
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (Lampang College of Commerce and 

Technology: LCCT) เปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนเปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปวช. และ ปวส.ในประเภท
วิชาบริหารธุรกิจพานิชยกรรมและชางอุตสาหกรรมกอต้ังข้ึนในปพุทธศักราช 2515 ปจจุบันมี
นักศึกษาท้ังส้ินจํานวน 3,234 คน อาจารยจํานวน 178 คนพรอมท้ังอาจารยชาวตางประเทศจํานวน 
19 คน ไดกอต้ังข้ึนภายใตวิสัยทัศนคือ “สถาบันช้ันนําดานเทคโนโลยี การจัดการอาชีวศึกษาและ
ภาษาตางประเทศ” ทางโรงเรียนไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือ
สรางองคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและตอบสนองตอวิสัยทัศนของโรงเรียน 

     ปจจุบัน สังคมความรู (Knowledge-based Society) เปนสังคมท่ีใหความสําคัญและ
ตระหนักวาความรูเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนส่ิงจําเปนสําหรับการแขงขันและเสริมสรางความ
เขมแข็งในกระบวนการพัฒนาองคกรและประเทศในระบบเศรษฐกิจ จึงใหความสําคัญตอการ
เปล่ียนความรูไปเปนนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี การพัฒนาสังคมความรูจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรูท่ีอยูในตัวใหมีสภาพกลายเปนความรูท่ีปรากฏชัดเจน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวตอง
อาศัยการจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) การจัดการความรูเปนเร่ืองท่ีทุก
หนวยงานในสังคมไทยไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว 
เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูใน  
สวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ องคประกอบหลักท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงของการจัดการความรูคือ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) ซ่ึงเปนกระบวน
การท่ีทุกหนวยงานใหความสําคัญและสนใจเปนอยางมากท่ีผานมาการนําเอาเทคโนโลยีไปใชใน
กระบวนการจัดการองคความรูดานตางๆ มากมายแตกับองคความรูระบบงานการซอมบํารุง
คอมพิวเตอรยังไมมีหนวยงานใดจัดทําระบบที่ใชในการจัดการกับองคความรูดานนี้อยางจริงจัง   
ซ่ึงองคความรูดานนี้ถือไดวาเปนองคความรูท่ีสําคัญเนื่องจากระบบคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ           
ท่ีจําเปน ตองไดรับการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม      
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งานการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเปนงาน
บริการตรวจสอบและซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณทางคอมพิวเตอร การติดต้ัง
โปรแกรม การจัดการไวรัส การดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรและระบบ
อินเทอรเน็ต ปจจุบันพบปญหาสําคัญคือ อาจารยและนักศึกษาไมสามารถซอมเครื่องคอมพิวเตอร
ไดเอง แนวดําเนินการคือสงซอมตามระบบขององคกร ซ่ึงบอยคร้ังท่ีเจาหนาท่ีซอมบํารุงมีภาระงาน
มาก ไมสามารถจะเรงดําเนินการซอมไดทันเวลากําหนด อนึ่งในบางอาการทางเทคนิคคอมพิวเตอร
จัดวาเปนอาการพื้นฐานท่ีคนใชคอมพิวเตอรจะสามารถจัดการเองได แตอาจเพราะไมมีความรูหรือ
มีคนชวยสอนในประเด็นดังกลาว จากท่ีกลาวมาผูศึกษาจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะศึกษาและพัฒนา
กระบวนการในการจัดการความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหรือความรูท่ีเกิดจากประสบการณของ
พนักงานในหนวยงานท่ีเคยทําไวในระบบงานดังกลาว โดยการจัดทําระบบศูนยกลางในการเรียนรู
แบงปนความรู และแลกเปล่ียนความรู เกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรูฝงลึกท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหอยูในรูปของความรูแบบชัด
แจง (Explicit Knowledge) ท่ีมีการรวบรวม เผยแพร และเปนเวทีแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูใน
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร อันจะเปนการเช่ือมโยงและอํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีตองการศึกษา
วิธีการซอมบํารุงคอมพิวเตอร อีกท้ังหนวยงานอื่นท่ีประสบปญหาในการใชงานคอมพิวเตอร         
ใหสามารถนําความรูจากประสบการณของผูเช่ียวชาญที่ถายทอดผานในระบบดังกลาว อันจะไดนํา
ความรูไปแกไขปญหาและพัฒนางานในหนวยงานของตนและองคกรในข้ันตนได อีกท้ังสามารถ
เรียนรูพัฒนาตอยอดความรูไดดวยตนเองตอไป ชวยใหการทํางานและการพัฒนาองคกรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนึ่งผูศึกษาคาดวาระบบดังกลาวจะชวยขับเคล่ือนความรูใหกับองคกรเพื่อ
สงเสริมใหองคกรไดกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงค  
             1.เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานของระบบและประสิทธิผลของการจัดการความรู 
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. สามารถนําทฤษฎีการจัดการความรูมาสูภาคปฏิบัติ  

