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บทคัดยอ 
การบริหารจัดการธุ รกิจกอสร างใหมี

ศักยภาพในการแขงขันและมีคุณภาพ จําเปนตอง
อาศัยการดําเนินการจัดการความรู โดยรางวัล
คุณภาพแหงชาติของประเทศไทยนั้นไดกําหนดการ
รวบรวมความรู การถายทอดความรู การแสวงหา
และถายทอดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกัน เปน
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ครอบคลุมประเด็น
ดานการจัดการความรู แตในการศึกษาวิจัยกลับ
พบว า  สภาวการณป จจุ บั นขององค การ ใน
อุตสาหกรรมกอสรางไมไดอยูที่ไมมีการจัดการ
ความรู แตอยูที่ลักษณะของการจัดการความรูนั้น
ไมชัดเจน  ไม เปนรูปแบบ  ไม เปนไปตามหลัก
วิชาการ  ทําใหเกิดปญหาหรือการจัดการที่ ไม
เหมาะสม ไมมีคุณภาพ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้
จึ งมีวัตถุประสงค เพื่ อสรางตัวแบบวงจรการ
ดําเนินการจัดการความรูขององคการกอสราง ซึ่ง
เปนตัวแบบตามหลักวิชาการที่ไดจากการวิจัย
องคการกอสราง 330 องคการ ดวยแบบสอบถาม 
การทดสอบสมมติฐาน การสนทนากลุมยอย การ
สัมภาษณ การสังเกตการณ และการประเมินตัว
แบบ ทําใหพบวาการดําเนินการกับปจจัยที่มีผลตอ
การจัดการความรูที่สําคัญไดแก การดําเนินการกับ
ทีมรับเหมาชวง ความไววางใจ ปจจัยบํารุงรักษา 
ผูนําที่มีความสามารถ การคิดอยางเปนระบบ และ
การปรั บ เป ล่ี ยนองค ก า ร  ส วนป จ จั ยที่ ต อ ง

ดําเนินการใหมีมากขึ้นไดแก การเรียนรูดวยการ
อบรม พนักงานที่มีความรู และเทคโนโลยีกอสราง 
ภายใตการแสวงหาความรู การสรางความรู การ
จัดเก็บความรู  การกระจายความรู  และการ
ประยุกตใชความรู 

 
Abstract 
 Knowledge management is currently 
necessary for construction companies to 
remain competitive in the business. The 
Thailand Quality Award (TQA) has set 
information gathering methods, knowledge 
transferring, best practice seeking, and best 
practice transferring as means for presenting 
national quality awards on knowledge 
management. From the study, it was found 
that the main cause of existing problums in  
construction companies at present is not 
lacking of knowledge management but the 
unsystematic management and lacking of 
academic qualifications. These have led to the 
improper and unqualified management. This 
research, thus, focuses on developing a 
model for knowledge management on 
operation cycle for construction organization. 
The model has been developed based on 



academic theory and the data from 330 
construction organizations were collected. 
The methodology can be categorized into 
questionnaires, testing of hypotheses, small 
group discussions, interviews, observations 
and model evaluation. The findings show that 
major factors affecting knowledge 
management are dealing with subcontractors, 
trust, maintenance, leadership, systematic 
thinking, and organization transformation. 
Factors that need to be focused more are: 
learning by training, knowledgeable workers, 
construction technologies based on 
knowledge seeking process, knowledge 
creation process, knowledge distribution, and 
knowledge application. 
 
1. บทนํา  

จากการวิจัยยุทธศาสตรเพื่อการสราง
ศักยภาพการแขงขัน [1] ที่พบวาศักยภาพการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไทยตองประกอบดวย
องคประกอบดานการจัดการความรู โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมกอสรางที่การจัดการความรูจะทําให
เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันมาก
เปนอยางยิ่ง [2] แตจากการศึกษาวิจัยกลับพบวา
สภาวการณการจัดการความรูขององคการใน
อุตสาหกรรมกอสรางไทยในปจจุบัน [3-7] ไมไดอยู
ที่ไมมีการจัดการความรู แตอยูที่ลักษณะของการ
จัดการความรูนั้นไมมีรูปแบบ ไมชัดเจน ไมเปนไป
ตามหลั กทฤษฎี  ทํ า ให เ กิ ดปญหาห รื อกา ร
ดําเนินการที่ไมเหมาะสม ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

