
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน  
โครงการการจัดการความรู� คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ดร.รุ!งโรจน" สงสระบุญ 

ผู�จัดทํารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 



1 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง          หน�า 
สารบัญ           ๑ 
บทสรุปผู�บริหาร          ๒ 
รายงานผลการดําเนินงาน         ๓ 
 ความเป�นมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ   ๓ 
 วัตถุประสงค'ของการประเมินโครงการ      ๔ 
 ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ      ๔ 
 ผลการประเมินโครงการ        ๔ 

สรุปค)าใช�จ)ายของโครงการ/กิจกรรม      ๕ 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ        ๕ 
ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑    ๖ 

ภาคผนวก          ๗ 
โครงการท่ีได�รับอนุมัติ 
กําหนดการ  
หนังสือเชิญเข�าร)วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ใบลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
ตัวอย)างแบบประเมินความพึงพอใจ  
การวิเคราะห'โครงการด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
 



2 
 

บทสรุปผู�บริหาร  
 

 โครงการการจัดการความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ จัดข้ึนโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
เพ่ือเป�นการแลกเปลี่ยนความรู�เก่ียวกับผลงานวิจัยของอาจารย'ในคณะ และโครงการนี้จะเป�นเวทีทาง
วิชาการให�แก)อาจารย'ได�มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานวิจัย ตลอดจนมีการ
เผยแพร)ความรู�ความก�าวหน�างานวิจัยของอาจารย'ภายในคณะให�กว�างขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงส)งผลต)อการ
นําไปใช�ให�เกิดประโยชน'ต)อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป�นการแลกเปลี่ยนประสบการณ'การทําวิจัย 
อันนําไปสู)แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร�างองค'ความรู�ใหม) โดยกลุ)มเป?าหมายของโครงการ ได�แก) 
อาจารย'คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน ๖๐ คน อีกท้ังโครงการนี้จะทําให�เกิดประโยชน'
ทางด�านงานวิจัยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามเกณฑ'การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 โครงการการจัดการความรู�  ครั้ง ท่ี  ๑/๒๕๖๑ ได�รับการอนุ มั ติจากท)านอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีสน. ๑๖๐๑/๑๔ และทางคณะฯได�จัดโครงการข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑ ระหว)างเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห�องสัมมนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น ๕ 
มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีดร.รุ)งโรจน' สงสระบุญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เป�นผู�รับชอบ
โครงการ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได�แก) ๑) การเขียนโครงการเพ่ือขอนุมัติ ๒) การ
ประชาสัมพันธ'โครงการให�กับอาจารย'ในคณะบริหารธุรกิจทราบถึงชื่อโครงการ วัตถุประสงค'โครงการ 
และเป?าหมายของโครงการ ๓) การติดต)อประสานงานกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก) แผนกอาคารและ
สถานท่ี การจัดของว)าง ฯลฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีอาจารย'เข�าร)วมโครงการท้ังสิ้น ๓๕ ท)าน โดย
อาจารย'แต)ละท)านได�มีการแลกเปลี่ยนความรู� ซักถามเก่ียวกับงานวิจัยอย)างกว�างขวาง ก)อให�เกิดองค'
ความรู�ในด�านงานวิจัยใหม)ๆ และผลการดําเนินการโครงการการจัดความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ สรุปได� 
ดังนี้ 
 ๑. อาจารย'คณะบริหารธุรกิจ ได�นําผลงานวิจัย เทคนิคการทําวิจัย ประสบการณ'การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาถ)ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู�กันระหว)างอาจารย'
ในคณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. อาจารย'คณะบริหารธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนความรู� ซักถามเทคนิคการทําวิจัย การเผยแพร)
