรณาการทางด้าน
เทคโนโลยีและระบบการจัดการความรู้เพื่อท�ำให้เกิดการ
ไหลเวียนความรู้อย่างเป็นวงจรและมีผลต่อเนื่องไปยังการ
พัฒนาความรู้ที่ดีที่สุดก่อให้เกิดทุนทางปัญญาอันมีคุณค่า
และยกระดั บ ทุ น ทางปั ญ ญาให้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดที่กล่าวว่า ความรู้ของพนักงานเป็นสินทรัพย์ความรู้
หรือทุนทางปัญญาที่มีบทบาทส�ำคัญในองค์กร เพราะเป็น
ทีม่ าของกลยุทธ์ สมรรถนะ ความสามารถด้านความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทัศนคติ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานและผู้บริหาร [18] ทุนทางปัญญาเน้นความ
ส� ำ คั ญ ของความรู ้ แ ละการใช้ ส ติ ป ั ญ ญาในการน� ำ ข้ อ มู ล
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างข้อได้เปรียบแก่
องค์กรโดยมีการประสานการด�ำเนินการกับส่วนงานอื่นๆ
ในลักษณะของการบูรณาการความรูแ้ ละการใช้ทกั ษะร่วมกัน
การพัฒนาทุนมนุษย์จึงควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ความรู้เนื่องจากเป็นตัวท�ำนายความส�ำเร็จขององค์กรได้
เพราะปัจจัยด้านทุนมนุษย์จะเป็นตัวเชือ่ มโยงปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จ ดังนัน้ องค์กรจึงควรเสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
ให้พนักงานควบคู่กัน การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยเครื่องมือ
การจั ด การความรู ้ โดยการคั ด กรองและแปลงความรู ้
ในตัวบุคคลหรือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ให้เป็น

ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งการจัดการความรู้
ที่ เ ป็ น ระบบจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถจั ด การสิ น ทรั พ ย์
ความรู้ทั้งที่เป็นความรู้โดยนัยและความรู้ชัดแจ้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น [19] หลักการส�ำคัญคือ ท�ำให้ความรู้
ถูกน�ำไปใช้ ถูกปรับเปลี่ยน ถูกพัฒนาและถูกยกระดับเพื่อให้
เกิดทุนทางปัญญาทีส่ ร้างความแข็งแกร่งและความส�ำเร็จของ
ธุรกิจ การบูรณาการระหว่าง โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ขององค์กรเพิ่มสูงขึ้นเป็นการเพิ่มศักยภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน และอาศัยทุนมนุษย์ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดทุนทางปัญญาซึ่งเป็นสินทรัพย์ความรู้
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป [20]
		ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั จากสมการโครงสร้างพบว่า
กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อทุนทางปัญญา และปัจจัยส�ำเร็จ
ในการจัดการความรูม้ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
		1) จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ก่อให้เกิดทุน
ทางปัญญา จึงควรสร้างฐานข้อมูลความรู้อย่างบูรณาการ
ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รับรองความหลากหลายของข้อมูลองค์ความรู้โดยก�ำหนด
เนื้อหาประเด็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
มีการประเมินกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีมาตรการ
ส่งเสริมความรู้ โดยจัดสถานทีแ่ สวงหาความรูพ้ ฒ
ั นาบุคลากร
และน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรูใ้ ห้บคุ ลากรมีความรักความผูกพันและไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ร่วมกัน มีกิจกรรมส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยน เช่น การ
ท�ำงานข้ามสายงาน และระบบพีเ่ ลีย้ ง เป็นต้น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีระบบเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทั้งองค์กร เช่น การ
จัดท�ำเว็บไซต์รวบรวมความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบให้พร้อมใช้งาน มีการฝึกอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการความรู้มี
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ธัญญรัศม์ เพ็ตตี้กรูว์ และคณะ, “รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม.”

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
		2) ด้านปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการความรู้ องค์กรควร
สนับสนุนงบประมาณสร้างกิจกรรมและการส่งเสริมบุคลากร
ให้เข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ โดย
มีการจูงใจ การให้รางวัล การชมเชยที่เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรม และองค์กรควรวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยการประเมิ น สมรรถนะด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
จัดการความรู้ในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รวมถึงส่งเสริมให้มเี ทคโนโลยีทสี่ อดคล้อง
และสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความรู้ให้เป็นฐานความรู้ที่
ส�ำคัญขององค์กรต่อไป
		3) ด้านทุนทางปัญญา องค์กรควรส่งเสริมด้านความรู้
และทักษะให้พนักงานเนื่องจากการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
ความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์มากขึ้นเท่าใด ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จขององค์กรจะยิง่ มีประสิทธิภาพและมีโอกาส
น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้มากขึ้นเช่นกัน องค์กรจึงต้องใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือคัดกรองและแปลง
ความรูใ้ นตัวบุคคลให้เป็นความรูช้ ดั แจ้ง การพัฒนาทุนมนุษย์
ให้เกิดทุนทางปัญญาโดยอาศัยปัจจัยส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ เพือ่ พัฒนาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายและทิศทางทีต่ อ้ งการ
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การจัดการความรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และน�ำความรู้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มที่ การน�ำปัจจัยเหล่านี้
มาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพองค์กรหรือ
เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญและสร้างคุณค่าต่อความแข็งแกร่ง
และความส�ำเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคมที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งในบริบทของ
ประเทศไทยที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบสนองต่อความ
ท้าทายหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนา
ให้ เ กิ ด เป็ น ทุ น ทางปั ญ ญา ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสและยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

อย่างยั่งยืนต่อไป
		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		1) ควรศึ ก ษาตั ว แปรด้ า นปั จ จั ย วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
เนื่องจากเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่พัฒนาไปสู่ทุนปัญญา
		2) ควรศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่สนับสนุนความ
ส�ำเร็จในการจัดการความรู้ เนื่องจากผู้น�ำมีความส�ำคัญใน
การกระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อสร้างทุนทางปัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		3) ควรศึกษาเจาะลึกไปที่กระบวนการจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ที่สามารถก่อ
ให้เกิดทุนทางปัญญาหรือการสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร
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