จากการวิจัยที่ผานมาและสภาวการณดังกลาวทํา
ใหผูวิจัยสนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางตัวแบบ
วงจรการดําเนินการจัดการความรูขององคการ
กอสราง ซึ่งเปนตัวแบบทางทฤษฎีที่เปนแนวทางใน
การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม  การศึกษาวิจัย จนนําไปสู
ผลการวิจัย การอภิปรายผลและสรุปดังตอไปนี้ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่มีการนําแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการ
พัฒนาองคการ ตัวอยางเชนโครงการวิจัยและ
พัฒนาของยุโรปภายใตกรอบแนวคิด ระเบียบวิธี
วิจัย เครื่องมือ และการออกแบบเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสารและอินเตอรเนต เพื่อสรางโครงขาย
การจัดการความรูขามหนวยงานและระหวาง
ผู ป ระกอบการในอุตสาหกรรมก อสร า ง  (E-
COGNOS Project) [8] ตัวแบบกระบวนการเรียนรู
องคการสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางที่เรียกวา “ตัว
แบบการดําเนินการ COLA” [9] แนวคิดปจจัยที่
สงเสริมกระบวนการจัดการความรู [10] ปจจัยที่มี
ผลตอการจัดการความรู [11] งานศึกษาวิจัยปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรูใน
อุตสาหกรรมกอสราง  [12] การศึกษาวิจัยการ
จัดการความรูในองคกรกอสรางของไทย [13] หรือ
การแบงความรูในอุตสาหกรรมกอสรางออกเปน
ความรู ในงานสถาปตยกรรม  (Architecture) 
ความรูในงานวิศวกรรม (Engineering) และความรู
ในงานกอสราง (Construction) ที่เรียกวาความรู 
A–E–C ในอุตสาหกรรมกอสราง [14-15] ก็ลวน
แลวแตเปนความพยายามในการนําแนวคิดการ



จัดการความรูมาประยุกตใช ในอุตสาหกรรม
กอสราง 

และเมื่ อทํ าการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับการจัดการความรู แนวคิดปจจัยที่มีผลตอ
การจัดการความรู และแนวคิดองคการแหงความรูที่
สังเคราะหแนวคิดมาจากแนวคิดองคกรแหงการ
เรียนรูดวยการคิดอยางเปนระบบทั่วทั้งองคการ ทั้ง
ลักษณะการเรียนรูในระดับบุคคล ในระดับกลุม 
ระดับองคการ และการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับ
องคการมาพิจารณารวมกับผลที่ไดจากการจัด
สนทนากลุมยอยทําใหไดตัวแปรอิสระ 9 ปจจัย ที่
เ ป น ตั ว แป รต น ในก า ร ศึ กษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้ อั น
ประกอบดวยการคิดอยางเปนระบบ เทคโนโลยี
กอสราง การปรับเปลี่ยนองคการ ภาวะผูนํา การ
เรียนรู พนักงานที่มีความรู แรงจูงใจ ความไววางใจ 
และทีมรับเหมาชวง สวนการชี้วัดการจัดการความรู
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชแนวคิดพลวัตรกระบวน

การจัดการความรูที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด
กระบวนการจัดการความรูทั้งในทางทฤษฎีและจาก
ว ง จ ร ก ร ะบวนกา ร จั ด ก า รค ว าม รู ทํ า ใ ห ไ ด
กระบวนการเกี่ยวกับความรู 5 ข้ันตอนคือการ
แสวงหาความรู (KA) การสรางความรู (KC) การ
จัดเก็บความรู (KS) การกระจายความรู (KD) และ
การประยุกตใชความรู (KU) โดยกระบวนการทั้ง 5 
นั้นจะมีความสัมพันธกันเปนวัฎจักร ลักษณะเปน
พลวัตรตอ เนื่ อ งกันไป  ดั งนั้ น ในการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังรูปที่ 1 จึงประกอบไปดวยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
จัดการความรูกับการชี้วัดการจัดการความรู เพื่อ
นํามาสรางกรอบแนวคิดในงานวิจัย ซึ่งจะนําไปสู
ตั วแบบการจัดการความรู ที่ เปนผลของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการสรางตัวแบบ 

