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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนา 

ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร  จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิธีการวิจัยแบบ
สนทนากลุม (focus  group research) ผูใหขอมูลประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ประเภท ไดแก บุคลากร
ของ บริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการทางดานการ
จัดการความรู  ผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรูของภาคเอกชน การวิเคราะหขอมูลจากการ
สนทนากลุมและการคนควาเอกสารเพิ่มเติมโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis) ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัย  และพัฒนาของบริษัทฮานาเซมิคอนดัค
เตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเปนรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือมี 
6 องคประกอบหลัก แตส่ิงท่ีแตกตางจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติคือ เราควรมีการส่ือสารและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกรกอน แลวจึงเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกร  เนื่องจากเราตองมี
การส่ือสารใหคนในองคกรรูและเขาใจถึงความสําคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรูกอนท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ซ่ึงองคประกอบท้ัง 6 หลัก มีดังนี้   

การส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกร การจัดการและเปล่ียนแปลง  
พฤติกรรม ท้ังความรูท่ีเปนความรูไมปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูท่ีปรากฏชัดแจง  
(Explicit Knowledge)  โดยใชกระบวนการและเคร่ืองมือทางดาน  IT  เขามาชวยใน  เพื่อใหคนเห็นถึง
เปาหมายของการปรับเปล่ียน ใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายเดียวกัน และขณะเดียวกันก็ตองมีการ
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของตัวบุคลากร และรวมถึงตองมีการวัดผลจากส่ิง
ท่ีทําลงไปวาไดตามเปาหมายท่ีองคกรต้ังไวหรือไม   และสุดทายตองมีการยกยองชมเชยและให
รางวัลเม่ือบุคลากรคนนั้นทํางานไดตามเปาท่ีองคกรต้ังไว ท้ังนี้เพื่อเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากรในองคกร 
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                             
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to propose the Knowledge Management ’s Model in 

Research Focus group research was held divided in three type of experts : Hana Semiconductor 
Co., LTD,  NOK Precision Component (Thailand) Co.,Ltd   and Scholar. 

The results of this study was as  follow: 
The  Knowledge Management’s model in Research & Delvopment Department in Hana 

Semiconductor Co.,Ltd ,  Ayuthaya Province should be followed Thailand Productivity Institute 
but  we have some item  difference from Thailand Productivity Institute . Regarding to The model 
in research & Development Department of Hana Semiconductor Co.,Ltd , Ayuthaya  Province  
should be started from Communication and sharing knowledge, Transition and Behavior 
Management both Tacit Knowledge and Explicit Knowledge, Process and Tools,  Training and 
Learning , Measurements and the last is Recognition and Rewards 
 
ความสําคัญของปญหา 

แผนกวิจัยและพัฒนาของ บริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอรจํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ี  ในการวิจัย  ออกแบบ  คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมี
อยูแลว และผลิตภัณฑใหมๆ ตามกระแสของเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  จะเห็นไดวาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังนี้แผนกวิจัยและ
พัฒนาตองมีการเรียนรูถึงความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  เพื่อท่ีจะไดผลิตตามความตองการของ
ลูกคาไดทัน  ดังนั้น  แผนกวิจัยและพัฒนามีความสําคัญตอบริษัทฮานาเปนอยางมาก  ท้ังนี้จะเห็น
ไดวา ถาแผนกวิจัยและพัฒนาไมทันตอความตองการของวิวัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว ก็จะสงผลใหแผนกวิจัยและพัฒนาไมสามารถคิดคนผลิต ผลิตภัณฑ ตัวใหม 
และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวใหทันตอความตองการของตลาด และลูกคา ซ่ึงนั่นหมายถึง บริษัท
ฮานาไมสามารถท่ีจะแขงขันกับคูแขงได และทายสุดบริษัทก็จะไมมีลูกคาและตองปดตัวเองในท่ีสุด  

