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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรทางด้านธุรกิจ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่างตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกต์การจัดการความรู้กับการบริหารองค์กร
ทั้งนี้หากองค์กรใดมีความสามารถในการจัดการกับความรู้ที่คนในองค์กรมีอยู่ ผ่านการสร้าง จัดเก็บ
เผยแพร่ และใช้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคหรือเคล็ดลับการทํางานให้
ประสบผลสําเร็จ (Know-How) วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งหาก
มี การถ่ ายทอดแบ่ ง ปั นไปยั งคนอื่ น ๆ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ การทํ า งานในองค์ กรเกิ ด ทั้ งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาได้มีการสํารวจพบว่าองค์กรต่าง ๆ
ทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโตด้านการจัดการความรู้อย่างรวดเร็ว จากการสํารวจบริษัทขนาดใหญ่ใน
ทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และยุ โ รปจํ า นวน 811 บริ ษั ท ในปี 1999 พบว่ า ร้ อ ยละ 90 ต่ า งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทํางาน [1] ซึ่งความสําเร็จในการ
จัดการความรู้เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน แต่ปัจจัยที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้การ
จัดการความรู้มีความสะดวกและง่ายและมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technologies)
ความสามารถของ ICTs ที่นํามาใช้ในการจัดการความรู้ ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้หรือ KMS (Knowledge Management System) ที่ช่วยให้การจัดการความรู้มีความง่ายและ
สะดวกขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดหา จัดเก็บ กระจาย และใช้ความรู้และ
สารสนเทศได้ อย่ างสะดวก ง่ าย และเห็ น ผลอย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการช่ ว ยขจั ดอุ ป สรรคด้ า น
ระยะทางและเวลาในการเผยแพร่ความรู้ [2]ในประเทศญี่ ปุ่น จะมี การทําการศึ กษาและมีการนํ า
คอนกรีตไปใช้กันอย่ างกว้างขวางการนําไปใช้ในงานพื้นผิ วถนนโดยเทคอนกรีตพรุนที่ใช้จุลินทรี ย์
ประสิทธิภาพ (EM) ในส่วนผสม ค่ากําลังอัดจะมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้น มากกว่าคอนกรีตโดยทั่วไป ประมาณ
30 – 50% จึงมีความเป็นไปได้ ที่จะนําจุลิ นทรีย์ประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ในการพัฒ นาจุดด้อย
คุณสมบัติด้านกําลังอัดของคอนกรีตพรุน
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1.1.1 อุปสรรคของการประยุกต์ระบบการจัดการความรู้
จากงานวิจัยของ Desouza [3] ที่สัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ KMS พบว่าปัญหาความ
ยากในการใช้ระบบ KMS มี 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1.1.1.1 ความยากของระบบในการที่จะระบุว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่น บางระบบจะพยายามพัฒนาให้โปรแกรมมีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อหา
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยโปรแกรม
สามารถบันทึกสถิติของการเข้าถึงฐานข้อมูลของแต่ละคน โดยเอกสารของคนที่มีจํานวนครั้งของการ
เข้าถึงมากก็จะถูกจัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
1.1.1.2 ความยากของระบบในการจั บ ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว คน หรื อ Tacit
Knowledge ทั้งนี้ปัญหาของการจัดการความรู้ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แต่สิ่งที่ยากก็คือทําอย่างไรจึงจะดึงหรือจับความรู้ ความคิดของผู้อื่นออกมาและจะถ่ายทอดให้
คนอื่นๆ ในองค์กรได้เรียนรู้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรมีการ
จัดทําฐานข้อมูลขึ้น แต่ปัญหาก็คือจํานวนการเข้าใช้ซึ่งมีไม่มาก
1.1.1.3 การขาดการกระตุ้ น ให้ เ ห็ น ความสํ า คั ญ จากผู้ บ ริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ มี
บทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบ และต้องเป็นตัวอย่างในการใช้งาน ไม่ใช่เป็นเพียง
คํ าพู ด หรื อ นโยบายอย่ างเดี ย ว แต่ ที่ผ่ านมาพบว่ าผู้ บ ริ ห ารใช้ เ ครื่ อ งมื อน้ อยครั้ ง แต่ ต้ องการให้
พนักงานใช้มาก นอกจากนี้การใช้ระบบ KMS จําเป็นต้องมีการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องสื่ อสารถึงเป้าหมายของการใช้ระบบที่มีต่อความสํ าเร็จของ
องค์กร
1.1.1.4 การผลักดันอย่างไม่ถูกวิธีของผู้บริหาร ที่ผ่านมาพบว่าผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามี
แรงกดดันและขาดแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารมีการผลักดันมากเกินไป
จนบางครั้งเหมือนกับการบังคับ วิธีการที่ถูกต้องคือควรให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นประโยชน์ในการใช้งาน
ด้ ว ยตนเอง โดยเป็ น เรื่ องต้ องใช้ เวลา ไม่ ส ามารถใช้ ร ะยะเวลาสั้ น ๆ เพื่ อ เปลี่ ย นพฤติ กรรมของ
พนักงาน

3

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสร้างระบบเว็บเซอร์วิสสําหรับใช้ในระบบจัดการความรู้
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT
1.2.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างยั่งยืน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง ในส่วนของทีมพัฒนาระบบ
และผู้ ใ ช้ ภ ายในสํ า นั ก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
1.3.2 เครื่องมือสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งหมายถึงระบบ KMS จะออกแบบ
ระบบตามหลักการของโมเดลใหม่ที่พัฒนาขึ้น
1.3.3 การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้แบบร่วมมือ Collaborative Knowledge ภายใน
องค์กร โดย ใช้ข้อมูลผู้ใช้ในระบบเพื่อสร้างโปรไฟล์ในการใช้งานจาก Active Directory หรือ
Radius และนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเว็บเซอร์วิส สามารถเข้าถึงในรูปแบบ Multi device
1.4 คํานิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge management)หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์ กรซึ่ งกระจั ดกระจายอยู่ในตั วคนหรื อเอกสาร มาพั ฒ นาให้ เป็ น ระบบเพื่ อให้ ทุกคนในองค์ กร
สามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.ความรู้แบบฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)
2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
เว็บเซอร์วิส (Web service) ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management system) การรวบรวมองค์ความรู้ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรอเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
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1.5 วิธีดําเนินการวิจัย
1.5.1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
1.5.2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
1.5.3. วิเคราะห์ (Analysis)
1.5.4. ออกแบบ (Design)
1.5.5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)
1.5.6. การปรับปรุงและพัฒนา (Evolution)
1.5.7. บํารุงรักษา (Maintenance)
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.6.1 มีระบบเว็บเซอร์วิสที่มีประสิทธิภาพสําหรับใช้เป็นระบบจัดการความรู้ได้
1.6.2 มีระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System ) สําหรับหน่วยงาน
ให้บริการทางด้าน ICT
1.6.3 องค์ความรู้ของหน่วยงานมีการจัดเก็บและนํามาใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน)