 
แนวคิด 
ปจจัย 

ที่มีผลตอ 
การจัดการ 
ความรู 

√  √  
 √   
 √   
√ √   
   √ 
  √ √ 

√    

 

ตัวแบบการจัดการความรูของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางในอุตสาหกรรมกอสราง 

ปจจัยตน 9 ปจจัย 
การคิดอยางเปนระบบ 
เทคโนโลยีกอสราง 

การปรับเปลี่ยนองคการ 
ภาวะผูนํา 
การเรียนรู 

พนักงานที่มีความรู 
แรงจูงใจ 

ความไววางใจ 
ทีมรับเหมาชวง 
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KSKD
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

พลวัตรกระบวน 
การจัดการความรู 
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ตัวแบบกระบวน 
การจัดการความรู 

LO

ST
CTOT

Ln Ld
องคการแหงความรู 

การจัดสนทนากลุมยอย 
 

แนวคิด 
กระบวน 
การจัดการ 
ความรู 

√  √  
 √   
 √   
√ √   
   √ 
  √ √ 
√    

 

การทดสอบสมมติฐาน 



3. วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร  (Correlational-Oriented) ในขอมูลที่ ได
จากแบบสอบถามของวิสาหกิจกอสรางขนาดกลาง 
330 องคการ จนทําใหไดตัวแบบการจัดการความรู
ของวิสาหกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมกอสรางดัง
รูปที่ 2 และเมื่อนําตัวแบบดังกลาวมาพิจารณา
รวมกับผลการวิจัยที่ ไดจากการวิ เคราะหสถิ ติ
พรรณนา  สถิ ติวิ เคราะห เชิงอนุมาน  และการ
วิ เคราะห เนื้อหาขอมูลที่ ไดจากการสัมภาษณ 
รวมถึงการสังเกตการณ ดวยการวิจัยเชิงพัฒนาการ
จนนําไปสู ตัวแบบวงจรการดําเนินการจัดการ
ความรูขององคการกอสรางตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย และขั้นตอนสุดทายของการวิจัยก็คือการ
ทําการประเมินตัวแบบวงจรการดําเนินการจัดการ
ความรูขององคการกอสรางนี้ เพื่อใหไดตัวแบบที่มี
ความครบถวนสมบูรณ มีความเหมาะสมงายตอ
การทําความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ไดจริงในทางปฏิบัติ 
 

รูปที่ 2 การจัดการความรูของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ในอุตสาหกรรมกอสราง 

4. ผลการวิจัย 
ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรูนั้นได

จากการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวาง
ปจจัยอิสระกับการจัดการความรูขององคการ
กอสราง  โดยผูวิจัยไดใชสถิ ติไคสแควรในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ ∝ = 0.05 ทํา
ใหไดคา χ2

0.95,9 = 16.92 แลวใชสถิติแกมมาในการ
ทดสอบทิศทางความสัมพันธ ดังผลการทดสอบ
สมมติฐานและทิศทางความสัมพันธในรูปที่ 3 ที่
พบวาปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู ของ
องคการกอสรางประกอบดวย การคิดอยางเปน
ระบบ เทคโนโลยีกอสราง การปรับเปลี่ยนองคการ 
ภาวะผูนํา การเรียนรู พนักงานที่มีความรู แรงจูงใจ 
ความไววางใจ และทีมรับเหมาชวง โดยยิ่งปจจัย
ดังกลาวมีมากขึ้นก็จะทําใหการจัดการความรูของ
องคการกอสรางรวดเร็ว มีคุณภาพ และคุมทุนมาก
ข้ึน สวนขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผล
ตอการจัดการความรู ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามและผู ให สัมภาษณนั้ น  ผู ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู  ไดแก 
พนักงานที่มีความรู เทคโนโลยีกอสราง การเรียนรู 
ภาวะผูนํา การคิดอยางเปนระบบ ความไววางใจ 
แรงจูงใจ การปรับเปลี่ยนองคการ และทีมรับเหมา
ชวง โดยมีรอยละของความสําคัญมากที่สุดอยูที่ 
44.24, 40.30, 37.58, 36.97, 36.67, 27.27, 
24.55, 23.03 และ 22.73 ตามลําดับ สวนลําดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการจัดการความรู
ตามความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณไดแก พนักงาน
ที่มีความรู  การคิดอยางเปนระบบ  เทคโนโลยี
กอสราง การเรียนรู แรงจูงใจ ภาวะผูนํา ความ



