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Abstract 
 

Code of project : A95/2557 
Project name : The researches study the patterns processing of knowledge 

management in University. 
Researcher name : Ms.Suparat Rerkaroonthong and Mr.Kullaphat kulchartdilok 

 
In this research, the researches study the patterns processing of knowledge 

management in University. There are a few objectives, which are (1) To study the 
patterns processing of knowledge management in institutions, university level, (2) To 
develop a model and to implement the processing of knowledge management in Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin, (3) To assesss the satisfaction of the users towards 
knowledge management at the Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 

The mechanism are used in this research, the researchs has done researched 
from studies, books, lectures and information in institutions, university level. The 
results of the model will be applied and developed this patterns processing of 
knowledge management in terms of programme knowledge management .Also it will 
be applied critical updates and developed by specialists knowledge management for 
a trial sample group.Eventually the evaluation of the satisfactory are : - 
          1. The patterns processing of knowledge management in institutions found 
that the implementation of this processing knowledge management is in accordance 
with the Officeof Public Sector Knowledge. They consist of several points :-  
knowledge creation, knowledge system, knowledge processing and refining, the knowledge 
accessing, knowledge sharing, and knowledge learning. Overall, the processing of knowledge 
management in institutions of higher educationis focusing in the same direction. 
          2. The development of the knowledge management in Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin is revealed in programme. It is characterized by the following 
features, which are :- creating subject knowledge, discussion knowledge management, 
categorizing knowledge, searching knowledge, and downloading knowledge to apply. 
          3. That the satisfaction in knowledge management is high (mean = 4.09). 
 
Keywords :  knowledge creation, knowledge system, knowledge processing and 
refining, knowledge accessing, knowledge sharing, knowledge learning 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ีมีผลกระทบท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้ระบบราชการไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง  ในปี พ.ศ.2545 จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการของไทย โดยน าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ
ให้เป็นองค์การท่ีสามารถท างานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถ
ขับเคล่ือนงานตามนโยบายพัฒนาประเทศให้ส าเร็จได้  ท าให้หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับความรู้ 
และมีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ความรู้ท่ีถูกต้องได้ในเวลาท่ี
ต้องการใช้  (Right Knowledge Right People Right Time) การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
จากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปโดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย ส่ังสอน จดจ า สังเกต จึงอาจไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  

ส าหรับความรู้ ทุกท่านต่างทราบดีว่ามีอยู่มากมาย ท้ังความรู้ท่ัวไปและความรู้เชิงทักษะและ
ประสบการณ์ซึ่งความรู้ ท่ีมีอยู่ ท่ัวไปนั้น อาจศึกษาค้นคว้าได้จากหนังสือ ต ารา หรือผ่ านระบบ 
Internet  แต่ความรู้เชิงทักษะและประสบการณ์ท่ีผ่านการปฏิบัติซ้ า ๆ จนประสบความส าเร็จหรือ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) นั้น ไม่สามารถค้นคว้าหรือหาได้จากแหล่งท่ัวไป หรือแม้มี
การเขียนเป็นหนังสือ ต ารา ก็ยังได้ความรู้ไม่ถึงครึ่งของคนท่ีรู้จริงท่ี ผ่านการลองผิดลองถูกซ้ า ๆ ซึ่ง
เป็นความรู้เฉพาะตัวที่ลอกเลียนได้ยาก หรือหากจะลอกเลียนก็ต้องใช้เวลายาวนาน ความรู้ดังกล่าวจึง
เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อองค์การมาก  กอปรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2549 มาตรฐานย่อยข้อ 3 ให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ มีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ี
กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
และจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555  การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพ 

ในฐานะท่ีคณะผู้วิจัยปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีท่ี 



2 
 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  ให้บรรลุตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิ จัย  เรื่ อง  “การศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยในเรื่องการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้  
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต ารา เอกสาร ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
163 แห่ง เพื่อน าผลมาพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

2. ด้านประชากร ประกอบด้วย 
2.1 ผู้เช่ียวชาญในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารระดับสูง หรือ (2) อาจารย์ทีมี

ความเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือ (3) นักวิชาการอิสระท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ หรือ (4) อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่าน ส าหรับการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการความรู้กับรูปแบบกระบวนการ
จัดการความรู้ 

2.2 ประชากร ท่ีใช้ในการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการความรู้ คือ 
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ จ านวนรวม 30 คน 
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3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

              ตัวแปรต้น                                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด เรียบเรียง หรือสังเคราะห์ โดยมีการแปลง
รูปของการบันทึกและข้อมูลให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ 

2. ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่างๆ ท่ีถูกบันทึกแต่ยังไม่ได้ผ่านการแปล
ความโดยอาจมีจุดประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่างานมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างซึ่งถือว่า
การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีต้องจัดท า  

3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลท่ีผ่านการกรั่นกรอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ โดยมีการแปลงรูป
ของการบันทึกและข้อมูลให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

4. การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

5. กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึง
ขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

2. ท าให้ได้โปรแกรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ี
พัฒนามาจากกระบวนการจัดการความรู้ 

 

 

 

ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” ผู้วิจัย ได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
3. ตัวอย่างองค์กรท่ีมีกระบวนการจัดการความรู้ 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การจัดการความรู้ 
 ความเป็นมาของการจัดการความรู้ เป็นส่ิงท่ีมีมานานนับร้อยๆปี ต้ังแต่การถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปหลายช่ัวอายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย ส่ังสอน จดจ า 
สังเกต ซึ่งในปัจจุบันความรู้ได้กลายเป็นกุญแจส าคัญ และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเกินกว่าท่ีจะปล่อย
ให้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดังนั้นการจัดการความรู้แบบวิธีธรรมชาติอย่างเดียวอาจก้าวตามโลกไม่ทัน 
องค์การจึงควรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งจะท าให้กระบวนการในการค้นหา สร้าง 
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน และใช้ความรู้หมุนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์การ
สามารถท าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ท่ีต้องการได้ทันเวลาเพื่อเพิ่มผลผลลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ขององค์การ และสามารถน าความรู้ท่ีมีมาต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้องค์การสามารถสร้าง และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน (จิรประภา 
อัครบวร, 2552) 
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้  (พีระพงศ์ ภักคีรี, ม.ป.ป.) 

1. คน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด คือ เป็นท้ังแหล่งความรู้ แสวงหาความรู้ คัดเลือก
ความรู้ สร้างความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ 

2. เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพื่อการเสาะแวงหาความรู้ท่ีต้องการ การสร้างความรู้ 
เพื่อการน ามาใช้งาน และเพื่อการจัดเก็บความรู้ 

3. กระบวนการหรือระบบ เป็นการบริหารจัดการกับความรู้เพื่อน าความรู้ไปใช้เพื่อการสร้าง 
“นวัตกรรม” 
 ความหมายของการจัดการความรู้  
 Turban and Aronson (2001) (อ้างถึงในพีระพงศ์ ภักคีรี, ม.ป.ป.) 
คือกระบวนการท่ีช่วยให้องค์การสามารถระบุเลือก จัดการ แยกแยะ และถ่ายโอนความรู้ท่ีส าคัญและ
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความจ าองค์การท่ีในรูปแบบท่ีองค์การด าเนินอยู่ 
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 Tiwana(2000) (อ้างถึงใน พีระพงศ์ ภักคีรี, ม.ป.ป.) 
 กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็น ความสามารถในการสร้างและรักษามูลค่าของความสามารถหลักของ
ธุรกิจ 
 Mertins,Heisin, and Vobeck(2003) (อ้างถึงใน พีระพงศ์ ภักคีรี, ม.ป.ป.) กล่าวว่า การ
จัดการความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งจะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างพนักงานและหน่วยงานขององค์การ 
 Ryoko Toyama (อ้างถึงใน จิรประภา อัครบวรและคณะ, 2552)การจัดการความรู้ 
หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ ประสบการณ์ของคนในองค์การ
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีจะท าให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 
 World Bank (อ้างถึงในวิโรจน์ ก่อสกุล, 2552)การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมวิธี
ปฏิบัติขององค์การและกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการสร้าง การน ามาใช้ และเผยแพร่ความรู้และบริบท
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
 European Foundation for Quality Management System : EFQM                                          
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2552) การจัดการความรู้ เป็นวิธีการจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์และ
กระบวนการในการจ าแนกจัดหา และน าความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 ส านักงาน ก.พ.ร.(อ้างถึงใน จิรประภา อัครบวรและคณะ, 2552) การจัดการความรู้ 
หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 การจัดการความรู้ (อ้างถึงในสุประภาดา โชติมณี, 2551)  คือ การบริหารจัดการความรู้ท่ี
ต้องการใช้ ให้แก่คนท่ีต้องการ ในเวลาท่ีต้องใช้ เพื่อให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้
องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ดังนิยาม  “ Right Knowledge Right People 
Right Time” 
 พีระพงศ์ ภักคีรี( ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่าการจัดการความรู้เป็นการด าเนินการต่อความรู้อย่าง
น้อย 6 ประการ ได้แก่ 

1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน 
2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 
3. การปรับปรุงความรู้ 
4. การดัดแปลงความรู้ (อาจสร้างเองบางส่วน) 
5. การแลกเปล่ียนความรู้ 
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6. การจัดเก็บความรู้ 
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการพัฒนา แสวงหา จัดเก็บ และวิธี

ปฏิบัติในการพัฒนา แสวงหา จัดเก็บ และแลกเปล่ียนความรู้ เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ เรียนรู้มากขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ 

การจัดการความรู้เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาองค์การท่ีน าไปสู่การเป็นองค์การท่ีดีเลิศ 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 

(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2552) การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน 
และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การ โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ 
และปัญญา ในท่ีสุด 

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใช้โดยองค์การต่างๆ เพื่อท่ีจะ
ระบุสร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์การ อัน
น าไปสู่การจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจท่ี
ดี องค์การขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การและ
ประสงค์ท่ีจะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น 
 (จิรประภา อัครบวรและคณะ, 2552,) แม้นิยามจะมีหลากหลาย แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า นิยามการจัดการความรู้สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติ หรือแผนงานขององค์การ 
2. การจัดการต้องเป็นระบบและมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันท่ัวทั้งองค์การ 
3. กระบวนการสร้างความรู้ สัมพันธ์กับการจ าแนก สร้าง รวบรวม และแลกเปล่ียนความรู้ 
4. ความรู้เกี่ยวข้องและท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การดีข้ึน 
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ภาพท่ี2  เป้าหมายและจุดประสงค์ในการจัดการความรู้ 
ที่มา.จิรประภาอัครบวรและคณะ, 2552 
องค์ประกอบของการด าเนินการจัดการความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2549) 

1. สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ 
2. สร้างทีมจัดการความรู้ขององค์กร 
3. เริ่มจากทุนปัญญาท่ีมีอยู่แล้ว หรือหาจากภายนอกโดยง่าย 
4. สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง 
5. จัดการความรู้ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินค้า หรือรูปแบบการท างานใหม่ๆ 
6. เน้นการจัดการองค์การแบบ “ใช้พนักงานระดับกลางเป็นพลังขับเคล่ือน” (middle-up-

down management) หลัก 
7. เปล่ียนโครงสร้างองค์กรไปเป็นแบบ “พหุบท” (hypertext) 

ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตาม
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 
พัฒนาองค์การ 

ให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. ความผิดพลาดลดลง 

2. ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

การจัดการ
ความรู้เพือ่ 

พัฒนากระบวนการ
ท างาน 

ให้เกิดประสิทธิผล 

1. การพัฒนาผลผลิต 

2. การลดต้นทุน 

ให้เกิดนวัตกรรม 

1. พัฒนาการระดมความคิด 

2. การน าแนวคิดใหม่มาใช้จริง 
 

ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู ้

พัฒนาคน มีความคล่องตัวในการท างาน 

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
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8. สร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก 
9. สร้างวัฒนธรรมแนวราบ การส่ือสารอย่างอิสระทุกทิศทาง 
10. สร้างวัฒนธรรมการจดบันทึก 
11. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้(พีระพงศ์ ภักคีรี, ม.ป.ป.) 
1. เป็นการน าความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ 
2. เป็นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ 
3. เป็นการพัฒนาความรู้เดิมให้เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อ

พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม 
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ (สุประภาดา โชติมณี, 2551)  

1. ท าให้องค์กรได้ทบทวนองค์ความรู้ขององค์กร(Organization’s Knowledge) ว่าจริงๆ
แล้ว องค์กรมีความรู้ (ความเก่ง) เรื่องไหน และความรู้นั้นสามารถแข่งกับคนอื่นได้หรือไม่ 

