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การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจสมรรถนะผู้จดัการความรู้ 
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอดุมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะผูจ้ ัดการความรู้ในการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการจดัการความรู้ หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้ธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จ านวน 265  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factory analysis) โดยสกดัองคป์ระกอบดว้ย
เทคนิควิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (principle component analysis : PCA) และหมุนแกนดว้ยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) ผลการวิจยัพบว่ามี 12 องค์ประกอบ ซ่ึงมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.037-9.580 จึงไดส้มรรถนะ
ผูจ้ดัการความรู้ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 12 ดา้น  
 
 
ค าส าคญั : สมรรถนะผูจ้ดัการความรู้, อุตสาหกรรม 4.0, การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษา, แขนงการบริหารการอุดมศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษา, แขนงการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
* ผูติ้ดต่อ, อีเมล:์ Khuntarose.s@cit.kmutnb.ac.th   รับเม่ือ  5  มิถุนายน  2561   ตอบรับเม่ือ  9  กรกฎาคม  2561 



บทความวิจยั                                                               วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน – ธนัวาคม  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3  September – December  2018 

 

63 

Exploratory factor analysis on the competency of knowledge managers 
towards industry 4.0 of higher education institutes 

 
Khuntarose  Sanwong 1*, Chatupol  Yongsorn 1 and Rachun  Boontima 2 

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to analyze the exploratory factor analysis on the competency of 

knowledge managers towards industry 4.0 of King Mongkut’s higher education institutes. The sample group 
included 265 administrators or authorized representatives on the implementation of knowledge management or 
participants in the knowledge management activities from King Mongkut’s higher education institutes, i.e. King 
Mongkut’s University of Technology, North Bangkok, King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, and 
King Mongkut’s Institute of Technology, Lad Krabang. The research instrument was a 5- level Likert Scale 
questionnaire. The descriptive research statistics included percentage, arithmetic mean, and standard deviation while 
the exploratory factor analysis was conducted through Principle Component Analysis (PCA) and varimax rotation 
method. The findings revealed that there were 12 factors with Eigen values between 3.037 and 9.580 resulting in 
competencies of knowledge managers towards industry 4.0 of King Mongkut’s higher education institutes. 
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1. บทน า 
 โลกของอุตสาหกรรมก าลงักา้วสู่การปฏิวติัคร้ังใหม่    
ท่ี เ รี ยกว่ า  อุตสาหกรรม  4.0 ซ่ึ ง เ ป็น ทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของบริบทโลกไปสู่ยุค 4.0 ท่ีเทคโนโลย ี         
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และศักยภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบั
โลกท่ีมีความผนัผวนสูงมีความไม่แน่นอนสูง และยากท่ี
จะคาดเดา [1] ท าให้หลายประเทศทั่วโลกต่างต้อง
ปรับตัวเพ่ือพฒันาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับ
ประเทศไทยเป็นการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ต้อง
ปรับเปล่ียนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 1) 
เปล่ียนจากการเกษตรแบบปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ท่ี เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลย ี
(Smart Farming)  2) เปล่ียนจากผูป้ระกอบการขนาดเล็ก 
และขนาดกลางแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ไปสู่
ก า ร เ ป็นผู ้ป ร ะกอบการ ท่ี มี ศัก ยภ าพ สู ง  (Smart 
Enterprises และ Startups) 3) เปล่ียนจากการบริการแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Services) ไปสู่การบริการท่ีมีมูลค่า
สูง (High Value Services) และ 4) เปล่ียนจากแรงงาน
ทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ทกัษะสูง สถาบนัอุดมศึกษาเป็นองคก์ารหลกัท่ีจะช่วย
ใหป้ระเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0 
ได ้เน่ืองจากมีบทบาทในการเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการของ
สังคม และประเทศชาติในดา้นการสร้างความเขม้แข็ง
ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรม การเพ่ิมการ
ลงทุน [2] สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพฒันาองค์
ค ว า ม รู้ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ สถ า บัน ใ ห้ เ ท่ า ทั น
ความก้าวหน้าของโลกอุตสาหกรรม โดยการเ พ่ิม
ศักยภาพในการจัดการความรู้ให้บุคลากรสร้างความ
เ ข้ม แข็ ง ท า ง วิ ช าก า ร  มี ก า ร เ รี ยน รู้ ต ลอด เ วล า 

สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งยกระดบัการเรียนรู้ให้เป็น
ทุนปัญญาขององค์การ [3] สอดคล้องกับแนวคิดของ
บิลอสลาโว และทรีนาฟเซอวิค  (Biloslava and 
Trnavcevic) [4] ท่ี เ ห็ น ว่ า สถ า บัน จ า เ ป็ น ต้อ ง เ ร่ ง
พฒันาการจดัการความรู้เพ่ือให้ความรู้ท่ีมีอยู่พร้อมใช้
งาน โดยเฉพาะความรู้ระดับสูง ท่ี มีอยู่ในตัวของ
คณาจารยห์รือนกัวจิยั  
 สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เป็น
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ท่ี มีก า เ นิดมาจากสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร ล า ด ก ร ะ บั ง  ซ่ึ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นท่ียอมรับของสังคม และวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้เชิงรุก เพื่อ
ร่วมกนัช่วยขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายของโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้นผูจ้ ัดการ
ความรู้ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการจัดการความรู้     
จึงควรมีสมรรถนะในการจัดการความรู้พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงสามารถจัดการความรู้ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั/สถาบนั มีองค์ความรู้พร้อมขบัเคล่ือน
อุตสาหกรรม 4.0 ไดต้ามเป้าหมาย และพร้อมท่ีจะตอบ
โจทยอ์ุตสาหกรรมไดทุ้กดา้น 
 
2. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์
เพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจสมรรถนะผูจ้ดัการ
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร เ ข้ า สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 4.0 ข อ ง
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
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2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการ
ศึกษาวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ จ านวน 848 คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิ เคราะห์องค์ประกอบคร้ังน้ีใช้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง ตามกฎของขนาดกลุ่มตวัอย่าง 250 (rule of 
250) [5]โดยมีอตัราส่วนระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งต่อจ านวน
ตวัแปร(subject-to variables : STV ratio) เท่ากบั 2.5 : 1 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 265 คน ซ่ึงมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพียงพอ
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้หรือเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้
ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ หรือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
หรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 104 ขอ้ โดยมีขั้นตอน
การสร้าง ดงัน้ี 
 2.2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัการความรู้สมรรถนะและบทบาทหนา้ท่ีของผูจ้ดัการ
ความรู้ในองค์การต่าง ๆ โมเดลประเทศไทย 4.0 และ
อุตสาหกรรม 4.0 ตามแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ มาสรุป
เป็นขอ้ความหรือตวับ่งช้ีสมรรถนะผูจ้ดัการความรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

 2.2.2 สร้างแบบสอบถามตามตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
ผูจ้ดัการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ 
 2.2.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเป็นรายขอ้
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน จากนั้นน าผลการประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดค่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบัหรือ มากกวา่ +.50 ข้ึนไปแสดง
ว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ียอมรับได้ พบว่าข้อ
ค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเกินกว่า +.50   
ข้ึนไป 
 2.2.4 น าแบบสอบถาม จ านวน 104 ขอ้ไปทดลองใช ้
(Try out) กบัผูบ้ริหารระดบัตน้และบุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  
50  คน  เพื่ อตรวจสอบหาค่ าอ านาจการจ าแนก 
(Discrimination Power) เป็นรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ 
(Realiability) ทั้ งฉบับพบว่า ข้อค าถามทั้ งฉบับ มีค่า
อ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์และค่าความเ ช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัอยูท่ี่ระดบั .992 
 2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้มา
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้บริหารและบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ซ่ึงเป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนจ านวน 264 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.99 
2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 1) หาค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัก าหนดมาตรวดัตามแบบของ 
ลิเคิร์ท [6] 2) ทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity 3) 
ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลด้วยดัชนี KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) 4) วิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะผูจ้ดัการความรู้ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 
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ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยใช้วิธี        
แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) 
 