ไววางใจ การปรับเปล่ียนองคการ และทีมรับเหมา
ชวง โดยมีรอยละของความสําคัญมากที่สุดอยูที่ 
46.67, 43.33, 33.33, 33.33, 30.00, 26.67, 
26.67, 23.33 และ 23.33 ตามลําดับดังรูปที่ 4 โดย
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามกับขอมูลจากการ
สัมภาษณนั้นแตกตางกันไมมากเกินไปที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 ทําใหการนําผลการวิจัยที่ไดจาก
การสัมภาษณมาประกอบการวิจัยมีความนาเชื่อถือ 

 
211.89

28.49

96.05 97.56

178.17

39.54

124.97 125.16

73

19

55 54
70

36
62 58 62

133.61

 
หมายเหตุ:             คือคาไคสแควร                คือคาแกมมา 

คาไคสแควรจากคามากไปหาคานอยคือคาของ การคิดอยางเปนระบบ 
การเรียนรู ความไววางใจ ทีมรับเหมาชวง แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การ
ปรับเปลี่ยนองคการ พนักงานที่ มีความรู และเทคโนโลยีกอสราง 
ตามลําดับ 

 
รูปที่ 3 คาไคสแควรและคาแกมมาของปจจัย 

 
 

44.24 40.30 37.58 36.97 36.67
27.27 24.55 23.03 22.73

46.67

33.33 33.33
26.67

43.33

26.67 30.00
23.33 23.33

 
 
 
หมายเหตุ: ก หมายถึง พนักงานที่มีความรู       ฉ หมายถึง ความไววางใจ 
 ข หมายถึง เทคโนโลยีกอสราง         ช หมายถึง แรงจูงใจ 
 ค หมายถึง การเรียนรู          ซ หมายถึง การปรับเปลี่ยนองคการ 
 ง หมายถึง ภาวะผูนํา          ฌ หมายถึง ทีมรับเหมาชวง 
 จ หมายถึง การคิดอยางเปนระบบ 
   

รูปที่ 4 ระดับความสําคัญของปจจัย 
 

โดยผลการวิจัยที่ไดทั้งจากแบบสอบถาม
และจากการสัมภาษณนั้นก็ คือผลการวิจัยที่
นํามาใชสรางตัวแบบวงจรการดําเนินการจัดการ
ความรูขององคการกอสรางอันประกอบไปดวยตัว
แบบการจัดการความรูของวิสาหกิจขนาดกลางใน
อุตสาหกรรมกอสราง ผลการวิจัยระดับความสําคัญ
ของปจจัย ผลการวิจัยการดําเนินการเพิ่มปจจัย 
ผลการวิจัยการดําเนินการกับปจจัย  และฐาน
แนวคิดสนับสนุน ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
5. การอภิปรายผลและสรุป 

การอภิปรายผลการวิจัยที่ ไดจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการอภิปรายผลการวิจัยในทาง
ทฤษฎีผานตัวแบบวงจรการดําเนินการจัดการ
ความรูขององคการกอสรางดังรูปที่ 6 ที่แสดงถึงการ

16.92   ปฏิเสธ  H 0  และยอมรับ  H 1   

 ก      ข      ค      ง      จ      ฉ      ช      ซ      ฌ 
แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ 