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
จัดการความรู้ สําหรับ หน่ ว ยงานให้บ ริ การทางด้ าน ICT

ด้ว ยเทคโนโลยี เว็ บเซอร์ วิ ส พบว่ามี ผู้

ทําการศึกษาไว้เป็นจํานวนหนึ่งจึงรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลําดับและ
ได้นําเสนอดังหัวข้อต่อไปนี้เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส
2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2.3 เว็บไซต์สําเร็จรูป CMS (Content Management System)
2.4 เว็บไซต์ Word Press
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส
ศึกษางานวิจัยเชิงสํารวจเรื่องการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับสภาพในการนํา
แนวคิดด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในแวดวงการศึกษาโดยสํารวจกลุ่มสมาชิกของนิตยสาร
การจัดการความรู้และ International Data Corporation (IDC) จํานวน 700 องค์กร โดยใช้แบบ
สํารวจสภาพในการนําแนวคิดด้านการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรการศึกษาผ่านทางออนไลน์ พบว่า
องค์กรถึง 467 แห่ง มีความเห็นพ้องกันว่า การเรียนอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นหัวใจสําคัญของทั้งการ
จั ด การความรู้ และเป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาการเรี ย นในสถานศึ ก ษา เนื่ อ งจากการเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์นับเป็นทางเลือกหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน เนื่องด้วยมีระบบในการจัดการ
ความรู้ที่ช่วยสนับสนุนในกระบวนการแลกเปลี่ยน สร้าง และจัดเก็บองค์ความรู้ ดังนั้น ความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ที่ผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้นี้ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนได้โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่อง
เวลาและสถานที่ John(2002)
ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ e-learning มาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้
และศึกษาความสัมพันธ์ การวางแผน การลงมือปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ พบว่า การจัดการความรู้ โดย
ใช้ e-learning จะทําให้การเรียนการสอนเพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้น ซึ่งในกระบวนการจัดการความรู้นั้นจะทํา
ได้เป็นอย่างดีถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้สอน ต้องมีการ
ติดต่อกั บผู้เชี่ย วชาญภายนอกได้ มีการฝึกฝนมีกรณี ศึกษาให้ทําและมีการให้ผลป้ อนกลับ แล้วนํ า
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ผลงานที่มีมานําเสนอให้ส่วนรวม เนื้อหาที่ใช้ควรเหมาะสมกับผู้เรียน และข้อมูลต้องกระชับ ดึงดูด
สนองความต้องการ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งนี้มีขั้นตอนในการจัดเตรียมดังนี้ 1 การเตรียมความ
พร้อม ในเรื่องอุปกรณ์อํานวยความสะดวก, บุคลากร, วัฒนธรรมองค์กร, ทัศนคติของคนในองค์กร,
ความต้องการความรู้ว่าต้อการประเภทใด, ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์, ข้อจํากัดและ
ความต้องการใช้เทคโนโลยี ขั้นที่ 2 การออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับผู้ต้องการ โดยมี 3 ระดับ คือ ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ความจริง, ความรู้ในขั้นว่าทํา
อย่างไร เป็นความเข้าใจแบบลึกซึ้ง และความรู้ความชํานาญ ขั้นที่ 3 การออกแบบการนําเสนอว่าควร
นําเสนออย่างไร การรับรู้ของผู้เรียน ชอบที่จะเรียนรู้ในรูปแบบใด ประสบการณ์ของผู้เรียนที่มีมาก่อน
นําปัญหาที่มีอยู่มาลองให้แก้ไขโดยนําความรู้ที่มีมาใช้ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 4 คือ
การลงมือปฏิบัติให้พิจารณาความพร้อมของระบบเครือข่าย เนื้อหา โปรแกรม วัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ โดยการระบุให้ชัดเจน สร้างโครงสร้างทั้งหมดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการ
ที่สมบูรณ์แบบ มีผลป้อนกลับ มีการประเมินผลในด้านต่างๆ และควรมีผู้ ช่วยเหลือแนะนําในการ
เรียนรู้ด้วย Rosemary and Kenneith (2002)
สํารวจการจัดการความรู้ในโปรแกรมทางการศึกษา โดยวิธีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อที่จะได้เข้าใจในการรับรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับบทบาทในการสร้างความรู้ในโรงเรียน/องค์กร โดย
พิจารณาการประยุกต์ของการจัดการความรู้ในหน่วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหน่วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 76 คน ผู้เรียนจะต้องทําแบบฟอร์ม
การประเมินสําหรับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยส่วนแรกของแบบฟอร์มการประเมินประกอบด้วยการ
ประเมินตนเอง ซึ่งผู้เรียนต้องประเมินตนเองด้วยการบันทึกและประเมินตามเงื่อนไข และส่วนหลัง
เป็นคําถามปลายเปิด ผลการวิจัยที่ได้รับแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็กที่สําคัญ คือ 1 ความก้าวหน้าของ
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีการพัฒนาทักษะการจัดการได้รับความรู้และทักษะในหัวข้อการ
บริหารทรั พยากร และการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปั ญหา 2 การแบ่งปันความรู้และทักษะใน
โรงเรียน/องค์กร พบว่ามีการแบ่งปันความรู้และทักษะในทางปฏิบัติ ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทํางานด้วยกันเป็นทีม การอภิปรายแบบไม่เป็นทางการด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกแบบไม่
เป็นทางการ และ 3 การพัฒนาองค์กรพบว่าการได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ในโรงเรียน/องค์กร โดยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของบุคคล และการปรับปรุงใน
โรงเรียน Steyn (2003)
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ศึ กษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การความรู้ใ นสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาไทย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษา และสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ค วามรู้ องค์ ค วามรู้ ท างการ
อุดมศึ กษา การบริ หารจั ดการอุ ดมศึ กษาไทย เน้ นด้ านการแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนความรู้ และบริการ
ความรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการในระดับมาก ขณะที่สภาพเป็นจริงใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การ
สื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรม การไว้วางใจ วั ฒนธรรมพลั งร่วมบุญส่ง หาญพานิ ช
(2546)
ระบบซอฟต์ แ วร์ ที่ อ อกแบบมา เพื่ อ สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ระหว่ า งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ
เอกซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิสมีอินเทอร์เฟส ที่ใช้อธิบายรูปแบบข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้
เช่น WSDL ระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานสื่อสารโต้ตอบกับเว็บเซอร์วิสตามรูปแบบที่ได้กําหนดไว้แล้ว
โดยการส่งสาสน์ตามอินเตอร์เฟสของเว็บเซอร์วิสนั้น โดยที่สาสน์ดังกล่าวอาจแนบไว้ในซอง SOAP
(<soap:Evelope>)หรือส่งตามอินเตอร์เฟสในแนวทางของ REST สาสน์เหล่านี้ปกติแล้วถูกส่งโดย
อาศัย HTTP และใช้ XML ร่วมกับมาตรฐานเกี่ยวกับเว็บอื่นๆ โปรแกรมประยุกต์ที่เขียนโดยภาษา
ต่างๆ และทํ างานบนแพลตฟอร์ มต่ างๆกั น สามารถใช้เว็ บ เซอร์ วิส เพื่ อแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ผ่ านทาง
เครื อข่ายคอมพิ ว เตอร์ เช่ น อิ นเทอร์เน็ ต ในลั กษณะเดีย วกั บ การสื่ อสารระหว่ างโปรเซส (Interprocess communication) บนเครื่องเดียวกัน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
ที่ต่างกันนี้ (เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาจาวา และโปรแกรมที่เขียน
โดยภาษาไพทอน หรื อการแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่ างโปรแกรมประยุกต์ที่ทํางานบนไมโครซอฟท์
วินโดวส์และโปรแกรมประยุกต์ที่ทํางานบนลิ นุ กซ์ ) เกิ ดขึ้ นได้ เนื่ องจากการใช้มาตรฐานเปิ ด โดย
OASIS และ W3C เป็นคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบมาตรฐานและสถาปัตยกรรมของเว็บ
เซอร์วิส (Web service) [11]
1 ข้อกําหนดซอฟต์แวร์และมาตรฐานอื่นที่เชื่อมโยงกัน
1.1 SOAP
1.2 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
1.3 WSDL
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1.4 XLANG
1.5 XKMS (XML Key Management Specification)
2 พื้นฐานของ Web Service
3 ข้อกําหนดซอฟต์แวร์และมาตรฐานอื่นที่เชื่อมโยงกัน
2.1.1 SOAP
เว็ บ เซอร์ วิ ส เป็ น ลั ก ษณะในรู ป แบบของการออกแบบโมเดลสื่ อ สาร ในลั กษณะของการ
กระจาย,การติดต่อสื่ อสารที่เป็ นตัว กลาง โดยโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารคือ SOAP (Simple
Object Access Protocol) เป็นโพรโทคอลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นโพรโทคอ
ลการสื่อสารในระดับ Application Layer หรือในระดับ แอปพลิเคชันโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตโพร
โทคอล อย่างเช่น HTTP, SMTP โพรโทคอลพัฒนารากฐานมาจาก XML โดยมาตรฐานของ SOAP
ปัจจุบันอยู่เวอร์ชัน 1.2 เอกสารสามารถดูได้ที่ W3C (ที่มา www.Thaicreate.com)
2.1.2 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
เป็นเหมือนตัวไดเรกทอรี่ที่เก็บหรือลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส UDDI หรือ Universal
Description, Discovery and Integration (UDDI) เป็นข้อกําหนดอันเกี่ยวกับระบบบริการ
ลงทะเบีย น (registry

