
 บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนควาขอมูลตางๆ จากหนังสือ บทความ เอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบจัดการความรูและเร่ืองการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือเปน
พื้นฐานแนวคิดในการดําเนินการศึกษาโดยแบงเปน 5 หัวขอ ไดแก 

2.1 การจัดการความรู 

 2.1.1 ความหมายของขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู 
(Knowledge) และปญญา (Wisdom) 

 2.1.2 ประเภทของความรู กระบวนการสรางความรู การถายทอดและการ-เช่ือมโยง 

     ความรู 

 2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

 2.1.4 เปาหมายและประโยชนของการจัดการความรู และองคประกอบของการจัด
การารความรู  

         2.1.5  กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

 2.1.6  รูปแบบการจัดการความรู 

 2.1.7  กลยุทธในการจัดการความรู (KM Strategy) 

 2.1.8  ปจจัยท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 

 2.1.9  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 

 2.1.10  ระบบเว็บล็อก (Weblog) 

 2.1.11 ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) 

 2.1.12 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) 

2.2 แนวคิดดานการพัฒนาระบบการจัดการความรู 

2.3 การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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2.1 การจัดการความรู 

       2.1.1 ความหมายของขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา 

 ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระท่ีเม่ือนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยาง
หนึ่งและมีสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพ่ือนําไปใชในโอกาสตอๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความท่ี
อธิบายถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ท่ีสามารถนําไปประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอรได (ทักษิณา สวนานนท และฐานิศรา เกียรติบารมี, 2546: 165)  

สารสนเทศ (Information)  หมายถึง ขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ท่ีไดรับการสรุป 
คํานวณ จัดเรียง หรือประมวลแลวจากขอมูลตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ 
จนไดเปน ขอความรู เพื่อนํามาเผยแพรและใชประโยชนในงานดานตาง ๆ (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2538: 3)  

สารสนเทศ คือ ขอมูลท่ีผานการประมวลผลแลวและมีความหมายในการนําไปใช 
(ครรชิต  มาลัยวงค, 2537: 2)  

ความรู หมายถึง   ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดโดยประสบการณ และสามารถถูกประยุกตใชได
โดยบุคคล (Tiwana A, 2000: 5)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดกําหนดวา “ความรู” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ังสม
มาจากการศึกษาเลาเรียนการคนควาหรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ส่ิงท่ีไดรับมาจากการไดยินไดฟง          
การคิด หรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา 

Davenport, T. H., & Laurence, Prusak (2000) ใหความหมายของความรูวาหมายถึง 
สวนผสมของกรอบ ประสบการณ คุณคา สารสนเทศท่ีเปนสภาพแวดลอมและกรอบการทํางาน
สําหรับการประเมิน และรวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม  

องคความรู หมายถึง   ความรูในการทําบางส่ิงบางอยาง (Know how หรือ How to) ท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีกิจกรรมอื่นๆ ไมสามารถกระทําไดซ่ึงปจจุบัน 
กําไรธุรกิจและเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันรวมถึงทําให 
ธุรกิจสามารถดํารงอยูไดในระยะยาว (ศรันย ชูเกียรติ, 2541: 14)  

ปญญา (Wisdom) คือ ความเขาใจถึงสาเหตุของผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณและ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น  

ลําดับข้ันการเรียนรูและความแตกตางของขอมูล สารสนเทศ ความรูและปญญา สามารถ
แสดงดังรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 แสดงความแตกตางของขอมูล สารสนเทศ  ความรู และปญญา 
ท่ีมา : http://www.tonkla.com/node/186.(1 มีนาคม 54) 

 
2.1.2 ประเภทของความรู กระบวนการสรางความรู การถายทอดและการเชื่อมโยงความรู 

1) ประเภทของความรู  
บุญดี บุญญากิจ (2547) ไดจําแนกความรูออกเปน 2 แบบ คือ  
1.1 ความรูฝงลึก หรือความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในตัวของแต

ละบุคคล เกิดจากประสบการณการเรียนรูหรือพรสวรรคตางๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปของ
ตัวเลข สูตร หรือลายลักษณอักษรไดยาก ความรูชนิดนี้สามารพัฒนาและแบงปนกันไดและเปน 
ความรูท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  

1.2 ความรูชัดแจงหรือความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีเปนเหตุ  
เปนผล สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร         
และรายงานตางๆ ซ่ึงทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย หลักการจัดการความรูเปรียบคนเปนเสมือน
สินทรัพย (Asset) หรือทุน (Capital) ท่ีจะเปนปจจัยหลักในกระบวนการเพ่ิมมูลคาและ              
คุณคาเพื่อประโยชนตอองคกร 
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2) กระบวนการสรางความรู  
ในกระบวนการสรางความรูนั้น Nonaka & Takeuchi (1995) อธิบายวา ความรูท้ัง 2 

ประเภท คือ ความรูฝงลึกและความรูชัดแจงสามารถถายเทกันไดตลอดเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถาน
การณท่ีจะทําใหเกิดความรูใหมๆ โดยผานกระบวนการที่เรียกวาโมเดล  SECI ซ่ึงเปนเกลียวความ
รู (Knowledge Spiral)โดยแบงการแลกเปล่ียนความรูและการสรางความรูใหมเปน 4 ลักษณะซ่ึง
แสดงดังรูปท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 กระบวนการสรางความรู SECI: สมชาย  นําประเสริฐชัย. 
ท่ีมา: http://www.kmi.or.th/document/KM_old2new_story.pdf. (15 สิงหาคม 2553) 

 
จากรูปท่ี 2.2 กระบวนการสรางความรูจะเกิดข้ึนได ดวยวิธีการตอไปนี้ 

1. Socialisation เปนการแบงปนและการสรางความรู จากความรูท่ีฝงอยูในคน
ไปสูคนโดยแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูส่ือสารระหวางกัน 

2. Externalisation เปนการสรางและแบงปนความรูจากการแปลงความรูท่ีฝงอยู
ในคนเปนความรูท่ีชัดแจง โดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 

3. Combination เปนการแบงปนและสรางความรู   จากความรูท่ีชัดแจงไปสู
ความรูท่ีชัดแจงโดยรวบรวมความรูท่ีชัดแจงท่ีเรียนรูมาสรางเปนความรูท่ีชัดแจงประเภทใหมๆ 
โดยจัดทําเปนส่ือความรูประเภทตางๆ 

4. Internalisation เปนการแบงปนและสรางความรู จากความรูท่ีชัดแจง ไปสู
ความรูท่ีอยูในคน โดยมักจะเกิดจากการนําความรูท่ีเรียนรูมาไปปฏิบัติจริง 
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           3 )  การเชื่อมโยงองคความรูแบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge  

          องคกรสามารถสรางแกนกลางในการจัดเก็บองคความรู  ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงระหวางองค
ความรูแบบชัดแจงและแบบฝงลึกเขาไวดวยกัน  เพื่อรวมเปนแหลงองคความรูท้ังหมดของ
องคกรในขณะท่ีเราอยูในกระบวนการแปลงองคความรูแบบฝงลึก (Tacit Knowledge) ใหเปน
องคความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge) นั้น ระหวางนั้นก็จะเปนการสรางองคความรู
แบบฝงลึกข้ึนมาใหมอีกดวย (Generate New Tacit Knowledge) ท้ังนี้สามารถอธิบาย
ความสัมพันธไดดังรูปท่ี 2.3 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ความสามารถหลักคือ การเช่ือมโยงสูองคความรูแบบชัดแจงและแบบฝงลึก 
ท่ีมา : http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter8-dss.htm. (1 มีนาคม 54) 

 
จากรูปท่ี 2.3 อธิบายไดวาแกนกลางองคความรูขององคกร (Core Competencies of 

the Organization) คือ แหลงในการจัดเก็บความสามารถขององคกร เปนศูนยกลางความรู
สําหรับการบริหารงานและความสามารถท่ีแทจริงขององคกร 

 

            2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู (Knowledge Managemant) 

   Stair, R.M. & G.W. Reynolds. (1999). อธิบายวา การจัดการความรูเปนกระบวน
การรวบรวม จัดการความรู ความชํานาญ ไมวาความรูนั้นจะอยูในคอมพิวเตอร กระดาษ หรือตัว
บุคคลโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจัดการใหบุคลากรไดรับความรูและแลกเปล่ียนความรู ทําใหเกิดการ
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมโดยใหเกิดประสบการณและความชํานาญเพ่ิมข้ึน    

ศรันย  ชูเกียรติ (2541) ไดกลาววาการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การจัดการและ
รักษาระดับในการจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ เปนระเบียบตลอดจนสามารถ
นําไปใช   ประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติ  

  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2547) อธิบายวา การจัดการความรู คือ การจัดการกับความรูท่ี
เกิดจากการประมวลสังเคราะหและจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทํา
ความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้นจนกลายเปนความรู ซ่ึงความรูนี้ครอบคลุมท้ังสวนของความรู
ฝงลึก (Tacit Knowledge)  ท่ีซอนอยูในความคิดของพนักงาน และท่ีฝงตัวอยูในองคกรกับ
ความรูชัดแจง   (Explicit Knowledge) ท่ีปรากฏในเอกสารท่ีบันทึกหรือรายงานตางๆ  ขององค
กรการจัดการความรูท้ังสองประเภทนี้ใหเปนระบบระเบียบเพื่อใหคนท่ีตองการเขาถึงไดงายและ
ดึงออกมาใชงานไดโดยสะดวก การจัดการความรูจะเกิดข้ึน  ในระดับทีมงานหรือระดับกลุมใน
องคกรท่ีตองการปฏิสัมพันธระหวางปจเจกแตละคน  เพราะการจัดการความรูจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือ
มีการปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู ระหวางทีมซ่ึงอาจเปนเนนปฏิสัมพันธบน
เครือขาย Cyber Space หรืออาจผานการ พบปะพูดคุยกันตอหนากัน 

  ศุภามนต ศุภกานต (2547) กลาววาการจัดการความรูเปนเร่ืองของการท่ีองคกรหนึ่งจะ 
สกัดคุณคาจากทรัพยสินทางปญญาของคนออกมาใหประโยชนอยางสูงสุดไดอยางไร จุดสําคัญ 
สําหรับการจัดการความรู คือ ความรูท่ีถือวามีคาสําหรับองคกรมักจะเกี่ยวของกับประสบการณ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญ 

   บุญดี  บุญญากิจ และคณะ  (2547)  กลาววาการจัดการความรูเปนกระบวนการในการนํา 
ความรูท่ีมีอยู หรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผานกระบวนการตางๆ เชน
การสรางรวบรวม แลกเปล่ียน และใชความรู เปนตน  

   อาภรณ ภูวิทยพันธุ  (2549)  กลาววาการจัดการความรู (Knowledge Management)       
เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะทําใหคนรูจักหาความรูและนําความรูมาใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบการจัดการความรูจําเปนตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
เพราะการเรียนรูอยางตอเนื่องจะทําใหเปนคนท่ีมีโลกทัศนและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  

   สรุปวา การจัดการความรู (KM) หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกัน โดย
ผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ    ดีข้ึนกวาเดิม โดยมีเปาหมายพัฒนางานและคน การบริหารจัดการเพ่ือให “คน” 
ท่ีตองการใชความรูไดรับความรูท่ีตองการใช ในเวลาท่ีตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางาน 
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     2.1.4 เปาหมายและประโยชนของการจัดการความรู และองคประกอบของการจัดการ
ความรู  

     1) เปาหมายประโยชนของการจัดการความรู  

     วิจารณ พานิช (2547) เสนอวาเปาหมายของการจัดการความรูคือ การพัฒนาคน พัฒนา
งาน โดยมีความรูและกระบวนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือรวมท้ังเปนการพัฒนาองคความรู
แลวนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน  