3. ผลการวจัิย 
3.1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าโดย
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในต าแหน่งผูบ้ริหาร 
ได้ แ ก่  คณบ ดี  ผู ้อ  า น วยก า รส านั ก  ร อ งคณบ ดี 
ผูอ้  านวยการกอง หัวหนา้ภาควิชา จ านวน 75 คน (ร้อย
ละ 32.17) บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการท่ีรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้จ านวน 189 คน (ร้อยละ 67.82) 
3.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของสมรรถนะผูจ้ดัการ
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร เ ข้ า สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  4.0 ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซ่ึง
ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองต้นส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจพบว่าตวัแปรจ านวน 
90 ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบบวก และท าการ

วิเคราะห์ Bartleett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่า    
ไคสแควร์เท่ากบั 28, 463.393 มีค่า df เท่ากบั 4278 มีค่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ เ ท่ ากับ  . 0 00  เ มท ริก ซ์ 
ความสัมพนัธ์ไม่เป็นเอกลักษณ์ ตวัแปรแต่ละตวัแปร    
มีความสัมพนัธ์กนัมากพอท่ีจะจดักลุ่มตวัแปร จากการ
สกัดองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบมุข
ส าคญั (Principle component analysis) โดยการหมุน
แกนแบบ Varimax พบว่าได้องค์ประกอบทั้ งหมด       
12 องค์ประกอบ พบว่าค่าพิสัยของไอเกนอยู่ท่ี 9.580-
3.037 และมีค่าความแปรปรวนสะสมอยูท่ี่ร้อยละ 67.35 
ผู ้วิ จั ย ได้ พิ จ า รณ าก า หนด ช่ื อ อ ง ค์ป ร ะกอบทั้ ง                
12 องค์ประกอบ จากความสัมพนัธ์เน้ือหาและตวัแปร
ในแต่ละองค์ประกอบเ พ่ือก าหนดเป็นสมรรถนะ
ผูจ้ดัการความรู้ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 สมรรถนะของผูจ้ ัดการความรู้ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลย ี        
พระจอมเกลา้ 

Competency of knowledge managers toward industry 4.0 Eigen values Percentage 
of variance 

Percentage of 
cumulative variance 

number 
Variable 

1. สมรรถนะดา้นกลยทุธ์การจดัการความรู้เพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 9.580 10.302 10.302 15 
2. สมรรถนะดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 6.406 6.889 17.190 10 
3. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ าในการเปล่ียนแปลงเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 6.286 6.759 23.950 9 
4. สมรรถนะดา้นการประเมินผลการจดัการความรู้ 5.519 5.935 29.884 7 
5. สมรรถนะดา้นการขบัเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 5.295 5.693 35.577 6 
6. สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะของผูน้ าการจดัการความรู้ 5.131 5.517 41.095 5 
7. สมรรถนะดา้นการพฒันาการจดัการความรู้ 4.948 5.320 46.415 8 
8. สมรรถนะดา้นความสามารถในการจดัการความรู้ 4.730 5.086 51.501 6 
9. สมรรถนะดา้นความสามารถทางความคิด 4.272 4.594 56.095 7 
10. สมรรถนะดา้นการใชท้กัษะทางความคิด 3.878 4.170 60.265 7 
11. สมรรถนะดา้นความสามารถพฒันาระบบการวดั และ 
      การประเมินผลการจดัการความรู้ 

3.560 3.828 64.093 6 

12. สมรรถนะดา้นความสามารถในการจดัการสภาพแวดลอ้ม 3.037 3.265 67.358 4 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการสกัดองค์ประกอบด้วยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบมุขส าคญั (Component Analysis) 
ดว้ยการหมุนแกนแบบ Varimax พบวา่ ไดอ้งคป์ระกอบ
ทั้ งหมด 12 องค์ประกอบ มีค่าพิสัยของไอเกนอยู่ท่ี 
9.580-3.037 และมีค่าความแปรปรวนสะสมอยูท่ี่ร้อยละ 
67 .35  พบว่าสมรรถนะผู ้จัดการความ รู้  ซ่ึ ง เ ป็น
สมรรถนะดา้นหนา้ท่ีในการจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบด าเนินการจดัการ

ความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย
อุตสาหกรรม 4.0 มีองคป์ระกอบ 12 ดา้น จึงกล่าวไดว้า่
สมรรถนะผูจ้ดัการความรู้ในการเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 
ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 12 ด้าน แต่ละด้านมีตัวบ่งช้ี
สมรรถนะ ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แสดงสมรรถนะผูจ้ดัการความรู้จ านวน 12 สมรรถนะ 