2. สามารถก าหนดจุดขายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น เช่น เมื่อรู้ว่าองค์กรมีองค์ความรู้ด้านใด ก็
น ามาก าหนดเป็นผลิตภัณฑ์/บริการหลักขององค์กร 

3. เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ เพราะมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ขององค์กรท่ีถูกต้อง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน เพราะมีคลังความรู้ท่ีสามารถดึงความรู้

นั้นมาช่วยแก้ปัญหา และท าให้งานประสบผลส าเร็จได้รวดเร็ว และง่ายข้ึน 
5. ท าให้เกิดนวัตกรรม ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการท างาน 

 
นพ.วิจารณ์ พานิช(2553)ได้อธิบายถึงรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้3 รูปแบบคือ 
แบบที่ 1 ตามแนวทาง ก.พ.ร. 
กระบวนการจัดการความรู้มี 7 กิจกรรมดังนี ้

1. การบ่งช้ีความรู้ คือการระบบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้ท่ีสอดรับกับนโยบาย 
ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ คือการรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง
ความรู้ท่ีไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบคือการวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงอย่างมีข้ันตอน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  คือการปรับปรุงความรู้ให้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่
ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

5. การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  คือการน าความรู้เข้าสู่เวทีท่ีมีฐานความรู้หรือฐานข้อมูล
รองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 

7. การเรียนรู้ คือการใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้และ
พัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 
 แบบที่ 2  ตามแนวทาง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
กระบวนการจัดการความรู้มี 6 กิจกรรม ดังนี ้

1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นต่องาน หรือกิจกรรมขององค์กร 
2. การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
3. การปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งาน 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้มาบันทึกไว้ 
6. การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ ส าหรับไว้ใช้งาน 

แบบที ่3 ตามแนว ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 
กระบวนการจัดการความรู้มี 6 กิจกรรม ดังนี ้

1. การตรวจสอบและระบุหัวข้อความรู้ 
2. การสร้างกรอบแนวคิดในการบริหาร 
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
4. การสร้างระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้ 
5. การจัดกิจกรรมในการจัดการความรู้ 
6. การวัดประเมินผลการจัดการความรู้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 นับต้ังแต่ปี 2549 ทางส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการได้เรียนรู้การ
ด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Process) เช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management 
Process) เพื่อจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีจะท าให้
กระบวนการจัดการความรู้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้น ากระบวนการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ( KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี้  (จิร
ประภา อัครบวรและคณะ, 2552) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
ที่มา. จิรประภาอัครบวรและคณะ, 2552 

กระบวนการจัดการความรู้( Knowledge Management Process) 

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้เรื่องนั้นอย่างไร 

 

1. การบ่งช้ีความรู้ 
( Knowledge Identification) 

 

ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 
 

ความรู้นั้นท าให้เกิดประโยชน์กับองค์การหรือไม่
ท าให้องค์การดีขึ้นหรือไม่ 

 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม ่
 

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 
 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
( Knowledge Creation and Acquisition) 

 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

( Knowledge Organization) 
 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
( Knowledge  Codification  and  Refinement) 

 

5. การเข้าถึงความรู้ 
( Knowledge Access) 

 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
( Knowledge Sharing) 

 

7. การเรียนรู ้
(Learning) 
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 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge ManagementProcess) เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์การเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของ
ความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์การ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 วงจรการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

ที่มา. จิรประภา อัครบวรและคณะ, 2552 
 

1. การบ่งช้ีความรู้ 
 คือ การค้นหาว่ามีความรู้อะไรบ้างในองค์การท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหรือลูกค้า (Stakeholder/C – 
Customer) ต้องการทราบแล้วพิจารณาว่าความรู้นั้นเป็นแบบใด อยู่ท่ีใครหรือความรู้อะไรบ้างท่ี
องค์การจ าเป็นต้องมี (จิรประภา อัครบวรและคณะ, 2552) หรือ การพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร (บดินทร์ วิจารณ์, 2551) 

 ซึ่งความรู้นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้ มี

รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเช่ือ ทักษะ และเป็นอัตวิสั ย 
(Subjective) ต้องการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ 

1.การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
Identification) 

8. ก

า

ร

บ่

ง

ชี้

ค

ว

า

ม

รู้ 

( 

Kn

ow

led

ge 

Ide

ntif

ica

tio

n) 

 

6.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 
( Knowledge 

Sharing) 
 

 

7.การเรียนรู้ 

(Learning) 
 

2.การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 
( Knowledge Creation 

and Acquisition) 
 

3.การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

( Knowledge 
Organization) 

 

 5.การเข้าถึงความรู้ 
( Knowledge 

Access) 
 

4.การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

( Knowledge  
Codification  and  

Refinement) 
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(Context-specific) ท าให้เป็นทางการและส่ือสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิม
รสไวน์ หรือกระท่ังทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิต
หรือไม่ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2552) ซึ่งถ้าเราแบ่งความรู้แบบฝังลึกหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งสมารถอธิบายดังนี้ 

ความรู้ประเภทท่ี 1 เป็นความรู้ท่ีผ่านการส่ังสมทักษะประสบการณ์มาในระดับหนึ่ง สามา
ถเขียน/อธิบายออกมาได้ แต่ยังไม่มีใครเขียน/อธิบาย เพราะอาจจะไม่มีเวลา หรือไม่รู้วิธีการ ความรู้
ประเภทนี้สามารถสกัดออกมาได้ง่าย(สุประภาดา โชติมณี, 2551) 

ความรู้ประเภทท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีผ่านการส่ังสมทักษะ ประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ผ่าน
การลองผิดลองถูกจนถือได้ว่ามีเทคนิคเฉพาะตัว สามารถเขียน/อธิบายออกมาได้ แต่คนท่ีรู้ไม่อยาก
เขียน/อธิบาย เพราะอาจจะกังวลว่า เมื่ออธิบายออกมาแล้วตนเองจะหมดความส าคัญ หรือตนเองจะ
เสียประโยชน์ ความรู้ประเภทนี้ต้องใช้ความพยายามในการสกัดออกมามากกว่าประเภทแรก และต้อง
ใช้เทคนิควิธีการท่ีซับซ้อนกว่าประเภทแรก(สุประภาดา โชติมณี, 2551) 

ความรู้ประเภทท่ี 3  เป็นความรู้ท่ีผ่านการส่ังสมทักษะประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน
มาก ประเมินได้เลยว่าถ้าท าแบบนี้แล้วล้มเหลว หรือท าแบบนี้แล้วจะประสบผลส าเร็จ เป็นความรู้
เฉพาะตัวท่ีลอกเลียนได้ยากมาก หรือถ้าหากจะลอกเลียนก็ต้องใช้เวลายาวนานเช่นกัน ไม่สามาร
เขียน/อธิบายออกมาได้ แม้คนท่ีรู้อยากจะเขียน/อธิบายออกมาก็ตาม ความรู้ประเภทนี้สกัดออกมา
ยากท่ีสุด แต่ถ้าสกัดออกมาได้จะเกิดประโยชน์มาก (สุประภาดา โชติมณี, 2551) 

ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่าย
โอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฎี สามารถแปลงเป็นรหัสในการ
ถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น 
นโยบายขององค์การ กระบวนการท างาน ซอฟท์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและ
ความสามารถขององค์การ (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2552) 

วิโรจน์  ก่อสกุล (2552) ได้กล่าวถึงระดับของความรู้ว่า หากจ าแนกระดับความรู้ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ 

1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็น
อะไรจะพบในผู้ท่ีส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่ง
ได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2. ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกับโลก
ของความจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได้มาประยุกต์ใช้
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ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนท่ีท างานไปหลายๆ หี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากขึ้น 

3. ความรู้ในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้ เชิงเหตุผล
ระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และน าประสบการณ์
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถ่ายถอดความรู้ฝัง
ลึกของตนเองมาแลกเปล่ียนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมท้ังรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้
ในบริบทของตนเองได้ 

4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ท่ีสามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ กับความรู้ท่ีตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือ
ทฤษฎีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 
  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ยุรพร ศุทธรัตน์ ( 2552, หน้า 111-112) ได้อธิบายว่า ขั้นตอนการแสวงหาความรู้เป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญ โดยท่ี Lee และ Yang (2000) กล่าวว่า เป็นขั้นตอนของการติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ประเภทท่ีเห็นได้ชัด โดยท่ีองค์การสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยการ 

ค้นหา (Searching) และ 
เรียนรู้ในระดับองค์การ (Organizational learning) 

ส าหรับการแสวงหาความรู้ขององค์การด้วยการค้นหาเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ คือ 
1. การกล่ันกรอง (Scanning) เป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอก

ขององค์การโดยกว้าง 
2. การค้นหาในส่ิงท่ี ต้องการ (Focused search) เกิดขึ้น เมื่อสมาชิกใน

องค์การหรือหน่วยงานในองค์การมีการค้นหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีแคบและเฉพาะลงมา บ่อยครั้ง
เป็นการค้นหาเพื่อการตอบสนองต่อปัญหาหรือเพื่อเป็นการหาโอกาส 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Performancemonitoring) ใช้ในความหมาย
ของการแสวงหาความรู้ท้ังท่ีเฉพาะลงมาและความหมายโดยกว้าง เพื่อท าให้องค์การมี ประสิทธิภาพ
ในการท าตามเป้าหมายและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 การค้นหาเป็นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเงื่อนไขต่างๆ 
ภายในองค์การ หรือผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับการแสวงหาข้อมูลของ  
Huber (1991) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)   ซึ่งได้ให้ความหมายของการแสวงหาความรู้ว่า 
เป็นขั้นตอนท่ีองค์การท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ภายในองค์การมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีองค์การท าขึ้น
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ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและความรู้ กิจกรรมท่ีองค์การท าอย่าง
เป็นทางการ เช่น กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่างๆ การประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน การส ารวจลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมการปริโภคสินค้า การ
ซื้อสินค้า ความชอบ/ไม่ชอบในสินค้า เป็นต้น 
 Davenport และ Prusak(1998) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552) กล่าวว่า การแสวงหา
ความรู้หมายรวมถึง การพัฒนาความรู้ภายในองค์การขึ้นมา โดยท่ีความรู้ท่ีหามานั้น ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นความรู้ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ขอให้เป็นส่ิงใหม่ส าหรับองค์การ เช่น ท่ีบริษัท BP ได้มีการจัด
โครงการให้รางวัลส าหรับผู้ท่ีสามารถน าแนวคิดจากท่ีอื่นมาใช้ในการพัฒนาและเป็นความรู้ใหม่ของ
องค์การ โดยให้ความส าคัญถึงการน ามาใช้ประโยชน์ และให้รางวัลการพัฒนานี้ในช่ือ “Thief of the 
year” 
 (ยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)   นอกจากนี้ การแสวงหาความรู้ยังหมายความรวมถึง 

เป็นความสามารถขององค์การในการรวบรวม จัดวาง และท าให้เป็นระเบียบแบบแผนของ
ความรู้ หรือ 

เป็นกระบวนการในทางความคิดท่ีมีความซับซ้อน เช่น ในเรื่องของการรับรู้ 
เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการล้วงหรือดึงความรู้ออกมาจากแหล่ง

ความรู้  และขั้นการแสดงความรู้ให้ เห็น เช่น อาจจะเป็นการบันทึกในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(Bourguetและ Soto, 2000) 

ส าหรับในองค์การเพื่อการเรียนรู้ ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ถือเป็นขั้นแรกของการจัดการ
พัฒนาความรู้ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระดับบุคคล ทีม และองค์การ และเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคัญต่อการน าความรู้ไปใช้ในล าดับต่อไป 

 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 สุประภาดา โชติมณี (2551, หน้า 102) ได้อธิบายถึงความรู้ท่ีสกัดได้จากการท ากิจกรรมหรือ
ระบบต่างๆ ในองค์กร อาจอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งท่ีพบบ่อยโดยท่ัวไปจะเห็น
กันอยู่ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กระดาษ (Hard Copy) เช่น บันทึกความรู้ บทความ วารสาร หนังสือ 
งานวิจัยต่างๆ หรืออื่นๆ ท่ีเก็บเป็นกระดาษ 

2. จรรยาบรรณบุคลากร (Soft File) หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น บันทึก 
ความรู้ บทความ งานวิจัย หรือความรู้ต่างๆ หรืออื่นๆ ท่ีเก็บในรูปแบบของ Soft File 

