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บทคัดย่อ 
เป้าหมายของการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เพ่ือ (1) อธิบายองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ และ (2) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศใน
ประเทศไทย โดยท าการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างสถาบันการศึกษาจากกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 60 แห่ง จ านวน 896 ชุด  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

ผลการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของกรอบแนวคิด พบว่า การจัดการทุนทางปัญญา 
ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และ ทุนความสัมพันธ์ ส่วน กระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ การน าความรู้ไปใช้ และ องค์การที่ เป็นเลิศ 
ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ การจัดการงานวิชาการ  
การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ 
การจัดการทางการเงิน และ การมุ่งเน้นชุมชนและสังคม โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
การจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในประเทศไทย 2 รูปแบบ 
กล่าวคือ 1) องค์ประกอบของทุนทางปัญญา มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 2) การจัดการความรู้มีอิทธพลทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญา  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate (1) elements of Intellectual 
Capital (IC), Knowledge Management Process (KMP), and Organization Excellence (OE), 
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and (2) causal relationship among IC, KM, and OE in Thai Higher Education. Sampling 
data were collected from 60 Higher Education in Thailand, including 896 instructors 
and academic management personnel. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and 
Structure Equation Modeling (SEM) are the chosen methods for statistical data 
analysis. 

 Findings reveal that: IC’s elements are Human Capital (HC), Structural 
Capital (SC), and Relation Capital (RC); KM’s elements are knowledge acquisition, 
knowledge creation, knowledge organization, knowledge refinement, knowledge 
storing, knowledge sharing, and knowledge utilization; lastly, OE’s elements are 
leadership, strategic planning, customer focus, academic management, information 
and knowledge management, human resource management, process management, 
financial management, and community and social focus.  As per the causal 
relationship between IC, KM and OE in Thailand Higher Education, it is found that (1) 
IC’s elements have both direct and indirect effect to OE with KMP as mediator and 
(2) KMP has both direct and indirect effect to OE with IC’s elements as mediators. 
 
ค าส าคัญ  

ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ องค์การที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ  
 

ความส าคัญของปัญหา 
กระแสความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เริ่มต้นมาจาก

แนวคิดทั่วไปในการบริหารจัดการกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรือ สินทรัพย์ที่
มองไม่เห็น (Invisible Assets) เพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ (Stewart, 
1991)  และเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบันว่าทุนทางปัญญามีความส าคัญต่อการสร้างมูลค่า (Value 
Creation) ให้กับองค์การไม่น้อยไปกว่าทุนทางการเงินและสินทรัพย์อ่ืนๆ ในองค์การ ซึ่งทุนทาง
ปัญญาขององค์การนั้นหมายถึง การเป็นเจ้าของความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่มูลค่าให้กับ
องค์การได้ หรือเป็นความรู้ที่ท าให้องค์การสามารถแข่งขันได้ในตลาด ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน
องค์การธุรกิจ  การมีระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่น าสมัย รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
หรือผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยที่ ส าคัญ ขององค์ การ (Edvinsson and Malone,1997; Roos, Pike and 
Fernstrom, 2005; Ricceri, 2008)  โดยในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด การแพร่กระจายของเทคโนโลยี การเพ่ิมจ านวนของคู่แข่ง หรือการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย
อย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้องค์การต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และต้องกระจาย
ความรู้ดังกล่าวไปทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งน าองค์ความรู้นั้นมาใช้กับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
องค์การได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ (Nonaka,1991) 
ตลอดจนใช้ความรู้ในการพัฒนาการท างานและแก้ปัญหาให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้จึง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

189 

เป็นทรัพย์สินที่ส าคัญยิ่งขององค์การที่ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองค์การ
อ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Nonaka and Takeuchi, 2004) 

