บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา

ความรู เ ป น ทรั พ ย สิ น ขององค ก ร ป จ จุ บั น การจั ด การองค ค วามรู (Knowledge
Management) เขามามีบทบาทในการทํางานขององคกรมากขึ้น หลายหนวยงานพยายามนําการ

จัดการองคความรูเขามามีสวนในการบริหารทรัพยากรในหนวยงาน และนําไปใชเพื่อชวยในการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตหนวยงานที่นําระบบจัดการองคความรูไปใชมักประสบปญหา
การจัดการความรูซ้ําซอน ปญหาการหาขอมูลในคลังขอมูลไมพบ ไมมีระบบคลังขอมูลที่ดี ดังนั้น
ระบบจัดการองคความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงจึงไดนําความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมตนฉบับ และระบบคลังขอมูลเขามาแกไขปญหาที่กลาวขางตน เพื่อชวยใหการทํางานของ
ระบบจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทองเปนหนวยงานที่มุงพัฒนาเด็ก โดยมีเปาหมายหลักคือ
ปลดปลอยเด็กจากความขัดสนดานเศรษฐกิจ สังคม รางกาย และใหเขาเติบโตขึ้นเปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จและมีความรับผิดชอบ โดยเปาหมายหลักในการพัฒนาเด็กตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ดานสุขภาพ เปาหมายคือใหเด็กที่รวมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง โดยไดจัดกิจกรรมที่
ใหความรูและการดูแลดานอนามัยขั้นพื้นฐาน เชน การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจ
สุขภาพฟน การรักษาพยาบาลและการอบรมดานภาวะโภชนาการ เปนตน
2. ด า นการศึ ก ษา ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก คริ ส ตจั ก รเวี ย งทองปรารถนาให เ ด็ ก ที่ ร ว มโครงการ
สามารถคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน และสามารถดําเนินชีวิตอยางเปนสุขในสังคม
โดยการจัดกิจกรรมและใหความชวยเหลือความจําเปนของเด็กดานการศึกษา
3. ดานสังคมคือการใหเด็กไดเรียนรูสังคม และอยูรวมกับสังคมอยางสันติสุข เชนวันวา
เลนไทนจะใหเด็กในโครงการมีโอกาสไดไปเยี่ยมผูปวยเอดส ทําใหเด็กไดมีโอกาส
ชวยเหลือสังคม และใหเด็กๆไดรูเกี่ยวกับภัยของเอดสและวิธีปองกัน
4. ดานจริยธรรมเปาหมายคือใหเด็กที่เขาโครงการมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี
เพื่อใหการจัดการองคความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่จะตองใช
ซอฟตแวรเพื่อใชในการจัดการและจัดเก็บขอมูลองคความรู เพื่อความสะดวก และงายตอการคนหา
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ทั้งยังสามารถใชแบงปนองคความรูรวมกันภายในองคกร ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
ซอฟตแวรระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทองขึ้น
ความรูมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา องคกรจึงตองการขอมูลและความรูที่ทันสมัย
แตบางครั้งก็มีความจําเปนที่จะตองยอนกลับไปใชความรูเดิมที่เคยทํามาแลว ซึ่งถาหากไมมีการ
บริหารจัดการกับความรูเดิมจะทําใหองคกรสูญเสียความรูนั้น เพื่อแกไขปญหาการสูญเสียความรู
เดิมจึงใชวิธีการควบคุมตนฉบับ (Version Control) เขามาประยุกตใชกับระบบการบริหารความรู
ซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถจัดเก็บความรูเดิมไมใหสูญหายไป หลักการของการควบคุมตนฉบับ
คือการเก็บขอมูลเปนฉบับ(Version) ขอมูลที่ผานการควบคุมตนฉบับจะถูกระบุหมายเลขฉบับ
อัตโนมัติ ทําใหสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือคนหาโดยการอางอิงหมายเลขฉบับ (Version
Number) ดวยวิธีนี้จะทําใหองคกรสามารถจัดเก็บความรูเดิมไวได และสามารถนําความรูเดิมที่มี
อยูในระบบมาใชใหเกิดประโยชนไดมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.
2.

พัฒนาระบบการจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง
ศึกษาและนําความรูเรื่องการควบคุมตนฉบับมาประยุกตใชกับการจัดการองคความรูในการ
ควบคุมและจัดการเอกสารตางๆในการสรางระบบจัดการองคความรู

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้
1.

วิเคราะหและพัฒนาระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักร
เวียงทองใหมีความสามารถดังตอไปนี้
1.1

1.2

1.3

ผู ดู แ ลระบบ เป น หน า จอสํา หรั บจั ด การและกํา หนดสิ ทธิ์ ผูใ ช Web board,
คลังขอมูล, องคความรู และ Web blog
คลังเอกสาร (File Repository) เปนระบบบริหารแฟมขอมูลใหกับ ระบบยอย
Knowledge Model , Web board , Web blog , Event เมื่อผูใชตองการใช
แฟมขอมูลในระบบคลังเอกสาร จะสามารถคนหาแลวนําออกมาใชงาน หรือผูใช
สามารถนําแฟมเอกสารของตนเองเก็บไวที่คลังเอกสาร เพื่อใชงานเอง หรือ ใช
รวมกับผูอื่นได
แบบจําลองความรู (Knowledge Model) เปนระบบที่ประกอบดวยผังความรู
(Knowledge Map) ซึ่งสรางโดยวิศวกรรมความรูและกลองความรูภายในแผน
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ความรูจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ผูสรางไดทําไว ทุกแผนความรู หรือ
กลองความรูจะเปดใหผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคําถามได และทุก
แผนความรู และกลองความรูจะสามารถใช การควบคุมตนฉบับในการบริหาร
ขอมูลตนฉบับ
กระดานแสดงความคิดเห็น(Web board) เพื่อใชสําหรับการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งภายใน จะอนุญาตใหผูใชแทรกแฟมเอกสารจากคลังขอมูล หรือ แฟมรูปภาพ
ตางๆที่ตองการจะนําเสนอได
Web blog เปนพื้นที่สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใชสําหรับแสดงความ
คิด เห็นแยกออกจากองคความรู โดยอนุญาตใหเ จา หนาที่ แ สดงความคิด เห็น
สวนตัว ภายในสามารถแทรกแฟมเอกสารจากคลังขอมูล และผูสราง Blog ยัง
สามารถใชการควบคุมตนฉบับในการควบคุมแฟมตนฉบับได
Events เป น หน า จอสํ า หรั บ บั น ทึ ก ตารางนั ด หมายประจํ า วั น ได โดยระบบจะ
สามารถแสดงขอความนัดหมายของพนักงานแตละคน จําแนกตาม วัน, สัปดาห,
เดือน และป
Version Control ใชควบคุมคลังขอมูล, แบบจําลองความรู, โดยเปนตัวเลือก
สําหรับบริหารแฟมตนฉบับ เมื่อผูใชระบบที่กลาวขางตนสรางขอมูลใหมหรือ
แกไขขอมูล จะมีตัวเลือกในการควบคุมตนฉบับ และเมื่อขอมูลที่บริหารโดยการ
ควบคุมตนฉบับจะแสดงหมายเลขฉบับในขอมูลนั้นๆ ผูมีสิทธิ์จะสามารถเขาถึง
ขอมูล ฉบับเกาได
Backup and Restore Procedure จัดทําการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลพรอม
ระบุขั้นตอนและวิธีการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล
ศึกษาซอฟตแวรเปดเผยตนฉบับระบบจัดการองคความรู (Open Source
Knowledge Management System) และนํามาประยุกตใชงานไดตรงตาม
ความตองการขององคกร

1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต
1. ระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง
2. จัดทําเอกสารกิจกรรมทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่ตองใชในการพัฒนา 15 กิจกรรม