3. เสียง เช่น บันทึกเสียงการน าเสนอผลงาน บันทึกเสียงการสอนงาน
บันทึกเสียงการบรรยายหรือเล่าประสบการณ์ต่างๆ หรืออื่นๆ ท่ีจัดเก็บโดยอัดเสียงไว้ อาจอยู่ในรูป
เทปเสียง หรือไฟล์เสียง 
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4. ภาพเคล่ือนไหว เช่น บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกวิธีการทดสอบ
สินค้า บันทึกวิธีการแก้ไขปัญหา หรืออื่นๆ ท่ีจัดเก็บโดยบันทึกเป็นภาพเคล่ือนไหว หรือไฟล์ภาพยนตร์ 

เมื่อได้ความรู้ท่ีสกัดออกมาแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม ส่ิงท่ีองค์กรจะต้องด าเนินการ
ต่อไป คือ น าความรู้เหล่านั้นมาจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กร ดังนี้ 

1. การจัดการกับความรู้ก่อนน าเข้าจัดเก็บในระบบ(สุประภาดา โชติมณี, 
2551) 

เมื่อองค์กรมีองค์ความรู้ท่ีสกัดมาจากการท ากิจกรรมหรือระบบต่างๆ องค์กรควรมีระบบการ
จัดการแบบองค์ความรู้นั้นก่อนน าเข้าจัดเก็บในระบบ เช่นมอบหมายทีมงาน ให้ด าเนินการแยก
ประเภทองค์ความรู้ เพื่อให้จัดหมวดหมู่ง่ายก าหนดให้ทีมงานจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ เพื่อให้เรียกค้น
ได้สะดวก เช่น ความรู้พื้นฐาน ความรู้จากการแก้ปัญหาในงาน ความรู้จากการปรับปรุงงาน ความรู้
จากการคิดค้นส่ิงใหม่ เป็นต้นแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหรือกล่ันกรองความรู้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาว่าถูกต้อง เช่ือถือได้ ก่อนน าเข้าจัดเก็บในระบบ 

2. การจัดการกับความรู้ท่ีจัดเก็บในระบบ(สุประภาดา โชติมณี, 2551, หน้า 
103-104) 

เมื่อได้ความรู้ท่ีผ่านการแยกประเภท จัดหมวดหมู่ และผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนถัดไป
คือ การน าองค์ความรู้นั้นมาจัดเก็บในระบบขององค์กร ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ท้ังเป็นข้อมูล/ความรู้ท่ีอยู่
ในรูปของกระดาษ (Hard Copy) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) หรือไฟล์ในคอมพิวเตอร์ เสียงและ
ภาพเคล่ือนไหว โดยสามารจัดเก็บได้ดังนี้ 

ข้อมูล/ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของกระดาษ (Hard Copy) ความรู้ประเภทนี้สามารถจัดเก็บได้โดย
อาจท าเป็นห้องสมุดความรู้ หรือท ามุม KM หรือการน าความรู้มาติดโชว์ที่บอร์ดขององค์กร ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของข้อมูล/องค์ความรู้นั้นๆ เช่น เป็นบทความ วารสาร หนังสือ งานวิจัย เป็นต้น 

ข้อมูล/ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ ความรู้
ประเภทนี้สามารถจัดเก็บได้โดยอาจสร้างเว็บไซต์ไว้จัดเก็บองค์ความรู้ หรือการน าข้อมูล/องค์ความรู้
มาไว้ท่ี Server หรือ Drive กลางขององค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูได้ หรืออาจจะให้สิทธิ์เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายให้มีการ Share ความรู้และให้คนในกลุ่มเข้ามาดูได้ 

ข้อมูล/ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของเสียง ความรู้ประเภทนี้สามารถจัดเก็บโดยการบันทึกเสียงลงใน
เทปเสียง หรือซี ดี  (VCD/DVD) แล้วจัดเก็บในห้ องสมุด หรือบัน ทึกเป็นไฟ ล์เสียงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แล้วจัดเก็บในเว็บไซต์หรือ Server ขององค์กรก็ได้ 

ข้อมูล/ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของภาพเคล่ือนไหว ความรู้ประเภทนี้สามารถจัดเก็บได้โดยการบันทึก
เป็นภาพเคล่ือนไหวลงในแผ่นวิดีโอหรือซีดี (VCD/DVD) แล้วจัดเก็บในห้องสมุด หรือบันทึกเป็นไฟล์
ภาพยนตร์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แล้วจัดเก็บในเว็บไซต์หรือ Server ขององค์กรก็ได้ 

3. การจัดการกับความรู้หลังการน าเข้าจัดเก็บในระบบ(สุประภาดา โชติมณี, 
2551) 
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องค์กรควรมีระบบจัดการกับความรู้ภายหลังน าเข้าจัดเก็บในระบบเพื่อให้ความรู้มีชีวิต มีความ
ทันสมัย (Update) และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายน าความรู้นั้นไปใช้ ซึ่งสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

 ส่ือสารให้ทราบว่ามีความรู้ใหม่ เมื่อมีการจัดเก็บความรู้ในระบบองค์กรควรก าหนดให้มี
ทีมงานประชาสัมพันธ์หรือส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ เพื่อให้มีการเข้ามาดูข้อมูล/ความรู้ในระบบ
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีการน าความรู้นั้นออกไปใช้งานด้วย 

 ส่งเสริมให้น าความรู้ไปใช้ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้ามาดูข้อมูล/ความรู้ท่ีจัดเก็บในระบบแล้ว 
องค์กรควรส่งเสริมให้น าความรู้ไปใช้ โดยท าให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ ซึ่งอาจจะใช้กิจกรรมหรือวิธีการกระตุ้นท่ีเหมาะสม 

 วัดผลการน าความรู้ไปใช้งาน เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้ออกไปใช้งาน องค์กรควรมี
ระบบวัดผลการน าความรู้ไปใช้งานด้วย เพื่อท่ีองค์กรจะได้ปรับปรุงท้ังเนื้อหาความรู้และวิธีการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากท่ีสุด เช่น วัดผลจ านวนผู้เข้าใช้งาน ความสะดวกของ
ผู้ใช้งาน และความพึงพอใจจากการน าความรู้ไปใช้ว่ามีความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นต้น 

 ปรับปรุงความรู้และระบบจัดการความรู้ให้ทันสมัย เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีการน าความรู้ออกไป
ใช้งาน และมีการวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแล้ว องค์กรควรมีระบบในการท าให้กลุ่มคนเหล่านั้น
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหา ประเด็นส าคัญของความรู้เพื่อท าให้ความรู้นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมท้ังเมื่อ
เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ ก็มีการบันทึกและจัดเก็บเข้าระบบ นอกจากนั้น องค์กรควรมีการปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู้ให้สะดวกและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วย 
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หลักการจัดการความรู้ 
สามารถสรุปการด าเนินการได้เป็น 3 ประเด็น ดังแผนภาพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 หลักการจัดการกับความรู้ 
ที่มา. สุประภาดา โชติมณี , (2551) 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดเก็บ (จัดการอย่างไร) 
กระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ภาพเคล่ือนไหว 

1. ห้องสมุด 
2. มุม KM 
3. บอร์ด 

1. Server ของ
องค์กร 

2. เว็บไซต์ 
 

1. เก็บเป็นเทปเสียง CD 
ไว้ที่ห้องสมุด 

2. Save เป็นไฟล์เสียงเก็บ
ใน Server หรือเว็บไซต์ 

1. เก็บเป็น CD ไว้ที่
ห้องสมุด 

2. Save เป็นไฟล์
ภาพยนตร์เก็บใน 
Server หรือ
เว็บไซต์ 

1. ก่อนจัดเก็บ (จัดการอย่างไร) 
แยกประเภท 
จัดหมวดหมู่ 
ตรวจสอบ 

ความรู้ที่สกัดได้ 
ที่มีอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น 

กระดาษ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว 

3. หลังจัดเก็บ (จัดการอย่างไร) 
สื่อสารให้ทราบว่ามีความรู้ใหม ่
ส่งเสริมให้ใช้ความรู ้
วัดผลการน าความรู้ไปใช้ 
ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย (Update) 
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4. การประมวลและกล่ันกรองความรู ้
จิรประภา อัครบวรและคณะ ( 2552) ได้อธิบายว่าการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและ

ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ ซึ่งท าได้หลายลักษณะ เช่น 
จัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์การ ท าให้การ

ป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา และการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว 
การใช้ “ภาษา” เดียวกันท่ัวท้ังองค์การ โดยจัดท าค าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความ 

ความหมายของค าต่างๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 
การเรียบเรียง ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ เช่น ครบถ้วน เท่ียงตรง 

ทันสมัย สอดคล้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 

5. การเข้าถึงความรู้ 
จิรประภา อัครบวรและคณะ (2552) ได้อธิบายว่ามีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้ 

เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้ท้ัง 2 ลักษณะ คือ 
“PUSH” (การป้อนความรู้) คือ การส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่ง

หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการขององค์การ 

“Pull” (การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) คือ การท่ีผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะ
ข้อมูล/ความรู้ท่ีต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ความรู้ท่ีไม่ต้องการมากเกินไป 

 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สุประภาดา โชติมณี (2551) ได้อธิบายว่า การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้อง

อาศัย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถานท่ีและบรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
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ภาพที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนรู้ 
ที่มา. สุประภาดา โชติมณี , (2551) 

 
คน (People) มีคนท่ีมีความรู้จากการได้ปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปล่ียน

ความรู้นั้นให้แก่คนท่ีอยากรับรู้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการท างานหรือส่ิงดี ๆ พร้อมท้ังเต็มใจ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน โดยอาจจะมีเครือข่ายของกลุ่มคนเหล่านั้น 

สถานท่ี (Place) และบรรยากาศ มีสถานท่ีและบรรยากาศท่ีดี และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
คน ท่ีจะให้คนเหล่านั้นมาเจอกันเพื่อจะได้พูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ เพราะการได้พูดคุยและแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ ในบรรยากาศท่ี
สบายๆ ผ่อนคลาย จะท าให้เกิดการพรั่งพรูของความรู้ได้มากกว่าบรรยากาศท่ีเครียด กดดัน และอึด
อัด 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีช่วยให้การ
แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดได้ง่าย และสะดวกขึ้น เช่น กระดานส าหรับเขียน คอมพิวเตอร์
ส าหรับการสรุป และจัดเก็บความรู้ รวมถึงการแบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูล เป็นต้น 
การจัดพื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คน (People) 

คนที่อยากแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สถานท่ี  (Place) และบรรยากาศ 

มีสถานที่เหมาะสมต่อการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก(Infrastructure) 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่สนับสนุน
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 วิจารณ์ พานิช ( 2549) อธิบายว่า “พื้นท่ี” ส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้มี 2 แบบ คือ พื้นท่ีจริง
กับพื้นท่ีเสมือน 
 พื้นท่ีจริงมี 2 แบบ คือ (วิจารณ์ พานิช, 2549) 

1. พื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานประจ าวัน ได้แก่ ห้องกาแฟ การประชุมท่ีก าหนดไว้
เป็นประจ า เช่น การส่งเวรของพยาบาลในโรงพยาบาล จัดให้เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ 

2. พื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวาระพิเศษ เช่น ตลาดนัดความรู้ 
 พื้นท่ีสมือน คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีเครื่องมือส าหรับส่ือสารและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มากมาย ท้ังท่ีราคาแพงและท่ีไม่เสียเงินเลย ท่ีราคาถูกหรือแทบไม่เสียเงินเลย คือ 
e-mail loop, เว็บไซต์ และ เว็บล็อก (หรือ บล็อก) ท่ี สคส. แนะน าคือ บล็อก Gotoknow.org 
ปัจจัยหลักของการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จ าแนกได้เป็น 6 ปัจจัยคือ (สุประภาดาโชติมณี, 
2551) 

1. ก าหนดเป้าหมายการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ 

การจะท าให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดีนั้น องค์กรจะต้องก าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกัน และรู้ว่าต้องท าอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมาย
องค์กร รวมท้ังจะได้รู้ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง จึงจะท าให้ตนเองมีความรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร 

2. สร้างผู้น าท่ีเป็นแบบอย่าง 
การจะท าให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดี ผู้น าต้องท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role 

Model) โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางท่ีอยู่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังค ากล่าวท่ีว่า หัวหน้าเป็น
อย่างไร ลูกน้องมักจะเป็นอย่างนั้น ส่งผลให้วัฒนธรรมของหน่วยงานนั้นเป็นไปตามลักษณะท่ีหัวหน้า
เป็น เช่น หัวหน้าชอบมาเล่าส่ิงดีๆ ประสบการณ์ดี ๆ หรือความรู้ ในการแก้ ไขปัญหาในงานให้
ลูกน้องฟังเสมอ ลูกน้องก็มักจะเป็นอย่างนั้น และวัฒนธรรมของหน่วยงานนั้นก็มักจะเป็นหน่วยงานท่ี
ชอบแบ่งปัน ชอบเล่าเคล็ดลับดีๆ ในการท างานให้เพื่อนร่วมงานฟังและบางครั้งอาจเผ่ือแผ่ไปถึง
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3. สร้างเครือข่ายของผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ 
การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มคนผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ (Human Networks) ในองค์กร ก็