 ขอเสนอขางตนสอดคลองกับการอธิบายของ นฤมล พฤกษศิลป และพัชรา หาญเจริญกิจ 
(2543) ท่ีระบุวาประโยชนของการจัดการความรูมี 8 ประการ ไดแก  

1. ชวยปองกันความรูสูญหาย การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความ
เช่ียวชาญ ความชํานาญ และความรูท่ีอาจสูญหายไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงของบุคลากร  

2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยประเภทคุณภาพและความสะดวกใน
การเขาถึงความรูถือเปนปจจัยสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจเนื่องจากผูท่ีมีหนาท่ี
ตัดสินใจตองสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ  

3. ชวยใหมีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุนการทําใหผูปฏิบัติงาน
มีความเขาใจในงานและวัตถุประสงคของงานโดยไมตองมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมาก
นักจะทําใหผูปฏิบัติงาน สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตสํานึกใน
การทํางาน  

4. ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคการมีความ
เขาใจลูกคาแนวโนมของการตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสใน
การแขงขันได  

5. ชวยการพัฒนาทรัพยสิน เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู ไดแก สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา และลิขสิทธ์ิ   

6. ชวยการยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจัดการความรู มาใชเป นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้นๆ  

7. ชวยใหการบริหารลูกคา การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะ  
เปนการสรางความพึงพอใจและเพิ่มยอดขายหรือสรางรายไดใหแกองคการ  

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการ
เรียนรู รวมกันการจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความรูท่ีไมเปนทางการเปนการเพิ่ม
ความสามารถใหแกองคการในการจางและฝกฝนบุคลากร 
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รูปท่ี 2.4 เปาหมายและจุดประสงคในการจดัการความรู 
ท่ีมา: การจัดการความรู (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ, 2548) 

บุคลากรสามารถเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน 

มีความคลองตัวในการทํางาน 

ใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

ใหเกิดนวัตกรรม 

- พัฒนาการระดมความคิด 

- การนําแนวความคิดใหมมา

ใหเกิดประสิทธิผล 

- การพัฒนาผลผลิต 
- การลดตนทุน 

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

- ความผิดพลาดนอยลง 
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ   
   ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
ตามวิสัยทัศน/ยุทธศาสตร 
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

พัฒนากระบวนการ
ทํางาน 

การจัดการ 
ความรูเพ่ือ 

พัฒนาองคกร 

พัฒนาคน 
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    2) องคประกอบของการจัดการความรู 

    สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคยและคณะ (2548) อธิบายวาองคประกอบท่ีสําคัญของการ
จัดการความรู ประกอบดวย  

    1. คน (People) เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใช
ใหเกิดประโยชน รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธไดตามสภาวการณตางๆ ดังนั้นจึงควร
พัฒนาการทํางานของคนใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใหคิดเปน ทําเปน คนจึงมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก  

    2. เทคโนโลยี (Technology) ในสวนของเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือท่ีชวยคนหา จัดเก็บ 
แลกเปล่ียนและนําความรูไปใชไดงายและรวดเร็วข้ึน  

    3. กระบวนการความรู (Knowledge Process) เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจาก
แหลงความรูไปใชเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมองคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ตองเช่ือมโยง 
และบูรณาการเขาดวยกันอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับการอธิบายของ Elias, A. & Hasson, G. 
(2004) ท่ีกําหนดวาการจัดการความรูตองอาศัย 3 ปจจัย หลักท่ีตองเกี่ยวของกัน ไดแก คน 
เทคโนโลยีและกระบวนการของการจัดการความรูดังรูปท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ปจจัยหลักของการจัดการความรู 

ท่ีมา : Elias, A. & Hasson, G. (2004) 

  KM 

Technology 

  People 
(Workforce) 

Organization 
 ( Process) 
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              2.1.5 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 
  กระบวนการจัดการความรูเปนกระบวนการจัดการท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของ

ความรูภายในองคกร เปนกระบวนการท่ีชวยดึงองคความรูท่ีติดตัวบุคลากรมาจัดเก็บและ
ถายทอดใหแกบุคลากรอ่ืนในองคกร  การศึกษาการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีนี้ ไดนํารูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรูของ Turban, B. & others. (2003). ซ่ึงไดเสนอกระบวนการของ Knowledge 

Management มาใชในการจัดการความรู สําหรับกระบวนการในการจัดการความรูอยางเปน
ระบบนั้นจะแบงเปน 6 ข้ันตอนดังรูปท่ี 2.6 

 

 

 
รูปท่ี 2.6 องคประกอบของกระบวนการจดัการความรูของ Turban 

                                    ท่ีมา : Turban, B. & others. (2003).  
 

   จากรูปท่ี 2.6 อธิบายองคประกอบของการจัดการความรูของ Turban ไดดังนี้ 
1. Create คือการสรางทุนทางปญญาหรือการคนหาใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยูแลว 

ดวยการสงไปศึกษาเพ่ิมเติม การสอนงานภายในองคกรหรือหากเปนองคความรูใหม อาจจําเปน 
ตองหาจากภายนอกองคกร จากท่ีปรึกษา การเรียนรูจากความสําเร็จของผูอ่ืนและการเทียบเคียง 

2. Capture/Store   คือการเสาะหาและจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ ท้ัง
องคความรูท่ีมีอยูในรูปแบบส่ือตางๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ 
(Tacit -Knowledge) ใหเปนทุนความรูขององคกร ซ่ึงพรอมตอการยกระดับความรูและขยาย
ความรูใหท่ัวท้ังองคกรโดยงายตอไป  

3. Refine คือการเลือกหรือกรองชนิดของทุนทางปญญา หรือองคความรูท่ีตองการ 
เพ่ือ ตอบสนองกลยุทธขององคกรหรือการปฏิบัติงาน หรือการหาวาองคความรู หลักๆขององค
กรคืออะไร (Core Competency) และเปนองคความรูท่ีสามารถสรางความแตกตางเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงไดอยางเดนชัด  

Create 
การสราง 
ความรู 

Capture/Store 
การเสาะหา/จัดเก็บ 

ความรู 

Refine 
การเลือก 
ความรู 

  Monitor 
  การประเมิน 

ความรู 

Use 
การใช 
ความรู 

Distribute 
การแบงปน 
ความรู 
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4. Distribute คือการกระจายหรือการแบงปน แลกเปล่ียน เผยแพร กระจาย ถายโอน
ความรู  ซ่ึงมีหลาย รูปแบบและหลายชองทาง เชน การจัดงานสัมมนาแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกัน
และกัน การสอนงาน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน หรือมี
การถายโอนความรูในลักษณะเสมือน (Virtual) ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบ    
E-Learning เปนตน 

5. Use คือการใชประโยชน การนําไปประยุกตใชงาน กอใหเกิดประโยชนและ
ผลสัมฤทธ์ิ เกิดปญญา การขยายผลใหระดับความรูและขีดความสามารถในการแขงขันขององค
กรสูงข้ึน 

6. Monitor คือการติดตาม/ตรวจสอบ เปนการประเมินคุณคาองคความรูและ
ผลกระทบอ่ืนๆ 

 
       2.1.6 รูปแบบการจัดการความรู 

               รูปแบบการจัดการความรูท่ีไดรับความนิยมท้ังในตางประเทศและหลายองคกร คือ 
รูปแบบการจัดการความรูของบริษัทซีรอกซ คอรปอเรชัน (Xerox Corporation) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ตามแนวคิดของ Mr. Robert Osterhoff) และมีหลายองคกรในประเทศไทยท่ีมี
การนํารูปแบบนี้มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดการความรู ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 2.7 

 

 
รูปท่ี 2.7 รูปแบบการจัดการความรูของบริษัท Xerox Corporation  
ท่ีมา : ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และ เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549) 
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  วงจรการจัดการความรูบริษัท Xerox จะประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 6 
องคประกอบดวยกัน โดยประเด็นสําคัญของวงจร KM นี้ คือ การกําหนดเปาหมาย (Desired 

State) วาตองการจัดการความรูท่ีจะดําเนินการ หรือดําเนินการอยูนั้นมีเปาหมายอะไร หรือ
ผลลัพธท่ีไดจากการจัดการความรูคืออะไร ซ่ึงโดยสวนใหญแลวผลลัพธ ก็ตองสอดคลอง 
สนับสนุน หรือเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธนั่นเอง รูปแบบการ
จัดการความรูดังกลาวประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 

1) การจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior 

Management)เปนการสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการแลกเปล่ียน และแบงปนความรู ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและ ความรวมมือของบุคลากร
ทุกระดับ  

2) การส่ือสาร (Communication) เปนสวนสําคัญท่ีองคการตองมีการวาง
แผนการส่ือสารอยางเปนระบบตอ เนื่องและสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงเนื้อหา กลุมเปาหมาย       
รวมถึงชองทางในการส่ือสาร  

3) กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) เปนสวนท่ีชวยให
กระบวนการความรูสามารถเกิดข้ึนไดรวดเร็วและสะดวกย่ิงข้ึน  การเลือกกระบวนการและ
เคร่ืองมือนั้นจะตองเหมาะสมกับความรูท้ัง 2 ประเภท คือ ความรูฝงลึกและความรูชัดแจง        
ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีเอ้ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู เชน เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู      
เปนตน  

4) เรียนรู (Training and Learning) เปนการเตรียมความพรอมสรางความเขา 
ใจเพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ ในการจัดการความรู รวมถึงจัดการฝกอบรมท่ี
เหมาะสมใหกับบุคลากร  

5) การวัดผล (Measurements) เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประโยชนจาก การแลกเปล่ียนความรู  ซ่ึงจะชวยใหองคการสามารถทบทวน  
และปรับปรุงกระบวนตางๆ  เพื่อให บรรลุเปาหมายของการจัดการความรู  

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards)เปนการสราง 
แรงจูงใจในการแลกเปล่ียนความรูของคน ในองคการ ระบบการใหรางวัลจะชวยจูงใจให
บุคลากรเขารวมกิจกรรม  