จากท่ีผานมาแผนกวิจัยและพัฒนายังไมมีการจัดการความรูในแผนก และรวมท้ัง         
องคกรของฮานา เนื่องจากผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู ท้ังท่ีแผนกวิจัยและพัฒนา
มีองคความรูอยูมาก  ท้ังองคความรูเดิมท่ีมีอยู  และองคความรูใหม ๆ  ท่ีเขามาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ 
ซ่ึงจะเห็นไดวามีความรูกระจัดกระจายท่ัวท้ังแผนกและองคกรของฮานา และเม่ือบุคลากรเกษียณอายุ  
ลาออก  หรือเสียชีวิต  ก็จะทําใหเกิดการสุญหายของภูมิปญญา ขณะเดียวกันก็ไมสามารถนําความรู
ท่ีมีอยูมาใชไดทันตามความตองการ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยในเร่ืองการนําเสนอรูปแบบ
ของการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ฮานา เพื่อท่ีจะนํามาเปนแนวทางใหแผนก
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วิจัยและพัฒนา รวมถึงองคกรของฮานาไดมีรูปแบบการจัดการความรู และต่ืนตัวในการจัดการ
ความรูมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อท่ีเปนประโยชนตอองคกรของฮานาสืบตอไป 
 

คําสําคัญ 
 การจัดการความรู 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 รูปแบบการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด  

(มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนอยางไร มีรูปแบบใดบาง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรูในแผนกวิจยัและพฒันา (Research and Development)  

ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้  ตองการความลึกซ้ึงของขอมูล  และการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีรวดเร็ว  ชัดเจน  
ยืดหยุนตอการนําไปใช  โดยอาศัยหลักการปฏิสัมพันธกันในกลุม  กระตุนใหแสดงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติออกมา  ประกอบกับเร่ืองท่ีใชวิจัยเปนเร่ืองใหม  การที่จะหาขอมูลโดยวิธีการทั่วไปเปน 
เร่ืองยาก  จึงจําเปนตองหาผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูมาให
ขอมูล  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกการสนทนากลุม  (Focus group research) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป  และมีความรูทาง    

ดานวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการความรู  หรือมีประสบการณทํางานทางดานการจัดการความรู           
โดยแบงเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 

ประเภทที่ 1  บุคลากรของบริษัท  ฮานา  เซมิคอนดัคเตอร  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดแก 

1. ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคล 
2. ผูจัดการแผนกวิจัยและพฒันา 
3. วิศวกรอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนา 
ประเภทที่ 2  นักวิชาการทางดานการจัดการความรู  ไดแก 
1. ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันสงเสริมการเกษตร 
2. ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประเภทที่ 3  ผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรูของภาคเอกชน  
1. ผูทรงคุณวุฒิจากบริษัท NOK PCT จํากัด  
ผูดําเนนิการสนทนากลุม   
1) ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูถาม และเปนผูนําในการสนทนาตลอดจน 

กํากับการสนทนาใหเปนไปตามแนวทางหัวขอของการศึกษา  เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนละเอยีดท่ีสุด  
ภายในเวลาที่กําหนด การวิจัยคร้ังนี้ ผูดําเนินการสนทนากลุม ไดแก ดร.ภิเษก จันทรเอ่ียม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 

2)  ผูจดบันทึกคําสนทนา (Note-taker)   เปนคนท่ีคอยจดบันทึกคําสนทนา  จะทําหนาท่ี
จดบันทึกทุกคําพูดรวมท้ังการจดกิริยาทาทางของสมาชิกผูเขารวมดวย  เพราะการไมพูดและ           
การนั่งอยูเฉย ๆ  อาจไมใชการไมมีความคิดเห็น  แววตา  ทาทางก็อาจจะแสดงความเห็นดวยคําตอบ 
การพยักหนา  การสายหนา  และสีหนานั้น  เปนการแสดงออกถึงคําตอบได ผูจดบันทึกการสนทนา
นอกจากจะชวยจดบันทึกแลว บางคร้ังยังมีหนาท่ีสะกิดเตือน หรือบอกผูดําเนินการสนทนาในกรณี
ท่ีผูดําเนินการสนทนาลืมถาม หรือ ขามคําตอบ 