เหมือนกับการท่ีเรารวบรวมหนังสือ หรือต าราต่างๆไว้ในองค์กร เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เรา
สามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้รู้เหล่านั้นได้ เปรียบเสมือนเมื่อเราไม่รู้วิธีการอะไรบางอย่าง แล้ว
เราไปเปิดหนังสือเรื่องนั้น ก็จะท าให้เรารู้วิธีการนั้นได้นั่นเอง 

4. ก าหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร 
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 องค์กรต้องรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มคน เพราะการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบางองค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จ เหตุผล
หนึ่งก็เพราะความไม่เข้าใจลักษณะงาน หรือลักษณะของวัฒนธรรมในการท างานของพนักงานใน
องค์กรนั่นเอง เช่น บางองค์กร ชอบการพูดคุยกันมากกว่าการอ่านและเขียน การแบ่งปันและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ก็ควรจะเป็นวิธีการท่ีได้มาพบปะพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน (Face to Face) มากกว่า
การให้เขียนแล้วส่งให้หน่วยงานท่ีรวบรวม หรือเขียนแล้วหย่อนลงในกล่องแสดงความคิดเห็น หรือ
บางองค์กรพนักงานต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีภายนอก วิธีการท่ีเหมาะสมกับการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ก็ควรจะเป็นการท าผ่านเว็บไซต์ มากกว่าการให้มาพูดคุยกันแบบเห็นหน้า (Face to Face) 
เป็นต้น 

5. แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีน าไปใช้ในงานประจ าวันได้ 
การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องท าให้คนรู้สึกว่า แบ่งปันแล้วได้

ประโยชน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเองให้ประสบผลส าเร็จได้ เพราะเมื่อเราต้อง
ท างานนั้นอยู่ทุกวันการได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท างานได้เร็ว และมีคุณภาพมากขึ้น ก็เป็นเรื่องดีกับตนเองอยู่แล้วจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิด
การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

6. สร้างแรงจูงใจท่ีสนับสนุนการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การสร้างแรงจูงใจท่ีดี จะท าให้การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กรมีประสิทธิผล บรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ และต้องมั่นใจว่าวิธีการท่ีท านั้นส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จริงๆ โดยสร้างแรงจูงใจท่ีมาจากข้างในไม่ใช่แค่เพียงให้เงินรางวัล หรือของล่อใจเท่านั้น เพราะ
จะท าให้เกิดความล้มเหลวได้ 

ดังนั้นส่ิงท่ียากท่ีสุดในเรื่องการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้คือ การท าให้คนท่ีมีความรู้อยาก
แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ให้คนอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ คนท่ีมาฟังก็อยากมาฟัง
ด้วยความเต็มใจด้วยใจท่ีเปิดรับ ซักถามด้วยความอยากรู้ ด้วยความสนใจไม่ใช่ซักถามแบบเอาเป็นเอา
ตาย เมื่อมีข้อคิด ความรู้ หรือประสบการณ์ดีๆ ท่ีเสริมกันก็แบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย และพร้อมน า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานของตัวเอง แล้วกลับมาแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการ
ปรับปรุงและต่อยอดความรู้ในคราวต่อไป 

 
7. การเรียนรู ้

 จิรประภา อัครบวรและคณะ (2552)  ได้กล่าวว่าบุคลากรเกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจสังเกตได้จาก
ความสามารถในการท างานท่ีดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแก้ปัญหาในการท างานท่ีดีขึ้น และ/
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หรือเกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การท่ีมีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ
น าไปสู่การท าให้องค์การมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่สุด 

Vera และ Crossan(2003) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)  กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เป็น
กระบวนการท่ีประกอบไปด้วยการเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของคนแต่ละคนหรือคน
แต่ละกลุ่มเรียนโดยการท าความเข้าใจ จากนั้นจึงน ามาปฏิบัติ นอกจากนี้ การเรียนรู้ยังสมารถเกิดได้
จากทางตรงกันข้าม กล่าวคือ จากการปฏิบัติแล้วจึงแปลความหมายเกิดเป็นความเข้าใจในส่ิงใหม่ 

Fiolและ Lyles (1885) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)    กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เป็นการ
เกี่ยวข้องกับ ก) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และความรู้ใหม่ ข) โครงสร้างใหม่ ค) ระบบใหม่ และ ง) ต้อง
กระท าเป็นกิจกรรม หรือกล่าวได้ว่า เป็นการน าความเข้าใจและความรู้ใหม่ โครงสร้างและระบบใหม่
มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน 

หรืออีกนัยหนึ่ง Carroll (2003) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการ
เปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์และการกระท า ส่วนการเรียนรู้ขององค์การก็เป็นไปใน
ท านองเดียวกัน แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีระดับองค์การ 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความคิดและการกระท า
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติการใหม่ของคน กลุ่ม หรือสมาชิกในองค์การ และส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงกับ
องค์การในท่ีสุด 

นอกจากนี้ Wick และ Leon (1993) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)    ยังเสริมอีกว่า การ
เรียนรู้มีความส าคัญท้ังในแง่ตัวบุคคลและต่อองค์การ ความสามารถในการเรียนรู้เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญ
และจ าเป็นในจ้างงานในปัจจุบัน จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การมี
ความสามารถและทักษะในต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมายของพนักงานท่ีไม่เพียงพอ ท าให้องค์การ
ต้องการคนท่ีมีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะได้ปรับเปล่ียน
องค์การให้ได้ทันกับโลกของการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ คนท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องมี
ความสามารถในการเรียนรู้แล้วยังต้องให้ความส าคัญของการเอาใจใส่และมีความมุ่งมั่นในการท างาน
ด้วย 

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น Wick และ Leon (1993) (อ้างถึงในยุรพรศุทธรัตน์, 2552)    
ได้เสนอวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ท่ีเรียกว่า “SMART Learning” โดย 

1. คือ การเลือกเป้าหมายท่ีมีความส าคัญท้ังต่อตัวเองและต่อองค์การ 
2. คือ การท าแผนเพื่อน าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมาย 
3. คือ การปฏิบัติตามแผน 
4. คือ การทบทวนและประเมินว่าได้เรียนรู้อะไรและเรียนรู้อย่างไร 
5. คือ วางเป้าหมายส าหรับเป้าหมายการเรียนรู้ล าดับต่อไป 
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Wick และ Leon (1993) (อ้างถึงในยุรพร ศุทธรัตน์, 2552)  เสนอเครื่องมือในการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ5 อย่างท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ คือ 

1. การสร้างจินตนาการหรือท าให้เห็นภาพ เพื่อท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
2. การเรียนรู้อย่างเป็นล าดับข้ัน เพื่อช่วยชี้ว่าเราอยู่ขั้นไหนหรือระดับไหนของการ

เรียนรู ้
3. การเรียนรู้รูปแบบดาว 
4. การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อก าจัดการท างานท่ีไม่มีสมรรถภาพ 
5. การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อเรียนรู้จากผู้ท่ีท าได้ดีท่ีสุด 

 
ตัวอย่างองค์กรที่มีการจัดการความรู้ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น 
ร.ศ.ดร.จิรประภา อัครบวรและคณะ (2552)ได้ศึกษาองค์กรต่างๆ ไว้หลายองค์กร อาทิเช่น 

 กรมราชทัณฑ์ 
 กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ และวางแนวทางในการขับเคล่ือนการ
จัดการความรู้ไปสู่เรือนจ า และทัณฑสถานน าร่อง 16 แห่ง ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
(Knowledge Management Process) ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้แนวทางไว้โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. การบ่งช้ีความรู้ 
องค์ความรู้ท่ีกรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการจัดการความรู้ คือ เรื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ ได้แก่ 
การควบคุม การแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมท้ังการจัดเก็บองค์ความรู้ตามสมรรถนะหลัก
ของข้าราชการกรมฯ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กรมราชทัณฑ์มีกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจ คือ โครงการ “คน ค้น 
คน (ราชทัณฑ์)” เพื่อเป็นการส ารวจผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือในด้านต่างๆ ของกรมฯ และ
เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูลสมุดหน้าเหลือง ผู้มีความรู้ความสามารถ
กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลาในการระบุตัวผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์และการ
จัดเก็บความรู้จากบุคคลเหล่านั้น โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

สร้างแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูล และส่งไปยังส านัก กอง เรือนจ า และทัณฑสถานท่ัว
ประเทศ 

ให้เจ้าหน้าท่ีกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 กรอกข้อมูลและประวัติส่วนตัวของผู้ตอบเอง และ 
ส่วนท่ี 2 จะแบ่งออกเป็น 2 ตอนย่อย คือ 
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 ตอนท่ี 1 ให้ผู้ตอบกรอกความรู้ ความสามารถพิเศษของตนเอง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
ด้านวิชาการ หรือการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่อาจเป็นความรู้ความสามารด้านอื่นๆ เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านเกษตร ด้านดนตรี เป็นต้น 
 ตอนท่ี 2 ให้ตอบค าถามว่า ท่านรู้จักใครท่ีมีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้หรือไม่ และเขาคนนั้นเป็นใครโดยในแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดความรู้ความสามารถ
พิเศษด้านต่างๆ แนบมาให้ด้วย 
น าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ 

 โดยเมื่อสามารถระบุตัวผู้รู้ได้แล้ว ก็จะมีการจัดเก็บความรู้โดยการสัมภาษณ์ หรือจัดเก็บ
บทเรียนจากการท างานในหน่วยงานโดยมีผู้อ านวยการเรียนรู้ท่ีจะใช้เทคนิคต่างๆ ตามความเหมาะสม 
เช่น 5 – Minute Concept Template, AAR (After Action Review) เป็นต้น 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
รวบรวมความรู้ท่ีจัดเก็บได้จากผู้อ านวยการเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง โดย
มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ความรู้ของกรมราชทัณฑ์ ออกเป็น 3 หมวดหลักๆ คือ หมวดการควบคุม
ผู้ต้องขัง หมวดแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และหมวดการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงาน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
มีการจัดต้ังคลังสมองของกรมราชทัณฑ์ โดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีประสบการณ์สูงในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหน้าท่ียืนยันหมวดหมู่ความรู้ของกรมฯ เลือกหัวเรื่องความรู้และกล่ันบทเรียนท่ีได้รับ
มาจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน เพื่อจัดท าวิธีปฏิบัติท่ีดี แล้วน าไปจัดท าส่ือการเรียนรู้ท่ีง่ายต่อการขยาย
ผลในองค์กร เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ และหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น 

5. การเข้าถึงความรู้ 
กรมราชทัณฑ์สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

การจัดต้ังมุมการเรียนรู้ประจ าหน่วยงาน 
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Cop) ณ มุมการเรียนรู้ประจ าหน่วยงาน 
การจัดท าสามแยกความรู้ และ Learning and Food Center 

 การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ในโครงการต่าง “หยิบเพื่อรู้ อ่านดูเพื่อพัฒนา” เช่น แผ่น
พับ ต ารา การ์ตูน 

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน 
การเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
กรมราชทัณฑ์สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคัญ คือ ในห้องท างานท่ีต้องมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ
การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้จากการปฏิบัติงานท าเป็นกิจวัตร จนกระบวนการนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ไม่ใช่
ภาระหรือส่วนเกินของงาน เช่น ระบบพี่เล้ียง การสอนงาน การถ่ายทอดงาน การสับเปล่ียนงาน เป็น
ต้น 

 การจัดเวทีเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานท้ังภายในหน่วยงาน เช่น สภากาแฟ 
กาประชุมประจ าเดือน การพูดคุยสรุปงานเมื่อด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และระหว่างหน่วยงาน 
เช่น CoP  EVENT การสัมมนานักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในเรือนจ า เช่น เรือนจ าจังหวัดนนทบุรีได้จัดต้ัง “เครือข่าย
การจัดการความรู้เพื่อความปลอดภัยเรือนจ าจังหวัดนนทบุรี” โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็น
ประสบการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในการท างาน และเมื่อมีผู้รู้ท่ีเคยประสบการณ์ตรงกันในเรื่องนั้นๆ ก็จะ
ช่วยกันต่อเติมให้ข้อเสนอแนะและบอกเคล็ดลับต่างๆ จนกลายเป็นคลังความรู้ และน าไปสู่การ
น าเสนอความรู้เหล่านั้นในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ บริเวณ “ศูนย์การเรียน” ภายในเรือนจ า 
เพื่อให้ผู้คุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้อีกทางหนึ่งด้วย 