สมรรถนะ
ผูจ้ดัการ
ความรู้ 

C4 

C1 

C2 

C3 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

C12 

C1.1 – C1.15 

C 2.1 – C 2.10 

C 3.1 – C 3.9 

C 4.1 – C 4.7 

C 5.1 – C 5.6 

C 6.1 – C 6.5 

C 7.1 – C 7.8 

C 8.1 – C 8.6 

C 9.1 – C 9.7 

C10.1 – C10.7 

C11.1 – C11.6 

C12.1 – C12.4 
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 จากรูปท่ี 1 แสดงให้เ ห็นว่าสมรรถนะผู ้จัดการ
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร เ ข้ า สู่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  4 . 0  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ประกอบดว้ย สมรรถนะ 12 ดา้น แต่ละดา้นมีสมรรถนะ
ยอ่ยดงัน้ี 
C.1 สมรรถนะด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้เพ่ือเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีสมรรถนะ 15 ขอ้ 
ได้แก่ C.1.1) มีความสามารถก าหนดโครงสร้างแหล่ง
ความ รู้ และผู ้ รู้   C.1.2 )  มี ค วามสาม ารถวัด และ
ประเมินผลการจัดการความรู้ C.1.3) มีความสามารถ
วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานจดัการความรู้
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ
นวตักรรม C.1.4) มีความสามารถพฒันากลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือแบ่งปันความรู้ C.1.5) มีความสามารถเขา้ถึง
แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว C.1.6) มีความสามารถ
พัฒนาอ งค์ ค ว าม รู้ ข อ ง บุ ค ล าก ร ให้ ทัน ต่ อก า ร
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม 
4 .0  [7] C.1.7 )  มีความสามารถพัฒนาระบบหรือ
กระบวนการจดัการความรู้ของหน่วยงานหรือองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ C.1.8) มีความสามารถเช่ือมโยง
การจัดการความรู้กับผลการด าเนินการท่ีส าคัญของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั/สถาบนั C.1.9) มีความสามารถ
คน้หาวิธีปฏิบติัและผลการด าเนินการจัดการความรู้ท่ี
เป็นเลิศจากกระบวนเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยั/สถาบนั
อ่ืน [8] C.1.10) มีความสามารถใชท้กัษะถ่ายโอน จดัเก็บ
ความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ ทั้งจากผูเ้ช่ียวชาญภายในและ
องคก์ารภายนอกอ่ืนๆ C.1.11) มีความสามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายคลสัเตอร์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม C.1.12) 
มีความสามารถพัฒนาบุคลากรให้ มีความ รู้ด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ดิ จิ ทั ล  C.1.1 3 )                      

มีความสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการความรู้
ใหม่ๆท่ีเก่ียวกบันวตักรรม 4.0 C.1.14) มีความรู้เท่าทนั
ความกา้วหน้าของอุตสาหกรรมโลก C.1.15) มีความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหลักของสถาบันอุดมศึกษาใน
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 C.2 สมรรถนะด้าน
ความสามารถในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 10 ข้อ ได้แก่ C.2.1)     
มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
C.2.2) มีความสามารถวเิคราะห์และก าหนดรูปแบบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับการด าเนินการ
จดัการความรู้ C.2.3) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีการ
จดัเก็บ (Storage Tools) ช่วยในการจดัเก็บและจดัการ
ความรู้ต่างๆ C.2.4) มีความสามารถประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ C.2.5) มีความสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ๆ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน C.2.6) มีความสามารถ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ C.2.7) มีความสามารถพฒันาคลงัความรู้ท่ี
ทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้และแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว C.2.8) มีความสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให้บริการความรู้ C.2.9)   
มีความสามารถประยุกต์ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ C.2.10) มีการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดอ้ย่างเหมาะสม C.3 สมรรถนะด้านภาวะผู้น าในการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  ประกอบด้วยตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ 9 ขอ้ ได้แก่ C.3.1) มีความสามารถใน
การเข้าสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน C.3.2)       
มีความใจกวา้ง ยอมรับความคิดใหม่ๆ และพร้อมรับ
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สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง C.3 .3) มีความสามารถ
ก าหนดวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์การจัดการความรู้ เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลง C.3.4) มีความสามารถประเมิน
ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง C.3.5) มีความสามารถสร้างความพร้อม
รองรับการเปล่ียนแปลง C.3.6) มีความสามารถเป็น
ตวัแทนของการเปล่ียนแปลง C.3.7) มีทักษะความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ C.3.8)มีความรู้ความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงสู่
องค์การแห่งนวตักรรม C.3.9) มีความสามารถพฒันา
สนบัสนุนช่วยเหลือใหที้มงานและบุคลากรมีแนวปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ C.4 สมรรถนะด้านการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 7 ข้อ ได้แก่ 
C.4.1) มีความสามารถอธิบายผลลพัธ์ของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลยั/สถาบันได ้C.4.2)   
มีความสามารถน าผลการด าเนินงานการจดัการความรู้
มาปรับทิศทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบัน C.4.3)       
มีความสามารถอธิบายไดว้า่การวดัและประเมินผลการ
จดัการความรู้มีผลต่อระบบการจัดการความรู้อย่างไร 
C.4.4) มีความสามารถน าผลการจดัการความรู้ไปพฒันา
กระบวนการท างาน C.4.5) มีทักษะในการน าผลการ
จดัการความรู้มาใชใ้นการส่ือสารกบับุคลากรทุกระดบั
ให้ เ ห็นประโยชน์ของการจัดการความ รู้  C.4 .6 )              
มีความสามารถวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ
จดัการความรู้เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
ความรู้และนวตักรรม C.4.7) มีความสามารถในการวดั
และประเมินองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นของมหาวิทยาลัย /
สถาบัน C.5 สมรรถนะด้านการขับเคล่ือนนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีสมรรถนะ 6 ขอ้ 

ได้แก่ C.5.1) มีความรู้ความเขา้ในในยุทธศาสตร์การ
พฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 C.5.2) มีความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาทหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาในการขบัเคล่ือน