2. สงเสริมใหเกิดการนําเอาความรูจากการแลกเปล่ียนความรู ทรรศนะ ความคิดเห็น และ
ประสบการณท่ีแบงปนในเว็บบอรดและบันทึกในระบบบล็อก (Blog) ไปประยุกตใชงานใหเกิด
ประสิทธิผล  

3. องคความรูมีการจัดการอยางเปนระบบและนําเสนอเผยแพรในลักษณะของเว็บไซตผาน
ระบบอินเทอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา 

4.  มีคลังความรูในการดําเนินงาน จากองคความรูฝงลึกในตัวบุคคลถูกแปลงใหอยู ใน
รูปแบบท่ีสามารถเก็บรักษาไมใหสูญหายไปกับบุคคลนั้นๆ  

5.  เกิดกลุมเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  
6.  เปนแนวทางที่ใชการจัดการกับองคความรูอ่ืนได  

 
1.4 แผนการดําเนินการ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการ 

แผนการดําเนินงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนการดําเนินการ 

1) การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  2) การวางแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 

3) การศึกษากลุมเปาหมาย สอบถามความรูและความพรอมในการใช ระบบการ
จัดการความรู 

4)  การรวบรวมองคความรู 
 5) ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรู 
 6)  การนําไปใชงานและแบงปนความรู 
 7)  ทดสอบและประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
 8)  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอโครงการ 
1.4.2 ขอบเขตการศึกษา  
        การรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการพัฒนาระบบโดยแบงออกเปนขอบเขตดาน

ผูใชงาน ขอบเขตระบบงาน และขอบเขตการจักการความรูไดดังนี้ 
 1) ขอบเขตดานผูใชงานคือกลุมเปาหมายการในการทดสอบ การสอบถามและ

ประเมินการทดสอบการใชงานระบบการจัดการความรูของการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 
กําหนดกลุมเปาหมาย บุคลากร (อาจารย) ในหนวยงาน    
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 2) ขอบเขตดานระบบงาน ขอบเขตการดําเนินงานของโครงการน้ัน มุงเนนในเร่ือง
การพัฒนาศูนยกลางความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใหความสําคัญกับสวนตางๆ อัน
จะเอ้ือใหเกิดการแบงปนแลกเปล่ียนความรูของคนในองคกร 

 3) ขอบเขตการจัดการความรู การศึกษาวิจัย  เร่ืองการจัดการความรูการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 

   1) การสรางชุมชนแหงการเรียนรู เกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรเนน 
กระบวนการแบงปน แลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) และการสรางความรูใหม 
(Knowledge Creation)   

         2) ผูศึกษาพัฒนาระบบในลักษณะเว็บไซตการจัดการความรู (KM Website) โดย
เนนการเขียนบล็อก (Blog) และเวทีแลกเปล่ียนความรู (Web board) 