7. การเรียนรู้ 
กรมราชทัณฑ์สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับรายการสมรรถนะหลักของกรมราชทัณฑ์ และจัดท า
คู่มือส าหรับผู้สอน ส่ือน าเสนอส าหรับวิทยากร และคู่มือส าหรับผู้เรียน แล้วด าเนินการจัดฝึกอบรม
ตามหลักสูตร 

 จัดให้มีการสอดแทรกวิชาการจัดการความรู้และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

พัฒนาเอกสาร และรวบรวมหัวข้อความรู้ใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นต่อกรมราชทัณฑ์ 
 
 กรมศุลกากร 
 กรมศุลกากรได้เริ่มด าเนินการจัดการความรู้ต้ังแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้แนวทางไว้ และด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ในปี 2549 
 กรมศุลกากรได้เลือกขอบเขต KM เรื่อง “การจ าแนกพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ส าหรับสินค้ายาน
ยนต์ตอนท่ี 87 ตามมาตรฐานโลก” และเลือกเป้าหมายท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2549 คือ 
“การสร้างระบบการจัดการความรู้เรื่องการจ าแนกพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ส าหรับสินค้ายานยนต์ตอนท่ี 
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87 ในประเภทท่ี 8702 ถึง 8704 และ 8708 เฉพาะท่ีส านักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบังและ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ” 
 ผลการด าเนินงานจัดการความรู้ในส่วนท่ีจะน าเสนอ คือ กระบวนการบริหารการ
เปล่ียนแปลง (Change Management Process) ซึงเป็นส่วนท่ีด าเนินการควบคู่กับกระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management Process) โดยข้อมูลท่ีเสนอได้น าผลมาจากแผนการ
ด าเนินงานของกรมศุลกากร ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างกิจกรรมบางส่วนท่ีกรมศุลกากรได้ด าเนินการ
จริง โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

1. การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตัวอย่างผลการด าเนินงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์ และจูงใจบุคลากรให้เข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เช่นจัดท า “เส้ือ 
CoP” 

2. การส่ือสาร ตัวอย่างผลการด าเนินงานจัดท าเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร 
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ภายในองค์การ, จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3. กระบวนการและเครื่องมือ ตัวอย่างผลการด าเนินงาน จัดเก็บความรู้ในรูปแบบคู่มือ
ความรู้ และคู่มือการปฏิบัติงาน 

4. การฝึกอบรมและเรียนรู้ ตัวอย่างผลการด าเนินงาน จัดท ามุมความรู้ (KM Corner) 
เพื่อเป็นศูนย์สาธิตให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 

5. การวัดผลตัวอย่างผลการด าเนินงาน มีแบบทดสอบในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการจ าแนก
พิกัดสินค้ายานยนต์ 

6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล ตัวอย่างผลการด าเนินงาน มีการมอบรางวัล
ให้กับสมาชิก KM ดีเด่น 
 
 โรงพยาบาลศิริราช 
 โรงพยาบาลศิริราชเริ่มด าเนินการจัดการความรู้มาต้ังแต่ปี 2546 และมีการปรับเปล่ียน
วิธีการและรูปแบบในช่วงปี 2548-2549 โดยผลงานนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่หลายประเด็นแต่จะขอ
หยิบยกเรื่อง การแลกเปล่ียนเรียนรู้มาน าเสนอเป็นประเด็นหลัก 
 โรงพยาบาลศิริราชได้นิยาม กระบวนการจัดการความรู้ ว่าคือ การสร้างและการใช้ความรู้
โดยมีแนวคิดว่าการสร้างความรู้สามารถเกิดข้ึนได้ 2 ทาง คือ 

1. เกิดจากการอ่านในส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) แล้วน ามาคิด
พิจารณา เพื่อให้ความรู้เข้ามาอยู่ในตัวเอง 

2. เกิดจากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงมาเป็นระยะเวลานาน 
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ดังนั้น ถ้าบุคลากรต้องการมีความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานก็ต้องสร้างความรู้ซึ่งหมายถึง 
การได้ผ่านการอ่านแบละการฝึกปฏิบัติ เมื่อสร้างความรู้แล้วก็ต้องรู้จักใช้ เรียกว่า เป็นการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานบุคลากรท่ีมีความรู้อยู่ในตัวต้องรู้จักแบ่งปันน าส่ิงท่ีตนเองท าไปเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

กลยุทธ์ของการสร้างและใช้ความรู้ 
โรงพยาบาลศิริราชด าเนินการโดยให้บุคลากรท่ีท างานคล้ายๆ กัน ได้มาพบปะแลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ท้ัง
การปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เช่น เทคนิคการเล่าเรื่อง ,การจัดต้ังทีมข้ามสายงาน ,ชุมชนนักปฏิบัติ 

 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
 ดวงฤทัย อรรถแสง (2552) ได้วิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหม
มัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองหญ้าปล้อง มี
กระบวนการจัดการความรู้ คือ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการใช้ความรู้
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 การสร้างความรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเป็นผู้สอน จากการสังเกต จดจ า ลองปฏิบัติตามเมื่อไม่
เข้าใจหรือพบปัญหาจะสอบถามพ่อแม่หรือผู้รู้ เกิดจากการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กันเองภายในกลุ่ม 
และเกิดจากการลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีต้องการ และยังได้รับความรู้จากหน่วยงานภาครัฐบาล
ท่ีให้การสนับสนุนเข้ามาอบรมให้แก่ตัวแทนกลุ่ม 
 การจัดเก็บความรู้เป็นการจัดเก็บความรู้ไว้โดยในรูปแบบการจดจ า ประสบการณ์ การจดบันทึกแบบ
ย่อ ๆ  ไว้ในสมุดส่วนตัว นอกจากนี้มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการผลิตผ้า
ไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้อธิบายขั้นตอนต่าง  ๆอย่างละเอียด 
 การเผยแพร่ความรู้ พบว่า มีการกระจายความรู้โดยการสอนงานกันภายในครอบครัวแลกเปล่ียน
ความรู้กันเองระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ขึ้น ณ ท่ีท าการกลุ่มเพื่อให้เป็นศูนย์กลางใน
การถ่ายทอดความรู้ เปิดให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีมาพักจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านรวมไปถึงได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติด้วย และยังได้เผยแพร่ความรู้โดย
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นการย้อมสีธรรมชาติไปสอนนักเรียนท่ีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา นอกจากนี้
ยังได้น าขั้นตอนกระบวนการผลิตไปจัดแสดงท่ีงานประเพณีของอ าเภอมัญจาคีรี และท่ีอื่น ๆ ท่ีสนใจติดต่อ
เข้ามา 
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 การใช้ความรู้ พบว่า ได้น าความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ความรู้จากประสบการณ์ 
ความช านาญ และความรู้จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม ท้ังนี้ได้มีการขยายผลหรือยกระดับความรู้ท่ีมีอยู่โดยการน าเอาความรู้ใหม่  ๆจากการลองผิดลอง
ถูก หรือจากการเข้าอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุนมาปฏิบัติ จนเกิดทักษะและ
ความช านาญ ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น เมื่อมีความรู้ใหม่  ๆเกิดขึ้นจะมีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
 อุทัยวรรณ ภู่เทศ (2551)  ได้วิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร บ้านหนองแอก ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการเรียนรู้ท่ีเริ่มจากปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมากเกินความ
จ าเป็นก่อให้เกิดผลกระทบท้ังเรื่องของต้นทุนการผลิต สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม กระท่ัง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจัดต้ังโรงเรียนชาวนาบ้านหนองแอกขึ้นเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีผสมผสานหรือ IPM เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จในการจัดการความรู้ของ
เกษตรกรซึ่งน าไปสู่การปรับลดการใช้สารเคมี ก่อให้เกิดการขยายผลในเรื่องของกิจกรรมอีกมากมาย เช่น 
กลุ่มผักปลอดสารพิษ และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 
 การจัดการความรู้ของเกษตรกรบ้านหนองแอกมีลักษณะเด่นคือ การเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ท่ี
ได้รับซึ่งเป็นความรู้ใหม่ผนวกรวมเข้ากับความรู้ด้ังเดิมของชุมชน เพื่อน ามาแก้ปัญหาด้านการเกษตรของ
ตนเองภายใต้บริบทของสังคมการเกษตรท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
  ภูวนัย บุญวรรณ (2552) ได้วิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการความรู้ของหน่วยงานด้าน
งบประมาณของกองทัพอากาส ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการของหน่วยงานด้านงบประมาณ
ของกองทัพอากาศควรจะมีรูปแบบท่ีกระชับ ส่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ชัดเจน ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นการหาความรู้ ขั้นการจัดเก็บความรู้ ขั้นการถ่ายโอนความรู้ และขั้นการปรับใช้ความรู้  

1. ขั้นการหาความรู้ (knowledge acquisition) เป็นขั้นกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นเพื่อหา
ข้อมูลความรู้ขั้นต้น ในลักษณะความรู้แฝงภายใน และความรู้ชัดแจ้งภายนอกจากข้อมูลภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน จากแหล่งส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น website, intranet เป็นต้น จาก
ประสบการณ์การท างานของบุคคลท่ีเคยท างานด้านงบประมาณ ท้ังต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และประเมินความรู้เหล่านั้น 

2. ขั้นการจัดเก็บความรู้ (knowledge store) เป็นการเก็บข้อมูลของตนเอง หรือ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ในลักษณะการเก็บท่ีเป็นเอกสารหรือเก็บ
ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 



29 
 

 
 

3. ขั้นการถ่ายโอนความรู้ (knowledgetransfer) เป็นการส่งผ่านความรู้ไปยังทุกส่วน
ให้ได้ตลอดท่ัวท้ังหน่วยงาน ท้ังในแนวราบและแนวด่ิง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน การสอน
แบบพี่สอนน้อง เป็นต้น โดยส่ือกลางหลากหลายรูปแบบ 

4. ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (knowledge application) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีการปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องในกรอบของจริยธรรม 

ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของหน่วยงานด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ 
สรุปได้ว่า ข้าราชการทหารอากาศของหน่วยงานด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้ท่ีผู้วิจัยน าเสนอ สามารถเลือกใช้
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการทราบวิธีการจัดเก็บความรู้ สามารถปรับใช้ความรู้ได้
อย่างเป็นระบบ มีความสนุกในการเรียนรู้ เกิดความพุงพอใจต่อรูปแบบการจัดการความรู้ท่ีได้น าเสนอ 
มีผลการปฏิบัติในการจัดการความรู้ และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น และสามารถ
น ารูปแบบการจัดการความรู้นี้ไปใช้ได้ 

วาสนา พรหมอยู่ (2551) ได้วิจัยเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร จากความคิดเห็นของข้าราชการในส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ได้ว่าด้านความเข้าใจในการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านประเมินผล ด้านสนับสนุนของผู้บริหาร และด้านวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ด้านความเข้าใจในการจัดการความรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ในองค์กร การจัดการความรู้เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและขีดความสามารถของ
องค์กรการจัดการความรู้เป็นส่ิงท่ีส่งให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย การจัดการความรู้เป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้กับการท างาน การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และด้านเทคโนโลยี ได้แก่ องค์กรมีระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพสูง องค์กรมีระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีให้
ความสะดวกในการใช้งานและสืบค้นความรู้ ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในองค์กรมีความ
เพียงพอในการใช้งานและสืบค้นความรู้ บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
การสืบค้นความรู้ บุคลากรในองค์กรใช้อินเตอร์เน็ตเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น 

ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์ และประเมินผล 
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ า  ข้ าราชการในส านั กยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร ไม่น าความรู้ขององค์กรมาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การจัดการความรู้ยังไม่
เป็นระบบ ยังกระจัดกระจายขาดการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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ขาดการสร้างความรู้ใหม่ (ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสะสมความรู้เดิม) และไม่น าความรู้
ภายนอกมาประยุกต์หรือปรับใช้ท าให้ตามสถานการณ์โลกและคู่แข่งไม่ทัน 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ในส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าใน
องค์กรมีบรรยากาศของความเปิดเผยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยและ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ข้าราชการท่ีเห็นด้วยในกรณีการขาดความไว้วางใจอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้น ส่ิงส าคัญคือส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อจะได้เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 