ดําเนินการจัดการความรูขององคการกอสรางที่มี
ลักษณะการดําเนินการเปนวงจรตั่งแตเร่ิมโครงการ
กอสรางไปจนสิ่นสุดโครงการ ซึ่งไดผลลัพธเกี่ยวกับ
ความรูในองคการในรูปของความรูของคณะทํางาน
และมาตรฐานงานขององคการที่ถูกจัดเก็บอยูใน
ระบบสารสนเทศขององคการ โดยการดําเนินการ
จัดการความรูนั้นหมายถึง  การดําเนินการกับ
กระบวนการเกี่ยวกับความรูใหมีประสิทธิภาพคือมี
การดําเนินการที่มี คุณภาพมีการดําเนินการที่
รวดเร็ วและมีการดํา เนินการอยางคุมทุนใน
กระบวนการเกี่ยวกับความรู คือ  กระบวนการ
แสวงหาความรู  กระบวนการสร า งความรู 
กระบวนการจัดเก็บความรู กระบวนการกระจาย
ความรู และกระบวนการประยุกตใชความรู และ
นอกจากนั้นในการที่องคการกอสรางจะสามารถมี
การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพไดนั้น  ยัง
จําเปนตองมีการดําเนินการกับโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญตอการจัดการความรูอันไดแกมีการเรียนรู
ดวยการอบรม มีพนักงานที่มีความรู มีเทคโนโลยี
กอสราง ความไววางใจ ผูนําที่มีความสามารถ การ
คิดอย า ง เปน ระบบ  ทีม รับ เหมาช ว ง  ป จจั ย
บํารุงรักษา และการปรับเปล่ียนองคการ ซึ่งเปน
ปจจัยที่ครอบคลุมทั้งในสวนของพนักงาน ผูบริหาร 
ไปจนถึงการดําเนินการกับตัวองคการ โดยการ
ดําเนินการดังกลาวนั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการในสวนของพนักงานหรือ

บุคลากรทั่วไปขององคการนั้นการดําเนินการที่
สําคัญไดแก การเพิ่มการเรียนรูดวยการอบรม
ความรูทั้งความรูในงานสถาปตยกรรมความรูใน
งานวิศวกรรมและความรูในงานกอสราง สวนทีม
รับเหมาชวงขององคการนั้นก็จะตองเปนทีม
รับเหมาชวงที่มีทักษะความชํานาญเฉพาะทางสูง มี
การทํางานเปนทีม เปนชุมชนนักปฏิบัติ และพึ่งพา
หรืออยูภายใตการควบคุมขององคการ  โดย
บุคลากรขององคการนั้นจะตองมีความไววางใจ มี
ความเชื่อใจจากผลการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรม
องคกรแบบเปดเผย มีวัฒนธรรมองคกรที่เชื่อใจใน
ความรู และมีการยอมรับกันแบบรุนพี่รุนนอง รวม
ไปจนถึงการใหความสําคัญกับแนวคิดเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพชางกอสรางก็จะทําใหบุคลากร
ขององคการเปนบุคลากรที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญตอการจัดการความรู 

 

ฐานแนวคิดสนับสนุน 
.……... .……... .……... 

 

 

ระดับความสําคัญของ
ปจจัย 

.……... .……... .……... 

.……... .……... .……... 

.……... .……... .……... 

ตัวแบบวงจรการดําเนินการจัดการความรูขององคการ

 
การดําเนินการเพิ่มปจจัย 
.……... .……... .……... 
.……... .……... .……... 
.……... .……... .……... 
.……... .……... .……... 

 

การดําเนินการกับปจจัย 
.……... .……... .……... 

:::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: 

.……... .……... .……... 
:::::::::::::::::: 
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:::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::: 

รูปที่ 5 ผลการวิจัยการดําเนินการจัดการความรู 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ
สารสน 
เทศ 

การดําเนินการ 

ปจจัยนําเขา 
ขอมูลโครงการ วงจรผลตอบรับโครงการ โครงการ 

ความรูของคณะทํางาน 

มา
ตร
ฐา
นง
าน
ใน
โคร

งก
าร 

วงจรผลตอบรับความรูในองคการ 

กา
รด
ําเน

ินก
ารก

ับป
จจ
ัย 

เรียนรูดวยการอบรม พนักงานที่มีความรู เทคโนโลยีกอสราง 
ความรูในงานสถาปตยกรรม 
ความรูในงานวิศวกรรม 
ความรูในงานกอสราง 

