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บทคัดยอ 

 

ระบบเศรษฐกิจฐานความรูเปนแรงผลักดันใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) จําเปนท่ีจะตองมีการสรางความรวมมือเชิงกลยุทธ หรือสรางความรวมมือกับบริษัทท่ี

ดําเนินการทางธุรกิจท่ีมีความคลายคลึงกัน เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจแขงขันในตลาดโลกได และ

ในขณะเดียวกัน แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมอุตสาหกรรม หรือ “คลัสเตอร” (industry cluster) ก็ถูก

นําไปใชอยางแพรหลายท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศกําลังท่ีพัฒนา ท้ังนี้ก็เพื่อการพัฒนา

ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของประเทศ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการรวมกลุมในหลายๆ กรณี

จะประสบความสําเร็จในการแขงขัน แตก็ยังมีอีกจํานวนมากท่ีประสบความลมเหลว จาการศึกษา

โดย Ecotec [DTI 05] ซ่ึงมุงเปนศึกษาไปยังปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาการรวมกลุม พบวา 2 

ปจจัยหลักในการพัฒนาการรวมกลุมก็คือ ความรวมมือ และการแลกเปล่ียนความระหวางสมาชิกใน

กลุมคลัสเตอร ดังนั้นหลักการในการศึกษาคร้ังนี้ คือการพยายามพัฒนาการรวมกลุม โดยการนํา

แนวคิดในดานการจัดการความรูมาใช ซ่ึงมุงเนนไปยังการสรางความรูใหม, การแทนความรู, การ

แบงปนความรู และการนําความรูกลับมาใชใหม ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดเสนอโครงสราง
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ระบบการจัดการความรู (KMS) ข้ึนเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูดังกลาว และ

ยังไดนําเสนอ “Model Suite” ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีใชในการการวิเคราะหและการออกแบบระบบการ

จัดการความรูในการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงประกอบดวย 4 ระดับดวยกัน  

ในข้ันแรก ระดับของบริบท จะมุงเนนไปในการวิเคราะหโครงสรางของการรวมกลุม ซ่ึงจะ

แสดงใหเห็นมุมมองเชิงกวางของผูมีสวนเก่ียวของ, สินทรัพยทางความรู และงานท่ีเกี่ยวของกับ

ความรูในการรวมกลุมแตละกรณี ระดับท่ีสองคือระดับแนวคิด ซ่ึงมุงเนนไปยังองคความรู โดยการ

สรางแบบความรู (knowledge model) ของผูเช่ียวชาญ ใหออกมาในรูปแบบท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ยัง

วิเคราะหรูปแบบความรวมมือกันในการรวมกลุมของแตละคลัสเตอรอีกดวย ข้ันท่ีสาม คือระดับของ

การออกแบบ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความตองการของคลัสเตอรและสรางรายละเอียดทาง

เทคนิคของระบบ เพื่อท่ีจะสามารถสงตอไปยังระดับของการนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใน

ระดับนี้ ระบบขอมูลสารสนเทศจึงเกิดข้ึนจากเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสนับสนุนความตองการของ

องคกรคลัสเตอร 

ระบบการจัดการความรู ซ่ึงเปนผลลัพธจาก Model Suite ไดถูกนําไปปรับใชในการ

รวมกลุมของคลัสเตอรหัตถกรรมของประเทศไทยซ่ึงเปนกรณีศึกษาในคร้ังนี้ ระบบดังกลาวทําให

สมาชิกของคลัสเตอรสามารถสราง, แบงปน และนําความรูกลับมาใชใหม ดวยระบบบัตรความรู 

(knowledge card) ซ่ึงไดมีการนําเสนอในการศึกษาคร้ังนี้ ตัวอยางเหตุการณไดมีถูกยกตัวอยางเพื่อ

แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการความรูท่ีพัฒนาข้ึนนั้น สามารถพัฒนาความรวมมือและการใช

ความรูรวมกันระหวางสมาชิกไดอยางไร ยิ่งไปกวานั้นการศึกษาคร้ังนี้ยังไดเช่ือมโยงสวนบริการ

ความรูและสวนบริการความรวมมือของระบบเขาดวยกัน เพื่อท่ีจะทําใหผูใชสามารถรับความรูจาก

ระบบไดงายข้ึน ผานทางอุปกรณเคล่ือนท่ีไดทุกท่ีทุกเวลา  
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ABSTRACT 

 

The knowledge-based economy forces SMEs to form strategic alliances or 

merge with other similar or business companies in order to compete in the world 

markets.  In the meantime, the concept of the industry cluster was widely 

implemented in many developing and developed countries for improving the 

competitiveness of their industries.  Although many clusters have successful to 

develop their competitiveness, large numbers of them have failed.  The study of 

Ecotec [DTI 05] which focuses on the key success factors of the cluster development 

stated that the two factors of the cluster development are collaboration and knowledge 

sharing among the cluster members.  Thus, the principle of this study is to enhance 

the cluster by adopting the notion of the knowledge management which focuses on 

creation, representation, sharing, and reusing the knowledge.  Therefore, Knowledge 

Management System (KMS) architecture for the cluster is proposed in this study in 

order to support these processes.  We propose a “Model Suite” for analyzing and 

designing the KMS which comprises four levels: 

Firstly, the context level focuses on the cluster organizational analysis, which 

will present a global view of the actors, knowledge assets, and knowledge-intensive 
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tasks of the specific cluster.  Secondly, the concept level focuses on the 

knowledge itself by modeling the experts’ knowledge into the explicit form.  

Moreover, it also examines the collaboration model of the cluster.  Thirdly, the design 

level aims at extracting cluster’s requirements into the system specification in order to 

be transferred to the implementation level.  In this level, the information system is 

generated from different technologies for supporting the needs of the cluster 

organization. 

The KMS which is an outcome of the Model Suite is applied to a handicraft 

cluster in Thailand as our case study.  It allows cluster members to create, share, and 

reuse the knowledge via a collaborative knowledge card module which is proposed in 

our study.  The scenarios are presented in order to demonstrate how the KMS 

improves the collaboration and knowledge sharing among the members.  Moreover, 

we also present the integration of the knowledge and collaboration services of the 

system in order to facilitate the knowledge users to retrieve the knowledge from the 

system via mobile device anywhere and anytime. 