การจัดการทุนทางปัญญาจึงเป็นศิลปะของการสร้างคุณค่าจากความรู้หรือสินทรัพย์ทีจ่ับต้อง
ไม่ได้ขององค์การ (Seviby, 1997) โดยมีการจัดการทุนทางปัญญาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
กล่าวคือ การได้มาซึ่งความรู้ การแปลงความรู้และใช้ความรู้ อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ (Hsu, 2006,2011) ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการความรู้
ผ่านการจัดการทุนทางปัญญา กล่าวคือผ่านทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ เพ่ือน าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การเช่นกัน เนื่องจากการจัดการทุนทางปัญญาและ
การจัดการความรู้นั้นมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน (Seleim and Khalil, 2011)  และสามารถน าไป
สร้างมูลค่าหรือส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การได้ รวมถึงองค์การในบริบทของ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นองค์การที่ต้องจัดการศึกษาและด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษา การจัดการศึกษาจึงต้อง
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจน
กระบวนการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและ
กรอบนโยบายของประเทศ ตลอดจนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีขีดความสามารถ (Competency) 
สอดคล้องกับจุดเน้นและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาสถาบันไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้ ซึ่งในเรื่องนี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดยค านึงถึง
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการบริหารจัดการเพ่ือ
น าไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรสามารถสร้างและธ ารงไว้ในความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เหนือกว่า รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและเป็นการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการ
แข่งขันท่ีรุนแรงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงการจัดการทุนทางปัญญาและการ
จัดการความรู้  ที่ส่งผลต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่ง
ความสนใจที่จะศึกษากับผู้บริหารสายวิชาการและอาจารย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ, 2551) ซึ่งพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู้และประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาล โดยมีการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลางทุน
ทางปัญญาและประสิทธิผลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาตัวแปรที่ส าคัญคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับ
องค์การ ดังที่ Onge (1993 cited in Sullivan, 2000) น าเสนอเพ่ิมเติมในในตัวแบบของ Skandia 
ว่าเป็นสิ่งมีความส าคัญกับองค์การมากที่สุด (Sullivan, 2000) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา 
การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย  โดยทุนทางปัญญาผู้วิจัยใช้ตัว
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แบบทุนทางปัญญาของ Skandia (Edvinsson and Malone,1997; Roos, Roos, Edvinsson and 
Dragonitti, 1998) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ซึ่งใช้เป็นตัวแบบ
ศึกษาทุนทางปัญญาที่สามารถน ามาศึกษาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการ
บริหารจัดการขององค์การ รวมทั้งบูรณาการและสังเคราะห์ตัวแปรการจัดการความรู้ และตัวแปร
องค์การที่เป็นเลิศของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ เพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างทุน
ท า ง ปั ญ ญ า  แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ที่ เป็ น เลิ ศ  (Hsu, 2006; Ricceri, 2008; Seleim and Khalil, 2011; 
Thanyasunthornsakun, 2011; Hsu and Sabherwal, 2012 ; Erickson and McCall, 2012; ปรียนุช  ชัยก้อง
เกียรติ, 2551; วิเชียร  ฤกษ์พัฒนกิจ, 2551) ซึ่งผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่า การจัดการ
ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในลักษณะใด เพ่ือยืนยันรูปแบบของ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าว โดยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การจัดการทุ นทางปัญ ญ า การจัดการความรู้  และองค์การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีองค์ประกอบใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และ
องค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีลักษณะใด 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การ
ที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยด าเนินการวิจัย
เชิงปริมาณ จากเครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แล้วสรุปความตามประเด็นส าคัญแล้วจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มมหาวิทยาลัย การสุ่มแบบมี
ระบบตามตัวอักษร และแบ่งชั้นเป็นสัดส่วนตามคณะวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยจ านวน 60 
แห่ง รวม 1,320 ชุด ได้ข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 896 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.88  จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่ ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและงานวิจัย 
ประกอบด้วยการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ และวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  (Causal Relationship) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุน
ทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา (IC) การจัดการความรู้ (KM) และองค์การที่
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย(HE) จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ของโมเดลการวัด เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Model fit 
Statistics) ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ได้แก่ Chi-Square 
(2) , 2/df < 2, P-Value > 0.05, RMSEA < 0.05, RMR< 0.05, GFI< 0.90 , AGFI < 0.90   
ดัชนีเปรียบเทียบความสอดคล้อง  (Relative Fit Index) ได้แก่ CFI > 0.90, NFI > 0.90, IFI > 0.90, 
RFI > 0.90, TLI > 0.90  และ ดัชนีทดสอบความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Parsimony 
Fit Measures)   ไ ด้ แ ก่  PRATIO > 0.50, PNFI > 0.50, PCFI > 0.50 (Diamatopoulos and 
Siguaw, 2000 อ้างถึงใน สุภมาส  อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ , 
2554 ; กัลยา วานิชย์บัญชา , 2554 ; กริช  แรงสูงเนิน , 2554; เสรี  ชัดแช้ม และสุขาดา  กร
เพชรปาณี, 2546) พบว่ามีองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบของทุนทางปัญญา (IC) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (HC) ทุนโครงสร้าง (SC) 
และ ทุนความสัมพันธ์ (RC) แสดงดังภาพที่ 1   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โมเดลการวัดองค์ประกอบของทุนทางปัญญา 