          3) การพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรของ กลุมนัก
ปฏิบัติหรือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) ประกอบดวยกลุมผูเช่ียวชาญ กลุม-
อาจารย กลุมผูดูแลระบบ  

1.4.3 วิธีการศึกษา 
 1) ศึกษาหลักการและกระบวนการของการจัดการความรู และรายละเอียดเกี่ยวกับ

การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 2)  ศึกษารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูการซอมบํารุงคอมพิวเตอรของ

บุคลากรในองคกรโดยการใชแบบสอบถาม 
 3) วิเคราะหรูปแบบความรูการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรและนําขอมูลท่ีรวบรวมไว

มาจัดหมวดหมูขอมูล แลวตรวจสอบความถูกตองของขอมูลความรูท่ีเกี่ยวของกับการซอมเคร่ือง
คอมพิวเตอรท้ังหมดกับผูเช่ียวชาญ จากน้ันวิเคราะหหาขอจํากัดและปญหาในการซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรขององคกร 

 4) กําหนดโมเดลหรือแบบจําลองการจัดการความรู โดยการศึกษาองคประกอบท่ี  
ทําใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 5) พัฒนาระบบการจัดการความรู การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงระบบการจัดการความรูนี้มุงเนนการแบงปนแลกเปล่ียนความรูเร่ืองการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ในข้ันตอนของการพัฒนาระบบจะมีการทดลองใชงานเปนระยะๆ เพื่อ
แกไขระบบใหสมบูรณหลังจากนั้นนําระบบการจัดการความรูไปใชจริง  
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 6) ประเมินผลระบบใชแบบประเมิน โดยแบงเปน 2 สวนคือ ประเมินประสิทธิภาพ
การใชงานระบบและประเมินประสิทธิผลการจัดการความรูโดยกลุมผูเช่ียวชาญ และกลุมอาจารย  
กลุมผูดูแลระบบ  โดยเคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถาม 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแบงเปน 2 สวน ดังนี้    
       1. ฮารดแวร  
  1.1  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร สําหรับเปนเคร่ือง Server 
  1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมและทดสอบ  
  1.3  อุปกรณเช่ือมตอเครือขาย  
 2. ซอฟตแวร  
  2.1  ระบบปฏิบัติการ Linux สําหรับเคร่ืองเซิรฟเวอร  
  2.2  Microsoft Windows XP ใชในการพัฒนาและทดสอบโปรแกรม 
         ทดสอบ        
  2.3  Joomla สําหรับพัฒนาเว็บไซตและบล็อก  
  2.4  PHP ใชเขียนคําส่ังเพื่อดําเนินงานและติดตอฐานขอมูล 
  2.5  MySQL  เปนดาตาเบสเซิรฟเวอร สําหรับจัดการฐานขอมูล  
  2.6  Apache   สําหรับเปนเว็บเซิรฟเวอรแอพพลิเคช่ัน   
  2.7  Filezilla ใชสําหรับอัพโหลดไฟลและโฟลเดอร ข้ึนโฮสตเซิรฟเวอร 
  2.8  Adobe Photoshop CS สําหรับออกแบบหนาเว็บไซต  
  2.9  Google Chrome, Mozilla Firefox สําหรับเปนเว็บบราวเซอร            
  2.10 Editplus  สําหรับพัฒนาเว็บไซทและเว็บล็อก 

2.11 Microsoft SPSS for Windows ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลจาก
แบบประเมินเพื่อหาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
1.6 นิยามศัพท     
 กลุมนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) หมายถึง กลุมคนท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
ประกอบดวย กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูดูแลระบบ กลุมอาจารย  

 การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังความรูฝงลึก (Tacit 
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Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ของกลุมนักปฏิบัติในระบบซ่ึงอยูใน
ลักษณะของเว็บไซต ท่ีประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ ไดแก  เว็บบอรดสําหรับแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู บล็อกสําหรับเขียนบันทึกความรู และสวนเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร  