สถาปนิกตามสภาสถาปนิก 
วิศวกรตามสภาวิศวกร 
ชางที่มีเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  
เครื่องจักรกลในงานกอสราง 
ระบบสารสนเทศที่ใชในองคการ 

 
ความไววางใจ ผูนําที่มีความสามารถ การคิดอยางเปนระบบ 

ความเชื่อใจจากผลการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมองคกรแบบเปดเผย 
วัฒนธรรมองคกรที่เช่ือใจในความรู 
การยอมรับกันแบบรุนพี่รุนนอง 

มีความรู และประสบการณสูง 
สามารถใชและทํางานเปนทีม 
ตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม 
มีความสามารถทางอารมณ 

กระบวนการที่ชัดเจนเปนระบบ 
มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
มีการประชุมรวมกันอยางตอเนื่อง 
ดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน 

ทีมรับเหมาชวง ปจจัยบํารุงรักษา การปรับเปลี่ยนองคการ 
มีทักษะความชํานาญเฉพาะทางสูง 
มีการทํางานเปนทีม 
เปนชุมชนนักปฏิบัติ 
พึ่งพาภายใตการควบคุมขององคการ 

เงินเดือน ผลตอบแทนประจํา 
รายไดพิเศษลวงเวลาสวัสดิการ 
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 

พัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม 
เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนรวมกัน 
จัดตั้งแผนกการจัดการความรู 
สรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

เพิ่มการเรียนรู พนักงานที่มีความรู และเทคโนโลยีกอสราง 

สนับสนุนฐานแนวคิด 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพชาง การจัดการ องคกรแหงความรู 

 

พนักงาน                    ผูบริหาร          องคการ TQC TQC 

TQC 

TQC TQC 

การสรางความรู การจัดเก็บความรู 

กา
รแส

วงห
าค
วาม

รู การกระจายความรู 

การประยุกตใชความรู 

ผลลัพธ 

การดําเนินการ 

รูปที่ 6 วงจรการดําเนินการจัดการความรูขององคการกอสราง 



การดําเนินการของผูบริหารองคการนั้นตอง
ดําเนินการเพิ่มพนักงานที่มีความรูใหเพียงพอเพื่อให
เกิดการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพทั้ง สถาปนิก
ตามสภาสถาปนิก วิศวกรตามสภาวิศวกร ไปจนถึง
ชางกอสรางที่มีเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ สวนการ
ดําเนินการกับบุคลากรขององคการนั้นผูบริหารจะตอง
ใหความสําคัญกับปจจัยบํารุงรักษาอันไดแก เงินเดือน
ผลตอบแทนประจํา รายไดพิเศษรายไดลวงเวลา
สวัสดิการบํารุงรักษา การมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ดี นอกจากนั้นก็ยังตองมีการสงเสริมใหเกิดผูนําที่มี
ความสามารถ  ที่มีความรู และประสบการณ สูง 
สามารถใชและเชื่อมั่นการทํางานเปนทีม ตัดสินใจได
อยางถูกตองเหมาะสม  และมีความสามารถทาง
อารมณ สวนตัวผูบริหารเองนั้นก็ตองเปนผูที่เขาใจใน
แนวคิดการจัดการเปนอยางดี รวมถึงแนวคิดการ
จัดการความรูก็จะชวยสงเสริมใหการจัดการความรู
ขององคการกอสรางมีประสิทธิภาพ 

การดํ า เนินการกับองคการกอสร างนั้ น 
องคการกอสรางจะตองเปนองคการแหงความรูโดยมี
การเพิ่มเทคโนโลยีกอสรางใหเพียงพอทั้งวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องใช สํานักงานและการออกแบบ  เครื่องจักร 
เครื่องยนต เครื่องจักรกลในงานกอสราง รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่ใชในองคการ และองคการกอสรางตองมี
การคิดอยางเปนระบบนั้นคือ มีกระบวนการที่ชัดเจน
เปนระบบ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ทํางาน มีการประชุมรวมกันทุกฝายอยางตอเนื่อง และ
มีการดําเนินการอยางเปนขั้นเปนตอนสัมพันธกัน 
นอกจากนั้นองคการกอสรางตองเปนองคการที่มีการ
ปรับเปลี่ ยนองคการอยู เสมอ  โดยมีการพัฒนา