ซ่ึงรูปแบบการจัดการความรูของบริษัทซีรอกซ คอรปอเรชันจะไดถูกนําไป
ประยุกตใชเปนโมเดลการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรตอไป 
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              2.1.7 กลยุทธการจัดการความรู (Knowledge Management Strategy) 
   กลยุทธการจัดการความรูไมมี รูปแบบท่ีแนนอนวาควรเปนแบบใด  ข้ึนอยูกับ
สถานการณและความเหมาะสม ไมมีสูตรสําเร็จวาวิธีการที่ใชกับองคกรหนึ่งประสบความสําเร็จ 
จะนําใชกับอีกองคกรหนึ่งสําเร็จไดเสมอไป การพิจารณาเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสม ตัวแบบกล
ยุทธ และการไดมาซ่ึงความรูตามสถานการณ แนวคิดกลยุทธจัดการความรูของ Hansen และ
คณะ (2547) เปนกลยุทธหนึ่งท่ีมีองคกรตางๆ จํานวนมากไดนําไปใชในการอางอิงและ
ดําเนินการในสวนของกลยุทธการจัดการความรูโดย Hansen และคณะ นําเสนอกลยุทธการ
จัดการความรู 2 รูปแบบคือ (สมชาย  นําประเสริฐชัย, 2552) 
   1. Codification strategy เปนกลยุทธท่ีเนนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจาก
ความรู แบบชัดแจง (Explicit Knowledge) ดังนั้นกลยุทธนี้จึงพยายามแปลงความรูทุกอยางให
อยูในรูปของความรูแบบกระจางชัดใหมากท่ีสุด การดําเนินการจึงเปนการรวบรวมขอมูลสําคัญ 
ๆ บันทึกลงในส่ือตางๆ หรือ ระบบฐานขอมูล ซ่ึงงายตอการเขาไปใชงานของทุกๆ คนในองคกร
โดยกลยุทธนี้จะมีศูนยกลางอยูท่ีคอมพิวเตอร ความรูจะถูกกําหนดเปนรหัสและเก็บรวบรวมไว
ในฐานขอมูลท่ีซ่ึงทุกคนสามารถเขาถึงและใชไดอยางงาย 
   2. Personalization Strategy เปนกลยุทธท่ีเนนการใชประโยชนจากความรูแฝงท่ีอยู
ใน    ตัวบุคคล ดังนั้นการดําเนินการตามกลยุทธนี้จึงเนนการสรางเครือขายเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปล่ียน  ความรูและถายทอดโดยตรงจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง กลยุทธนี้มีการนํา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาชวยอํานวยความสะดวกในดานการส่ือสาร แตไมมีการรวบรวม
และบันทึกขอมูล  ลง ในระบบฐานขอมูล ซ่ึงจะเนนท่ีการนําเอาความรูท่ีผูกติดกับตัวบุคคลผูซ่ึง
พัฒนาความรูนั้น ๆ ข้ึนมาเผยแพร และนําไปแบงปนกันในระหวางบุคคลตอบุคคลเปนหลัก 
   เนื่องดวยฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรโรงเรียนลําปางพานิชยการและเทคโนโลยี     ซ่ึง
เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนงานทางดานการซอมบํารุงคอมพิวเตอรโรงเรียน ซ่ึงภาระหนาท่ี
รับผิดชอบนั้นมีจํานวนมากและการแกไขปญหาตองทําอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  การเลือกกล
ยุทธท่ีใชในการจัดการความรูนั้นจะเลือกจากสถานการณและความเหมาะสมของหนวยงานและ
องคกร ซ่ึงเราจะแบงการวิเคราะหเปน 2  สวนคือ การจัดการความรูแบบเดิม และการจัดการ
ความรูแบบใหม  
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การจัดการความรูแบบเดิม (ปจจุบัน)  
การจัดการความรูแบบเดิมของฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรจะใชกลยุทธตามแนวคิด

ของ Hansen และคณะ (2547) ซ่ึงกลยุทธท่ีสนใจคือ Personalization Strategy เนื่องจากฝาย
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรเปนหนวยงานท่ีมี บุคลากรท่ีมีความสามารถท่ีจําเพาะ แตกตางกันในการ
แกไขปญหางานแตละงาน    การใชกลยุทธนี้จะเปนการเนนการถายทอดความรูจากบุคคลหน่ึงสู
อีกบุคคลหนึ่งในกรณีท่ีบุคลากรเกาออกและมีบุคลากรใหมมาทดแทนหรือมีนักศึกษาฝกงาน ซึ่ง
เปนการทําใหบุคลากรไดมีการเรียนรูและฝกฝนไดโดยตรงโดยกิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธนี้ คือ  

- มีการจัดใหมีการทํางานรวมกันระหวางฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรและบุคลากรใหม
หรือนักศึกษาฝกงาน เพื่อเนนการถายทอดความรูความสามารถในการทํางาน  จากบุคคลหน่ึง
มายังอีกบุคคลหน่ึง (แตก็ใชเวลานานในการเรียนรูกวาจะแกไขปญหาไดอยางคลอบคลุมรวดเร็ว
เนื่องดวยภาระงานของฝายซอมบํารุงท่ีมีเปนจํานวนมากและปญหามีความหลากหลาย และไมได
มีการจดบันทึกการแกไขปญหาที่ละเอียดพอ พอท่ีใหบุคลากรใหมหรือนักศึกษาฝกงานท่ีจะ
เรียนรูไดอยางรวดเร็วและคลอบคลุมในเวลาท่ีจํากัด)  

- จัดใหมีกิจกรรมการพบปะสังสรรคสรางความสามัคคีและสายสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  

- จัดใหมีการสัมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เชนความรูในการทํางาน
ความรูท่ีไดจากการอบรมแตก็ไมบอยเนื่องจากขอจํากัดท่ีกลาวมาแลวขางตน 
 

การจัดการความรูแบบใหม (ท่ีตองการ)  
การจัดการความรูแบบท่ีตองการโดยทําการปรับเปล่ียนจากแบบเดิมโดยจะใชกลยุทธคือ

กลยุทธแบบ Codification Strategy เปนกลยุทธท่ีเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเขามาเปนเคร่ืองมือท่ีชวนสนันสุนในการจัดการความรูโดยกลยุทธนี้จะมีศูนยกลางอยูท่ี
คอมพิวเตอรและการนําความรูไปใชประโยชนไดงายข้ึน โดยกิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธนี้คือ  

- มีศูนยกลางในการแลกเปล่ียนความรูของบุคลากรในหนวยงานตลอดเวลา  
- มีฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางในการจัดเก็บความรูและขาวสารที่อยูในรูปของความรูท่ี

กระจางและมีระบบท่ีใชในการสืบคนเพื่อท่ีจะนําความรูมาใชไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
- มีระบบเครือขายเพื่อเช่ือมตอและส่ือสารภายในองคกรเพื่อแลกเปล่ียนความรูในองคกร 
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         2.1.8 ปจจัยท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 
 Davenport, T. H & De Long, et al. (1998)  ไดศึกษาโครงการจัดการความรู 

จํานวน 31 โครงการของ 24 บริษัทในสหรัฐอเมริกา พบวาปจจัยท่ีทําใหระบบการจัดการความรู
ประสบความสําเร็จไดแก 

1. องคกรตองมีวัฒนธรรมท่ียืดหยุนในการจัดการความรู อุปสรรคทางวัฒนธรรม 
และภาษาที่ผูรับผิดชอบโครงการใชจะตองกลมกลืนกับวัฒนธรรมองคกร 

2. มีจุดประสงคและประโยชนตอองคกรชัดเจน เชน ชวยประหยัดงบประมาณ หรือ
ชวยทําใหเกิดรายไดแกบริษัท จะทําใหองคกรและบุคลากรเห็นคุณคาและความสําคัญของความรู 
และใหความรวมมือในการจัดการความรูมากข้ึน 

3. ผูนําดานความรูเปนคนท่ีผลักดันโครงการจัดการความรูใหเปนจริง โดยการสราง
ระบบและมีความผูกพันงาย ความกระตือรือรน Skyrme, David J. (2003). 

4. มีกระบวนการจัดการความรูท่ีเปนระบบ มีผูเช่ียวชาญดานการจัดการสารสนเทศ
สนับสนุน โดยความรวมมืออยางใกลชิดกับผูใชและผูจัดหาสารสนเทศให Skyrme, David J. 

(2003). 
5. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอาวุโส แมวาในบางองคกร การริเร่ิมการจัดการ

ความรูเกิดจากผูบริหารระดับกลาง เชน บริษัทซีเมนต (Siemens) แตในท่ีสุดแลว ผูบริหาร
อาวุโสจําเปนตองสนับสนุนดวยจึงทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการจัดการความรู 

6. มีการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี เชน ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อินทราเน็ตในการติดตอส่ือสาร มีวิธีการในการถายโอนความรูหลายวิธี เชน การใชอินเทอรเน็ต 
โลตัสโนต และการส่ือสารระดับโลก รวมท้ังการติดตอส่ือสารแบบเห็นหนา 

7. โครงสรางองคกรสนับสนุนการจัดการความรู กลาวคือ โครงสรางมีความยืดหยุน
และมีลักษณะพัฒนาความรูในองคกร มีการเขาถึงความรูไดงาย และมีการกําหนดบทบาทของคน
และกลุมคนใหชัดเจนในกระบวนการจัดการความรู 

8. บุคคลภายในองคกรการมีทัศนคติเชิงบวกกับการสราง การใชและการแบงปน
ความรู โดยการใหรางวัลจูงใจคนท่ีสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู เชน การใหรางวัลแกผูท่ี
แบงปนความรูมากท่ีสุด 

การจัดการความรูเพื่อนําไปสูคุณภาพของงานบุคลากรผูปฏิบัติงานตองมีความรูใช
ความรูและสรางความรูใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาวะแวดลอมโดยใชความรูฝงลึกท่ีอยู
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) มาใช เพื่อให
การทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและการทํางานท่ี  เปล่ียนไป 
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ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาและสรางความรูใหมๆ เพื่อความอยูรอดในสถานการณหรือ สภาวะ
แวดลอมท่ีเปล่ียนไป จึงจะถือวาไดใชกลยุทธในการประยุกตใชความรูสูคุณภาพไดอยางแทจริง  

 

       2.1.9 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึงการนําเอาเทคโนโลยี

มาใชสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ   ทําใหสารสนเทศมีประโยชน และใชงานไดกวางขวาง
มากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ ท่ีจะรวบรวมจัดเก็บใช
งานสงตอหรือส่ือสารระหวางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของโดยตรงกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการจัดการสารสนเทศ  ซ่ึงไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขางข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินการซ่ึงเกี่ยว   ของกับซอฟตแวร เกี่ยวของกับตัวขอมูล เกี่ยวของกับบุคลากรเกี่ยวของกับ
กรรมวิธีการ ดําเนินงานเพื่อใหขอมูลเกิดประโยชนสูงสุด 

 สมชาย   นําประเสริฐชัย (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ความรู และสรุปวามีงานวิจัยจํานวนมากท่ีพยายามอธิบายความสัมพันธและบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู ดังปรากฏในงานวิชาการจํานวนมากท่ีแสดงถึง
ความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาการ
จัดการความรูจะเปน กระบวนการไมใชเทคโนโลยี  เนื่องจากเทคโนโลยีถือเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ  ดังนั้นองคกรสวนใหญจึงมีการจัดสรร
งบประมาณในการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขามาเปนเคร่ืองมือในระบบการจัดการความรู  

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวย  
1. เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technologies) ชวยใหคนสามารถ       

เขาถึงความรูตางๆ งายข้ึนสะดวกข้ึนรวมท้ังสามารถติดตอส่ือสารกับผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ
คนหาขอมูล สารสนเทศและความรูท่ีตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ตและ
อินเทอรเน็ต  

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน (Collaboration Technologies) ชวยให
สามารถประสานการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ตัวอยาง 
เชน โปรแกรมกลุม Groupware ตาง ๆ หรือ ระบบ Screen Sharing  

3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage และ Retrieval Technologies) ชวยในการ
จัดเก็บและการจัดการความรูตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลและระบบการส่ือสารท่ีชวยในการสราง 
คนหา แลกเปล่ียนและจัดเก็บความรู  
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ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และ เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย. (2549) อธิบายวา เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือ   ท่ีสนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชกับการจัดการความรู เชน  

1. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document and Content Management 

Systems)  
2. ระบบสืบคนขอมูลขาวสาร (Search Engines)  
3. ระบบการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)   
4. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting Systems and VDO 

Conference)  
5. การเผยแพรส่ือผานระบบเครือขาย (E-Broadcasting)  
6. การระดมความคิดผานระบบเครือขาย (Web Board หรือ E-Discussion)  
7. ซอฟตแวรสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีม (Groupware)  
8. บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรูหรือ 
    ประสบการณ ผานพื้นท่ีเสมือน (Cyber Space)  

      ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 
ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549 : 29)  ไดสรุปจําแนก

ประโยชนของระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 
 1.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ระบบสารสนเทศชวยใหการดําเนินงานมีความ
ถูกตอง สะดวก  รวดเร็ว  กรณีท่ีองคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการ
ส่ือสารและการติดตอประสานงานมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน  การประมวลผล  การจัดเก็บขอมูล
ตลอดจนการกระจายขอมูลสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว  ทันตอเวลา  ชวยลดข้ันตอน  ทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ชวยสรางทางเลือกในการแขงขัน  ระบบสารสนเทศสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการ
แขงขันทางธุรกิจ  เพื่อสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคา  เชน  บริษัทสายการบินท่ี
สรางระบบสารสนเทศติดตอกับบริษัทตัวแทนจําหนายต ั๋ว  เพื่อการรับ-สงขอมูลขาวสารและการ
จองต๋ัวเครื่องบิน  เปนตน 
 จากแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวพอสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ  มีประโยชนตอการพัฒนา
องคกรและการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  นับตั้งแตการวางแผนพัฒนา  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปขององคกร  และ
ในขณะเดียวกันนั้น  ระบบขอมูลสารสนเทศยังมีความสําคัญตอผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุก
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ระดับในการตัดสินใจการวางแผนเร่ืองตาง ๆ ไดอยางถูกตองแมนยํา  และทันตอเหตุการณ  
ทันเวลา  อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือชวยใน   การวิเคราะหสาเหตุ  ปญหา  หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
ในการดําเนินงานสามารถนํามาปรับปรุงในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ข้ึน 

             2.1.10  ระบบเว็บล็อก (Weblog) 
             จากท่ีมา http://jingjai-21.blogspot.com (23 กันยายน 2553) ใหความหมายของ   
เว็บล็อกหรือบล็อก  Blog ยอมาจาก "Weblog" โดยตัดตัว "We" ดานหนาออกไป และหมายถึง
หนาเว็บท่ี ใครๆ ก็เขาไปอานเรื่องท่ีคนเขียนเรื่องตางๆ เอาไวไดของแตละคน  โดยมากก็จะ
อัพเดตกันได ทุกวัน และ blog มักจะสะทอนบุคลิกสวนตัวของเจาของ blog บล็อก (Weblog, 

Web log, Blog) คือ เว็บไซท (หรือสวนหนึ่งของเว็บไซท) ท่ีมีรูปแบบงายๆ สําหรับใชเขียน
บทความ ขอเขียนส้ันๆ บันทึก วิจารณ แสดงความคิดเห็น เลาเร่ือง ประสบการณ ขาวในวงการ 
ฯลฯ โดยเรียงเนื้อหาตามลําดับวันท่ีเขียน (จากใหมไปเกา ไมเรียง ตามลําดับบท) และใชภาษา
สคริปต เชน PHP อยูเบ้ืองหลังการจัดการระบบบล็อก  

     เว็บล็อก หรือ บล็อก "weblog / blog" คือ เว็บไซทชนิดหนึ่งท่ีมี entries หรือการแก
ไข ท่ีถูกลงเวลา ตามวันท่ีถูกแกไขการจัดเก็บขอมูล  

     บล็อก (Blog) มาจากคําวา เว็บ บล็อก (Web log) หมายถึง สมุดบันทึกในรูปเว็บ
ไซท หรือ เว็บไซทท่ีรวมเร่ืองราวจากการบันทึกท่ีแสดงมุมมองหรือความคิดเห็นเรียงจากใหมไป
เกาตางกับ Diary ท่ีมีของเกาข้ึนมาใหเห็นกอนของใหม blog ใหอิสระในการเขียนเร่ืองอะไรก็
ไดคํานิยาม 

      เว็บล็อกหรือบล็อก ( Web Log หรือ Blog ) ในกรณีศึกษาน้ี หมายถึงเปนหนาเว็บ
ประเภทหน่ึง สําหรับเขียนบันทึกเลาเร่ืองราวประจําวันเพ่ือส่ือสารความรูสึกนึกคิด มุมมอง 
ประสบการณ ความรู และขาวสาร  ในเร่ืองท่ีผูเขียนทานหน่ึง ๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ  
                  องคประกอบของเน้ือหาเว็บล็อกโดยในเนื้อหาของบล็อกนั้นจะประกอบดวย 3 สวน 
คือ  

      1. หัวขอ (Title) เปนหัวขอส้ันๆ ซ่ึงจะเปนหัวขออะไรก็ได เชน เปนหัวขอของ
เนื้อหา เร่ืองนั้นๆ เปนคําพูดท่ียกข้ึนมา เปนสัญลักษณเปนทอนหนึ่งของกลอนหรือเนื้อเพลง ฯลฯ  

      2. เนื้อหา (Post  หรือ Content)   เปนเนื้อหาหลักท่ีคนสรางบล็อกตองการท่ีจะ 
บรรยายเหตุการณ ความคิดเห็น ประสบการณตางๆ ของเขาเองใหเรารับรู  

      3. วันท่ีเขียน (Date) เปนวัน   เดือน   ป ท่ีเขียน  
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 สวนประกอบของบล็อกท้ัง 3 สวน นั้นถือวาเปนองคประกอบหลักของเนื้อหา   หรือ 
โพสต  ซ่ึงบล็อกแตละบล็อกจะมีเหมือนกันหมด นอกจากนี้บล็อกบางบล็อกยังมีรายละเอียด
ปลีกยอยและมีการจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆ นั้น ไมเหมือนกันก็ไดซ่ึงข้ึนอยูกับ        
เจาของบล็อกวาจะจัดวางอยางไร เชน   มีรูปประกอบหรือวิดีโอประกอบเรื่อง บางบล็อกอาจให 
ผูชมแสดงความคิดเห็น (Comment) ตอทายเนื้อหาเร่ืองก็ได   

สรุปไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญมากตอการจัดการความรู โดยเฉพาะใน
สวนของระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน  ดังนั้นผูศึกษาจึงไดประยุกตใชระบบ
เว็บล็อกและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาชวยใหการแสวงหาความรู การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  
การถายทอดความรูใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตรงตามกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว อยางไรก็ตามการจัดการความรูจะประสบความสําเร็จตองอาศัยปจจัยท่ี
สําคัญอีกหลายประการ มิใชอาศัยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น 

 

         2.1.11 ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) 

   สมชาย นําประเสริฐชัย (2552) ไดกลาววาระบบการจัดการความรูประกอบดวย กลุม
ของ เทคโนโลยี  3  ก ลุ ม  ได แก  ก ลุ ม เทคโนโลยีด านการ ส่ือสาร  ( Communication 

Technologies) กลุมเทคโนโลยีท่ีใชรวมกัน (Collaboration Technologies) และกลุม
เทคโนโลยีดานหนวยเก็บและคนคืนขอมูล (Storage และRetrieval Technologies) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุมเทคโนโลยีดานการส่ือสาร  (Communication Technologies) คือ ส่ือกลาง
ท่ียินยอมใหผูใชเขาถึงความรูและส่ือสารความรูนั้นกับบุคคล อ่ืนโดยเฉพาะผูเช่ียวชาญ ซ่ึงผาน
ทางอีเมล อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต  ตลอดจนเคร่ืองมือตางๆของระบบบนเว็บ แมกระท่ัง
เคร่ืองโทรสาร และโทรศัพท ท่ีชวยเพิ่มขีดความสามารถของการส่ือสาร 

2. กลุมเทคโนโลยีท่ีใชรวมกัน (Collaboration Technologies) เรียกอีกอยางหน่ึง
วา กลุมกรุปแวรคือการปฏิบัติงานของกลุมรวมงานหน่ึงท่ีสมาชิกมีการทํางานรวมกันภายใต
เอกสารหนึ่งในเวลาเดียวกันหรือตางเวลา หรืออาจจะในสถานท่ีเดียวกันหรือตางถานท่ีก็ตาม     
มีการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนดานความรู เชน ระบบระดมความคิดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Brainstorming) ของกลุมผูเช่ียวชาญดานตางๆรวมท้ังการใชพื้นท่ีเสมือน 
(Virtual Space) เพื่อใหบุคคลสามารถทํางานบนระบบออนไลนได ไมวาจะอยูสถานท่ีใดหรือ
เวลาใดก็ตาม 

3. กลุมเทคโนโลยีดานการจัดเก็บและคนคืนขอมูล (Storage และRetrieval 
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Technologies) ซ่ึงอยูภายใตของการใชระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อการจับความรู จัดเก็บ และ
จัดการความรูสวนตางๆ โดยตองการใชกลุมเคร่ืองมือทีตางไปจากปกติ เชน ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Document Management System) และระบบหนวยเก็บพิเศษ 
(Specialized Storage System)  

 

 แนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช  

ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549) กลาววา เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการจัดการความรู เนื่องจากเทคโนโลยีเขามาชวยในเรื่องของการ
ติดตอส่ือสาร การทํางานรวมกัน และการจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก 
รวดเร็ว ขอมูลถูกตองแมนยํา ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถทําใหการ
จัดการความรูนั้นประสบความสําเร็จ  

Laudon, K. & Laudon, J. (2004) กลาววาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีชวย
สนับสนุนการไหลเวียนขาวสารและการจัดการความรู 

การจัดการความรูท่ีไดนําหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนานั้น
สามารถ จําแนกไดตามปญหาในการทํางานของหนวยงาน ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 2.1 ตารางการเปรียบเทียบวัตถุประสงคในการพัฒนาและผลลัพธท่ีได 

กระบวนการจัดการความรู วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนา 
1.ปญหาในเร่ืองการรับรู ขาว 
   สาร/ขาวประชาสัมพันธ 

เพื่อมีระบบการจัดการกับ 
ขาวสาร/ขาวประชาสัมพันธ 

กระดานขาว, Web link 

2.ปญหาเร่ืองความลาชาใน 
  การแกปญหาในการทํางาน 

เพื่อมีระบบการแลกเปล่ียน
เรียนรู ถายทอดความรู  ท่ีได
จากการ ทํางานตลอดเวลา 

ระบบ Forum, Blog, 

Webboard, Clip VDO 

3.ปญหาเร่ืองชองทางในการ  
  ถายทอดความรูแลกเปล่ียน 
  ความรู 

เพื่อมีระบบท่ีทําใหเกิดการ 
ถายทอดแลกเปล่ียน แบงปน  
ความรูในรูปแบบตางๆ 

คลังความรู Document 

Download, Webboard, 
Blog 
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ตาราง 2.1(ตอ)  ตารางการเปรียบเทียบวัตถุประสงคในการพัฒนาและผลลัพธท่ีได 

กระบวนการจัดการความรู วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนา 
4. การลาออกของบุคลากรทํา   
    ใหความรูสูญหาย 

เพ่ือมีระบบที่ใชจัดเก็บความรู
ป อ ง กั น ก า ร สูญห า ย ข อ ง
ความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลใน
หนวยงาน 

ระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ
องคความรู DBMS, Server 

5.ปญหาในการเขาถึงความรู เพื่อมีระบบเพื่อใหบุคลากร 
เขาถึงความรูไดงาย 

ระบบ Search Engine,  

Web link 

 

              2.1.12 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) 

              Senge (1990) อธิบายวา การจัดการความรูในองคกรตองอาศัยศาสตรท่ีเรียกวา องคกร
แหงการเรียนรู ท้ังนี้องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) หมายถึง องคกรท่ี
ทํางาน ผลิตผลงานไปพรอมๆ กับเกิดการเรียนรู ส่ังสมความรู และสรางความรูจากประสบการณ
ในการทํางาน พัฒนาวิธีทํางานและระบบงานขององคกรไปพรอมๆ กัน องคกรแหงการเรียนรูจะ
มีลักษณะเปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดานตางๆ คลายมีชีวิต มีผลงาน
ดีข้ึนเร่ือยๆ ท้ังในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสรางนวัตกรรม รวมท้ังมีบุคลิกขององคกร
ในลักษณะท่ีเรียกวา วัฒนธรรมองคกร (Corperate Culture) ท่ีผูเกี่ยวของสัมพันธสามารถรูสึก
ได 

