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บทคดัย่อ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีขอ้ผดิพลาดบ่อยคร้ัง ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีส านกัวิชาฯ ก าหนด ส่งผลให้
การส่งต่องานไปยงัหน่วยงานอ่ืนภายในวิทยาลยัฯ ไม่ต่อเน่ือง และเกิดความล่าชา้ ดงันั้น การคน้ควา้
แบบอิสระเร่ือง การจัดการองค์ความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จึงจัดท าข้ึนเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุท่ีเป็นปัญหาหลกั โดยใชแ้นวคิด Why-Why Analysis  

ผลการศึกษาดว้ยแนวคิด Why-Why Analysis ท าใหพ้บสาเหตุท่ีแทจ้ริง เช่น ขาดการจดัเก็บ
องค์ความรู้ของวิ ธีการท างานไว้  จึงได้น าวิ ธีการทางด้านวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) ท่ีเรียกว่า Common Knowledge Analysis and Data Structuring (CommonKADS) มา
บริหารจดัการความรู้ในงานบริหารหลกัสูตรฯ เพื่อแกปั้ญหาท่ีคน้พบ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การจบัความรู้ (Knowledge Capture) 2) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 3) การ
สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และ 4) การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) รวมทั้ง
การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการความรู้งานบริหารหลักสูตรฯ โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐาน
สารสนเทศ (Information Based Organization) เพื่อแกปั้ญหาท่ีคน้พบจากแนวคิด Why-Why 
Analysis ตน้แบบดงักล่าว ประกอบดว้ย 1) แผนท่ีความรู้ (Knowledge Map) เพื่อใชเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ 
2) กระดานสนทนาต่อเน่ือง (Web Board) เพื่อแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 3) การเช่ือมโยงสารสนเทศต่าง  ๆ
(Link) เพื่อสนบัสนุนงานบริหารหลกัสูตรฯ  4) ปฏิทินการเตือนการท างาน เพื่อใหท้ราบแผนงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติัเพื่อให้เสร็จตามแผนท่ีก าหนด 5) ระบบสืบคน้ (Search) เพื่อสืบคน้องคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานบริหารหลกัสูตรฯ  

 



จ 

 

ผู ้วิจัยได้ท าการติดตั้ งต้นแบบและท าการทดสอบระบบโดย ประธาน เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทุกหลกัสูตร และเจา้หน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา ใน
วิทยาลยัฯ ผลการทดสอบจากแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอใจตน้แบบระบบการจดัการความรู้ 
คิดเป็น 78.58% ไม่พึงพอใจ คิดเป็น 8.57% และไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 12.85% จากความ
คิดเห็นของผูท้ดสอบใช้งานระบบ ส่วนใหญ่พบว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ระบบจะน ามาใชง้านจริง 
ส่วนงานประกนัคุณภาพการศึกษามีความคิดเห็นว่า สามารถใช้ขอ้มูลในตน้แบบฯในการจดัท า
รายงานการประเมินตนเองในระดบัคณะ และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าว เพื่อใชใ้นการรายงาน
ผลบนระบบ CMU-MIS ในระดบัมหาวิทยาลยัฯ ในองคป์ระกอบท่ี 2 คือการผลิตบณัฑิต และ
องคป์ระกอบท่ี 7 คือการบริหารและการจดัการ อีกทั้งขอ้มูลในตน้แบบฯ ดงักล่าวยงัสามารถน าไป
รายงานผลในค ารับรองการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัฯ ไดล้งนามไวก้บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

The operations of Undergraduate Curricular Administration of College of Arts, Media 
and Technology, Chiang Mai University often have mistakes and cannot follow the plan defined 
by the college. This results in delaying of works to be sent to other departments in the college. As 
a result, the project called Knowledge Management for Undergraduate Curricular Administration 
of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University, Is to analyze and find out the 
main causes of the problems using the Why-Why Analysis methodology.        

The results from the Why-Why analysis showed that the main causes of the problems 
include are lack of storing the work procedure knowledge. The methodology of Knowledge 
Engineering, namely Common Knowledge Analysis and Data Structuring (CommonKADS), is 
used to solve the problems. It provides a step-by-step method including Knowledge Capture, 
Knowledge Analysis, Knowledge Synthesis, and Knowledge Utilization. The web-based 
prototype system of Knowledge Management for Undergraduate Curricular Administration is 
developed using Information Based Organization Theory to solve the problems found in the Why-
Why Analysis. The prototype consists of five features, 1) Knowledge Map for knowledge 
distribution, 2) Web Board for knowledge exchange, 3) Links for connecting to many web pages 
relating to the Curricular administrative works, 4) Calendar for representing plans, and 5) Search Feature for 
searching knowledge relating to the Curricular administrative works.    
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The prototype was implemented and tested by heads and secretaries of Three 
Undergraduate Curricular Administration, and a quality assurance staff of College of Arts, Media 
and Technology, Chiang Mai University. The result showed that there are 78.58% of satisfaction, 
8.57% of dissatisfaction, and 12.85% of neutral. Furthermore, most of them suggested to use the 
prototype as a tool for supporting the operations of Undergraduate Curricular Administrations. 
The quality assurance staff suggested that the information in the prototype can be used to produce 
self assessment report in the components of Teaching and Learning Process and Knowledge 
Management of the college. Moreover, the information can be linked to CMU-MIS and can be 
reported to Chiang Mai University-Performance Assessment. 
 