ความรูฝงลึก หรือความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในตัวของแตละ
บุคคล เกิดจากประสบการณการเรียนรูหรือพรสวรรคตางๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปของ
ตัวเลข  สูตร   หรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรู ชนิดนี้สามารพัฒนาและแบงปนกันได        
และเปนความรูท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (บุญดี บุญญากิจ, 2549) 

ความรูชัดแจงหรือความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีเปนเหตุเปนผล
สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงาน
ตางๆ ซ่ึงทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย หลักการจัดการความรูเปรียบคนเปนเสมือนสินทรัพย 
(Asset) หรือทุน (Capital) ท่ีจะเปนปจจัยหลักในกระบวนการเพ่ิมมูลคาและคุณคา เพื่อประโยชน
ตอองคกร (บุญดี บุญญากิจ, 2549) 

ฮารดแวร(Hardware) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Peripheral) ท่ี
สามารถสัมผัสได โดยจะประกอบดวยอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสท่ีควบคุมการประมวลผล
ขอมูล การรับขอมูล การแสดงผลขอมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนอุปกรณท่ีจับตอง สัมผัส และ
สามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม มีท้ังท่ีติดต้ังภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร (Case) และ
เช่ือมตอภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร 

ซอฟตแวร(Software) หมายถึง สวนท่ีทําหนาท่ีเปนคําส่ังท่ีใชควบคุมการทํางานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออาจเรียกวา “โปรแกรม” ก็ได ซ่ึงหมายถึงคําส่ังหรือชุดคําส่ัง สามารถใช
เพ่ือส่ังใหคอมพิวเตอรทํางาน เราตองการใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทําอะไรก็เขียนเปนคําส่ังท่ีจะตอง
ส่ังเปนข้ันตอน  

ซอฟตแวรระบบ (System Software) หมายถึง โปรแกรมท่ีมีหนาท่ีควบคุมการทํางาน
ของฮารดแวรทุกอยางและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) คือ โปรแกรมระบบท่ีทําหนาท่ีควบคุมการ
ใชงานสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมหนวยความจํา ควบคุมหนวยประมวลผล 
ควบคุมหนวยรับและควบคุมหนวยแสดงผล ตลอดจนแฟมขอมูลตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงท่ีสุด และสามารถใชอุปกรณทุกสวนของคอมพิวเตอรและชวยจัดการกระบวนการ
พื้นฐานท่ีสําคัญ ๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอร
สามารถทํางานตาง ๆ ตามท่ีผูใชตองการ ไมวางานดานการจัดทําเอกสาร การทําบัญชี การจัดเก็บ
ขอมูลขาวสาร ตลอดจนงานทุก ๆ ดานตามแตผูใชตองการ 

ระบบเครือขาย (Network System) หมายถึง การนําคอมพิวเตอรหลาย ๆ เคร่ืองมาตอ
พวงกันเพื่อใชในการส่ือสารถึงกัน ใชขอมูลรวมกัน รวมท้ังใชอุปกรณรวมกัน ทําใหประหยัด
ทรัพยากรในการใชงาน เชน Printer, Harddisk เปนตน ระบบเครือขาย ท่ีเปนท่ีนิยมไดแก ระบบ
แลน (LAN : Local Area Network) 

เว็บล็อกหรือบล็อก (Web Log หรือ Blog) หมายถึงเปนหนาเว็บประเภทหนึ่ง สําหรับ
เขียนบันทึกเลาเร่ืองราวประจําวันเพื่อส่ือสารความรูสึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ ความรู และ
ขาวสาร  ในเร่ืองท่ีผูเขียนทานหน่ึง ๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ  

ฝายซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร (Technical Support) เปนฝายงานท่ีมีหนาท่ี ติดต้ัง
และซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในสวนฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีตนเองรับผิดชอบอยู 

 
1.7 สถานท่ีดําเนินโครงการ 

1. โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดลําปาง 
2. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
 
 
 
 


