
 
บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การคน้ควา้อิสระ เร่ือง การจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามระเบียบวิธี
การศึกษา ดงัน้ี 

 

1. ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีเป็นปัญหาของการด าเนินงานดา้น

วจิยัของวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ท่ีส่งผลกระทบต่อวทิยาลยัฯและมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากงานบริหารงานวิจยัและ

วิเทศสัมพนัธ์ เช่น คู่มือ ประกาศ ระเบียบ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัและวิเทศ
สัมพนัธ์ เป็นต้น เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีและโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยวิจยั ส ารวจ
ความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศ
สัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ด าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้า
งานวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และหัวหน้างานบริหารงานวิจยั 
บริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจบัความรู้ในการบริหารงานภายใต้
หน่วยวจิยั การด าเนินงานของหน่วยงาน ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

พฒันาระบบตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศ
สัมพนัธ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐาน
สารสนเทศ (Information Based organization) ดว้ยเคร่ืองมือระบบจดัการเน้ือหาเวบ็แบบโอเพน
ซอร์ส โปรแกรม Joomla! เน่ืองจากโปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open Source) เปิดให้นักพฒันา
โปรแกรมเขา้มาพฒันาโปรแกรมได ้จึงท าใหโ้ปรแกรม Joomla! มีประสิทธิภาพสูง ประหยดัตน้ทุน
ในการออกแบบและพฒันาระบบ ไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรมใชง้านง่ายและมีรูปแบบให้เลือก 
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ผูอ้อกแบบไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรม สามารถก าหนดสมาชิกหรือสิทธ์ิในการ
เข้าถึงเข้ามูลได้ สร้างและจดัการเน้ือหาได้ง่าย รองรับกับการท างานหลายคนพร้อมกัน ความ
ปลอดภยั และความเสถียรของโปรแกรมเป็นอย่างดี ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) โดยเคร่ืองมือ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจบัความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การ
สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) มา
บริหารจดัการความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีเป็นองค์
ความรู้ท่ีจ  าเป็นในหน่วยวิจัย เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิจัย สนับสนุนการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ และประสบการณ์ดา้นการวิจยัของบุคลากร ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานภายในองคก์ร เพื่อใหส้ามารถพฒันาและแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 

1.2 ขอบเขตประชากร 
 บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1) วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์  
- บุคลากรงานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ จ านวน 1 คน 
- บุคลากรสายวชิาการ  ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยก าหนดสาขาวชิาอยา่งนอ้ยร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากร
ในสาขาวชิา ทั้งน้ีมีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 54 คน แยกออกเป็น
สาขาวชิาการจดัการความรู้ จ  านวน 9  คน สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
จ านวน 13  คน สาขาวชิาแอนนิเมชนั จ านวน 15  คน และสาขาวชิาการ
จดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 17  คน  

2) หวัหนา้งานวจิยั บริการวชิาการ และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3) หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.3 ขอบเขตระยะเวลา 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 
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2. การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล   
 

2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยวจัิย 
ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยั

และวเิทศสัมพนัธ์ หนา้ท่ีของหน่วยวจิยั บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานส่งการวิจยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ ศึกษาประกาศ ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ดา้นการวิจยัของวิทยาลยัฯ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานด้านวิจยั ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี  ศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการความรู้ และศึกษาแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยวิจยัของคณะ
อ่ืนๆ ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

2.2 ศึกษาความรู้ความเข้าใจงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวชิาการ 
ผูว้ิจยัศึกษาความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการใชแ้บบสอบถาม แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นประสบการณ์การท าวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์การตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์การตีพิมพบ์ทความวชิาการ 
ความส าคญัของงานวจิยั การรับขอ้มูลข่าวสาร และสาเหตุท่ีกระตุน้ให้อยากท าวจิยั 

ตอนท่ี 2  ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรค ์โดยระบุระดบัความรู้ จ  านวน 5 
ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบั  5 หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4 หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3 หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2 หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1 หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบังานวจิยัและงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติแจกแจงความถ่ี 
อตัราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) 
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2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ และแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีค านวณโดยอิงตามเกณฑ์
ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00   หมายถึง   ระดบัความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49   หมายถึง   ระดบัความรู้อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49   หมายถึง   ระดบัความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49   หมายถึง   ระดบัความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49   หมายถึง   ระดบัความรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
2.3 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ (Knowledge Capture) จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่   
1. รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์  คณะ

เศรษฐศาสตร์ จากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผูว้ิจยัเลือกหวัหนา้งานบริหารงานวิจยั 
บริการวชิาการ และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากคณะเศรษฐศาสตร์มีการจดัการเรียน
สอนระดบัปริญญาตรี โท เอก มีหลกัสูตร 2 ภาษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ในปี พ.ศ. 
2550-2554 มีผลงานทางวิชาการจ านวน 231 เร่ือง ปีงบประมาณ 2550-2554 (เดือนตุลาคม-เดือน
กนัยายนของทุกปี) มีโครงการวิจยั จ านวน 190 โครงการ เฉล่ีย 6.43 โครงการ/อาจารยแ์ละนกัวิจยั 
งบประมาณท่ีด าเนินโครงการวจิยัจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ รวม 158 ลา้นบาท เฉล่ีย 31 
ลา้นบาทต่อปี (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการและการบริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, วนัท่ี 18 
สิงหาคม 2555) และผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก 

3. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผูว้ิจยัเลือกหัวหน้างานบริหารงานวิจยั 
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ
จดัการเรียนสอนระดบัปริญญาตรี โท เอก มีหลกัสูตรนานาชาติในระดบัปริญญาตรี และหลกัสูตร
วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลยั ใกลเ้คียงกบั
หลกัสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2550-2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานทาง
วิชาการ จ านวน 333 เร่ือง ปีงบประมาณ 2550-2554 (เดือนตุลาคม-เดือนกนัยายนของทุกปี) มี
โครงการวิจยั จ านวน 457 โครงการ เฉล่ีย 3.44 โครงการ/อาจารยแ์ละนกัวิจยั งบประมาณท่ีด าเนิน
โครงการวิจยัจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ รวม 386 ลา้นบาท (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
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จดัการและการบริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, วนัท่ี 18 สิงหาคม 2555) และผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
ตารางที ่11 การนัดหมายจับความรู้ผู้เช่ียวชาญ 

 

 
 ทั้งน้ี การสัมภาษณ์หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีโครงสร้างการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 
- ช้ีแจงความเป็นมาของการคน้ควา้อิสระ 

วาระท่ี 2 ก าหนดภารกิจส าคญัหรืองานวกิฤติ (Critical Task Knowledge) 
- ลกัษณะโครงสร้างการบริหารงานบริหารงานวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ

สัมพนัธ์ 
- กระบวนการท างานของหน่วยวจิยั 
- ระดบัความรู้ของงาน (Task Knowledge) ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานวกิฤติ (Critical Task 

Knowledge) หรืองานยอ่ย (Subtask) ภายใตก้ารบริหารหน่วยวจิยั 
- วธีิแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจ 

วาระท่ี 3 ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญและคณะผูป้ฏิบติั (Communication of Practice) 

ล าดับ 
วนัที่

สัมภาษณ์ 
รายนามผู้เช่ียวชาญ เร่ืองทีสั่มภาษณ์ 

1 24 ส.ค. 55 อาจารย ์ดร.นภาพร รีวีระกุล 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ 

การด าเนินงานดา้นวจิยั วทิยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

2 27 ส.ค. 55 คุณกุลชรี กฤษฏาธิการกุล  
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การด าเนินงานของงานวิจยั 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3 30 ส.ค. 55 คุณกฏัติมา ประสิทธ์ิอยูศี่ล 
หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การด าเนินงานของงานวิจยั 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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วาระท่ี 4 กรณีศึกษา 
วาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ 
2.4 ศึกษาความพงึพอใจระบบการจัดการความรู้หน่วยวจัิย 

ผูว้ิจยัได้พฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐาน
สารสนเทศ (Information Based organization) ดว้ยเคร่ืองมือระบบจดัการเน้ือหาเวบ็แบบโอเพน
ซอร์ส โปรแกรม Joomla! โดยการน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบ 
เม่ือพัฒนาระบบเสร็จแล้ว ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาความพึงพอใจระบบการจัดการความรู้ โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 10 ชุด สอบถามบุคลากรสายวิชาการ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจระบบการจดัการความรู้ จ  านวน 13 ขอ้ โดยระบุความพึงพอใจ 

4 ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และไม่พึงพอใจ 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
ผูว้จิยัใชส้ถิติอตัราส่วนร้อยละท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

 
3. การประเมนิค่าข้อมูล 
 

ผูว้จิยัใชว้ิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นการเลือกหวัขอ้ความรู้ดว้ย
เคร่ืองมือ CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบองคค์วามรู้ภายในหน่วยวิจยัในรูปของ
แบบจ าลององคก์รต่างๆ  และสามารถระบุองคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบความรู้อยา่งชดัเจน
และเป็นวธีิท่ีสามารถแปลงความรู้ความรู้แฝงในตวับุคคลออกมาใหเ้ป็นความรู้ชดัแจง้ได ้

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัความรู้ (Knowledge Capture) และวิธีการวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) ดว้ยเคร่ืองมือ CommonKADS ในการตรวจสอบองคค์วามรู้ใน
รูปของแบบจ าลององคก์รต่างๆ  จ  านวน 4 แบบจ าลอง ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Analysis) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Annotation) หรือวิเคราะห์ความหมายส าคญั 
(Semantic Annotation) ในบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) 
ท่ีพร้อมน าไปสังเคราะห์ (Model ling)  

ในขั้นตอนของการสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) ผูว้ิจยัไดค้  านึงถึง
การใชง้านของความรู้ท่ีตอ้งสนบัสนุนอ านวยความสะดวก  (Facilitate) ท่ีเหมาะสมกบัการท างาน
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ของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of Practice) การแกไ้ขปัญหาในการท างาน หรือการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 
 การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) ตามแบบจ าลองความรู้ของ Common KADS: 
Knowledge Analysis and Data Structuring ผูว้ิจยัแบ่งระดบัการน าความรู้ไปใช ้3 ระดบั คือ  (1) 
ความรู้ระดบังาน (Task Knowledge) ใชส้ าหรับผูบ้ริหารในการควบคุมงานดว้ยความรู้ในระดบั
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการท างาน (2) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge) ใช้
ส าหรับการเรียนรู้ขั้นตอนทุกๆ ขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติต่างๆ (3) ความรู้ระดับ
ความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ให้ผูบ้ริหารใชใ้นการน า (Conduct) หลกัการ
ต่างๆ ตามความสัมพนัธ์ในการหาเหตุผลส าหรับการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ 
 