2 = 413.829, df = 380, P-value = 0.112, GFI = 0.971, AGFI = 0.964, CFI = 0.997, RMR = 0.019, RMSEA = 
0.010 หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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จากภาพที่ 1 พบว่าโมเดลการวัดของทุนทางปัญญามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจาก 2/df = 1.089,P-value = 0.112 , GFI= 0.971 , 
AGFI = 0.964, CFI = 0.997 , RMR = 0.019 และ RMSEA = 0.010 โดยพบว่าองค์ประกอบของทุน
มนุษย์ (HC) ประกอบด้วย สมรรถนะของอาจารย์ (HC1) ได้แก่ สมรรถนะภาระกิจ (HC11) และ
สมรรถนะหลัก (HC12) และความผูกพันของอาจารย์ (HC2) ส่วนองค์ประกอบของทุนทางโครงสร้าง 
(SC) ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการ (SC1)  เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (SC2) ส่วน
องค์ประกอบด้านทุนความสัมพันธ์ (RC) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย 
(RC1) ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม (RC2) และความร่วมมือและเครือข่าย (RC3) 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วยการจัดหาความรู้ (KM1)  การ
สร้างความรู้ (KM2) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KM3) การกลั่นกรองความรู้ (KM4)  การจัดเก็บ
ความรู้ (KM5) การแลกเปลี่ยนความรู้ (KM6)  และ การน าความรู้ไปใช้ (KM7) แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 โมเดลการวัดองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าโมเดลการวัดของการจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่า 2/df = 1.290, df = 56, P-value = 0.073, GFI = 
0.989, AGFI = 0.979, CFI = 0.997, RMR = 0.011, RMSEA = 0.018 

องค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศ (HE) ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ (HE1) การ
วางแผนกลยุทธ์ (HE2) การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ (HE3) การจัดการงานวิชาการ  (HE4) การจัดการ
สารสนเทศและการจัดการความรู้ (HE5) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HE6) การจัดการกระบวนการ 
(HE7) การจัดการทางการเงิน (HE8) และ การมุ่งเน้นชุมชนและสังคม (HE9) แสดงดังภาพที่ 3 

 
 
 

2 = 72.078, df = 56, P-value = 0.073, GFI = 0.989, AGFI = 0.979, CFI = 0.997, RMR = 0.011, RMSEA = 0.018 
หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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ภาพที ่3 โมเดลการวัดองค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
จากภาพที่ 3 พบว่า โมเดลการวัดขององค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยหลัง

ปรับโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจาก 2/df = 

1.174 , df = 154, P-value = 0.069, GFI = 0.982, AGFI = 0.970, CFI = 0.998, RMR = 0.012, 
RMSEA = 0.014 