3)  เจาหนาท่ีบริการทั่วไป  (Provider)  เปนบุคคลท่ีคอยเอ้ืออํานวย ใหความสะดวกแก            
ผู ท่ีอยูในกลุมสนทนา มีหนาท่ีคอยบริการน้ําดื่ม ขนม บันทึกเทป ตลอดจนการคอยกันผู ท่ี             
ไมเกี่ยวของในวงสนทนากลุมเขาไปเขาไปเสนอความคิดในกลุม  หรืออาจเขาไปรบกวนสมาธิของ
สมาชิกกลุม 

  แนวทางการสนทนากลุม   
 เร่ืองรูปแบบการจัดการความรูของแผนกวิจัยและพฒันาของบริษัท  ฮานาเซมิคอนดคัเอตร  

จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดําเนินการดงันี้ 
 1)  เร่ิมการสนทนา 

                      1.  ผูดําเนินการสนทนาแนะนําตนเองและผูเขารวมสนทนากลุม 
                     2.  ผูดําเนินการสนทนากลาวตอนรับ  และแสดงความขอบคุณท่ีใหเกียรติเขารวม
การสนทนากลุม 

  3.  ผูดําเนินการสนทนากลุมช้ีแจงเหตุผลและวัตถุประสงคในการสนทนากลุม 
      4. ผูดําเนินการสนทนาอธิบายประเด็นในการสนทนาเขาใจตรงกัน  และขออนุญาต

บันทึกการสนทนา 
 2)  เร่ิมคําถาม 
 ในการสนทนากลุม กําหนดคําถามเปนกรอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1.  แนวคิดในการจัดการความรูของภาคเอกชน  และภาครัฐบาลเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร 
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      2.  ปญหาของการจัดการความรูของภาคเอกชน  มีหรือไม  อยางไร  
      3.  ประสบการณในการจัดการความรูของแตละองคกรเปนอยางไร 
     4.  การจัดการความรูกับการพัฒนาองคกรในอดีตท่ีผานมาเหมือน  หรือแตกตางกนั

อยางไร 
      5.  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จคืออะไร 
      6. แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ควรเร่ิมตนในการจดัการความรูอยางไร 
 7.  รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิ

คอนดัคเตอร  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเปนอยางไร 
 3)  จบการสนทนา 

 ผูดําเนินการสนทนากลาวขอบคุณมอบของท่ีระลึก 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชเคร่ืองบันทึกภาพ เพราะมีการนําเสนอโมเดลหรือวางแผนผังโครงสราง ใน