service)

สําหรับ เว็บ เซอร์ วิส และสําหรั บ บริ การอื่ นๆ ทั้งที่ไม่ใช่แบบ

อิเล็กทรอนิกส์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวบริการลงทะเบียน UDDI คือเว็บเซอร์วิสซึ่งจัดการข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งให้บริการข้อมูล บรรดาผู้ให้บริการสามารถใช้ UDDI
ในการประกาศว่า บริการใดๆบ้างที่ให้บริการ และ client สามารถใช้บริการของ UDDI ในการค้นหา
บริการที่ตนต้องการได้ตรงตามความต้องการของตนได้ ข้อกําหนด UDDI ได้มีการนิยามตามนี้
2.1.2.1 SOAP API (Simple Object Access Protocol) Application
Programming Interface) ซึ่งตัวแอปพลิเคชันจะใช้ในการสอบถามและประกาศข้อมูลไปยังระบบ
ลงทะเบียน UDDI
2.1.2.2 XML Schema คือโครงสร้างรูปแบบของระบบลงทะเบียนและ รูปแบบ
ของข้อความ SOAP (SOAP Message format)
2.1.2.3 WSDL คือข้อกําหนดของ SOAP APIs
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2.1.2.4 ข้อกําหนด UDDI รีจิสทรี (รูปแบบทางเทคนิค t-models) ของข้อกําหนด
หลายๆ อย่างและ หมวดหมู่ของระบบซึ่งอาจใช้ในการกําหนดและจัดแบ่งหมวดหมู่การลงทะเบียน
UDDI
2.1.3 WSDL
ย่อมาจาก Web Services Description Language เป็นภาษาที่อธิบายเว็บเซอร์วิส
ซึ่งทําให้ผู้เรียกใช้เว็บเซอร์วิสหรือโปรแกรมที่ต้องการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสทราบว่ามีโอเปอเรชั่นอะไร
ให้ บ ริ ก าร และในแต่ ล ะโอเปอเรชั่ น จะต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล อะไรไปและจะได้ รั บ ข้ อ มู ล แบบใดกลั บ มา
ตลอดจนทราบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลที่จะต้องใช้ในการติดต่อเว็บเซอร์วิสและที่อยู่ของเว็บเซอร์วิส
2.1.4 XLANG
สนับสนุนการติดตามข้อมูล (transaction) เหมาะสําหรับการสื่อสารที่สามารถ
ติดตามข้อมูลใน web ขนาดใหญ่ รวมไปถึง การสื่อสารคล้ายๆ ลักษณะชุมทางหรือ web service
หลายๆ เว็บเซอร์วิส
2.1.5 XKMS (XML Key Management Specification)
เป็นการทํางานที่เกิดจากความร่วมมือของ Microsoft และ Verisign ซึ่งสําหรับการ
ตรวจสอบสิทธิและการลงทะเบียน
2.1.6 พื้นฐานของ Web Service
พื้นฐานของ Web Service คือ XML และส่วนใหญ่จะใช้ HTTP แต่อาจจะใช้
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อื่นอย่างเช่น SMTP หรือ FTP ก็ได้ แต่จะพบว่า HTTP ก็เป็นที่รู้จักกันดี และ
ไปได้ทั่วทุกแห่งที่มี internet ส่วน XML คือภาษาสากลที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ เพื่อให้
เกิดกิจกรรมระว่าง client และบริการ หรือระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เบื้องหลัง Web server ก็คือ
ข้อความ XML จะถูกแปลงให้การขอบริการจาก Middle ware และผลที่ได้ก็จะแปลงกลับมาในรูป
XML
จากความสามารถของระบบ เว็บเซอร์วิส ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการนําเทคโนโลยี
มาช่วยในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน
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2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การ
รวบรวมองค์์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อั น จะส่ งผลให้ อ งค์ ก รมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการแข่ ง ขั น สู ง สุ ดโดยที่ มี ความรู้ 2
ประเภทคือ
2.2.1.1 ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit

Knowledge)

เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก

ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็น
ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย
2.2.1.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เข่น การบั นทึกเป็นลายลั กษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆและบางครั้ ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการได้แก่
1) บรรลุเป้าหมายของงาน
2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตน
3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้
4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่
1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของ
ตน
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน
5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนําความรู้ออกมาบันทึกไว้
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6) การจดบันทึก ความรู้สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่ม
ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากขึ้น
เป้าหมายของการจัดการความรู้คือ การที่กลุ่มคนที่ ดําเนิน การจัดการความรู้ร่ว มกันมีชุ ด
ความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ที่ไม่ใช่กิจกรรมที่
ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับความรู้ (นพ.วิจารณ์ พาณิช,2553)
2.2.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
กระบวนการจัดการความรู้นั้นจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
2.2.2.1 การกําหนดชนิดทุนทางปัญญา หรือองค์ความรู้ที่ต้องการ (Define) การ
กําหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือองค์ความรู้ที่ต้องการนั้น เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรือ
การปฏิบัติงาน หรือการหาว่าองค์กรความรู้หลักๆขององค์กรคืออะไร (Core Competency)
2.2.2.2 การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว (Create)
โดยการสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การ
สอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจจําเป็นต้องหาจากภายนอกองค์กร จากที่
ปรึกษา การเรียนรู้จากความสําเร็จของผู้อื่น และการเทียบเคียง (Benchmarking)
2.2.2.3 การเสาะหา การจัดเก็บความรู้ในองค์กร (Capture) การเสาะหา และ
จั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ใ นองค์ ก รให้ เ ป็ น ระบบทั้ ง องค์ ค วามรู้ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบสื่ อ ต่ า งๆ (Explicit
Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็นทุนความรู้ขององค์กร ซึ่ง
พร้อมต่อการยกระดับความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กรได้โดยง่ายต่อไป
2.2.2.4 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) ในการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่นการ
จั ดการสั มมนาแลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่งกั น และกั น การสอนงาน หรื อในรู ป แบบอื่ น ๆที มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือมีการถ่ายโอนความรู้ในลักษณะเสมือน (Virtual) ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ E-Learning
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2.2.2.5 การใช้ประโยชน์ (Use) และในส่วนของการใช้ประโยชน์นั้น การนําไป
ประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้
ระดับความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น
2.3 เว็บไซต์สําเร็จรูป CMS (Content Management System)
ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) โดยอธิบาย
ความหมายของ Content Management System (CMS) ไว้ว่า คือระบบการจัดการเนื้อหาของ
เว็บไซต์(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อนช่วยลด
ทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์
CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบที่นํามาช่วยในการสร้างและ
บริหารเว็บไซต์แบบสําเร็จรูป โดยในการใช้ CMS ผู้ใช้แทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม
ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยที่ตัว CMS มีโปรแกรมประยุกต์ แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมาย
อาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร (News and Story) ,ระบบจัดการสมาชิก (Member),ระบบ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล (Search),ระบบจั ด การไฟล์ ด าวน์ โ หลด (Download),ระบบจั ด การป้ า ยโฆษณา
(Banner),ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต์ (Analysis, Tracking and
Statistics)
การใช้งาน CMS หลังจากที่ดาวน์โหลดมาใช้งานก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง
ตัว CMS นั้นๆ ได้ตามความต้องการ แต่ห้ามนําไปขายเนื่องจากตัว CMS เป็น Open Source ที่แจก
ให้ใช้ฟรี ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการใช้งาน หรือถ้ามีการแก้ไข ปรับปรุงตัว code ก็
สามารถส่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่พัฒนาก็ได้เพื่อที่จะให้ปรับปรุงส่วนที่เพิ่มเติมลงไป เช่น คําสั่งใช้งาน
ภาษาไทยและการแสดงผลภาษาไทย
2.3.1 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ CMS
ในปัจจุบัน การบริหารและจัดการเว็บไซต์มีหลายระบบ ระบบที่ได้รับความนิยมอยู่ใน
วงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆก็คือระบบ CMS เป็นระบบที่นํามาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบ
สําเร็จรูป บริษัทยักษ์ใหญ่หลายรายต่างก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ CMS เกิดขึ้นมาเป็นของตัวเอง CMS ที่
เป็น Open Source เราสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ เหมาะสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการ
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ประหยัดงบประมาณ สถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจํานวนหลายหมื่นโรงเรียน ประสบกับปัญหาการได้รับงบประมาณ
ที่ไม่ เพี ยงพอเหมาะสมกับ การที่ จะพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจัดการการศึ กษา
ตลอดจนการขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้เกือบทุกโรงเรียนทั่วประเทศทําให้การพัฒนาบุคลากรด้าน
ICT ของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า
2.4 เว็บไซต์ Word Press
Word Press เป็น CMS ที่นิยมในการสร้างบล็อกมากที่สุด เพราะได้รับความนิยมมากในกลุ่ม
ของคนที่พัฒนาเว็บไซต์ Word Press อาจจะไปทําการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่ต้องการ
สําหรับ Word Press ก็คือ CMS ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างบล็อก โดยระบบการจัดการที่
ง่ายต่อการใช้งาน จึงเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ ซึ่ง Word Press มีความสามารถในการทํา SEO
(Search Engine Optimize)