การจัดการความรู้ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร อาจกล่าวได้ว่ายัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากการจัดการความรู้จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการส่ัง
สมความรู้ ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมี
ความสามารถท่ีจะน าพา พัฒนาองค์กรไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

Alrawi(2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการความรู้และความเข้าใจขององค์กรเพื่อศึกษาแนว
ทางการก าหนดคุณค่าข้อมูลสารสนเทศขององค์กร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นผู้จัดการท่ีมีเช้ือชาติ
ต่างกันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยวิธีการเลือกแบบไม่สุ่มเพื่อให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ จ านวน 103 
คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิดจ านวน 15 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะการจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมของธุรกิจอย่างหนึ่ง ท่ีมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล
สารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ในองค์กรซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีผลอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงยังได้แสดงให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลสารสนเทศนั้นต้องมีลักษณะท่ีเอื้ออ านวยให้กับผู้ใช้และ
รูปแบบการใช้โดยมีขบวนการต่างๆ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจับความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ
การด ารงรักษาความรู้ อีกท้ังองค์กรต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ขององค์กร 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและการพัฒนา (Research and 
development) โดยมี วัต ถุป ระสง ค์  เพื่ อ ศึ กษ ารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ ขอ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ผู้เช่ียวชาญในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารระดับสูง หรือ (2) อาจารย์ทีมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ หรือ (3) นักวิชาการอิสระท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ 
หรือ (4) อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่าน ส าหรับการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการความรู้กับรูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
 2. ประชากร ท่ีใช้ในการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการความรู้ คือ ผู้บริหาร 
อาจารย์และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวนรวม 30 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. ต ารา เอกสาร ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 163 แห่ง เพื่อน าผลมา
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์กระบวนการการจัดการความรู้ 
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3. เครื่องมือวัดความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนการจัดการความรู้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูล 
เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อวัดค่าความพึงพอใจการใช้โปรแกรม
กระบวนการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนนี้ เป็นศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษระดับอุดมศึกษา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกับการจัดการความรู้ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้  เทคโน โลยีส าหรับการแลก เป ล่ียน เรียนรู้  จากต ารา เอกสารวิชาการ ของแต่ละ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. น าผลการศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นรูปแบบการด าเนินงานกระบวนการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยน ารูปแบบมาประชุมใน
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ได้รูปแบบตาม
ความต้องการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กระบวนการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ดังต่อไปนี้ 



33 
 

1. เมื่อผู้วิจัยได้ข้อสรุปรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อสรุปท่ีได้ไปพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสังเคราะห์เข้ากับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการความรู้ ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม แล้วน ามาบูรณาการเข้ากับกรอบทฤษฎี
กระบวนการจัดการความรู้ 

2. ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากขั้นตอนท่ีแล้ว ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีน ามาพัฒนา
รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในรูปแบบของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กระบวนการการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้โปรแกรมในการเขียนเว็บเพจ 
โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว และโปรแกรมในการจัดฐานข้อมูล ฯลฯ 

4. ทดสอบและตรวจสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ความถูกต้อง และความเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ โดย
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย (1) ผู้บริหารระดับสูง หรือ (2) อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการ
ความรู้ หรือ (3) นักวิชาการอิสระท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ หรือ (4) อาจารย์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน 

5. สร้างแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญประเมิน โดยยึดหลักท่ีว่าค่าเฉล่ียท่ียอมรับได้คือ ต้ังแต่ 3.50 – 5.00 ซึ่งแบบประเมิน
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จะประเมินความถูกต้องของ ด้านการออกแบบโปรแกรม ด้านการใช้งาน และคู่มือ
การใช้งาน 

6. แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมกระบวนการการจัดการความรู้ ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 
7. ทดสอบและตรวจสอบโปรแกรมกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาด 

ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการ
ความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีมีลักษณะดังนี้ (1) มีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 ปี (2) ผ่านการฝึกอบรมการจัดการความรู้ภายในหรือ
ภายนอกองค์กร โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ท่ียินดีสมัครใจ และเต็มใจเข้าร่วมในงานวิจัย 
จ านวน 30 คน 
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2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้
โดยข้อค าถามเป็นค าถามเดียวกับแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมการจัดการความรู้ท่ีให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมิน เพื่อด าเนินการเปรียบเทียบ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมาก ให้ 4 คะแนน 

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง ให้ 3 คะแนน 

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อย ให้ 2 คะแนน 

ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียน้ าหนักคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมาก ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อย ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 
3. น าแบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน และประเมินผลหลังจากการน าไปทดลองใช้ด้วยค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย 

4. น าผลการประเมินคุณภาพโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ท่ีให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจท่ีให้กลุ่มตัวอย่างประเมินโปรแกรมกระบวนการจัดการ
ความรู้มาด าเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อน าผลมาด าเนินการพัฒนาต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลดังขั้นตอนดังนี ้

1. ผู้วิ จัยได้น าโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
โปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ ท่ีสร้างขึ้น ส่งให้ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มเก็บ
รวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีรวบรวมได้เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญและผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อหาค่าความพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรมกระบวนการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถ่ีแล้วน าเสนอโดยใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังสูตร 

ค่าร้อยละ (Percentage) 
สูตร     P =   f    x  100 
 

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
 f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 
 N แทน จ านวนความถ่ีท้ังหมด 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อหาค่าความพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) 
หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

สูตร    x  = ∑𝑓𝑥              
 
 

เมื่อ x แทน ค่าเฉล่ีย 
 ∑𝑓𝑥 แทน ผลรวมการคูณค่าความถ่ีของคะแนนท้ังหมด 
 N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

N 

N 
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2. การแปลความหมาย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แปลความหมายผลการวิจัยเพื่อหาค่าความพึงพอใจผู้ใช้โปรแกรม

กระบวนการจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาค่าเฉล่ียดังนี้ 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับมาก ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อย ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 
ประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ขั้นตอนที่  1 ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความ รู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกับการ
จัดการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากต ารา เอกสาร
วิชาการ ของแต่ละสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยให้สอดคล้องกับแนวคิดวิธีการกระบวนการ
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นศึกษาข้อมูลโดยตรงจาก ต ารา เอกสารวิชาการและเทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

1. การบ่งช้ีความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและเทคโนโลยี
ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการ
ก าหนดหัวข้อความรู้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยมี
หัวข้อการก าหนดความรู้ท่ีส าคัญคือ ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย โดยการก าหนดหัว
ข้อความรู้นั้นจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น ในการก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมีการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันหรือปัญหาท่ีส าคัญ 
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หรือการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หรือ
นโยบายท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและ
เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่าสถาบันอุดมศึกษามีการเปิดโอกาสให้
อาจารย์และบุคลากรทุกคนมีการสืบเสาะ ค้นคว้า รวบรวมความรู้ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จากอินเตอร์เน็ต ต าราหรือเอกสารวิชาการ และมีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร
มีการไปฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาท่ีถนัดหรือท่ีสนใจ อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษายัง
มีการก าหนดกิจกรรมในการแสวงหาความรู้ท่ีจ าเป็นเช่น การระดมความคิด การประชุม เป็นต้น 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและ
เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า มีการก าหนดรูปแบบการจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสาร ส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับคู่มือ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ รวมท้ังการจัดเก็บใน
รูปแบบ CD-ROMและระบบคอมพิวเตอร์ โดยการจัดเก็บนั้นเป็นการจัดเก็บโดยเจ้าของความรู้เอง 
และในบางครั้งก็มีการน าองค์ความรู้ท่ีแสวงหามาได้ มาพิจารณาร่วมกันก่อนท่ีจะมีการน าองค์ความรู้
มาจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ และก็มีการจัดเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่ซึ่งท าให้สามารถค้นหาได้ง่าย 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ
และเทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า สถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ัง
คณะกรรมการหรือผู้มีประสบการณ์มาตรวจสอบ คัดเลือกหรือเรียบเรียงองค์ความรู้ ให้ครบถ้วน 
เท่ียงตรง ทันสมัย และเป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายแล้วน าไปจัดท าส่ือองค์ความรู้เพื่อด าเนินการเผยแพร่
ต่อไป 

5. การเข้าถึงความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและเทคโนโลยี
ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า สถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ังมุมการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยงาน มีการจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีการจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ ต ารา หนังสือ วารสาร มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข่าวสาร
ต่างๆ และมีการเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์  

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและ
เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า สถาบันอุดมศึกษามีการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านทางการประชุม การสัมมนา หรือการจัดโครงการ รวมท้ังมีการจัดต้ังชุมชนนัก
ปฏิบัติโดยมีการคัดเลือกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันและยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้ เข้าถึงความรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้และการดึงเอาความรู้ไปใช้ เพื่อให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นได้มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
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7. การเรียนรู้ โดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการและเทคโนโลยีส าหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีข้อมูลสอดคล้องกันว่า สถาบันอุดมศึกษามีการมอบหมายให้อาจารย์หรือบุคลากร
ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ และมีการประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรน าความรู้ไป
ใช้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศเป็นนโยบาย เป็นต้น รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษายังมีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ภายใต้กรอบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกับการจัดการความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากต ารา เอกสารวิชาการ ของแต่ละสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ตามขั้นตอนท่ี 1 มาพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ร่างรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีกระบวนการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะท างานการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็นหัวหน้าทีมงาน และผู้น าและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
จัดการความรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในคณะท างาน 

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ ท่ีจะด าเนินการ ท่ี
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ พร้อม
ท้ังมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และบุคลากรท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้ 

3. มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ การจัดเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้หรือการใช้เทคโนโลยีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้น าองค์
ความรู้จากทักษะหรือประสบการณ์ของตนเข้ามาเผยแพร่และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4. มีการน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบลายลักษณ์
อักษรหรือใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ มาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อ
การค้นหา 

5. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บ เช่น การ

ท าเป็นเอกสารเผยแพร่หรือการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
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6. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีการน าองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิธีการท างานของตน 

 ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้น าร่างรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์จากขั้นตอนท่ีแล้วมาพัฒนาเป็นรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดการความรู้ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 การออกแบบโปรแกรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
มีคุณสมบัติท่ีส าคัญดังนี้ 

1. คุณสมบัติการสร้างหัวเรื่ององค์ความรู้ 
2. คุณสมบัติการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเมนูการจัดการความรู้ 
3. คุณสมบัติการสร้างกลุ่มองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 
4. คุณสมบัติการสืบค้นองค์ความรู้ 
5. คุณสมบัติการดาวน์โหลดน าองค์ความรู้ไปใช้ 

 การท างานโปรแกรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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1. เข้าโปรแกรมการจัดการความรู้ท่ี http://sphan.rmutr.ac.th จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพท่ี 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าโปรแกรมการจัดการความรู้ 

2. เลือกท่ีหัวข้อหัวเรื่อง เพื่อต้ังช่ือหัวเรื่องส าหรับการจัดการความรู้  รายละเอียด
ประเด็นการจัดการความรู้และผู้สร้างหัวเรื่ององค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การสร้างหัวเรื่ององค์ความรู้ 
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3. เลือกหัวข้อองค์ความรู้ท่ีสนใจเพื่อเข้าสู่การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ในหัวข้อนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 เมนูการจัดการความรู้ 

4. แลกเปล่ียนหรือแสดงความคิดเห็นความรู้ ในช่อง Details พร้อมท้ังใส่ ช่ือผู้น า
เสนอและวันท่ีท่ีน าเสนอข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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5. สามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ จากเมนูสรุปองค์ความรู้ โดยใส่รายละเอียดท่ี
ต้องการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 เมนูสรุปองค์ความรู้ 

6. เมนูส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในการก าหนดกลุ่มหรือองค์ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การเพิ่มเรื่ององค์ความรู้และเนื้อหาองค์ความรู้ 
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7. เมนูส าหรับการใส่รหัสและช่ือกลุ่มองค์ความรู้ โดยข้อมูลจะปรากฏอยู่ท่ีด้านล่าง 

 

ภาพที่ 13 เพิ่มกลุ่มองค์ความรู้ 

8. เมนูส าหรับการเพิ่มเรื่ององค์ความรู้ โดยการใส่ช่ือองค์ความรู้ วันเดือนปี กลุ่ม
องค์ความรู้และเลือก ไฟล์ เอกสารองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้ท่ีเลือกจะปรากฏ
อยู่ด้านล่าง 

 

ภาพที่ 14 เพิ่มเรื่ององค์ความรู้ 
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9. ดาวน์โหลดองค์ความรู้ โดยการคลิกท่ีองค์ความรู้อยู่ด้านล่าง 