ขณะเดียวกันก็มีเทปบันทึกเสียง   เพื่อปองกันความผิดพลาดจากตัวแปรแทรกซอนอ่ืนๆ  เพราะใน
การสนทนากลุมจะมีประเด็นปญหา  การโตแยง  บางคร้ังจะเปนการแสดงความคิดเห็นท่ีพรอมกัน 
หรือแยงกันพูด  ซ่ึงมีหลายเสียงของบุคคลในเวลาเดียวกัน  หรืออาจเปนเสียงพูดเสริม หรือพูด
แทรกของผูรวมสนทนา  ซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชน  อาจจะฟงไมทัน  เคร่ืองบันทึกจะเปนอุปกรณ
เก็บขอมูล         ท่ีดีท่ีสุด  สามารถเก็บเหตุผลรายละเอียดและคําตอบตาง ๆ  ไดท้ังหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
 1.  การตรวจสอบจากผูดําเนินการสนทนากลุม  คือ  การตรวจสอบจากคณะผูดําเนินการ
สนทนากลุม  ซ่ึงประกอบดวยผูดําเนินการสนทนากลุม  ผูจดบันทึกการสนทนา  เปนการตรวจสอบ
ขอมูล  เพื่อพัฒนากรอบประเด็นในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  หลังจากเสร็จส้ินการสนทนากลุม
วาประเด็นใดบางท่ียังคลุมเครือ  หรือคลาดเคล่ือนในเนื้อหา  
 2.  ตรวจสอบจากเทป  มีการถอดเทปคําสนทนากลุมท้ังในดานเนื้อหา  และประเด็นท่ีจะ
นํามาวิเคราะหผล  สรุปผล  อภิปรายผล  และจัดทําขอเสนอแนะ 
 3.  ตรวจสอบขอมูลจากผูเช่ียวชาญ  โดยการสุมผูท่ีเขารวมการสนทนากลุมอยางนอยกลุมละ       
1 คน  เพื่อความสมบูรณของประเด็นคําถามและปองกันความคลาดเคล่ือนของขอมูล  ท่ีอาจจะมีใน
การสนทนากลุม 
 4. ตรวจสอบเพ่ิมเติม  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีใชในการสนทนา 
เพื่อความถูกตองของขอมูล  ซ่ึงจะสงผลใหการวิเคราะหผล  สรุปผล  อภิปรายผล  และการจัดทํา
ขอเสนอแนะนั้น  มีความถูกตองแมนยํา  เกิดความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด  หรือไมเคยเกิดข้ึนเลย 
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การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจากประเดน็ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยัในประเด็นตอไปนี ้

 1.  แนวคิดเกีย่วกับการจัดการความรูขององคกรเอกชน 
 2.  ท่ีมาของการจัดการความรูขององคกรเอกชน 
 3.  รูปแบบและข้ันตอนของการจัดการความรู 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั มี 7 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ 
ประเด็นท่ี 4.1  ความแตกตางระหวางการจัดการความรูของภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

แนวคิดในการจัดการความรูของภาคเอกชนและภาครัฐบาลตางกัน  ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดการความรูของ
ภาคเอกชนมุงการลดตนทุน  และเพิ่มผลผลิต  การดําเนินงาน  และการจัดการความรูของภาคเอกชนยัง
เปนการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วกวาภาคราชการ เพราะมีการแขงขันสูง มีคูแขงมาก ตลอดจนเทคโนโลยี  
และวิวัฒนาการมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ซ่ึงสงผลใหภาคเอกชนตองเรียนรูอยูตลอด  เพื่อใหทัน
ตอองคความรูใหม ๆ ที่เกิดข้ึนทุกวัน 
 ประเด็นท่ี 4.2 ปญหาของการจัดการความรูของภาคเอกชน  
 ภาคเอกชนมีปญหาในเร่ืองของการท่ีมีองคความรูมาก  ท้ังองคความรูเดิมและองคความรู
ใหมรวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ซ่ึงเกิดจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและ
วิวัฒนาการ ท่ีพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง   ซ่ึงปญหาของการมีขอมูลมากแบงออกเปน  2 ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทท่ีมีขอมูลมาก แลวมีการจัดการความรูซ่ึงเร่ิมจากองคความรูมีมากแลวทําใหเกิด 
การสําลักของเทคโนโลยี (Technology)  ขอมูล  และจะทําอยางไรจึงจะคนหา  ขอมูลท่ีตนเองตองการได
อยางรวดเร็ว  ทําอยางไรพนักงาน   ท้ังองคกร จึงจะสามารถหาขอมูลในเร่ืองเดียวกันไดท่ัวท้ังองคกร 

2.  ประเภทท่ีมีขอมูลมาก แลวไมมีการจัดการความรู 
 เนื่องจากผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกร และตัวของบุคลากร ไมมี
เวลาพอท่ีจะทําการจัดเก็บ เนื่องจากมีงานประจํามาก และเม่ือพนักงานลาออก  เกษียณอายุ  ตาย  หรือ
เวลาผานไป  องคความรูนั้นก็สูญหายไปจากองคกร  ทําใหองคกรไมเสถียร  และขณะเดียวกันองค
ความรูใหมๆ ท่ีเขามาก็กระจัดกระจายอยูท่ัวท้ังองคกร ไมสามารถนํามาใชไดทันตามความตองการ 

 ประเด็นท่ี 4.3 ประสบการณในการจัดการความรูของแตละองคกร 
ประสบการณในการจัดการความรูภาครัฐบาลของกรมสงเสริมการเกษตร  เร่ิมจากการที่มี

พระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  “มาตรา 11 สวนราชการมี
หนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสาร  และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
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ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน..”  