CMS ที่สามารถในการค้นหาพร้อมทั้งงานในการเก็บข้อมูลด้วย

นอกจากนี้ Word Press ยังได้พัฒนาตัวระดับใหญ่ออกมาเป็น Word Press MU นั้น ได้มีการ
ปรับปรุงให้รองรับกับการใช้งานจํานวนมากขึ้น Word Press ในรุ่นปกติปัจจุบันได้มีการแก้ไข code
ของ Word Press เพื่อใช้ในการให้บริการพื้นที่สร้างบล็อกด้วย (2553:ออนไลน์)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT
ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีขั้นตอนการพัฒนาระบบและประเมินผลประสิทธิภาพด้วยการวัดระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อระบบ KM ที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
3.1.1 ความหมายของระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS)
และ เทคโนโลยี Web Service
3.1.2 พัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3.1.3 การถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) เข้าสู่ระบบเว็บ
เซอร์วิส
3.1.4 ทดสอบการใช้งานระบบ
3.1.5 ประเมินผลประสิทธิภาพด้วยการวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ KM ที่พัฒนาขึ้น
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา เป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน และผู้ปฏิบัติงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 ท่าน โดย
ได้รับแบบสอบถามจากทั้งหมดโดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสําหรับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา ค่าเฉลี่ย ( )
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เมื่อ

S.D.

= ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= ข้อมูลแต่ละจํานวน
= ความถี่

n

= จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ผล โดยนําข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มานําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
[8]

คะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจต่อระบบ KM

4.50-5.00

มากที่สุด

3.50-4.49

มาก

2.50-3.49

ปานกลาง

1.50-2.49

น้อย

1.00-1.49

น้อยที่สุด
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3.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เอกสารต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดการความรู้ การจับความรู้และการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เอื้อส่งเสริมให้การจัดการความรู้สําเร็จ องค์กร
เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ทั้งจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
3.2.2 การวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ขององค์กร ศึกษาองค์กรวัฒนธรรมขององค์กร
เป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการความรู้และบุคลากรของ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กร โดยจะมีผู้เชียว
ชาญในองค์กรที่มีหน้าที่ให้ความรู้และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความรู้แต่ละหมวดหมู่ความรู้ โดยแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3.3.3 รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ และแหล่งข้อมูลผู้เชียวชาญ
ทั้งจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีการจัดระบบของข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นประจํา ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างการแก้ไขปัญหา และข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในเรื่องต่างๆ
จากอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อสามารถใช้ในการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ต่อไป
3.3.4 ออกแบบระบบและพัฒ นาระบบจั ดการความรู้ โดยผู้ วิ จั ยได้ นําความรู้ จ ากการนํ า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) ตลอดจนความ
เหมาะสมของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํากลับไป
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง
3.3.5 เมื่อผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยได้นําระบบไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลอง
ใช้ ง าน การเข้ า ถึ ง ความรู้ ต่ างๆอาจจะเป็ น การอบรม การสอนงาน กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความรู้
ตลอดจนการใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆโดยความรู้ที่จัดเก็บยังเว็บไซต์จะมีทั้งความรู้แบบขัดแจ้ง และ
ทั้งความรู้ที่แฝงเร้น ที่มีสมาชิกและผู้เชียวชาญคอยให้ความรู้ อีกทั้งมีกรณีศึกษาตัวอย่างการแก้ไข
ปัญหาต่างๆผู้สนใจก็ยังสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ง่ายเช่นกัน
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3.3.6 การประเมินผลการพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT
ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ผู้วิจัยได้ทําการประเมิน 2 ส่วนด้วยกันคือ
3.3.6.1 ประเมินความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ
3.3.6.2 ประเมินความพึงพอใจหลัง
3.3.7 ขั้นการวิเคราะห์ผล เป็นการนําผลจากแบบสอบถามประมวลเข้าด้วยกัน ตีความ และ
วิเคราะห์เชิงวิชาการ
3.3.8 ขั้นเขียนรายงาน เป็นการนําประเด็นจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
ตีความและสรุปความ
3.3.9 ขั้นพิมพ์รายงานและเสนอผล เป็นการจัดทํารูปเล่มรายงานเพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ แล้วนําเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา โดยทําการศึกษาข้อมูลจากภายในองค์กรแหล่งข้อมูล
การวิ จัยเรื่องนี้ เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาเรื่อง การพัฒ นาระบบจั ดการความรู้สํ าหรั บ
หน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทําการ
แบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลทําการศึกษาออกเป็น 1 ลักษณะ คือ
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด
3.5 เครื่องมือที่ใช้
3.5.1 ด้านซอฟต์แวร์
ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน
ICT ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สําหรับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ซอฟแวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ สามารถนําไปพัฒนา
ต่อยอดได้ ซอฟแวร์ที่ใช้มีดังนี้
3.5.1.1 Word Press
3.5.1.2 Apache
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3.5.1.3 PHP
3.5.1.4 My Sql
3.5.2 ด้านฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน
ICT ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สําหรับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3.5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.5.2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
3.5.2.3 หน่วยความจําหลัก (RAM)
3.5.2.4 หน่วยความจําสํารอง (Hard Disk)
3.5.2.5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage)
3.5.3 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
3.5.3.1 หน่วยประมวนผลกลาง (CPU)
3.5.3.2 หน่วยความจําหลัก (RAM)
3.5.3.3 หน่วยความจําสํารอง (Hard Disk)
3.5.6 ติดตั้งระบบเครือข่ายให้เชื่อมถึงกัน
3.5.7 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaire)
ออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ KM
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย มาทําการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
3.6.1 นําแบบสอบถามที่รวบรวมมาทําการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง ใน
ข้อมูลที่กรอก Spread Sheet เพื่อแปลงให้ข้อมูลที่ตอบเป็นทิศทางเดียว
3.6.2 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบจากขั้นที่ 1 มากําหนดรหัสเพื่อเตรียมการบันทึกลงในโป
แกรม SPSS สําหรับประมวลผล
3.6.3 นําแบบสอบถามมาลงรหัสและบันทึกลงในโปแกรม
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ผู้วิจัยทําการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความและสรุปความ ระดับการใช้
คะแนนแบบสอบถาม คือ
4.50-5.00