อุตสาหกรรม 4 .0  C.5 .3) มีความสามารถก าหนด
วิสัยทศัน์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  C.5.4) มีความรู้
ความเขา้ใจในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม C.5.5) มีความรู้
ความเขา้ใจแนวคิดและนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของ
รัฐบาล C.5.6) มีความสามารถพฒันาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้ต่างๆผ่านเวบ็ไซต ์
Social media, Online video, e-book C.6 สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะของผู้น าการจัดการความรู้ ประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ 5 ขอ้ ได้แก่ C.6.1) มีความรับผิดชอบ
เช่ือถือได ้C.6.2) มีความมุ่งเนน้ความส าเร็จในงานท่ีท า 
C.6.3) มีความมัน่คงในอารมณ์ โดยสามารถปรับตวัไดดี้
ในสถานการณ์ต่างๆ C.6.4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นท่ี
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน C.6.5) มีความสามารถในการ
ก าหนดนโยบายการพฒันาทักษะ และสามารถด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง C.7 สมรรถนะด้านการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
8 ขอ้ ไดแ้ก่ C.7.1) มีความสามารถพิจารณาและจดัแบ่ง
ความรู้อย่างเป็นระบบตามความส าคญัขององค์ความรู้
ใหเ้หมาะสมตามบริบทได ้C.7.2) มีความสามารถคน้หา
วธีิการ เพ่ือให้ไดซ่ึ้งความรู้ท่ีมีอยูท่ั้งจากภายในองคก์าร
และภายนอกองคก์าร C.7.3) มีความสามารถตรวจสอบ 
และประเมินความรู้ในองค์การ C.7.4) มีความสามารถ
ออกแบบสภาวะแวดล้อมด้านสถานท่ีและเคร่ืองมือ
ทั่วไป เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ขององค์การ 
C.7.5) มีความสามารถสร้าง และพฒันาชุมชนนกัปฏิบติั
ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ C.7.6) มีความสามารถรวบรวมความรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ภายในองค์การ และภายนอกองค์การ มาจัดเก็บใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึงความรู้และการ
น า ไป ใช้  C.7 .7 )  มี ค วาม รู้ คว าม เ ข้า ใ จ เ ก่ี ย วกับ
กระบวนการจัดการความรู้ C.7 .8) มีทักษะในการ
กระตุน้ให้พนกังานท าการรวบรวมจดัเก็บ และเผยแพร่
ความรู้ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ C.8 สมรรถนะ
ด้านความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ 6 ขอ้ ไดแ้ก่ C.8.1) มีความสามารถใน
การกระตุ ้น และสนับสนุนให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรคเ์พื่อการเปล่ียนแปลง C.8.2) มีทกัษะในการ
คน้หาความรู้ของบุคลากร มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
งาน C.8.3) มีความสามารถในการจบัประเด็น และจุด
ประกายให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ปฏิบติังาน C.8.4) มีความสามารถในการส่ือสาร และ
ประสานงานสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่บุคลากร C.8.5) 
มีความสามารถเป็นผู ้น าทีมงานจัดการความรู้ท่ี มี
ประสิทธิภาพ C.8.6) มีความสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์
แ ก่ บุ ค ล า ก รอ ย่ า ง ชั ด เ จ น  C.9 ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น
ความสามารถทางความคิด  ประกอบด้วยตัวบ่ง ช้ี
สมรรถนะ 7 ขอ้ ได้แก่ C.9.1) มีทกัษะในการคิดเชิง
วเิคราะห์ สามารถคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน
และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีได้ C.9.2) มีทกัษะ
ในการคิดเชิงประยุกต ์สามารถน าส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมไปปรับ
ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม C.9.3) มีทกัษะในการ
คิดจินตนาการเกิดเป็นภาพเก่ียวกับเร่ืองนั้นๆได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และคิดทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้น
ในจินตนาการ C.9.4) มีทกัษะในการคิดเชิงบูรณาการ 
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดหรือองค์ประกอบต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม C.9.5) มีความคิดแบบนัก