               นอกจากความหมายขององคกรแหงการเรียนรูแลว Senge (1990) ยังไดอธิบายหลัก 5 
ประการของการเปนองคกรแหงการเรียนรู และบุคคลเรียนรู ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.  บุคคลรอบรู (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากรจะเปน
จุดเร่ิมตน คนในองคกรจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยาง
ตอเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยูเสมอ 

    2.  แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด          
ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ท่ีไดจากการส่ังสม
ประสบการณกลายเปนกรอบความคิดท่ีทําใหบุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเขาใจ 
วินิจฉัย ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

    3.  การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง การสรางทัศนคติรวมของคนใน
องคกร ใหสามารถมองเห็นภาพและมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน 
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 4.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกในลักษณะกลุมหรือทีมงานเปนเปาหมายสําคัญท่ีจะตองทําใหเกิดข้ึนเพื่อใหมีการ
ถายทอดความรูและประสบการณกันอยางสมํ่าเสมอ 

 5.  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) หมายถึง การท่ีคนในองคกรมี
ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงตางๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธกันเปนระบบโดยรวม (Total 

System) ไดอยางเขาใจ แลวสามารถมองเห็นระบบยอย (Subsystem) ท่ีจะนําไปวางแผนและ
ดําเนินการทําสวนยอยๆ นั้นใหเสร็จทีละสวน 

 

ระดับของการเรียนรู 

 องคกรท่ีมีการเรียนรูจะตองมีการเรียนรูเกิดข้ึน 3 ระดับ อาจจะทีละระดับ หรือพรอมๆ 
กันท้ัง 3 ระดับ ไดแก 

1. การเรียนรูระดับบุคคล   ไดแก   การท่ีบุคลากรมีศักยภาพที่จะแสวงหาความรู พัฒนา 

ลักษณะเชาวนปญญา ทัศนคติ โดยการศึกษาคนควาดวยตนเองและแลกเปล่ียนส่ิงท่ีเรียนรูกับ
ผูอ่ืนได การเรียนรูระดับนี้เนนการกระตุนใหแตละคนใฝรูและสรางโอกาสการเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง 

2. การเรียนรูระดับกลุม ไดแก การเพิ่มพูนความรู   ลักษณะ ความสามารถของกลุมจาก
การรใหทุกคนมีสวนรวม และไดแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนมีระหวางกัน ดวยเหตุนี้การเรียนรูระดับกลุม
กลุมจะเกิดข้ึนไดโดยกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเอ้ือตอกระบวนการกลุมหรือปฏิสัมพันธของ
สมาชิกในกลุม 

3. การเรียนรูระดับองคกร ไดแก การนําความรู ลักษณะความสามารถและทุกอยาง ท่ีแต
ละบุคคลแตละกลุมมีมาใชรวมกันเพื่อเปาหมายขององคกร ท้ังนี้การเรียนรูระดับนี้จะเกิดข้ึนได
โดยองคกรตองใหอํานาจแกคนของตนเองในการใชความรูท่ีมีเพื่อองคกร และตองสรางชองวาง
สําหรับการเรียนรูท้ังท่ีเปนสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก และเวลา 
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ตาราง 2.2 ระดับการเรียนรูในองคการ (Inkpen, A. & Crossan, M. 1995) 

ระดับของการเรียนรู กระบวนการ ผลลัพธ 

การเรียนรูระดับบุคคล    

การเรียนรูระดับกลุม 

 

การเรียรูระดับองคกร 

การตีความ (Interpreting) 

การรวบรวมแนวความคิด 

(Integrating) 

การปลูกฝงและการปฏิบัติ 

(Institutionalizing) 

รูปแบบทางความคิด 

โครงสรางท่ีมีความเช่ือรวมกัน 

 

โครงสรางระบบและแบบแผน
ขององคการ 

  

จากความหมายตางๆ ขางตนนี้จะเห็นไดวามีคําหลักท่ีมีจุดเนนขององคกรแหงการเรียนรู 
คือ อิสระ สรางความรู แบงปน หลากหลายและอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นอาจสรุปความหมายขององคกรแหงการเรียนรูไดวาหมายถึงท่ีซ่ึงบุคลากรแตละ
คน แตละกลุมท่ัวท้ังองคกรมีอิสระในการเรียนรูสรางความรูท่ีหลากหลายรวมกัน แบงปนความรู 
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพที่จะกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสู
เปาหมายอยางตอเนื่อง 

สาเหตุท่ีองคกรตองมีการแปรเปล่ียนความรูสวนบุคคลไปสูความรูระดับกลุมและขยาย
ผลไปเปนความรูองคกร    หรือจากความรูองคกรไปเปนความรูระดับกลุมและความรูสวนบุคคล
นั้น เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจขององคกรท่ีเปนสถาบันการศึกษาในการถายทอดความรู ดังนั้น
ความรูของคกรท่ีนํามาใชประกอบการเปนสถาบันการศึกษาถือเปนทรัพยสินขององคกรท่ีสําคัญ
อยางหนึ่งท่ีองคกรตองรักษาและสงวนไว ระบบการจัดการความรูถือไดวาเสมือนเคร่ืองมือใน
การที่จะเพ่ิมพูนความรูและแลกเปล่ียนความรูระหวาง ความรูสวนบุคคลไปสูความรูระดับกลุม
และความรูระดับองคกร  ใหองคกรมีฐานความรูซ่ึงผูใชงานสามารถถายทอดประสบการณการ
ทํางาน ความรูความเขาใจในตัวความรูนั้นลงในไฟลเอกสาร, Clip VDO, Blog กระบวนการนี้
เปนกระบวนการแปรเปล่ียนความรูจาก Tacit Knowledge ใหเปน Explicit Knowledge หรือ
เรียกวา Externalisation โดยผานระบบการจัดการความรู ในขณะเดียวกันเม่ือผูใชงานเขามา
สืบคนขอมูลความรูท่ีตองการและไดนําเอาไปใช ผูใชงานก็จะเกิดทักษะความรูความชํานาญ 
กระบวนการนี้เปนกระบวนการแปรเปลี่ยนความรูจาก Explicit Knowledge ใหเปน Tacit 

Knowledge หรือเรียกวา Internalisation 
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กระบวนการดังกลาวนี้ เม่ือผูใชงานนําเอาความรูท่ีไดไปใชกับการทํางาน ผูใชงานก็จะมี
ความรูและประสบการณการทํางานท่ีเพิ่มมากข้ึน ผูท่ีเปนอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาก็จะ
เพิ่มเติมขอมูลความรูเขาไปในระบบการจัดการความรูซ่ึงจะหมุนเวียนเปนระบบนําไปสู
กระบวนการ Externalisation คือแปรเปล่ียนความรูจากทักษะความชํานาญประสบการณจากตัว
บุคคลไปยังกลุมและองคกรอีกคร้ัง ผลท่ีไดรับคือองคกรจะมีฐานความรูซ่ึงเปนความรูของ
องคกรซ่ึงในกรณีท่ีบุคลากรลาออกไป ผูใชงานคนใหมก็สามารถท่ีจะเขามาใชงานระบบการ
จัดการความรูนี้เพื่อศึกษาหาขอมูลความรูเพื่อใชประกอบการทํางานท่ีสามารถทดแทนกันได 
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกระบวนการแปรเปล่ียนความรูในตัวบุคคลไปยังกลุม
และองคกรจะหมุนเวียนเชนนี้สลับกันไปในระบบการจัดการความรู 

 

2.2 แนวคิดดานการพัฒนาระบบการจัดการความรู 

 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ “ระบบ”  

Banathy (1968) กลาววา ระบบ หมายถึง การรวบรวมส่ิงตางๆ  ท้ังหลายท่ีมนุษยได 
ออกแบบ และสรางข้ึน เพื่อจัดดําเนินงานใหบรรลุเปาท่ีวางไว  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)  ใหความหมายวา ระบบ คือ กลุมของส่ิงซ่ึง
มี ลักษณะประสานกันเปนส่ิงเดียวกันตามหลักแหงความสัมพันธท่ีสอดคลองกันดวยระเบียบ
ของ ธรรมชาติและเหตุผลทางวิชาการ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล 
ระบบ สังคม ระบบการบริหารประเทศ  

สรุปไดวา   ระบบ   หมายถึง   การจัดการใหองคประกอบแตละสวนท่ีมีความสัมพันธ
กัน ทํางานรวมกันได ท้ังนี้เพื่อการแกปญหาหรือชวยพัฒนาใหงานนั้นประสบความสําเร็จ  

 
องคประกอบของระบบ แบงเปน 3 สวน ไดแก  
1) ขอมูล (Input) เปนการต้ังปญหาและวิเคราะหปญหา การต้ังวัตถุประสงคหรือเปน 

การปอนวัตถุดิบ หรือส่ิงตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในขบวนการหรือโครงการตาง ๆ 
2) กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ี   

ปอนเขามาจัดกระทําหรือดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  
3) ผลลัพธ ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) เปนผลท่ีไดภายหลังจากการ

ดําเนินงานใน ข้ันของกระบวนการส้ินสุดลง ซ่ึงหมายรวมถึงการประเมินผลดวย 
จากองคประกอบท้ัง 3 สวนของระบบ สามารถอธิบายในรูปแผนผังไดดังรูปท่ี 2.8 
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รูปท่ี 2.8 องคประกอบของระบบ 

ท่ีมา : http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/system3.html  (23 กันยายน 53) 

 

จากรูปท่ี 2.8 จะเห็นวามีการนําผลที่ได หรือเรียกวา ขอมูลยอนกลับ (Feedback) จาก
ผลผลิต  หรือการประเมินผล (Evaluation)  มาพิจารณาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึง
เรียกกระบวนการนี้วา การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

2.2.2 การพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบเปนการสรางระบบใหมหรือปรับปรุงระบบงานเดิมท่ีมีอยูใหดีกวาเดิม

เพื่อ แกปญหาในการดําเนินงานบางอยาง เชน ผูใชอาจไมไดรับขอมูลท่ีตองการเนื่องจากมีความ
ตองการ เพิ่มเติมหรือส่ิงแวดลอมในการทํางานเปล่ียนไป เทคโนโลยีท่ีใชกับระบบปจจุบัน         
ลาสมัยและมีคาใชจาย ในการบํารุงรักษาสูง หรือผูบริหารตองการสรางโอกาสในการแขงขันใน
การดําเนินธุรกิจ  

ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549) ไดสรุปถึงความจําเปนใน
การพัฒนาระบบไว ดังนี้  

1) การเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  

เนื่องจากระบบเดิมไมสามารถใหขอมูลหรือทํางานไดตามตองการมีการดําเนินงานหลาย 
ข้ันตอนยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําขอมูลสรุปสําหรับการติดตามการปฏิบัติงาน 
โดยรวมขององคการและไมสามารถสนับสนุนขอมูลใหกับผูบริหารไดเปนอยางดี จึงจําเปนตอง
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสามารถชวยใหข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในและ
กระบวนการ บริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2) การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี  

เม่ือเทคโนโลยีมีราคาลดลง เทคโนโลยีท่ีใชอยูในระบบสารสนเทศปจจุบันลาสมัย คาใช
จายในการบํารุงรักษาระบบมีราคาสูง   เม่ือมีอุปกรณหรือช้ินสวนบางอยางเสียไมสามารถซอม