2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา (IC) 
การจัดการความรู้ (KM) และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (HE) ในรูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 2 ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) พบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Model fit 
Statistics) ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ได้แก่ Chi-Square 
(2) , 2/df < 2, P-Value > 0.05 หรือ  P-Value < 0.05 กรณี กลุ่ มตั วอย่ างมากกว่ า  200 
(Barrett,2007), RMSEA < 0.05, RMR< 0.05, GFI< 0.90 , AGFI < 0.90   ดัชนีเปรียบเทียบความ
สอดคล้อง  (Relative Fit Index) ได้แก่ CFI > 0.90, NFI > 0.90, IFI > 0.90, RFI > 0.90, TLI > 
0.90  และ ดัชนีทดสอบความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Parsimony Fit Measures)  
ได้แก่ PRATIO > 0.50, PNFI >  0.50, PCFI > 0.50 (Diamatopoulos and Siguaw, 2000 อ้างถึง
ใน สุภมาส  อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ , 2554 ; กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554 ; กริช  แรงสูงเนิน, 2554; เสรี  ชัดแช้ม และสุขาดา  กรเพชรปาณี, 2546)  จากผล
การศึกษาวิจัยพบว่ามรีูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบที่ 1 พบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มี

2 = 180.801, df = 154, P-value = 0.069, GFI = 0.982, AGFI = 0.970, CFI = 0.998, RMR = 
0.012, RMSEA = 0.014 หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.01 
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อิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง ดังภาพที่ 4 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
  

 
 

 
 

 

ภาพที ่4 โมลเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบที่ 1 
จากภาพที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือกลมกลืนของรูปแบบสมการ

โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่า  2/df =  1.160, P-Value = 0.000, 
GFI= 0.929, AGFI = 0.920, CFI = 0.990, RMR = 0.020 และ RMSEA = 0.013 โดยการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.24 และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.20, 0.27 และ 0.23 ตามล าดับ โดยองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 
และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15, 0.16 และ 0.18 ตามล าดับ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.05, 0.11 และ 0.06 ตามล าดับ และการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็น
เลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.24 โดยสัดส่วนของความ
เชื่อถือได้ในองค์การที่เป็นเลิศ ที่อธิบายได้ด้วยการจัดการความรู้ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่ 1 เป็นร้อยละ 41.00 (R2 = 0.41)  

2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบที่ 2 พบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง ดังภาพที่ 5 

2= 2260.797 ,df =  1949, P-Value = 0.000, GFI= 0.929, AGFI = 0.920, CFI = 0.990, RMR = 0.020 และ 
RMSEA = 0.013  
หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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ภาพที ่5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบที่ 2 

จากภาพที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือกลมกลืนของรูปแบบสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่า  2/df =  1.218, P-Value = 0.000, 
GFI= 0.925, AGFI = 0.915, CFI = 0.987, RMR = 0.026 และ RMSEA = 0.016 โดยการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.61 และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.16, 0.18 และ 0.18 ตามล าดับ โดยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.21 และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.12, 0.15 และ 0.13 ตามล าดับ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
โครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.16, 0.18 และ 0.18 ตามล าดับ โดยสัดส่วนของความเชื่อถือ
ได้ในองค์การที่เป็นเลิศ ที่อธิบายได้ด้วยการจัดการความรู้ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่ 2 เป็นร้อยละ 41.00 (R2 = 0.41)  
 
 

2 =  2375.541, df = 1951, P-Value = 0.000, GFI= 0.925, AGFI = 0.915, CFI = 0.987, RMR = 0.026 และ 
RMSEA = 0.016  
หมายเหตุ : *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05, ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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อภิปรายผล  
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การ

จัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้  และองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร พบว่า 

องค์ประกอบของทุนทางปัญญาประกอบด้วย ทุนมนุษย์  ทุนโครงสร้าง และ ทุน
ความสัมพันธ์ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Córcoles, Peñalver and  Ponce (2011) ที่
ศึกษาพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการทราบรายละเอียดของข้อมูลทางด้านทุนทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ คุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ และความเป็นเป็นมืออาชีพ
ของอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยอย่างมีคุณภาพ ด้านทุนโครงสร้างได้แก่  ความ
พยายามในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการคุณภาพ  ด้าน
ทุนความสัมพันธ์ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บัณฑิตและองค์การต่างๆ  ความสัมพันธ์กับผู้ใช้และ
เผยแพร่งานวิจัย ความพึงพอใจของนิสิตหรือนักศึกษา ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ 
(2551) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารรณสุข มีองค์ประกอบเพียง 2 ด้านคือทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง  