 

ภาพที่ 15 ดาว์นโหลดองค์ความรู้ 
10. รายละเอียดองค์ความรู้ คลิกท่ีไฟล์เอกสารเพื่อดาวน์โหลดองค์ความรู้ 

 

ภาพที่ 16 รายละเอียดองค์ความรู้ 
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11. เอกสารองค์ความรู้ท่ีต้องการโดยสามารถอ่านหรือ SAVE เก็บลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 

 

ภาพที่ 17 รายละเอียด/เอกสารองค์ความรู้ 

จุดเด่นท่ีเป็นพิเศษของโปรแกรมการจัดความรู้ 

1. สามารถต้ังหัวข้อองค์ความรู้ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. สามารถเข้าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใส่รายละเอียดเนื้อหาการจัดการความรู้ 
3. สามารถก าหนดหมวดหมู่ในการจัดการความรู้ได้ 
4. สามารถค้นหาองค์ความรู้ได้ง่าย 
5. สามารถน าองค์ความรู้ท่ีส าคัญหรือจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาเผยแพร่ได้ 
6. สามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้น าไปศึกษาหรือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ 

ตอนท่ี 3 ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมการจัดการความรู้ ให้ผู้เช่ียวชาญทดลองใช้เพื่อพิจารณาหา
ความถูกต้องและความเหมาะสมของโปรแกรม และได้ท าแบบประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินควบคู่กับการทดลองใช้โปรแกรม โดยผู้วิจัยจะ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ของผู้เช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถาม
เรื่องโปรแกรมการจัดการความรู้ โดยเสนอในรูป ตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 3) คน ร้อยละ 
ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริหารระดับสูง    
อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ 1 33.33 
นักวิชาการอิสระท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ 1 33.33 

อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์           1 33.33 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดการความรู้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 นักวิชาการอิสระท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33 อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความรู้ จาก
ผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการออกโปรแกรม ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือการใช้งาน โดยได้
เสนออยู่ในรูปตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิเคราะหแ์บบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความรู้ 

ท่ี ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ด้านการออกแบบโปรแกรม 
 โปรแกรมมีการจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้

อย่างเหมาะสม 
3.00 60.00 ปานกลาง 

 การจัดวางต าแหน่งเมนูหลัก 3.66 73.20 มาก 
 การจัดวางต าแหน่งการใช้งานเมนูย่อย 4.00 80.00 มาก 
 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม 3.00 60.00 ปานกลาง 
 สีสันท่ีใช้มีความเหมาะสมและส่ือความหมายได้ดี 3.33 66.60 ปานกลาง 
 เมนูครอบคลุมเนื้อหา 3.66 73.20 มาก 
 ช่ือเมนูตรงกับเนื้อหาภายใน 4.00 80.00 มาก 
 รวม 3.52 70.40 มาก 
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ท่ี ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2 ด้านการใช้งาน 
 การใช้งานเมนูหลัก 3.33 66.60 ปานกลาง 
 การใช้งานเมนูย่อย 3.33 66.60 ปานกลาง 
 การใช้งานเมนูตรงกับเนื้อหาท่ีเลือก 4.00 80.00 มาก 
 ค้นหาข้อมูล/องค์ความรู้ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 3.66 73.20 มาก 
 สามารถจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.00 80.00 มาก 
 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.00 80.00 มาก 
 รวม 3.72 74.40 มาก 
3 คู่มือการใช้งาน 
 ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน 3.66 73.20 มาก 
 ขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือ 4.00 80.00 มาก 
 ค าอธิบายภายในคู่มือการใช้งาน 4.00 80.00 มาก 
 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 3.66 73.20 มาก 
 รวม 3.83 76.60 มาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ัง 3 ด้านพบว่า 

 ด้านท่ี 1 ด้านการออกแบบโปรแกรม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.52 ค่าร้อยละเท่ากับ 70.40 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การจัดวางต าแหน่งการใช้งานเมนู
ย่อยและช่ือเมนูตรงกับเนื้อหาภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ค่าร้อยละเท่ากับ 80.00 ระดับมาก และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ โปรแกรมมีการจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้อย่างเหมาะสมและ
ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 ค่าร้อยละเท่ากับ 60.00 ระดับ           
ปานกลาง 
 ด้านท่ี 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.72 ค่าร้อยละเท่ากับ 74.40 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การใช้งานเมนูตรงกับเนื้อหาท่ีเลือก สามารถ
จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ค่าร้อยละเท่ากับ 80.00 ระดับมาก และมีข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  การใช้
งานเมนูหลักและการใช้งานเมนูย่อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 ค่าร้อยละเท่ากับ 66.60ระดับปานกลาง 
 ด้านท่ี 3 ด้านคู่มือการใช้งาน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.83 ค่าร้อยละเท่ากับ 76.60 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือและค าอธิบาย
ภายในคู่มือการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ค่าร้อยละเท่ากับ 80.00 ระดับมาก และมีข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งานและความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 ค่าร้อยละเท่ากับ 73.20 ระดับปานกลาง 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
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3. ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

ตารางที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

ด้าน ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงใหม่ 
คู่มือการใช้งาน ความเขียนคู่มือการใช้งานอย่างเป็น

ขั้นตอน เพื่อให้สะดวกต่อการน าไปใช้ 
มีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานโดย
เขี ยน เป็ น ขั้ น ตอน และรูปภ าพ
ประกอบเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะในด้านคู่มือการใช้งาน โดยผู้วิจัยได้ท า
การปรับปรุงคู่มือการใช้งานให้มีรูปภาพประกอบเป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง
โปรแกรมการจัดการความรู้ โดยเสนอในรูป ตารางดังนี้ 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n = 30) 
คน 

ร้อยละ 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้บริหารระดับสูง  3 10.00 
2. อาจารย์ 11 36.66 
3. บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 16 53.33 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้   
1. 1 – 2 ปี 5 16.66 
2. 2 – 3 ปี 7 23.33 
3. 3 – 4 ปี 9 30.00 
4. มากกว่า4 ปี 9 30.00 

 จากตารางท่ี 4  พบว่า 1. ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน     
3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อาจารย์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 และบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้  แบ่งเป็น 
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ประสบการณ์ 1 – 2 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  ประสบการณ์ 2 – 3 ปี จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 ประสบการณ์ 3 – 4 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และประสบการณ์ 
มากกว่า 4 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความรู้ จาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการออกโปรแกรม ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือการใช้งาน 
โดยได้เสนออยู่ในรูปตารางดังนี้ 

ตารางที่ 5 วิเคราะหแ์บบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความรู้ 

ท่ี ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ด้านการออกแบบโปรแกรม 
 โปรแกรมมีการจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้

อย่างเหมาะสม 
4.07 81.33 มาก 

 การจัดวางต าแหน่งเมนูหลัก 3.90 78.00 มาก 
 การจัดวางต าแหน่งการใช้งานเมนูย่อย 4.17 83.33 มาก 
 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.10 82.00 มาก 
 สีสันท่ีใช้มีความเหมาะสมและส่ือความหมายได้ดี 4.10 82.00 มาก 
 เมนูครอบคลุมเนื้อหา 3.87 77.33 มาก 
 ช่ือเมนูตรงกับเนื้อหาภายใน 3.87 77.33 มาก 
 รวม 4.01 80.20 มาก 
2 ด้านการใช้งาน 
 การใช้งานเมนูหลัก 4.03 80.67 มาก 
 การใช้งานเมนูย่อย 3.97 79.33 มาก 
 การใช้งานเมนูตรงกับเนื้อหาท่ีเลือก 4.10 82.00 มาก 
 ค้นหาข้อมูล/องค์ความรู้ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.13 82.67 มาก 
 สามารถจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.20 84.00 มาก 
 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.17 83.33 มาก 
 รวม 4.10 82.00 มาก 
3 คู่มือการใช้งาน 
 ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน 4.23 84.67 มาก 
 ขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือ 4.13 83.33 มาก 
 ค าอธิบายภายในคู่มือการใช้งาน 4.20 84.00 มาก 
 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 4.10 82.00 มาก 
 รวม 4.16 83.20 มาก 
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จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ัง 3 ด้านพบว่า 

ด้านท่ี 1 ด้านการออกแบบโปรแกรม ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจัดวางต าแหน่งการใช้เมนูย่อย 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ เมนูครอบคลุม
เนื้อหาและช่ือเมนูตรงกับเนื้อหาภายใน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.33 ระดับมาก 

ด้านท่ี 2 ด้านการใช้งาน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สามารถจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การใช้งานเมนู
ย่อย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.33 ระดับมาก 

ด้านท่ี 3 ด้านคู่มือการใช้งาน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.67 ระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความเหมะสมของรูปภาพ
ประกอบ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 ระดับมาก 

3. เปรียบเทียบผลการประเมิน คุณภาพโปรแกรมกระบวนการจัดการความรู้ ท่ี ให้
ผู้เช่ียวชาญประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจท่ีให้กลุ่มตัวอย่างประเมินโปรแกรมกระบวนการ
จัดการความรู้มาด าเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ โดยคิดค านวณความพึงพอใจออกมาเป็น
ค่าเฉล่ียแบบถ่วงน้ าหนัก 
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ตารางที่  6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพโปรแกรมการจัดการความรู้ท่ีให้
ผู้เช่ียวชาญประเมินและกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี ข้อค าถาม ความพึงพอใจการใช้โปรแกรม
(คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก) 

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ใช้โปรแกรม 
1 ด้านการออกแบบโปรแกรม 
 โปรแกรมมีการจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้อย่าง

เหมาะสม 
3.00 4.07 

 การจัดวางต าแหน่งเมนูหลัก 3.66 3.90 
 การจัดวางต าแหน่งการใช้งานเมนูย่อย 4.00 4.17 
 ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม 3.00 4.10 
 สีสันท่ีใช้มีความเหมาะสมและส่ือความหมายได้ดี 3.33 4.10 
 เมนูครอบคลุมเนื้อหา 3.66 3.87 
 ช่ือเมนูตรงกับเนื้อหาภายใน 4.00 3.87 
 รวม 3.52 4.01 
2 ด้านการใช้งาน 
 การใช้งานเมนูหลัก 3.33 4.03 
 การใช้งานเมนูย่อย 3.33 3.97 
 การใช้งานเมนูตรงกับเนื้อหาท่ีเลือก 4.00 4.10 
 ค้นหาข้อมูล/องค์ความรู้ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 3.66 4.13 
 สามารถจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.00 4.20 
 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4.00 4.17 
 รวม 3.72 4.10 
3 คู่มือการใช้งาน 
 ปริมาณของเนื้อหาคู่มือการใช้งาน 3.66 4.23 
 ขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือ 4.00 4.13 
 ค าอธิบายภายในคู่มือการใช้งาน 4.00 4.20 
 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 3.66 4.10 
 รวม 3.83 4.16 
 คะแนนรวมค่าเฉล่ียท้ังหมด 3.69 4.09 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างผู้ใช้โปรแกรมการจัด
ความรู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้โปรแกรม แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจมากกว่า
ผู้เช่ียวชาญ โดยสามารถช้ีแจงเป็นรายละเอียดได้ดังนี้  

 



53 
 

 ผู้ใช้โปรแกรมมีคะแนนความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามมากว่าผู้เช่ียวชาญ ท้ังหมด 3
ด้าน คือ 

1. ด้านการออกแบบโปรแกรม 
2. ด้านการใช้งาน 
3. คู่มือการใช้งาน 
และเมื่อน าคะแนนความพึงพอใจมาเฉล่ียรวมกันท้ัง 3 ด้าน ผลปรากฏว่า คะแนนรวม

ค่าเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญ 3.69 คะแนน ซึ่งมีคะแนนน้อยกว่าคะแนนรวมค่าเฉล่ียของผู้ใช้โปรแกรมซึ่งมี
ค่าคะแนน 4.09 คะแนน โดยผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจมากกว่าผู้เช่ียวชาญ อยู่ถึง 0.40 คะแนน 
ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันมากและสามารถเห็นค่าแตกต่างกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยดูได้จากรูปกราฟ
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของโปรแกรมการจัดการความรู้ของผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ใช้โปรแกรม 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า เส้นกราฟสีฟ้าแทนคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญและ
เส้นกราฟสีแดงแทนคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม โดยสังเกตได้ว่า เส้นกราฟท้ัง 2 
เส้น มีความห่างกันมาก เนื่องจากคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมมีค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญทุกจุด จึงท าให้คะแนนค่าเฉล่ียรวมของผู้ใช้โปรแกรมมีมากกว่า
ผู้เช่ียวชาญ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิ จัยครั้ งนี้  มี จุดมุ่ งหมาย  (1) ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สรุปผลการวิจัย 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ เป็น
แนวทาง ผลการวิจัยสรุปแต่ละตอนได้ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า
มีวิธีการกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ และการเรียนรู้ ตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญดังนี้ 