ผลงานวิจัยระหว)างอาจารย'ในคณะบริหารธุรกิจอย)างกว�างขวาง 
 ๓. มีการสรุปประเด็นปKญหา และอุปสรรค'ต)าง ๆของการนําผลงานวิจัย ท่ีจะไปเผยแพร)ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ได�แก) วิธีการหาหัวข�องานวิจัย วิธีการเขียน
บทความวิจัย วิธีการหาสถานท่ีเพ่ือไปเผยแพร)ผลงานวิจัย และวิธีการนําเสนอผลงานวิจัย 
 สรุปผลการประเมินของโครงการพบว)า การดําเนินโครงการเป�นไปตามวัตถุประสงค'ท่ีได�
กําหนดไว� และมีประสิทธิผลของโครงการโดยรวมตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๖๔) 
ด�านความน)าสนใจของหัวข�อการบรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๙๒) ด�าน
เนื้อหาสาระของการบรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๘๕) ด�านวิทยากร
ผู�บรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x =๔.๘๕) ด�านระยะเวลาท่ีใช�ในการบรรยายตาม
เกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๕๔) ด�านประโยชน'ของการบรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ใน
ระดับดีมาก ( x = ๔.๖๒) และด�านภาพรวมของโครงการตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x =
๔.๕๔) ส)วนปKญหาที่พบ ได�แก) อาจารย'ติดภาระการสอนในช)วงเวลาที่จัดโครงการ ดังนั้นในการจัดโครงการ
คร้ังต)อไปควรจะจัดโครงการช)วงเวลาที่มหาวิทยาลัยปPดเทอม 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ความเป/นมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาได�กําหนดไว�ว)า “การกํากับติดตาม และส)งเสริมสนับสนุนให�ทุก
หน)วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรู�ตามระบบ” โดยการจัดการความรู� 
(Knowledge Management : KM) ท่ีหมายถึงการรวบรวมองค'ความรู�ท่ีมีอยู)ในองค'กรซ่ึงกระจัด
กระจายอยู)ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให�เป�นระบบ เพ่ือให�ทุกคนในองค'กรสามารถเข�าถึง
ความรู� และพัฒนาตนเองให�เป�นผู�รู�รวมท้ังปฏิบัติงานได�อย)างมีประสิทธิภาพ อันจะส)งผลให�องค'กรมี
ความสามารถในเชิงแข)งขันสูงสุด โดยท่ีความรู�มี ๒ ประเภท ได�แก) ๑) ความรู�ท่ีฝKงอยู)ในคน (Tacit 
Knowledge) เป�นความรู�ท่ีได�จากประสบการณ'พรสวรรค'หรือสัญชาติญาณของแต)ละบุคคลในการทํา
ความเข�าใจในสิ่งต)างๆเป�นความรู�ท่ีไม)สามารถถ)ายทอดออกมาเป�นคําพูดหรือลายลักษณ'อักษรได�
โดยง)าย เช)น ทักษะในการทํางาน งานฝfมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห' บางครั้ง จึงเรียกว)าเป�นความรู�
แบบนามธรรม ๒) ความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) เป�นความรู�ท่ีสามารถรวบรวม ถ)ายทอดได�
โดยผ)านวิธีต)างๆ เช)น การบันทึกเป�นลายลักษณ'อักษร ทฤษฎีคู)มือต)างๆ และบางครั้งเรียกว)าเป�น
ความรู�แบบรูปธรรม จากการต้ังคลินิควิจัย (Research Clinic) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สยามท่ีเป�นหนึ่งในงานหลักในการให�คําปรึกษาเก่ียวกับงานด�านวิจัย สําหรับคณาจารย' และนักศึกษา 
โดยเน�นการให�บริการท่ีมีความเป�นระบบ หลากหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค'เพ่ือเป�นการบริการ
วิชาการแก)สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร�างเครือข)ายนักวิจัยทางการศึกษา และเพ่ือสร�าง
ฐานข�อมูลเก่ียวกับประเด็นปKญหา และแนวทางแก�ไขในการวิจัยทางการศึกษา จากการดําเนินงานใน
ปfการศึกษาท่ีผ)านมา (๒/๒๕๕๙) พบว)า คลินิควิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม สามารถ
ผลักดันอาจารย'ผู�รับผิดชอบหลักสูตรให�มีงานวิจัยได�ครบท้ัง ๕ สาขาวิชา และยังสอดคล�องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีความต�องการท่ีจะนําผลงานวิจัยต)างๆภายในคณะดังกล)าวมาเผยแพร) และทํา
การแลกเปลี่ยนความรู� เพ่ือให�อาจารย'ในคณะฯ สามารถเข�าถึงความรู�และมีการพัฒนาตนเองให�เป�น
ผู�รู� รวมท้ังสามารถผลิตงานวิจัยได�อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส)งผลให�มหาวิทยาลัย
สยามมีความสามารถในเชิงแข)งขันสูงสุดได�ต)อไป  