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้  การจัดเก็บความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้  และ 
การน าความรู้ไปใช้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ (2553) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  บุญดี  บุญญากิจและคณะ (2547) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์การมีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย แต่มีความสอดคล้องกันเชิง
เนื้อหา และองค์การมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรและองค์การ เพ่ือมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลขององค์การ  โดยองค์การ
ต้องมีการจัดรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ มีการจัดหาและสร้างความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับองค์การ มีการจัดระบบข้อมูล และการน าไปจัดเก็บไว้สร้างคุณค่าของความรู้ให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงของบุคลากรที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยใช้ระบบการจัดเก็บความรู้ที่
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่ม่ันใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง โดยบุคลากรในหน่วยงานมีการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร และสามารถน า
รูปแบบการจัดการความรู้นี้ไปใช้ได้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ และการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่ๆ ให้กับองค์การ 

องค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ การวางแผนกล
ยุทธ์   การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การจัดการงานวิชาการ  การจัดการสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ การจัดการทางการเงิน และ การมุ่งเน้น
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ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (NIST,2011; 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2552) และองค์ประกอบคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต การ
บริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความส าคัญกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศทั้งด้าน ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์   การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การ
จัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ 
ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้และองค์การ
ที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร 2 
รูปแบบ กล่าวคือ 1) องค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุน
ความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
องค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง 
และ 2) การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Seleim and Khalil 
(2011) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับการจัดการความรู้พบว่ามีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อกันทั้งสองทาง (Two-way influence) โดยสามารถอภิปรายได้
ดังนี้ 

1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรองคป์ระกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้างและทุนความสัมพันธ์ 
ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่
ศึกษาพบว่าทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ ในขณะที่ทุนโครงสร้างมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ ทั้งนี้จากผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้ดังนี้     

ทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
เลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์การ และเป็น
ผลก่อให้เกิด ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsu (2006); Hsu and Sabherwal, 2012 และ  ปรียนุช  ชัยก้อง
เกียรติ, 2551 ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ทั้ง
สมรรถนะหลักขององค์การได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม ความร่วม
แรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นการบริการ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความคิด
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เริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจของอุดมศึกษาซึ่งจะครอบคลุมภาระกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ดีจะ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้บุคลากรพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุนมนุษย์จะมีผลให้การ
บริหารจัดการองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 ทุน โครงสร้ างมี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบและยืดหยุ่น เอ้ือต่อการคิดค้นรูปแบบ
ใหม่ในการท างาน มีรูปแบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวสอบและปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่วนทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ ควรมีการ
พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางอาร์ดแวดร์ ซอร์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจในการด าเนินงานที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsu (2006) และ  ปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่ศึกษา
พบว่า ทุนโครงสร้างมีอิทธพลทางอ้อมต่อองค์การโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้เท่านั้น 
ในขณะที่ (Bontis, 1998) ศึกษาพบว่าทุนโครงสร้างมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถขององค์การ 
โดยทุนโครงสร้างจะเป็นความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในงานประจ าขององค์การประกอบด้วย เทคโนโลยีในการ
ท างานและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการ
จัดการความรู้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เกิดพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนออกแบบกระบวนการ
ท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานในการท างานที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลท าให้การบริหารจัดการองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึน้ 

ทุนความสัมพันธ์มี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้น ควรให้ความส าคัญความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและ
เครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบัน ซึ่ง Edvinsson (1997) อธิบายว่า ทุนความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การ รวมถึงระหว่างสมาชิกในองค์การกับภายนอกองค์การหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ Córcoles, Peñalver and Ponce  (2011) ที่ศึกษาพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับทุน
ความสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารสถาบันการศึกษา ไม่น้อยไปกว่าทุนมนุษย์
และทุนโครงสร้าง ทั้งนีห้ากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา สัมพันธ์ระหว่าง
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ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและเครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบัน  ซึ่งจะมีผลให้การบริหาร
จัดการองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนทางปัญญาได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การจัดหาความรู้  การ
สร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ Hsu (2006) ; Hsu 
and Sabherwal (2011,2012) และปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่พบว่ากระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นตัวเพียงแปรส่งผ่านซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิผลและความสามารถขององค์การ ทั้งนี้
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้     