บริหาร เป็นความคิดท่ีประกอบดว้ยความอดทน ความ
เพียร พยายามและความตั้ งใจจริงท่ีจะท า  C.9.6)            
มีความรู้ความเขา้ใจในองค์ความรู้ท่ีตอ้งถ่ายโอน และ
น าไปใชไ้ด้อย่างเหมาะสม  C.9.7) มีความคิดแบบ
สร้างสรรค ์สามารถท าเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย สามารถ
อธิบายสั้นๆให้เขา้ใจไดง่้าย C.10 สมรรถนะด้านการใช้
ทักษะทางความคิด ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีสมรรถนะ       
7 ขอ้ ไดแ้ก่ C.10.1) มีทกัษะในการคิดเชิงสร้างสรรค ์
สามารถขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมสู่ความคิดใหม่ๆเพ่ือคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
C.10.2) มีความคิดนอกกรอบ เพื่อหาแนวทางด าเนินการ
ไปสู่ความส าเร็จได้ C.10.3) มีความเขา้ใจแนวคิด 
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
C.10.4) มีทกัษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถก าหนด
แนวทางท่ีดีท่ีสุดภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย C.10.5) มีทกัษะการคิดท่ีมีมุมมองรอบดา้น   
มีความเป็นอิสระทางความคิด C.10.6) มีความคิดใหม่
เพ่ืออนาคต ทดแทนวิธีคิดเก่าดว้ยการคาดการณ์อนาคต
ใหม่ C.10.7) มีความคิดยืดหยุน่ ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือความส าเร็จในการท างาน C.11 
สมรรถนะด้านความสามารถพัฒนาระบบการวัดและ
การประเมินผลการจัดการความรู้ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 6 ขอ้ ไดแ้ก่ C.11.1) มีความสามารถพฒันา
ระบบวดัและประเมินองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย /
สถาบนั C.11.2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะ และเทคนิคการวดั และประเมินผลการจัดการ
ความรู้ให้แก่ทีมงานจัดการความรู้และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง C.11.3) มีความรู้ความเขา้ใจในการสร้าง และ
พฒันาเกณฑ์การวดัและประเมินผลการจดัการความรู้ 
C.11.4) มีความสามารถในการกระตุ ้น และเพ่ิมการ
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ตระหนกัรู้ในการวดัผลการจดัการความรู้ให้กบัทีมงาน
จดัการความรู้ได ้C.11.5) มีความสามารถในการจดัการ
ความรู้ตามวงจรคุณภาพ C.11 .6) มีความสามารถ
พิจารณาและวิเคราะห์ไดว้่าความรู้ และองค์ความรู้ท่ีมี
อยู่ จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน C.12 สมรรถนะด้านความสามารถในการ
จัดการสภาพแวดล้อม ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีสมรรถนะ  
4 ขอ้ ไดแ้ก่ C.12.1) มีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบ 
มองเห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน C.12.2) มี
ทักษะในการ คิด เ ชิ งสั ง เคราะ ห์  เพื่ อผสมผสาน
องค์ป ร ะ กอบต่ า ง ๆ ให้ ไ ด้ ส่ิ ง ใ ห ม่ๆ  C.12 .3 )  มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร ไ ด้ ใ น
สภาพแวดล้อม ท่ีซับซ้อนไ ม่แ น่นอน  C.12 .4 )  มี
ความสามารถในการถ่ายทอดค่านิยม การส่งเสริมให้
พนัก ง านสามารถป รับตัว ในสภาพแวดล้อม ท่ี
เปล่ียนแปลง 
 โดยสรุปในภาพรวมทั้งหมด ของสมรรถนะผูจ้ดัการ
คว าม รู้ ใ นก า ร เ ข้ า สู่ อุ ต ส าหกร รม  4 . 0  ทั้ ง  1 2 
องคป์ระกอบ มีตวับ่งช้ีสมรรถนะ 90 ตวับ่งช้ี มีประเด็น
ท่ีชัด เจนและครอบคลุมการจัดการความ รู้ เ ข้า สู่
อุตสาหกรรม 4.0  3เร่ือง ในองคป์ระกอบท่ี 1-3 ไดแ้ก่ 1) 
สมรรถนะกลยุทธ์การจัดการความรู้ในการเข้า สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการจัดการ
ความ รู้พ ร้อมความ รู้ เ ก่ี ยวกับอุตสาหกรรม  4 . 0                
2) สมรรถนะในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งกระบวนการจดัการความรู้รวมถึงการปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมด้วย  และ  3 )  สมรรถนะของผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีประกอบด้วย
ทกัษะทางสงัคมและความสามารถจดัการเปล่ียนแปลง 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
4.1  การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ไดส้มรรถนะ ผูจ้ดัการความรู้
ซ่ึงเป็นสมรรถนะดา้นหน้าท่ีในการจดัการความรู้ของ
ผู ้บ ริหารหรือผู ้ท่ี ได้ รับมอบหมายให้ รับผิ ดชอบ 
ด า เ นินการจัดการความรู้ของสถาบันอุ ดมศึกษา
โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนประเทศไทยใหบ้รรลุเป้าหมาย 
อุตสาหกรรม 4.0 จ านวน 12 ดา้น แต่ละดา้นมีตวับ่งช้ี
เพ่ือให้เขา้ใจสมรรถนะในด้านนั้น ๆ มากข้ึนสามารถ
น าไปก าหนดเป็นสมรรถนะท่ีควรเสริมสร้างให้แก่
ผูจ้ดัการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้และสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนๆ ได ้
4.2 ขอ้เสนอแนะ 
 4.2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(CFA) เพื่อให้ได้ขอ้มูลมาขยายเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสมรรถนะผู ้ จัด ก า รค ว าม รู้ ในการ เ ข้ า สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม
ต่อไป 
 4.2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะ
ผูจ้ดัการความรู้ของสถาบนัหรือองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีพร้อม
ร่วมกันขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
เพื่อใหโ้มเดลประเทศไทย 4.0 บรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

5. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
บุคลากรผูรั้บผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลย ี             
พระจอมเกลา้ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ในเชิง
นโยบายของสถาบนัเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม 
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4.0 ร่วมกับรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทย 
4.0 และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เ ก่ี ยวกับสมรรถนะผู ้จัดการความ รู้ ในการ เข้า สู่
อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอยา่งดียิง่ 
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