จากความสําคัญดังกล)าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได�จัดโครงการการ
แลกเปลี่ยนความรู�ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ข้ึน เพ่ือเป�นการแลกเปลี่ยนความรู�จากผลงานวิจัยของอาจารย' 
และจะเป�นเวทีทางวิชาการให�กับอาจารย'ได�ทําการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในงานวิจัย ตลอดจน
เผยแพร)ความรู�ความก�าวหน�าทางงานวิจัยให�กว�างขวางยิ่งข้ึน และจะส)งผลให�เกิดประโยชน'ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย อันนําไปสู)แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร�างองค'ความรู�ใหม)ได� โดย
กลุ)มเป?าหมายของโครงการ ได�แก) อาจารย'คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน ๖๐ คน อีก
ท้ังโครงการนี้จะทําให�เกิดประโยชน'ทางด�านงานวิจัยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
ตามเกณฑ'การประกันคุณภาพการศึกษาต)อไป 

 
วัตถุประสงค"ของการประเมินโครงการ 

๑. เพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการการจัดการความรู�ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
๒. เพ่ือศึกษาปKญหา อุปสรรคจากการดําเนินโครงการ ข�อเสนอแนะ และแนวทางในการ

แก�ปKญหา 
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ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ 
 ๑. เป?าหมายของโครงการ ได�แก) อาจารย'คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน ๖๐ 
ท)าน 
 ๒. สถานท่ีจัดโครงการ ได�แก) ห�องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย
สยาม 
 ๓. เวลาท่ีจัดโครงการ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว)างเวลา ๑๓.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น. 
  
การดําเนินงานท่ีสําคัญ  

๑. ประธานในพิธีโดย ผู�ช)วยศาสตราจารย' ดร. โอม หุวะนันทน' กล)าวเปPดงาน  
๒. ผู�ช)วยศาสตราจารย' ดร. โอม หุวะนันทน' ทําการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู�งานวิจัย เรื่อง

การนําเสนอผลงานวิจัยท่ีประเทศญ่ีปุrนในหัวข�อ “โรฮินยา” 
๓. อาจารย'วิมล ประคัลภ'พงศ' ทําการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู�งานวิจัย เรื่องสมรรถนะท่ี

จําเป�นต)อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร Essential 
Competencies Required of Graduates from the Faculty of Business Administration 
Department of Finance and Banking 

๔. อาจารย'กิตติศักด์ิ สรแพทย' ทําการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู�งานวิจัย เรื่องความคิดเห็น
เจ�าหน�าท่ีฝrายบัญชี และการเงินของสํานักงานบัญชีท่ีมีต)อแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน Opinion of 
Accounting and Financial Officers of Accounting Office for the Internal Control Process 
Practice 

๕. ผู�ช)วยศาสตราจารย' ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา ทําการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู�
เก่ียวกับเทคนิคการทําวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

๖. ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี และดร.วรรณรัตน' วัฒนานิมิตกูล ทําการบรรยาย และแลกเปลี่ยน
ความรู�งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช�บริการแอพพลิ เคชั่น Trip Advisor ของนักท)องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร Customer’s Behavior of Trip Advisor Application of Tourism in Bangkok 

๗ ประธานในพิธี โดย ผู�ช)วยศาสตราจารย' ดร. โอม หุวะนันทน' เป�นตัวแทนจากท)านอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสยาม มอบประกาศนียบัตรให�กับอาจารย'ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ท่ีมีผลงาน
ตีพิมพ'ในวารสารหรือสิ่งพิมพ'ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อันเป�นประโยชน'กับคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือเป�นขวัญ และกําลังใจให�กับอาจารย'ท่ีมีผลงานวิจัย 