ขอมูลนําเขา ผลลัพธ กระบวนการ 

ขอมูลยอนกลับ 
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หรือหาอุปกรณ ทดแทนได กอปรกับความตองการท่ีจะลดตนทุนและการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการลูกคา จึงตอง รับเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชซ่ึงทําใหมีการเปล่ียนแปลงระบบการ
ทํางานท่ีมีอยูเดิม  

3) การปรับองคการและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

ระบบที่ใชงานในปจจุบันมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน  ขาดเอกสารอางอิงหรือ
เอกสารท่ีมีอยูไมไดมาตรฐาน   ทําใหการปรับปรุงหรือแกไขทําไดยากหรือมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงระบบ การควบคุม รวมท้ังความตองการปรับองคการใหเหมาะสมเพื่อสามารถ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง สภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน   ซ่ึงระบบปจจุบันไมสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดองคการจึงตอง
มองหาวิธีการหรือแนวทางใหมๆ เพื่อรักษาสวนแบงตลาดเอาไว หรือเพ่ือขยายตลาดเพิ่มข้ึน  

การพัฒนาระบบเปนวิธีการที่มีข้ันตอนท่ีชัดเจนโดยวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เปน แนวคิดท่ีมีการกําหนดรูปแบบในการพัฒนาระบบอยางมีแบบแผนมีการแบงระยะในการ
พัฒนา ระบบ  ซ่ึงแตละองคการอาจแบงระยะและข้ันตอนในแตละระยะแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม ลักษณะ ขอกําหนดขององคการทําใหวงจรการพัฒนาระบบมีรูปแบบท่ี
หลากหลายเชน 
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1. การพัฒนาระบบแบบน้ําตก (Waterfall Model)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 การพัฒนาระบบแบบน้ําตก  

ท่ีมา : ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากลุ และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549) 

 

จากรูปท่ี 2.9 การพัฒนาระบบจะเร่ิมไดก็ตอเม่ือไดทําข้ันตอน กอนหนานี้เสร็จเรียบรอย
และจะไมยอนกลับไปทําข้ันตอนกอนหนานี้อีก จึงเปรียบลักษณะการทํางาน เสมือนน้ําตกท่ีไหล
จากท่ีสูงไปท่ีต่ํา ไมมีการไหลยอนกลับทิศทางท่ีต่ําไปท่ีสูง 

 

 

 

1. การกําหนดและเลือกโครงการ  
(System Identification and Selection) 

6. การบํารุงรักษาระบบ  
    (System Maintenance) 

5. การพัฒนาและติดต้ังระบบ       
    (System Implementation) 

4. การออกแบบระบบ 
    (System Design) 

3. การวิเคราะหระบบ  
     (System Analysis) 

2.การเร่ิมตนและวางแผนโครงการ 
(System Initiation and Planning) 
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2. การพัฒนาระบบแบบน้ําตกท่ียอนกลับข้ันตอนได (Adapted Waterfall)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 2.10 การพัฒนาระบบแบบน้ําตกท่ียอนกลับข้ันตอนได 

ท่ีมา : ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากลุ และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย (2549) 

จากรูปท่ี 2.10 เปนการพัฒนาท่ีหากดําเนินการในข้ันตอนใดอยูก็สามารถยอนกลับ 
ไปข้ันตอนกอนหนานี้ไดเพื่อแกไขขอผิดพลาดหรือเพ่ือตองการความชัดเจนยอนกลับดวยลูกศร
ท่ีชี้กลับไปสูข้ันตอนท่ีอยูเหนือกวา  

3. การพัฒนาระบบอยางรวดเร็ว (Rapid Application Development) เปนการ
พัฒนาระบบท่ีมีการซํ้าในข้ันตอนการออกแบบและสรางระบบจนกวาระบบท่ีสรางไดจะไดรับ
การยอมรับดังรูปท่ี 2.11 
 

1. การกําหนดและเลือกโครงการ  
(System Identification and Selection) 

6. การบํารุงรักษาระบบ  
    (System Maintenance) 

5. การพัฒนาและติดต้ังระบบ       
    (System Implementation) 

4. การออกแบบระบบ 
    (System Design) 

3. การวิเคราะหระบบ  
     (System Analysis) 

2.การเร่ิมตนและวางแผนโครงการ 
(System Initiation and Planning) 



 
 

36 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 2.11 การพัฒนาระบบอยางรวดเร็ว ท่ีมา : Hoffer, et al (2002:19) 
 
สรุปไดวางานวิจัยเร่ือง  การพัฒนาระบบจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร

โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ผูศีกษาไดประยุกตใชวงจรการพัฒนาระบบอยางรวด
เร็วของ  Hoffer (2002) และไดเพิ่มในสวนของการประเมินระบบเปนข้ันตอนสุดทาย ดังรูปท่ี 
2.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 วงจรการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียน 

 ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 

1. การวางแผนความตองการ  
(Requirements Planning) 

5.การประเมินระบบ    
   (Evaluation) 

3.การสรางระบบ 
   (Construction) 

2.การออกแบบการใชงาน 
    (User Design) 

4.การใชงานระบบ 
  (Cutover) 

เสนหนา หมายถึง ไปขางหนา 
เสนประ หมายถึง ไปขางหนา และยอนกลับ
ได  

1. การวางแผนความตองการ  
(Requirements Planning) 

3.การสรางระบบ 
   (Construction) 

2.การออกแบบการใชงาน 
    (User Design) 

4.การใชงานระบบ 
  (Cutover) 
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   จากรูปท่ี  2.12  วงจรการพัฒนาระบบการจัดการความรู  “การซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี”  จะเร่ิมท่ีการวางแผนความตองการโดย
ศึกษาความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน  ดานผูใชระบบ จากนั้นจะทําการออกแบบระบบดวย
การสรางตนแบบ  (Prototyping) เพื่อยืนยันความถูกตองสมบูรณของขอมูลกับผูใชขอมูล 
(อาจารย ผูเช่ียวชาญ (IT Admin) ชางซอมคอมพิวเตอร )  เม่ือไดตนแบบแลวจะนํามาสราง
ระบบ  ถาระบบยังมีปญหาก็จะปรับการออกแบบไปจนกวาจะมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยหลังจากไดระบบท่ีมีความพรอมแลวจะแนะนําการใชระบบใหกับผู
ใชอีกที ข้ันตอนสุดทายคือการประเมินระบบ  รวมท้ังบํารุงรักษาระบบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

2.3 การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 จากท่ีมา ศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (http://computer.act.ac.th)ให
ความหมายของการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Maintenance) วาเปนการดูแล 
ปรับปรุง แกไข เคร่ืองคอมพิวเตอรใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอท้ังฮารดแวรและ
ซอฟตแวร 

 ในการเรียนรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรจะตองรู และเขาใจระบบการ
ทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร รวมท้ังการวิเคราะหและแกปญหา
คอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 1) ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร 

วศิน  เพิ่มทรัพย และ วิโรจน  ชัยมูล (2548) อธิบายวา คอมพิวเตอรในปจจุบัน แยก
ออกเปน 4 ชนิด คือ ไมโครคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร เมนเฟรมคอมพิวเตอร และซูปเปอร
คอมพิวเตอรปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence) หรือ A.I. หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอรท่ี
เลียนแบบการคิดแบบมนุษย เชน หุนยนตควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร  แบงเปน 2  
ประเภทใหญ ๆ  คือ หุนยนตอุตสาหกรรม  และหุนยนตบานหรือหุนยนตสวนตัว    

ประเภทของคอมพิวเตอร  แบงตามลักษณะขอมูลได   3 ประเภท คือ  

1. Analog Computer    เปนคอมพิวเตอรท่ีทํางานโดยใชหลักการวัด เชน 
คอมพิวเตอรท่ีใชตรวจคล่ืนสมองคอมพิวเตอรใชตรวจวัดสายตาและคอมพิวเตอรท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

2. Digital Computer เปนคอมพิวเตอรท่ีทํางานโดยใชหลักการนับเคร่ือง
คอมพิวเตอร ชนิดนี้จะรับขอมูลในลักษณะของตัวเลขและใหผลลัพธ ออกมาเปนตัวเลขผลลัพธท่ี
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แมนยํากวา  

3. Hybrid Computer เปนการนําขอดีทาง Analog Computer และ Digital   

Computer มาสรางเพื่อใหสามารถใชงานทางดานวิทยาศาสตรหรือ ทางอุตสาหกรรม  

 คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถจดจําขอมูลตางๆ และปฏิบัติตาม
คําส่ังท่ีบอกเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหน่ึงให คอมพิวเตอรนั้นประกอบดวยอุป
กรณตางๆตอเช่ือมกันเรียกวาฮารดแวร(Hardware) และอุปกรณฮารดแวรนี้จะตองทํางานรวมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือท่ีเรียกกันวา ซอฟตแวร(Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 4)  

2) ฮารดแวร  

ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง สวนประกอบของตัวเคร่ืองท่ีเราสามารถจับตองได ซ่ึง
ประกอบดวย 5 สวน คือ  

1. อุปกรณรับขอมูล (Input Devices) เชน แผงแปนอักขระ(Keyboard), เมาส 
(Mouse), เคร่ืองตรวจกวาดภาพ (Scanner) จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light 

Pen) เคร่ืองอานบัตรแถบแมเหล็ก (Magnetic Strip Reader)        

2. อุปกรณสงขอมูล (Output Devices)เชน จอภาพ (Monitor), เคร่ืองพิมพ 
(Printer)  และเทอรมินัล 

3. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) จะทํางานรวมกับ
หนวยความจําหลักในขณะคํานวณหรือประมวลผล โดยทําหนาท่ีตามคําส่ังของโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยการดึงขอมูลและคําส่ังท่ีเก็บไวในหนวยความจําหลักมาประมวลผล  

4. หนวยความจําหลัก คือ หนวยความจํารอม (ROM) และหนวยความจํา แรม
(RAM ) มีหนาท่ีเก็บขอมูลท่ีมาจากอุปกรณรับขอมูลเพื่อใชในการคํานวณ    และผลลัพธของการ
คํานวณกอนท่ีจะสงไปยังอุปกรณสงขอมูลรวมท้ังการเก็บคําส่ังขณะกําลังประมวลผล  

5. หนวยความจําสํารอง คืออุปกรณท่ีทําหนาท่ีในการเก็บบันทึกขอมูล และ
โปรแกรมตางๆแบบถาวรไดแก ฮารดดิสก ฟล็อปปดิสก แผนซีดีรอม  
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รูปท่ี 2.13 แสดงสวนประกอบของฮารดแวร 

ท่ีมา: http://support.mof.go.th/paycom/mainpay.htm   (1 มีนาคม 54) 

 

นอกจากความรู ความเขาใจสําหรับ 5 สวนของฮารดแวรแลว การเขาใจอุปกรณภายใน
และภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร ก็มีความจําเปนยิ่งสําหรับอุปกรณภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึง
เปนสวนท่ีเราสามารถมองเห็นไดโดยไมจําเปนตองเปดเคร่ือง สามารถแสดงรายละเอียด ดังรูปท่ี 
2.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14  แสดงสวนประกอบภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ที่มา : http://202.28.94.55/web/322161/2551/001/g138/noname5.htm (1 มีนาคม 54) 
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จากรูปท่ี 2.14 สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

1. จอภาพ (Monitor) ใชแสดงผลขอมูลหรือกราฟกท่ีไดจากการประมวลผลจากซีพียู 
2.  เคส (Case) หรือ PC Tower ใชติดต้ังอุปกรณตางๆไมวาจะเปนเมนบอรด 

ฮารดดิสก  ซีดีรอม ฟล็อปป ดิสก การดตางๆ เปนตน 

3. คียบอรด (Keyboard) ใชปอนขอมูลหรือคําส่ังตางๆเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. เมาส (Mouse) เปนอุปกรณชวยอํานวยความสะดวกในการเลือกคําส่ัง หรือเล่ือน