การจัดการความรู้มี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือจัดการให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม และเกิดประสบการณ์และ
ความช านาญเพ่ิมขึ้น เกิดการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้โดยการสร้างนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (Nonaka and Takeuchi, 2004) บุคลากรสามารถน าความรู้ด้านสมรรถนะ
หลักของสถาบันและสมรรถนะภารกิจของอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความผูกพันหรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันท
วุฒิ พิมพ์แพง (2552) ที่พบว่ามีการน าความรู้ของคณาจารย์ไปสร้างรายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษา มี
ส่งผลให้ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้  

การจั ดการความรู้ มี อิทธิพลทางตรงและ อ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนโครงสร้าง แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการสังเคราะห์หรือบูรณาการความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ าและ
กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
คลังข้อมูล ฐานข้อมูล และโครงข่ายเทคโนโลยีในการท างาน (Bontis, 1998) ซึ่งส่งผลให้ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้  

การจั ดการความรู้ มี อิทธิพลทางตรงและ อ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอธิพลผ่านทุนความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและ
เครือข่ ายต่ าง ๆ  ของสถาบัน  ซึ่ งสอดคล้องกับนันทวุฒิ  พิม พ์แพง (2552) ที่ ศึ กษาพบว่า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการสร้างองค์ความรู้จากความสัมพันธ์กับภายนอกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศท้ังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบัน และ
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เสนอแนวทางการพัฒนาทุนความสัมพันธ์พบว่าควรมีการวิจัยทางการตลาดการศึกษาด้านความ
ต้องการหรือด้านอุปสงค์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการตลาดด้านการศึกษา เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และควรส่งเสริมการจัดการข้อมูลด้านวิชาการและการ
วิจัยส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาที่ได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้
และส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
การจัดการทุนทางปัญญาให้ครอบคลุมทั้งด้านทุนมนุษย์ คือสมรรถนะตามภาระกิจของอุดมศึกษาและ
สมรรถหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความผูกพันของอาจารย์ที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง
การจัดการทางด้านทุนโครงสร้างโดยเฉพาะกระบวนการบริหารจัดการอุดมศึกษาและเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และทุนทางความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
เสีย ชุมชนสังคม และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับสถาบันหรือองค์การต่างๆ นอกจากนี้ใน
ด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไทยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือจัดหาและสร้างความรู้ที่จ าเป็นส าหรับสถาบัน มีการจัดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองความรู้และจัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าความรู้ไปแลกเปลี่ยนและ
น าไปใช้ประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ    

1.2. สถาบันอุดมศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
องค์การ และการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางปัญญาซึ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และ
ทุนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์การ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบเพ่ือจัดหาและสร้างความรู้ภายในสถาบัน มีการจัดระบบความรู้ กลั่นกรองความรู้และ
จัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาการจัดการองค์การ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาองค์การไปสู่องค์การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การ
แห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์  การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การ
จัดการงานวิชาการ  การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การ
จัดการกระบวนการ  การจัดการทางการเงิน  และการมุ่งเน้นชุมชนและสังคม  

1.3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
สมรรถนะตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ส่วนสมรรถนะ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม ความร่วม
แรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นการบริการ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความคิด
เริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ
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ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของตนเองและหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ให้กับสถาบันอุดมศึกษา   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารและการพัฒนาองค์การ

เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการทุนทางปัญญาขององค์การ รวมถึงระบบการจัดการ
ความรู้และการบริหารจัดการองค์การเพ่ือไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ และองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทุนทางปัญญาขององค์การ ระบบการ
จัดการความรู้ขององค์การ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นผล
การศึกษาในภาพกว้างของประเทศไทย หากมีการน าไปศึกษาโดยมุ่งเน้นบริบทเฉพาะของแต่ละ
สถาบัน และมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทุนทาง
ปัญญา และการจัดการความรู้ รวมถึงตัวแปรผลที่ตามมาที่เชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
องค์การและเชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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