๘. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดํา สรุปโครงการ และกล)าวปPดงาน 
๙. ทําการเผยแพร)องค'ความรู�ท่ีได�รับจากโครงการท่ี http://www.ba.siam.edu 

 
ผลการประเมินโครงการ 

๑. ข�อมูลพ้ืนฐานการดําเนินโครงการฯ ได�แก) อาจารย'ในคณะบริหารธุรกิจเป�นผู�เข�าร)วม
แลกเปลี่ยนความรู�ในงานด�านวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 
๓๕ ท)าน จากการทําการประเมินโครงการพบว)า โครงการเป�นไปตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ตาม
เกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๖๔) ด�านความน)าสนใจของหัวข�อการบรรยายตามเกณฑ'
ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๙๒) เนื้อหาสาระของการบรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดี
มาก ( x = ๔.๘๕) วิทยากรผู�บรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x =๔.๘๕) ระยะเวลาท่ี
ใช�ในการบรรยายตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๕๔) ประโยชน'ของการบรรยายตาม
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เกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับดีมาก ( x = ๔.๖๒) และภาพรวมของโครงการตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ใน
ระดับดีมาก ( x =๔.๕๔)  
 ๒. โครงการการจัดการความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการจัด
โครงการ ท่ีทําให�อาจารย'มีความรู�และความเข�าใจในการทําวิจัย การทําสถิติเบ้ืองต�น การนําผลงานไป
นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร�อยละ ๙๐ ส)วนความคิดเห็นของ
อาจารย'ผู�เข�าร)วมโครงการท่ีมีต)อการบริหารจัดการ และการดําเนินโครงการตามเกณฑ'ค)าเฉลี่ยอยู)ใน
ระดับดีมาก ( x =๔.๕๔) และอาจารย'มีข�อเสนอแนะ ได�แก) ควรมีการจัดอบรมพิเศษเพ่ิมเติมในหัวข�อ
อ่ืน ๆ เช)น จัดอบรมเรื่องการสร�างเครื่องมือวิจัย การจัดอบรมวิธีเขียนงานวิจัย ๕ บท และการจัด
อบรมการเขียนบทคัดย)อ เป�นต�น 
 ๓. ปKญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ ได�แก) อาจารย'ผู�เข�าร)วมโครงการติด
ภาระการสอนหลายท)าน ทางผู�จัดโครงการขอนําเสนอแนวทางแก�ไข ได�แก) ควรจัดโครงการในช)วงท่ี
มหาวิทยาลัยปPดเทอม  
 
สรุปค!าใช�จ!ายของโครงการ/กิจกรรม 

๑. ค)าถ)ายเอกสาร (๖๐ ท)าน x ๑๐ บาท)     ๖๐๐  บาท 
๒. ค)าน้ําด่ืมของมหาวิทยาลัย ๖๐ ขวด (๖๐ x ๑๕ บาท)  ๙๐๐  บาท 
   รวม            ๑,๕๐๐  บาท 

 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 

๑. ผลการดําเนินงานเป�นไปตามวัตถุประสงค'ท่ีได�กําหนดไว� ผู�เข�าร)วมโครงการได�รับความรู�
งานวิจัยในด�าน การเขียนบทความ การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒. ในการจัดโครงการการจัดการความรู�ครั้งต)อไป ควรจัดในช)วงระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยปPด
เทอม และผู�เข�าร)วมโครงการการแลกเปลี่ยนความรู�  

๓. คณะบริหารธุรกิจมีแผนท่ีจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู�ในช)วงปลายปf ๒๕๖๑ เรื่อง 
การสอนหนังสืออย)างไรให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช�เกณฑ'ประเมินจากนักศึกษาเป�น
ตัวชี้วัด 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปล่ียนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  
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ภาคผนวก 
 

- โครงการท่ีได�รับอนุมัติ 
- กําหนดการ  
- หนังสือเชิญเข�าร)วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
- ใบลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู� ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
- ตัวอย)างแบบประเมินความพึงพอใจ  
- การวิเคราะห'โครงการด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ภาคผนวก 




