ประสบการณในการจัดการความรูของภาคเอกชน 
จากการตั้งปณิธานวาจะเปนองคกรแหงการเรียนรู จะเปนฐานการผลิต ใหพนักงานมี

ฐานความรู  เพื่อใหสูสากล  องคกรตองมีประสิทธิภาพ  โดยมีการทํา 5S ซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ
ท่ีสุดสวนหน่ึงของการผลิต Kaizen ซ่ึงเปนการจัดการความรูท่ีดีตัวหนึ่ง ก็คือการเลาเร่ืองจาก            
ประสบการณทํางานท่ีผานมาหรือการสงขอเสนอแนะของพนักงานข้ึนมา  เพื่อเปนการถายทอดใหผูอ่ืน
ไดฟง ไดรับรู  และนําไปใชประโยชนได  รวมถึงการทํา OPL (One Point Lesson) คือ เปนการสอนงาน  
ณ  จุดเดียว  โดยเขียนใสกระดาษ A4  เพียง 1 แผน   

กิจกรรมเหลานี้  ลวนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากความรูแบบไมชัดแจง  (Tacit 
Knowledge) เปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  แลวเก็บใหเปนระบบ และ 4 หลัก (4S) ท่ี
บริษัทเอกชน  ถือเปนหัวใจของการดําเนินงานในองคกร คือ  

1.  Select หมายถึง เลือกหรือคนหาส่ิงท่ีเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนกับองคกรข้ึนมา 
2.  Share หมายถึง นําส่ิงท่ีเปนองคความรูท่ีไดมา และเปนประโยชนมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน

ในองคกร 
3.  Show  หมายถึง  นําส่ิงท่ีเปนองคความรู ซ่ึงไดจากการ Select และ Share ใหรูท่ัวกัน 
4.  Search  หมายถึง  การที่พนักงานทุกคนในองคกรสามารถหาองคความรูท่ีตองการได โดย

ใชระบบ IT เขามาชวย ท้ังนี้เพื่อใหพนักงานในองคกรไดมีความรูท่ัวถึงกันทุกคน และทุกองคความรู 
ท่ีพนักงานตองการจะรู  

ประเด็นท่ี 4.4 ความแตกตางของการจัดการความรูกับการพัฒนาองคกรในอดีต 
การพัฒนาองคกรในอดีต  จะเปนหนาท่ีของฝายบุคคล  และไมไดมองท่ีองคกรตองเปน

องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization: LO) แตการจัดการความรู(Knowledge Management : 
KM) มองวา การพัฒนาองคกรในปจจุบันเปนหนาท่ีของพนักงานและตองเปนตองเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ท้ังนี้เนื่องจากการสรางองคกรแหงการเรียนรู คือ การที่จะทําใหคนในองคกรเรียนรูปจจัยตางๆ  
ท้ังภายในและภายนอก  เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคกร หรือกลาวไดวา
องคกรแหงการเรียนรู  เปนองคกรท่ีมีการปรับเปล่ียนและคนหาวิธีตางๆ ในการผลิตหรือบริการอันจะ
นํามาซ่ึงการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร แลวจะสงใหในองคกรมีองคความรูเกิดข้ึน
มากมาย ท้ังองคความรูเดิม และองคความรูใหมท่ีไดจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ตลอดจนกระแส
ความตองการของโลกท่ีเปล่ียนไป  และเม่ือมีองคความรูเกิดข้ึนอยางมากมายในองคกรแลว  องคกรก็
ตองทําการจัดเก็บความรูนั้นใหเปนระบบ เพื่อท่ีจะสามารถนํามาใชงานไดทันเวลาท่ีตองการ 
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ประเด็นท่ี 4.5 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จคือผูนําและกลยุทธของ         