หมายถึง มากที่สุด

3.50-4.49

หมายถึง มาก

2.50-3.49

หมายถึง ปานกลาง

1.50-2.49

หมายถึง น้อย

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบจัดการความรู้สาหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT ด้วย
เทคโนโลยี เว็ บ เซอร์ วิส ผู้ วิ จั ย ได้ดาเนิน การศึกษาตามกระบวนการและขั้นตอนต่า งๆ จนกระทั้ ง
ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่สร้างขึ้น ซึ่งสามารถแยกออกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ผลการออกแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
2. สรุปผลการทดสอบโดยการหาค่าความพึงพอใจก่อนและหลังทดสอบระบบของบุคลากร
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้
4.1 ผลการออกแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
เมื่อเข้าเว็บบราวเซอร์แล้วพิมพ์โดเมนชื่อ http://km.rmutr.ac.th/ จะแสดงหน้าหลัก
ระบบจัดการความรู้สาหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสดังภาพที1่

ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของระบบจัดการความรู้
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4.1.1 ในส่วนหน้าหลักของเว็บไซต์ระบบจัดการความรู้จะแสดงข้อมูลของบุคลากรภายใน
สานักวิทยบริการฯ และแสดงภาระงานต่างๆของแต่ละบุคคลว่าแต่ละคนมีภาระงานอะไรบ้าง

ภาพที่ 2 แสดงภาระงานแต่ละบุคคล
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4.1.2 การจัดทาหมวดหมู่ของงานแต่ละประเภท สามารถแบ่งตามส่วนงานต่างๆเพื่อง่ายต่อ
การค้นหาและสามารถเช้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ภาพที่ 3 แสดงหมวดหมู่ประเภทของงาน

23

4.1.3 ในส่วนเว็บไซต์สามารถนาข้อมูลที่มีประโยชน์แก่บุคลากรภายในและภายนอกสานัก
วิทยบริการฯเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 4 แสดงเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้
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4.1.4 บุคลากรที่จะสามารถเข้าใช้ระบบได้ ต้องทาการสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันตัวตนในการ
เข้าใช้งาน เพื่อเป็นกันความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลการสมัครสมาชิก
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4.1.5 ตัวอย่าง web blog ของบุคลากร โดยบุคลากรสามารถจัดหน้าเว็บของตัวเองได้อย่างมี
อิสระและสามารถสร้างเนื้อหาในการเผยแพร่องค์ความรู้ของตัวเองได้

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่าง web blog ของบุคลากร

26

4.1.6 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือการค้นหา โดยบุคลากรสามารถทาการค้นหาข้อมูลอย่าง
เฉพาะเจาะจงและทาให้สะดวกต่อการใช้ค้นหาข้อมูล

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการค้นหา
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4.2. สรุปผลการทดสอบโดยการหาค่าความพึงพอใจก่อนและหลัง
จากผู้ศึกษาได้ทาการสารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามในการ
สารวจผู้ใช้งานระบบเป็นบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 20 ท่าน
ผลการสารวจมีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานเพศของผู้ใช้งานระบบ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
6
30
หญิง
14
70
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่าผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานช่วงอายุของผู้ใช้งานระบบ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐ – ๔๐ ปี
19
95
๔๑ – ๖๐ ปี
1
5
๖๑ ปี ขึ้นไป
จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่าผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 20 – 40 ปี มีจานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ส่วนอายุที่สูงกว่า 41 ปี มีจานวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของประเภทของผู้ใช้งานระบบ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
ข้าราชการ
1
5
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
15
75
ลูกจ้างชั่วคราว
4
20
จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่าผู้ ใช้งานระบบส่วนใหญ่มี ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย มีจานวน 15
ท่าน คิดเป็นร้อยละ75 รองลงมาผู้ใช้งานระบบเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีจานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
20 และประเภทข้าราชการมีจานวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจก่อนใช้งานระบบ KM
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านการนาข้อมูลเข้า (Input) ก่อนใช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจด้านการนาข้อมูลเข้(Input)
ด้านการนาข้อมูลเข้า (Input)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๑.การออกแบบหน้าจอใช้งานง่ายต่อการนาข้อมูล
เข้า
๒.การเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอทาได้ง่าย

6

6

6

2

-

30 %

30 %

30 %

10 %

-

7

8

3

2

-

35 %

40 %

15 %

10 %

-

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ในส่วนการออกแบบ
หน้าจอใช้งานง่ายต่อการนาข้อมูลเข้าอยู่ในระดับมาก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ในส่วนการเพิ่มรูปภาพ
หรือวีดีโอทาได้ง่ายอยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 %
ตารางที่ 5 ด้านการประมวลผล (Process) ก่อนใช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจด้านการประมวลผล(Process)
ด้านการประมวลผล (Process)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๑.เว็บไซต์นี้มีความสะดวก และใช้งานง่าย

๒.ความเร็วในการเรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูล
๓.การสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ทาได้ง่ายและ
ไม่ยุ่งยาก

6

7

4

3

-

30 %

35 %

20 %

15 %

-

7

8

4

1

-

35 %

40 %

20 %

5%

-

5

8

6

1

-

25 %

40 %

30 %

5%

-
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จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้มีความ
สะดวก และใช้งานง่ายอยู่ในระดับมาก จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านความเร็วในการ
เรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 %
3.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านการสมัครสมาชิก
ผ่านทางเว็บไซต์ทาได้ง่ายและไม่ยุ่งยากอยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 %
ตารางที่ 6 ด้านกระบวนการทางาน (Procedure) ก่อนใช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการทางาน
(Procedure)
ด้านกระบวนการทางาน (Procedure)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.สามารถหาข้อมูลและเนื้อหา รวมทั้งข่าวสาร
ต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็ว
2.สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้
3.รูปแบบการจัดหน้าจอของเว็บไซต์มีความ
สวยงาม
ดึงดูดใจ
4.ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด
,ลักษณะ)
5.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ

6.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน

5

6

6

3

-

25 %

30 %

30 %

15 %

-

7

7

3

3

-

35 %

35 %

15 %

15 %

-

4

6

5

5

-

20 %

30 %

25 %

25 %

-

7

6

4

3

-

35 %

30 %

20 %

15 %

-

5

5

7

3

-

25 %

25 %

35 %

15 %

-

8

8

2

2

-

40 %

40 %

10 %

10 %

-
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จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านสามารถหาข้อมูล
และเนื้อหารวมทั้งข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านสามารถเข้ามา
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้อยู่ในระดับมาก จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
35 %
3.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านรูปแบบการจัด
หน้าจอของเว็บไซต์มีความสวยงามดึงดูดใจอยู่ในระดับมาก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 %
4.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านตัวอักษรมีความ
เหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 %
5.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูล
และเนื้อหาที่น่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 %
6.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจก่อนใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูล
และเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 %
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ KM
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจด้านการนาข้อมูลเข้า (Input) หลังใช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจด้านการนาข้อมูลเข้า (Input)
ด้านการนาข้อมูลเข้า (Input)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
๑.การออกแบบหน้าจอใช้งานง่ายต่อการนาข้อมูล
เข้า
๒.การเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอทาได้ง่าย

12

7

1

-

-

60 %

35 %

5%

-

-

14

4

2

-

-

70 %

20 %

10 %

-

-
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จากตารางที่ 7 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านการออกแบบ
หน้าจอใช้งานง่ายต่อการนาข้อมูลเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านการเพิ่มรูปภาพหรือ
วีดีโอทาได้ง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 %
ตารางที่ 8 ด้านการประมวลผล (Process) หลังใช้ระบบ
ด้านการประมวลผล (Process)

๑.เว็บไซต์นี้มีความสะดวก และใช้งานง่าย

๒.ความเร็วในการเรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูล
๓.การสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ทาได้ง่ายและ
ไม่ยุ่งยาก

ระดับความพึงพอใจด้านการประมวลผล
(Process)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
15

4

1

-

-

75 %

20 %

5%

-

-

14

4

2

-

-

70 %

20 %

10 %

-

-

10

5

5

-

-

50 %

25 %

25 %

-

-

จากตารางที่ 8 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้มีความ
สะดวก และใช้งานง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านความเร็วในการ
เรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 %
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ตารางที่ 9 ด้านกระบวนการทางาน (Procedure) หลังใช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการทางาน
(Procedure)
ด้านกระบวนการทางาน (Procedure)
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.สามารถหาข้อมูลและเนื้อหา รวมทั้งข่าวสาร
ต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็ว
2.สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้
3.รูปแบบการจัดหน้าจอของเว็บไซต์มีความ
สวยงาม
ดึงดูดใจ
4.ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด
,ลักษณะ)
5.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ

6.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน

12

6

2

-

-

60 %

30 %

10 %

-

-

15

4

1

-

-

75 %

20 %

5%

-

-

10

5

5

-

-

50 %

25 %

25 %

-

-

12

5

3

-

-

60 %

25 %

15 %

-

-

12

7

1

-

-

60 %

35 %

5%

-

-

9

9

2

-

-

45 %

45 %

10 %

-

-

จากตารางที่ 9 อธิบายได้ว่า
1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านสามารถหาข้อมูล
และเนื้อหารวมทั้งข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 %
2.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านสามารถเข้ามา
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 %
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3.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านรูปแบบการจัด
หน้าจอของเว็บไซต์มีความสวยงามดึงดูดใจอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 %
4.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านตัวอักษรมีความ
เหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ) อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 %
5.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูล
และเนื้อหาที่น่าเชื่อถืออยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 %
6.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังใช้ระบบ KM ด้านเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูล
และเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมาก จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 %
3.การคัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหัวข้อ
จากหัวข้อความรู้ที่ได้เลือก ความรู้ต่างๆซึ่งมีอยู่ในองค์กรนั้นคือ บุคลากรในองค์กรเอง ซึ่งใน
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้นั้น โดยบุคลากรในองค์กรนั้นได้เป็นผู้เชียวชาญที่ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงาน และมีความชานาญในการปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดชานาญในระดับที่
จะสามารถแบ่งปันความรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนาไปใช้งาน
และต่อยอดการทางานได้เป็นอย่างดี

หัวข้อความรู้
วางแผนงานด้านเครือข่าย
หลักของมหาวิทยาลัยและ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายใน
วางแผนการเชื่อมโยง
เครือข่ายกับภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผู้เชียวชาญ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

นายวัชรินทร์ วรินทักษะ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบจัดการเว็บไซต์

ว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิ
กานต์

34

อุปกรณ์เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์
ระบบกล้องวงจรปิด

นายเธียรัท พูลสุขโข

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ระบบจัดการโทรศัพท์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวศรัญญา บุญลัทธิ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

นางสาวเสียงพิณ ช้างเทศ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ปฏิบัติงานการบริการ
Authenweb และ
e-mail