1. การบ่งช้ีความรู้ มีการก าหนดหัวข้อความรู้ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยมีหัวข้อการก าหนดความรู้ท่ีส าคัญคือ ด้านการเรียนการสอนและ
ด้านการวิจัย  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนมีการ
สืบเสาะ ค้นคว้า รวบรวมความรู้ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากอินเตอร์เน็ต ต าราหรือ
เอกสารวิชาการ และมีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีการไปฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีถนัดหรือท่ีสนใจ  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีการก าหนดรูปแบบการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร 
ส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับคู่มือ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ รวมท้ังการจัดเก็บในรูปแบบ CD-ROM 
และระบบคอมพิวเตอร์  

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือ
ผู้มีประสบการณ์มาตรวจสอบ คัดเลือกหรือเรียบเรียงองค์ความรู้ ให้ครบถ้วน เท่ียงตรง ทันสมัย และ
เป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
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5. การเข้าถึงความรู้ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดต้ังมุมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยงาน มี
การจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีการจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
ต ารา หนังสือ วารสาร มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข่าวสารต่างๆ และมีการ
เผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์  

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผ่านทางการประชุม การสัมมนา หรือการจัดโครงการ รวมท้ังมีการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติโดยมีการ
คัดเลือกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

7.  การเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษามีการมอบหมายให้อาจารย์หรือบุคลากรได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ และมีการประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรน าความรู้ไปใช้ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศเป็นนโยบาย เป็นต้น  

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สรุปผลได้ดังนี้ 
 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นในรูปแบบของโปรแกรมการจัดการความรู้ โดยน ากระบวนการ
จัดการความรู้ของส านักงาน กพร. มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม โดยสามารถสรุปผล
คุณสมบัติของโปรแกรม ท่ีส าคัญดังนี้คือ 

1. คุณสมบัติการสร้างหัวเรื่ององค์ความรู้ 
2. คุณสมบัติการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเมนูการจัดการความรู้ 
3. คุณสมบัติการสร้างกลุ่มองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 
4. คุณสมบัติการสืบค้นองค์ความรู้ 
5. คุณสมบัติการดาวน์โหลดน าองค์ความรู้ไปใช้ 

 และผู้วิจัยได้น าโปรแกรมการจัดการความรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความพึงพอใจ โดย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ด้านท่ี 1 ด้านการออกแบบโปรแกรม มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.52 ค่าร้อยละ
เท่ากับ 70.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.72 ค่า
ร้อยละเท่ากับ 74.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 3 ด้านคู่มือการใช้งาน มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 3.83 ค่าร้อยละเท่ากับ 76.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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 จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อกระบวนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านท่ี 1 ด้านการออกแบบโปรแกรม ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 2 ด้านการใช้งาน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี 3 ด้านคู่มือการใช้งาน ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 
83.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือโปรแกรมการจัดการความรู้ สามาถน า
ไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อมหาวิทยาลัย 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 7 ขั้นตอน
ได้แก่ 

1. การบ่งช้ีความรู้ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการบ่งช้ีความรู้ โดยการต้ัง
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ท่ีท าการบ่งช้ีความรู้
โดยพิจารณาความรู้จากเป้าหมายขององค์กรพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ น.ท. บดินทร์ วิจารณ์ (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า การบ่งช้ีความรู้คือการ
พิจารณาว่า วิ สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรา
จ าเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการสร้างและ
แสวงหาความรู้ โดยการให้อาจารย์ไปสืบเสาะหาความรู้จากต ารา ประสบการณ์ หรืออินเตอร์เน็ต 
รวมท้ังส่งบุคลากรท่ีรับผิดชอบไปอบรมหรือหาความรู้จากหน่วยงานภายนอก เพื่อมาถ่ายทอดให้แก่
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีของ Lee และ Yang (2000) ท่ีกล่าวไว้ว่า เป็นขั้นตอนของ
การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ประเภทท่ีเห็นได้ชัด โดยท่ีองค์การสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยการ ค้นหาและเรียนรู้ในระดับองค์การ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า การจัดความรู้ให้เป็นระบบของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นจะมีการจัดเก็บในรูปแบบของคู่มือ รายงานผล หรือเก็บในระบบสารสนเทศ โดยมีการแบ่ง
หมวดหมู่อย่างชัดเจนเพื่อให้ค้นหาและเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนาวาอากาศโทภูวไนย
บุญวรรณ (2552) ท่ีกล่าวว่าในขั้นของการจัดเก็บความรู้  เป็นการเก็บข้อมูลของตนเอง หรือ
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หน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ในลักษณะการเก็บท่ีเป็นเอกสารหรือเก็บ
ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ พบว่า การประมวลและกล่ันกรองความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา นั้นด าเนินการโดยการจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ เอกสารอบรมหรือเอกสารสรุป ท่ี
เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป โดยอาจแบ่งเป็นเนื้อหาหรือหมวดหมู่ให้ง่ายต่อค้นหา 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาองค์กรกรมราชทัณฑ์ของ จิรประภา อัครบวรและคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่า 
มีการกล่ันบทเรียนท่ีได้รับมาจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน เพื่อจัดท าวิธีปฏิบัติท่ีดี แล้วน าไปจัดท าส่ือการ
เรียนรู้ท่ีง่ายต่อการขยายผลในองค์กร เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ และหลักสูตร
ฝึกอบรม เป็นต้น 

5. การเข้าถึงความรู้  พบว่า การเข้าถึงความรู้ของสถาบันการอุดมศึกษา จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเว็บไซต์ในการเผยแพร่กระจายข้อมูลเป็นส าคัญมากกว่าเผยแพร่ทางหนังสือ 
ซึ่งบุคลากรนั้นจะเข้าถึงความรู้ทางด้านเว็บไซต์โดยการไปดาวน์โหลดข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวิธีการ
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พรหมอยู่ (2551)ท่ีกล่าวว่า บุคลากรในองค์กรมี
ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นความรู้ บุคลากรในองค์กรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น 

6. การแบ่ งปันแลกเปล่ียนความรู้พบว่า การแบ่งปันแลกเป ล่ี ยนความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษา มีหลายอย่างเช่นการแลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้ โดยการจัดประชุม หรือการจัดชุมชน
นักปฏิบัติ แต่ส่ิงท่ีส าคัญและพบได้บ่อยคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางเว็บ
บล็อก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของวิจารณ์ พานิช( 2549) ท่ีว่าพื้นท่ีแลกเปล่ียนความรู้พื้นท่ีเสมือน คือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีเครื่องมือส าหรับส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้มากมาย 
ท้ังท่ีราคาแพงและท่ีไม่เสียเงินเลย  คือ e-mail loop, เว็บไซต์ และ เว็บบล็อก (หรือ บล็อก) 

7. การเรียนรู้ พบว่า การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการน าความรู้หรือองค์
ความรู้ท่ีได้รับมาจากแหล่งต่างๆ มาลงมือปฏิบัติในหน้าท่ีการงานของตนเพื่อให้บุคลากรได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Vera และ Crossan (2003) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ว่า 
เป็นกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยการเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของคนแต่ละคนหรือ
คนแต่ละกลุ่มเรียนโดยการท าความเข้าใจ จากนั้นจึงน ามาปฏิบัติ  
ตอนท่ี 2 ประเมินรูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินงานกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมการจัดการความรู้  เพื่อให้อาจารย์และ
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บุคลากรได้เข้าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือค้นหาองค์ความรู้นั้น สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ได้จนสามารถส่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อองค์กรได้ 

โดยจากผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้โปรแกรมนั้นจะมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากด้านการออกแบบโปรแกรมนั้นสามารถใช้งานได้ง่าย 
รูปแบบการจัดวางไม่มีความซับซ้อน ท าให้อาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงการใช้โปรแกรมได้ง่าย 
ประการท่ีสองด้านการใช้งานนั้นสร้างหัวเรื่ององค์ความรู้ สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเมนูการ
จัดการความรู้สามารถสร้างกลุ่มองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นองค์ความรู้และสามารถ
ดาวน์โหลดน าองค์ความรู้ไปใช้ประการท่ีสามคู่มือการใช้งานมีรายละเอียดขั้นตอนท่ีชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย โดยจากผลท่ีปรากฏดังกล่าวนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการความรู้ โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร. และได้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถจัดการความรู้ในองค์กรได้
ง่ายและเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Alrawi (2007) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ
ความรู้และความเข้าใจขององค์กรเพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดคุณค่าข้อมูลสารสนเทศขององค์กร 
โดยผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมของธุรกิจอย่างหนึ่ง ท่ีมีความสัมพันธ์
กับแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ในองค์กรซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีผลอย่างมากในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงยังได้แสดงให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลสารสนเทศนั้นต้องมีลักษณะท่ีเอื้ออ านวยให้กับ
ผู้ใช้และรูปแบบการใช้โดยมีขบวนการต่างๆ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจับความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
และการด ารงรักษาความรู้ อีกท้ังองค์กรต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ขององค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีน าเสนอไว้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และน ารูปแบบขั้นตอนมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการจัดความรู้ เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถจัดการความรู้และเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญและ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
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2. ระบบการบริหารงานในสถาบันการอุดมศึกษาท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการความรู้ 
ได้แก่ การบริหารโดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม การน าวงจรคุณภาพ PDCA มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ในทุกข้ันตอน 

3. ควรสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่ใช่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อใช้ส าหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ 

4. โปรแกรมการจัดการความรู้ ควรมีการพัฒนาให้เป็นระบบท่ีสามารถใช้กับโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นการวิจัยท่ีควรได้มีการศึกษาอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติท่ีจะส่งผลให้การจัดการความรู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการศึกษากิจกรรมแต่ละขั้นตอนในการจัดการความรู้ ว่ามีผลลัพธ์ ประเด็น
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ เช่น คุณอ านวย คุณลิขิต ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
องค์กร 

4. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 

5. ควรศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการจัดการความรู้ขององค์กร 
โดยให้มีการเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ได้และเข้าถึงได้ง่าย 
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---คู่มือการใชง้านโปรแกรม---- 
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--เมนูการสร้างหวัเร่ืององคค์วามรู้--- 

 
 
--เมนูการจดัองคค์วามรู้--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัง้ช่ือหวัเร่ืองส ำหรับกำร

จดักำรควำมรู้ 

ใสร่ำยละเอยีด 

ใสช่ือผู้สร้ำงหวัเร่ืององค์ควำมรู้ 
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--เมนูสรุปความรู้--- 
1. เลือกเมนูสรุปความรู้  
2. เลือกกลุ่มองคค์วามรู้ 
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-ใส่ช่ือผู้ใช้  และรหัสผ่าน   ส าหรับผูใ้ชง้านในส่วนน้ีจะเป็นผูท้รงคุณวฒิุหรือผูมี้ความเช่ียวชาญใน
ส าหรับก าหนดกลุ่มเร่ืองขององคค์วามรู้ 
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-สร้างกลุ่มองค์ความรู้ โดยการใส่รหสัองคว์ามรู้  และช่ือกลุมองคค์วามรู้ 
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       เป็นการเพิ่มเร่ืององคค์วามรู้ต่างๆ   โดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ   ซ่ึงจะอ่าน
เร่ืองมาจากในส่วนของเมนูการจดัการความรู้  และสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่อาจท าเป็นรูปแบบของ
ไฟลเ์อกสารต่างๆ ในรูปแบบของไฟลภ์าพ หรือเอกสารต่างๆ  เช่น  PDF   DOC JPG หรือ อ่ืนๆ 
เป็นตน้   
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   คน้หาองคค์วามรู้(KM)  โดยการคลิกท่ีเมนูคน้หาองคค์วามรู้ และให้ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ

คน้หา  ส าหรับในส่วนน้ีให้บุคคลทัว่ไปสามารถใชง้านไดโ้ดยการคน้หาขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการ
กลัน่กรอกจากผูเ้ช่ียวชาญเรียนร้อยแลว้ 
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    ส านักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2160 โทรศัพท์มือถือ 

087-679-8933 E-mail: kullaphat.kul@rmutr.ac.th และ 
kullaphat.qa@gmail.com 

 
4. ประวัติกำรศึกษำ 

    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
      5.   สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 

    - 
 

6.  ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 - 
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