องคกร ท้ังนี้ถาผูนําองคกรไมใหความสําคัญตอการจัดการความรูในองคกรแลว  ก็จะไมสามารถทําให
การจัดการความรูในองคกรสําเร็จไดและขณะเดียวกันก็ตองมีวัฒนธรรมท่ีสงเสริมตอการจัดการความรู
ในองคกรวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนใหคนรักการเรียนรูและรวมถึงตองมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนตัว
สนับสนุนใหการจัดการความรูนั้นไหลล่ืนไปไดอยางดวยดี 

ประเด็นท่ี 4.6 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเร่ิมตนในการจัดการความรูโดย 

ทําการวิเคราะหแผนกกอน  (SWOT Analysis) วามีจุดเดน จุดดอย กวาบริษัท ฯ คูแขง
ทางดานใดบาง แลวนํามาวิเคราะหแกไขปรับปรุงเพื่อเปนสวนเร่ิมตนของการจัดการความรู 
ดูยุทธศาสตรของแผนกวิจัยและพัฒนาวาเปนอยางไร  และทําการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนใน
องคกร  โดยใชองคประกอบ 6 หลักของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนแนวทาง และขณะเดียวกัน ตอง
นําความรู (Know-how) ท่ีมีอยูแลวในแผนกมาจัดเก็บ (Organize) ใหเปนหมวดหมู และความรูอะไรท่ียัง
ขาดก็คนหามาเพิ่ม จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชในแผนกรวมถึงเก็บทุกอยางทําเปนระบบ  
E-Document  

ประเด็นท่ี 4.7 รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท 
ฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ควรเปนรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือมี 6 องคประกอบหลัก  แตส่ิงท่ี  
แตกตางจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติคือเราควรมีการส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนใน
องคกรกอน  แลวจึงเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกร  เนื่องจากเราตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรรู
และเขาใจถึงความสําคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรูกอนท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงองคประกอบท้ัง 6 
หลัก มีดังนี้   

การส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกรการจัดการและเปล่ียนแปลง        
พฤติกรรม  ท้ังความรูท่ีเปนความรูไมปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูท่ีปรากฏชัดแจง 
(Explicit Knowledge)  โดยใชกระบวนการและเคร่ืองมือทางดาน IT เขามาชวยใน  เพื่อใหคนเห็นถึง
เปาหมายของการปรับเปล่ียน  ใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายเดียวกัน  และขณะเดียวกันก็ตองมีการ
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ  ประสิทธิภาพของตัวบุคลากร  และรวมถึงตองมีการวัดผลจากส่ิงท่ี
ทําลงไปวาไดตามเปาหมายท่ีองคกรต้ังไวหรือไม   และสุดทายตองมีการยกยองชมเชยและใหรางวัล 
เม่ือบุคลากรคนนั้นทํางานไดตามเปาท่ีองคกรต้ังไว ท้ังนี้เพื่อเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรในองคกร  
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อภิปรายผล 
จากขอคนพบวา บริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ยังไมมีการจดัการความรูในองคกร ท้ังนี้เนื่องจาก  
1. ผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกรของฮานา  ส่ิงท่ีฮานาทําตอนนี้

เปนเพียงแคการแกปญหาในการทํางานเทานั้น ซ่ึงจะเห็นจากการที่มีผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี 
แบบเดิมหวนกลับมาใหม จะทําใหแผนกวิจัยและพัฒนามีปญหาไมสามารถนําองคความรูท่ีมีอยูมา   
ตอยอดได  ตองมาศึกษาหาความรูโดยการเร่ิมตนนับหนึ่งใหม  เนื่องจากไมมีการจัดเก็บขอมูล  วิธีการ
แกปญหาองคความรูนั้นไว   