ตารางที่ 10 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้

สานักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สานักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สานักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับสํานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการจัดเก็บความรู้ที่
กระจัดกระจายอยู่ในองค์กร โดยครอบคลุมความรู้ โดยเจาะจงการศึกษาเฉพาะความรู้ที่จําเป็นในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆในสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยทําการสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ
1) สรุปผลการวิจัย
2) ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กําหนดนิดความรู้ที่ต้องการ
จากการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงลักษณะขององค์กร ประเภทขององค์กร ลักษณะ
บุคลากรในสํานักวิทยาบรืการฯ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการความรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
การคัดเลือกหัวข้อความรู้ โดยผู้วิจัยทําการคัดเลือกหัวข้อความรู้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
โดยเน้นที่การทํางานหลักของหน่วยงานและบุคลากร และได้จัดทําการสํารวจการใช้งานระบบเพื่อนํา
ผลที่ได้มาไปพัฒนาให้เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมมีความเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมากต่อการใช้ระบบการจัดการความรู้
5.1.2 การสร้างองค์ความรู้หรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
การคัดเลือกบุคลากรสําหรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ โดยผู้วิจัยได้ทําการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญภายในด้วยการ ศึกษาภาระงานประจําที่ได้รับมอบหมาย และมีความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอจากการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก ทําให้มีทักษะความสามารถเป็นอย่างดี
5.1.3 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้
โดยผู้ วิ จั ยได้ จั ดทํ าเว็ บไซต์ สํ าหรั บ จั ดเก็ บ ความรู้ โ ดยจั ดทํ าเว็ บไซต์ เ พื่ อจั ดเก็ บ องค์
ความรู้ และแบ่งปัน แลกเปลี่ย น เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ และมี การเชื่อมโยงเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับการจัดการความรู้ต่างๆเพื่อสามารถนําองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
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5.1.4 การใช้ประโยชน์ การนําไปประยุกต์ใช้งาน
ในการใช้ประโยชน์ และประยุกต์การใช้งานนั้น โดยในหัวข้อความรู้ทั้งหมดเป็นการ
ปฏิบัติงานจริงและการแก้ไขปัญหาต่างๆสําหรับฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการนําเอาองค์
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานนั้น เป็นความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติใช้งานได้จริงและ สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อบุคลากรหลักไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ
จะต้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
5.1.5 ประเมินผลระบบการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
จากการประเมินผลโดยรวม ผู้วิจัยได้ประเมินผลการจัดการความรู้ โดยการประเมิน
ผ่านแบบสอบถาม ความรู้ที่ได้จากการเข้าใช้ระบบและการนําความรู้ไปใช้งาน และประเมินความ
คาดหวังของผู้ใช้ระบบ ต่อไปในฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของ
ระบบ
ผลการประเมินโดยรวมมีความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การพัฒนาระบบ อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก มีข้อบกพร่องน้อยและยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
สําหรั บระบบการจัดความรู้ บุ คลากรภายในสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในตอนนี้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการ
ความรู้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้
ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้โดยสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ
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แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT
ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
คําชี้แจง
สํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ พั ฒ นาระบบจั ด การความรู้ สํ า หรั บ
หน่วยงานให้บริการทางด้าน ITC ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เพื่อสร้าง จัดเก็บ เผยแพร่ และใช้ความรู้
โดยเฉพาะความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคหรือเคล็ดลับการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ วิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าหากมีการถ่ายทอดแบ่งปันไปยังผู้อื่น ก็จะส่งผลให้การทํางานใน
องค์กรเกิดทั้งประภาพและประสิทธิผล ดังนั้นสํานักวิทยบริการฯจึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบทุก
ท่าน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนา การให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนี้
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจในการบริการในด้านต่างๆ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบจาก
การตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และการเสนอผลการวิจัยเป็นภาพโดยรวมเท่านั้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการความรู้สําหรับหน่วยงานให้บริการทางด้าน ICT ด้วย
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ส่วนที่ ๑
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง (
๑. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
๒. อายุ
( ) ต่ํากว่า ๒๐ ปี
( ) ๒๐ – ๔๐ ปี
( ) ๔๑ – ๖๐ ปี
( ) ๖๑ ปี ขึ้นไป
๓. สถานภาพของผู้ตอบ
( ) ผู้บริหาร
( ) อาจารย์/เจ้าหน้าที่
( ) นักศึกษา
( ) บุคลากรภายนอก

) หน้าข้อความที่เป็นจริงตามสภาพของท่าน

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ KM
คําชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อรายการแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกับ สภาพที่เป็นอยู่ของระบบ KM ในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ตรงกับสภาพที่
เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่มีค่าตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ มีความหมายดังนี้
๕ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด
๔ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก
๓ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง
๒ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย
๑ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยที่สุด
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ข้อคําถาม
ด้านการนําข้อมูลเข้า (Input)

ระดับความพึงพอใจ
๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๑.การออกแบบหน้าจอใช้งานง่ายต่อการนําข้อมูล
เข้า
๒.การเพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอทําได้ง่าย
ด้านการประมวลผล (Process)
๑.เว็บไซต์นี้มีความสะดวก และใช้งานง่าย
๒.ความเร็วในการเรียกดู/ดาวน์โหลดข้อมูล
๓.การสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ทําได้ง่ายและ
ไม่ยุ่งยาก
ด้านกระบวนการทํางาน (Procedure)
๑.สามารถหาข้อมูลและเนื้อหา รวมทั้งข่าวสาร
ต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็ว
๒.สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้
๓.รูปแบบการจัดหน้าจอของเว็บไซต์มีความ
สวยงาม
ดึงดูดใจ
๔..ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด,สี,ชนิด
,ลักษณะ)
๕.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ
๖.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน
ข้อแสนอแนะเพิมเติม

๑. ด้านการนําข้อมูลเข้า
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ด้านการประมวลผล
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ด้านกระบวนการทํางาน
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์

ตําแหน่งปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทํางาน
โทรศัพท์ – โทรสาร
ที่อยู่ปัจจุบัน

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
02-441-6000 ต่อ 2239
64/7 ม.4 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทรศัพท์ – โทรสาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการระบบสารสนเทศ
จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์

ปี 2550 – ปัจจุบัน ตําแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวศรัญญา บุญลัทธิ

ตําแหน่งปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทํางาน
โทรศัพท์ – โทรสาร
ที่อยู่ปัจจุบัน

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
02-441-6000 ต่อ 2241
16/257 หมู่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ – โทรสาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปี 2555 – ปัจจุบัน ตําแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

ว่าที่ ร.ต.ปิติพล ไผทวุฒิกานต์

ตําแหน่งปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทํางาน

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

โทรศัพท์ – โทรสาร
ที่อยู่ปัจจุบัน

02-441-6000 ต่อ 2241
371 ซ.บรมราชชนนี 72 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ – โทรสาร
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการระบบสารสนเทศ
จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์

ปี 2556 – ปัจจุบัน ตําแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นายวัชรินทร์ วรินทักษะ

ตําแหน่งปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทํางาน
โทรศัพท์ – โทรสาร
ที่อยู่ปัจจุบัน

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
02-441-6000 ต่อ 2225
155/26 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ – โทรสาร
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์

ปริญญาโท
ปี2 550 – ปัจ จุบัน ตํา แหน่ง รองผู้อํา นวยการฝ่า ยพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

46