บุคลากรดวยการฝกอบรม การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน
ขององคการตามวิสัยทัศนรวมกัน มีการจัดตั้งแผนก
การจัดการความรู และการสรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ข้ึนจึงจะทําใหการจัดการความรูของ
องคการกอสรางมีประสิทธิภาพ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู วิ จั ยขอกราบขอบคุณ  ศาสตราจารย        
ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และ รองศาสตราจารย  ดร.
สัญญา สัญญาวิวัฒน  
 
เอกสารอางอิง 
[1] มงคล สุวรรณรังษี. 2552, แบบจําลอง

ความสัมพันธระหวางกิจกรรม สถานะ และ
ประโยชนของการจัดการความรูในงานกอสราง, 
วิ ทยานิ พนธ วิ ศ วก ร รมศาสตรมหาบัณฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย. 

[2] รุงเรือง ล้ิมชูปฏิภาณ. 2546, การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการสรางศักยภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, กรุงเทพ. 

[3] ณัฐพงศ  ห ร่ี จิ นดา  “การจั ดกา รความรู ใ น
อุตสาหกรรมกอสราง” โยธาสาร ฉบับที่ 2 ปที่ 15 
มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2546 หนา 31-35 

[4] Matara Achchige and Nadeera Rangika, 
2003, “The Role of Construction Engineers in 
Knowledge Management in the Construction 
Industry” Thesis of degree of Master 
(Construction Engineering and Management) 



Bangkok: Asian Institute of Technology. 
[5] อภิชาติ สวัสด์ินพรัตน (2549) “การศึกษาการ

จัดการความรูในองคกรบริษัทผูรับเหมากอสราง” 
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ
การบริหารการกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

[6] วสันต ธีระเจตกูล (2550) “การจัดการองคความรู
ในโครงการกอสราง” โยธาสาร ฉบับที่ 6 ปที่ 19 
พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2550 หนา 30-40 

[7] มงคล สุวรรณรังษี และ วัชระ เพียรสุภาพ (2552) 
“การอธิบายการจัดการความรูในงานกอสราง: ใน
มุมมองของกิจกรรม  สถานะ  และประโยชน” 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แหงชาติ คร้ังที่ 14 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

[8] Abdul Samad Kazi, “Knowledge 
Management for The Construction Industry: 
The E-COGNOS Project”, ITcon, Vol. 7, 2002, 
pp. 183-196 

[9] Graham Orange and others, “Knowledge 
Management: Facilitating Organisational 
Learning within the Construction Industry”, In 
Abdul Samad Kazi (ed.), Knowledge 
Management in the Construction Industry: A 
Socio-Technical Perspective, pp. 148-149, 
Finland: Yurchak Printing Inc. 2005 

[10] G. K. Kululanga and R. McCaffer, 
“Measuring knowledge management for 
construction Organizations”, Engineering, 
Construction and Architectural Management, 

Vol. 6, No. 5, August 2001, pp. 346-354 
[11] Patricia Carrillo and Paul Chinowsky, 

“Exploiting Knowledge Management: The 
Engineering and Construction Perspective”, 
Journal of Management in Engineering, Vol. 
22, No. 1, January 2006, pp. 2-10 

[12] Yu-Cheng Lin and Lee-Kuo Lin, “Critical 
Success Factors for Knowledge Management 
Studies in Construction”, ISARC, 2006, pp. 
768-772  

[13] จิรชาติ ต้ังคุปตานนท (2546) “กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรกอสราง” 
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและ
การบริหารการกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

[14] H. Ping Tserng and Chin-Hsiang Chang, 
“Developing a project knowledge 
management framework for tunnel 
construction: lessons learned in Taiwan”, 
Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 
35, 2008, pp. 333-348 

[15] J. M. Kamara and others, “Knowledge 
management in the architecture, engineering 
and construction industry”, Construction 
Innovation, February 2002, pp. 53-67 

 
 