2.  บริษัทท่ีประสบผลสําเร็จทางดานการจัดการความรู  ตองเปนบริษัทท่ีเปนองคกรแหง
การเรียนรูดวย ท้ังนี้การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรูตองเปนส่ิงท่ีทําควบคูกันไป ดังท่ี  
David Garvin (1993 : 1) กลาววา  องคกรแหงการเรียนรูเปนทักษะในการสราง  จัดหาและถายทอด
ความรู รวมท้ังการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะมีผลตอความรูใหมๆ ในทํานองเดียวกัน  
การจัดการความรูก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรูและประยุกตใชความรู รวมท้ังแปลงความรู
ของคนไปเปนความรูขององคกร 

ขณะเดียวกันองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตามทฤษฏีของปเตอร 
เซ็งกี้  (Peter Senge) ไดมีวินัย 5 ประการของการท่ีจะเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น  บุคลากรใน
องคกรตองประกอบดวยความเปนเลิศของบุคคล (Personal Mastery รูปแบบความคิด (Mental 
Models)  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
และประการสุดทายคือ  ความคิดเชิงระบบ  (Systems Thinking)  ซ่ึงจะเห็นไดวาองคกรแหงการเรียนรู  
เปนส่ิงซ่ึงบุคลากรแตละคนแตละกลุมทั้งองคกรมีอิสระในการเรียนรู สรางความรูท่ีหลากหลาย 
รวมกันแบงปนความรูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ  และศักยภาพที่จะกอใหเกิดความกาวหนา ในการดาํเนนิ
ธุรกิจขององคกรอยางตอเนื่อง  และเปนองคกรท่ีสงเสริม  สนับสนุนใหบุคคลในองคกรไดมีการ
เรียนรูตลอดเวลา โดยเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลว เพื่อใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง   
พัฒนาองคกร  และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุง  พัฒนาและเปล่ียนแปลง
องคกรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดผลดีท้ังการเรียนรูและเพิ่มผลผลิต  อันจะนําไปสูความกาวหนาใน
การดําเนินธุรกิจขององคกร  

การจัดการความรู  (Knowledge Management)  เปนกระบวนการ (Process) ท่ีประกอบ 
ดวยหลายๆ ข้ันตอนเพ่ือดําเนินการจัดการกับความรูขององคกรท้ังมวลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
(Vision)  พันธกิจ  (Mission)  นโยบาย (Policy)  เปาหมาย (Goal) ขององคกร การจัดการความรูเปน
ระบบงาน (System)  อันหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งทุกองคกร  ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในการทํางานประสานความรวมมือกันอยางเปนระบบ  (Collaborative)  ระหวางบุคคลและระหวางกลุม  
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โดยนําขอมูล  ขาวสาร  และความรูในรูปแบบตางๆ  หรือความรูชัดแจง และความรูแบบไมชัดแจง   
มาจัดการเพ่ือรวมแบงปน และใหพนักงานสามารถสืบคน ถายโอนความรูของตนโดยใชเทคโนโลยี
ดานขอมูล  ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะสงเสริมใหองคกรนั้นเกิดองคกรแหงการเรียนรู  กลาวคือมีการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) และสามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมใหมๆ (Innovation) อันจะเพิ่มมูลคาและคุณคา (Value Added) ในกิจการขององคกร           
ท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับกระแสระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู  
(Knowledge Based Economy) 
                 3. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรูเปนเร่ืองคอนขางใหม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
คนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 
หรือตาย อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง  และมีคําถามตอไปวาจะทํา
อยางไรใหองคกร ไดเรียนรูดวย ดังนั้นการบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเร่ือง องคกรแหงการ
เรียนรู  เปนอยางยิ่งหากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร
จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง   
 4. การจัดการความรูเปนการลงทุนในตนทุนมนุษย ในการพัฒนาความสามารถที่จะ          
แบงปนความรูท่ีไดเรียนรูมาใหกับคนอ่ืนๆในองคกรและนําความรูไปปรับใชกับงานท่ีทําอยูใหเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว
และดีข้ึน เพราะมีสารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะท่ีมีหลักการ เหตุผล และนาเช่ือถือ              
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  แปรรูปความรูใหเปนทุน  ซ่ึงเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิต
สินคาและบริการจากความรูท่ีมี เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับองคกร เปล่ียนวัฒนธรรมจาก               
วัฒนธรรมอํานาจ (แนวดิ่ง) สูวัฒนธรรมความรู (แนวราบ)  ความสามารถในการปรับตัวและ           
ความยืดหยุน การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา แนวโนมของการตลาด ทําใหเพิ่ม
โอกาสในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเปนการพัฒนาความสามารถขององคกรใน
การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู การยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจัดการความรู        
มาใช ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ  การบริหารลูกคา  การศึกษาความสนใจ และ
ความตองการของลูกคาจะเปนการสรางความพึงพอใจและเพ่ิมยอดการขาย และการสรางรายได 
 
ขอเสนอแนะ 

    ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
                 1)  ผูนําองคกร ตองเห็นความสําคัญ เห็นประโยชนของการจัดการความรู  ท้ังนี้ถาผูนํา
องคกรไมเห็นดวยแลว  การจัดการความรูก็จะไมประสบผลสําเร็จ 
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                  2)  องคกรท่ีมีองคความรู  (Know-how)  และมีนวัตกรรมใหม ๆ  (Innovation)  ควรจะมีการ
จัดการความรูเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้จะเห็นไดวา ถาเราไมมีการจัดเก็บความรูแลวเม่ือบุคลากร ลาออก    
หรือตาย ก็จะทําใหองคความรูหายไปจากองคกร  และขณะเดียวกันองคความรูใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็ไม
สามารถนํามาใชไดทันตามความตองการ ท้ังนี้เพราะยากตอการนําความรูมาใช  เนื่องจากไมรูวาจะ
นํามาจากท่ีไหน  เพราะทุกอยางกระจัดกระจายท่ัวองคกร 

 3)  การจัดทําความรูเปนส่ิงท่ีมีประโยชนสําหรับทุกองคกร  ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน ท้ังนี้
จะเห็นไดจากสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู  เปนองคกรแหงการจัดการความรูเปน
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economic) ซ่ึงใหความสําคัญกับทรัพยสินท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาไม
สามารถจับตองได  นั่นก็คือความรู  ความสามารถในการทํางาน  ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู การทํางาน
สะสมมาเปนเวลานาน หรือประสบการณท่ีส่ังสมมา ความรูเหลานี้ตองทําการจัดการ  เพื่อใหเปน
ระบบ  นํามาใชไดทันตามความตองการ  และรูปแบบของการจัดการความรูมีหลายรูปแบบ (Model) 
ท้ังนี้  องคกรตองเลือกดูวารูปแบบ (Model)  ของใครเหมาะสมกับองคกรนั้นๆ มากท่ีสุด (บดินทร, 
2547 : 29) 

 
                 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
                 1)  ควรมีศึกษาการจัดการความรูทั้งองคกร ไมใชแคแผนกใด แผนกหนึ่ง ท้ังนี้โดยดูจาก 
SWOT Analysis ของบริษัท วามีจุดออน จุดแข็งอยางไร แลวนํามาวิเคราะห มาจัดการความรูใน
องคกร  และขณะเดียวกันกันก็ดูยุทธศาสตรขององคกรดวย 
 2) ควรเพิ่มผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการ และผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรู
ของภาคเอกชน  เนื่องจากเราจะไดขอมูล  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญทั้งสองดานมาก
ข้ึน  ท้ังนี้เราจะไดประโยชนตองานวิจัยใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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