เคอรเซอรไปยังตําแหนงท่ีตองการ 
5. ลําโพง (Speaker) เปนอุปกรณท่ีใชแสดงเสียงจากส่ือมัลติมีเดียตางๆ 

 

ในสวนของสวนประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงจะตองแกะฝาเคสออกถึงจะมอง 

เห็นฮารดแวรภายในนั้น ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 2.15 
 

 
 

รูปท่ี 2.15 แสดงสวนประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ท่ีมา:  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/InsideComputer/computer.jpg  (1 มีนาคม 54) 
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สวนประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละสวนจะประกอบไปดวยอุปกรณตางๆ และ
ทําหนาท่ีตางกันไดแก 

A: Processor-CPU + Heat Sink 
Central Processing Unit (CPU) ถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด และเปนศูนยกลาง       

การทํางานของ PC ตัว CPU นั้น ถือวาเปน Microprocessor ประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสามารถ 
ในการจัดการคําส่ัง และการประมวลผลท่ีมีความซับซอน เปนอยางมาก ถาเราเปรียบ PC กับการ
ทํางานของมนุษยแลว เราจะเปรียบ CPU ไดเทากับเปนสมองของมนุษยเลยทีเดียว เราคงจะ
คุนเคยกันดีเวลาเลือกซ้ือ PC ท่ีมักจะตองคํานึงถึง CPU กันกอน วาจะเลือกใช Pentium 4, 

Celeron หรือ Athlon ซ่ึงนี่ก็คือตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ CPU ไดเปนอยางดี 
B : Power Supply 

Power supply ถือเปน หมอแปลงไฟฟาของระบบ เนื่องจาก อุปกรณทุกช้ิน ท่ีติดต้ังอยู
ภายใน PC นั้น จะตองไดรับ ไฟฟาหลอเล้ียง มาจาก Power Supply ดวยกันท้ังส้ิน ปจจุบันจะ
เปนสวนท่ีติดมากับเคส(case) ซ่ึงจะมีใหเลือกหลาย ๆ แบบและหลายราคาท้ังแบบท่ีเปน
เดสกทอป(Desktop) หรือจะเปนแบบทาวเวอร (Tower) Power Supply  ปจจุบันควรซ้ือท่ี 
230 วัตตเปนอยางนอย เพราะถามีกําลังไฟมากจะทําใหตอกับอุปกรณอ่ืน ๆ ไดมาก รุน ATX 
(ใหม) ขอควรระวังก็คือ  Power Supply  ราคาถูก มักจะมีตัวเลขบอกกําลังไฟสูงกวาความจริง  

C: Fan 

Fan พัดลมระบายความรอนท่ีติดมากับเคสจะไมคอยมีมาใหในทุกเคร่ือง สวนใหญ
มักจะใชพัดลมท่ีติดมากับเพาเวอรซัพพลาย แตถาตองการจะใหมีการระบายความรอนไดดีข้ึน 
อาจซ้ือพัดลมนี้มาติดเพิ่มข้ึนได โดยเฉพาะแนะนําสําหรับเคร่ืองท่ีมีการโอเวอรคลอกความเร็ว
ของซีพียู ควรติดต้ังพัดลมระบายความรอนตัวนี้ดวย จะลดอาการเคร่ืองแฮงกลงไดมาก  

D: Graphic Card 

Graphic Card ถือเปนสวนของการแสดงผล ซ่ึงจะชวยใหจอภาพของคุณแสดงภาพ
ตางๆ ไดอยางเต็มท่ี และก็เชนเดียวกับ Sound Card นั่นคือ มันถือเปน อุปกรณพื้นฐาน เพื่อ
รองรับระบบมัลติมีเดีย และก็มีผูผลิตหลายราย ท่ีนําเอาคุณสมบัติของ Graphic Card มาไวใน 
Chipset แตมันก็ใหคุณภาพท่ีไมดีนัก สําหรับ Graphic Card นี้ ก็ยังมีอีกหลายประเภทต้ังแต
การรองรับ คุณภาพในระดับ 2 มิติ ไปจนถึง การรองรับคุณสมบัติแบบ 3 มิติ ซ่ึงเหมาะสําหรับ 
นักเลนเกมส และผูใชงานในระดับ Graphic Design มืออาชีพ  

E: Sound Card 

Sound Card PC เปนตัวกลาง ในการควบคุมการทํางานท่ีเกี่ยวของกับเสียง ตั้งแตการ
บันทึกเสียง ไปจนถึงการเลนไฟลเสียงตางๆ ซ่ึงถือไดวาเปนอุปกรณพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบ
มัลติมีเดียนั่นเองอยางไรก็ตาม ในปจจุบันดวยวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการผลิต ทําใหมีการ
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พัฒนา Chipset ท่ีรวมเอาความสามารถของ Sound Card มาดวย แตมันก็ใหประสิทธิภาพท่ีไม
ดีเทาไหรนัก เม่ือเทียบกับการใชงาน Sound Card แบบแยกช้ิน  

F: Fax-Modem 

Fax-Modem เปนอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับผูใชท่ีสนใจเลนอินเตอรเน็ต ในเมนบอรด
บางยี่หอและบางรุนจะมีอุปกรณชนิดนี้อยูบนบอรดดวย โมเด็มท่ีควรซ้ือตอนนี้คือรุน 56 K ชนิด
ติดต้ังภายในและติดต้ังภายนอก โมเด็มท่ีดีเม่ือใชรับสงขอมูลผานอินเตอรเน็ต สัญญาณจะไม
หลุดงาย 

G: Expansion Slot 

Expansion Slot  สลอตเพ่ิมขยาย ภายในเมนบอรดนั้นจะ ทําหนาท่ีสําหรับตอกับการด
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับเครื่องคอมพิวเตอร จะประกอบไปดวยระบบบัสและ Port 
ตอเช่ือมท่ีหลากหลาย ซ่ึงถูกติดต้ังข้ึนมา เพื่อรองรับ อุปกรณท่ีแตกตางกันออกไป ตั้งแต IDE 

Interface ท่ีใชสําหรับตอเช่ือมกับ ฮารดดิสก และ CD-ROM ตอมาก็เปน PCI Slot ท่ีมีไว 
สําหรับการติดต้ังอุปกรณอยาง การดเสียง และการดเน็ตเวิรค สุดทายนั่นคือ AGP Slot สําหรับ
การติดต้ังกราฟกการด ซ่ึงถือเปน Port ความเร็วสูงท่ีสุดตัวหนึ่งในบรรดาท่ีเรากลาวถึงมา  

H : RAM 

Memory หรือหนวยความจํา ซ่ึงถือวาเปนหนวยจัดเก็บขอมูลท่ีทํางานไดรวดเร็วท่ีสุด 
สวนใหญแลว เราจะคุนเคยกันดี กับ กับคําวา RAM ท่ีเสมือนหน่ึง เปนตัวแทนของ
หนวยความจํากันแลว การทํางานของมัน จะทํางานควบคูไปกับ CPU จึงจําเปน ตองมีความเร็ว
ในการทํางาน และอัตราการสงผานขอมูลท่ีสูง ซ่ึงหากคุณ ยังมองไมเห็นภาพวา Memory นั้น 
สําคัญอยางไร เราก็อยากจะอธิบายวา มันก็เปรียบเสมือนกับโตะทํางานของคุณ หากคุณ ไมมีโตะ
ทํางาน เอาไวกองเอกสารตางๆ เราคงจะยุงยากไมนอยกับการจัดการกับขอมูลเหลานั้น อยางไรก็
ตามประเภทของหนวยความจํา ก็มีอยูหลากหลาย ไมใชแคเพียง RAM เทานั้น นั่นคือ  

   • Random Access Memory (RAM) ถือเปน หนวยความจํา ท่ีเราคุนเคยกันมาก
ท่ีสุด และเปนเสมือนหน่ึง ตัวแทนของหนวยความจํา ก็วาได การทํางานของ RAM นั้นจะเปน
เสมือนมือขวาของ CPU โดยท่ีขอมูลแทบท้ังหมด จะตองถูกสงผานมายัง RAM เสียกอน แลว
จึงคอยสงตอไปให CPU อีกตอหนึ่ง  

    • Read Only Memory (ROM) ถือเปน หนวยความจําถาวร ท่ีสามารถเก็บขอมูล
เอาไวไดภายใน แมวาจะไมมีประจุไฟฟา หลอเล้ียงอยู (ตางจาก RAM ท่ีเก็บขอมูลไดช่ัวคราว
เทาท่ีมี ประจุไฟฟาอยูเทานั้น) จุดประสงค ของ ROM นั่นคือ สําหรับกักเก็บขอมูลท่ีสําคัญๆ 
เอาไวอีกท้ังขอมูลเหลานี้ยังไมสามารถปรับเปล่ียนไดเพื่อปองกันปญหา การโดนไวรัสเลนงาน
หรือโดนผูไมประสงคดีจูโจมเอาได  
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     • Basic Input/Output System (BIOS) BIOS ถือเปนสวนสําคัญ ท่ีอยูบน
เมนบอรด เพื่อทําการควบคุม คาการทํางานตางๆ ของระบบ และคําส่ังการส่ือสารตางๆ ท่ี
จําเปนตองใชในระหวางบูธเคร่ืองซ่ึง BIOS นั้นก็ถือเปน ROM อีกชนิดหนึ่ง  

     • Caching ถือเปน หนวยความจํา ท่ีทํางาน ไดอยางรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงโดยตัวมันเอง        
ยังมีความสามารถ เหนือกวา RAM ดวยซํ้า การทํางานของ Cache นั้น จะคอยประสานการ
ทํางาน ระหวาง RAM และ CPU อีกตอหนึ่ง โดยทุกวันนี้ CPU รุนใหมๆ จะมาพรอม Cache 
ในตัวดวยกันท้ังส้ิน เพื่อลดปญหาคอขวดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวาง CPU และ RAM  

 I : CD-ROM Drive 

 CD-ROM Drive จัดเปนอุปกรณประเภทมัลติมีเดีย ทําหนาท่ีอานขอมูลตาง ๆ ในแผน
ซีดี ไมวาจะเปนโปรแกรม เพลง ไฟลภาพ หรือภาพยนตร ตามปกติซีดีรอมจะทําหนาท่ีอาน
ขอมูลไดเพียงอยางเดียว แตในซีดีรอมบางรุนยังสามารถเขียนขอมูลลงแผนซีดีไดดวย แตมีราคา
สูงกวามาก การเลือกซีดีรอมควรระวังในเร่ืองของการอานเพราะพบวามีเคร่ืองซีดีรอมบางรุนไม
สามารถอานแผนบางประเภทได  

 J : Floppy Drive 
 Floppy Drive เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล ขนาดท่ีเห็นอยูในปจจุบันมีขนาด 

3.5 นิ้ว และมีติดต้ังมากับคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียว เนื่องจากมีความจําเปนนอยลง ท้ังนี้เพราะ
การใชงานสวนใหญจะใชขอมูลจากจากซีดีรอมและฮารดดิสก เราจะใชในกรณีท่ีตองการ Boot 

เคร่ืองยามฉุกเฉิน หรือบันทึกงานไปใชท่ีเคร่ืองอ่ืน  
 K: Hard Disk 

 Hard Disk คือ คลังเก็บขอมูลของระบบเครื่องคอมพิวเตอรจะขาดฮารดดิสกไปเสีย
ไมได เพราะไมเชนนั้นแลว เคร่ืองคอมพิวเตอรจะไมสามารถจัดเก็บขอมูลตางๆ ลงไปใน PC 

ของเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเลย โดยตัวมันแลว ถือวาเปนส่ือเก็บขอมูลแบบถาวรท่ีมีลักษณะเปน
จานแมเหล็ก การทํางานของฮารดดิสกนั้น เปรียบเสมือนเปนตูล้ินชักสําหรับเก็บเอกสารจํานวน
มาก เพราะฉะน้ัน หากเราเปรียบเทียบกับการทํางานแบบปกติแลว เราจะเห็นไดวาเม่ือเราจะ
เร่ิมตนทํางานเราก็ตองหยิบเอกสารที่ตองการมาจากตูล้ินชัก ( หรือ ฮารดดิสก ) แลวก็นําเอกสาร
เหลานั้นมากางลงบนโตะทํางาน ( เปรียบไดกับ RAM ) เพื่อเปนพื้นท่ีทํางานอีกทีหนึ่ง  

 L: Chipset 

 Chipset เปนสวนท่ีเช่ือมโยงและควบคุมการทํางานการสงขอมูลและยังมีสวนชวยใน
การประมวลผลของระบบ ตั้งแต CPU, หนวยความจํา, IDE Drive หรือแมแตกราฟกการดอีก
ดวย อยางไรก็ตาม ตัว Chipset ดูเหมือนจะหางตัวเราสักหนอย เนื่องจากวาเวลาเลือกซ้ือนั้น เรา
ไมไดซ้ือ Chipset แยกมาตางหาก แตมันจะถูกรวมมาอยูในเมนบอรด ตั้งแตโรงงานผลิตเลย 
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ยี่หอ Chipset บนเมนบอรดจะมีความสามารถท่ีแตกตางกันและเหมาะกับซีพียูตางชนิดกัน 
นอกเหนือจาก Chipset ของ Intel ก็ยังมีของ VIA, ALi, SiS ซ่ึงแตละยี่หอจะมีท้ังท่ีสนับสนุน
การสงถายขอมูลท่ี Ultra AMD/33 และ AMD/66  

M : Main Board 

Main Board  ถือเปนอุปกรณช้ินใหญท่ีสุดท่ีอยูภายในเคร่ือง PC โดยลักษณะของมัน
แลว จะเปนแผน Circuit Board รูปรางสีเหล่ียมผืนผาซ่ึงเต็มไปดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ี
ซับซอน นอกจากนี้ ตัวเมนบอรดเอง ยังเต็มไปดวย Slot มากมายเพื่อการติดต้ังช้ินสวนตางๆ ไม
วาจะเปน CPU, RAM, Graphic Card, Sound Card รวมไปถึง อุปกรณช้ินใหญ อยาง
ฮารดดิสก, CD ROM ก็ตองทําการเช่ือมขอมูลเขามายังเมนบอรดผาน IDE Slot เชนเดียวกัน 
ดังนั้น หากเราเปรียบเทียบ กับตัว Case เปนเสมือนบาน  ตัวเมนบอรดเองก็คงเสมือนกับเปน
พื้นบาน สําหรับติดต้ังอุปกรณตางๆ นั่นเอง คนท่ีทําหนาท่ีซอมคอมพิวเตอร เรียกวา ชางซอม
คอมพิวเตอร จะใหความสําคัญกับแผงวงจรหลักหรือท่ีนิยมเรียกวาเมนบอรด (Mainboard หรือ 
Mother Board) ท้ังนี้เพราะเมนบอรดจัดเปนอุปกรณหลักและเปนศูนยกลางของระบบ
คอมพิวเตอรจะเปนแผน Circuit Board รูปรางสีเหล่ียมผืนผาซ่ึงเต็มไปดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส
ท่ีซับซอนมี Slot Port และ Bus ตางๆมากมาย เพื่อเช่ือมตออุปกรณทุกๆ ช้ินจะถูกติดต้ังภายใน 
MainBoard เขาดวยกันไมวาจะเปน หนวยรับเขาหนวยแสดงผล หนวยความจําหลัก หรือ
หนวยความจําลอง CPU, RAM, VGA Card, LAN Card, Modem, Sound Card, 

Harddisk, CD ROM และอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่อทําการเช่ือมขอมูล เขามายังเมนบอรดผาน IDE 

Slot  ท่ีอยูภายในเคร่ือง PC จึงจะทํางานได ภายใน Mainboard ประกอบไปดวยสวนตางๆ ดัง
แสดงในรูปท่ี 2.16 
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รูปท่ี 2.16 แสดงสวนประกอบตางๆของเมนบอรด 

ท่ีมา: http://www.palmengo.ob.tc/page14.htm (1 มีนาคม 54) 

 

จากรูป 2.16 อธิบายไดวา เมนบอรดประกอบดวยอุปกรณหลักดังนี้ 

  1. Port และระบบบัสตอเช่ือมภายในเมนบอรดนั้น จะประกอบไปดวยระบบบัส และ 
Port ตอเช่ือมท่ีหลากหลาย ซ่ึงถูกติดต้ังข้ึนมาเพื่อรองรับอุปกรณท่ีแตกตางกันออกไปต้ังแต  
IDE Interface ท่ีใชสําหรับตอเช่ือมกับ ฮารดดิสก และ CD-ROM พอรตตอเช่ือมกับอุปกรณ
รอบขาง พอรต (Port) เปนชองสําหรับตอเขากับหนวยรับเขาหนวยแสดงผล รวมท้ังอุปกรณ
สนับสนุนท้ังหลาย อาจเปนแผงแปนอักขระ เมาส เคร่ืองพิมพ ในปจจุบันพอรตท่ีมีการใชอยู 
ไดแก พอรตแบบอนุกรม (Serial Port) พอรตแบบขนาน (Parallel Port) และยูเอสบี (USB 

Port)  

 2. สล็อต (Slot) มีลักษณะเปนชองสําหรับเสียบอุปกรณ เชน RAM โมเด็มแบบติดต้ัง
ภายในหรืออุปกรณอ่ืนท่ีชวยขยายความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรบน
เมนบอรดประกอบดวยสล็อตท่ีเสียบอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

         2.1)  สล็อตเสียบ RAM เปนตําแหนงท่ีเสียบหนวยความจําหลักแบบ RAM โดย 
RAM ท่ีจะนํามาเสียบลงในสล็อตนี้ตองเปนแบบท่ีสล็อตนี้รับไดเทานั้น ดังนั้นการเปล่ียนหรือ
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เพิ่ม RAM ผูใชตองศึกษาชนิดของแรมท่ีเขากับสล็อตเสียกอน 

        2.2) สล็อต PCI เปนชองสําหรับเสียบอุปกรณตางๆ ท่ีตองการตอเพิ่มเติมเขากับ
คอมพิวเตอร ซ่ึงโดยท่ัวไปอุปกรณเหลานั้นจะไดรับการออกแบบในรูปของการดสําหรับเสียบ
เพิ่มเติมตามตองการ เชน การดเสียง การดแสดงผล โมเด็มแบบติดต้ังภายในการดสําหรับ
เช่ือมตอเครือขายหรือการดแลน        

       2.3)  สล็อต ISA เปนชองเสียบสําหรับอุปกรณเพิ่มเติมเชนเดียวกับสล็อต PCI 
สล็อต ISA เปนรุนท่ีเกากวาและเมนบอรดรุนใหมสวนใหญไมมีสล็อตประเภทนี้แลว 

          2.4) สล็อต AGP เปนสล็อตสําหรับเสียบการดแสดงผลความเร็วสูง ซ่ึงชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแสดงผลทางจอภาพ 

  3. ซ็อคเก็ต (Socket) สําหรับเสียบซีพียู ปนตําแหนงท่ีเสียบซีพียูซ่ึงจะตองเปนรุนท่ีเขา
ไดรับเมนบอรดเชนเดียวกับแรม 

  4. ชิปเซ็ต (Chipset) ถือไดวาเปนองคประกอบหลักของเมนบอรด และติดมากับ
เมนบอรดทุกชิ้นไมสามารถแกไขได ชิปเซ็ตเปนอุปกรณท่ีกําหนดคุณสมบัติของเมนบอรด
ควบคุมสวนประกอบตางๆ เปนอุปกรณท่ีกําหนดวา RAM ซีพียู และอุปกรณชนิดใดท่ีสามารถ
เขากับเมนบอรดได และมีขีดจํากัดในการขยายความสามารถเพียงใด ดังนั้นในการเลือกซ้ือ
เมนบอรดผูซ้ือตองพิจารณาจากชิปเซ็ตนี้ 

5. ข้ัวตอไอดีอี (IDE) เปนข้ัวสําหรับตอสายสงขอมูลชนิด IDE เขากับฮารดดิสกและ
ซีดีรอม เพื่อสามารถถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณเหลานั้นเขามาประมวลผล     

3) ซอฟตแวร  
ซอฟตแวร (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําส่ังทําชวยใหคอมพิวเตอร         

ทํางานไดซอฟตแวรเปนองคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนมากในการควบคุมการทํางานของ    
เคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1. ซอฟตแวรระบบ มีหนาท่ีควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร
และเปนตัวกลางระหวางผูใชกับคอมพิวเตอรหรือฮารดแวร   ซอฟตแวรระบบ   สามารถแบง 
เปน 3 ชนิดใหญ คือ  

1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณพวงตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร   ตัวอยางโปรแกรมท่ีนิยมใชกันใน ปจจุบัน เชน UNIX,  

DOS,  Microsoft Windows  
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1.2  โปรแกรมอรรถประโยชน ใชชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรในระหวางการประมวลผลขอมูลหรือในระหวางท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอรตัวอยาง
โปรแกรมนิยมใชกันในปจจุบัน เชน โปรแกรมเอดิเตอร (Editor)  

1.3  โปรแกรมแปลภาษา ใชในการแปลความหมายของคําส่ังท่ีเปนภาษา
คอมพิวเตอร ใหอยูในรูปแบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรเขาใจและทํางานตามท่ีผูใชตองการ 

2. ซอฟตแวรประยุกตเปนโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพื่อทํางานเฉพาะดานตามความ
ตองการซ่ึงซอฟตแวรประยุกตนี้สามารถแบงเปน 3 ชนิด คือ  

2.1 ซอฟตแวรประยุกตเพื่องานท่ัวไป เปนซอฟตแวรท่ีสรางข้ึนเพื่อใชงาน
ท่ัวไปไม เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอยางเชน Word rocessing, Spreadsheet, Database 

Management เปนตน     
2.2  ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรท่ีสรางข้ึนเพื่อใชในธุรกิจ

เฉพาะตามแตวัตถุประสงคของการนําไปใช  
2.3  ซอฟตแวรประยุกตอ่ืนๆ เปนซอฟตแวรท่ีเขียนข้ึนเพื่อความบันเทิงและ

อ่ืนๆนอก 
2.4 เหนือจากซอฟตแวรประยุกตสองชนิดขางตน ตัวอยาง เชน Hypertext 

Personal Information Management และซอฟตแวรเกม ตาง ๆ เปนตน  

   

    4) การวิเคราะหและแกปญหาคอมพิวเตอร 
 ในสวนของผูใชคอมพิวเตอรท่ัวไป มักพบกับปญหาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรอยู
บอยๆ สวนใหญแลวตองทําการเรียกชางเทคนิคเพื่อทําการตรวจซอม ซ่ึงถาหากวาในหนวยงาน
นั้นไมมีชางเทคนิค หรือบุคคลท่ีทําจะการแกไขปญหาได จําเปนตองใชบริการจากรานซอม
ท่ัวไปซ่ึงจะตองมีคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน 
 การรวบรวมปญหาจะเปนปญหาท่ัวไปที่ไมเจาะลึกไปถึงทางดานเทคนิคเปนปญหาท่ีมัก
พบเสมอสําหรับผูใชท่ัวไป (ไมรวมถึงชางเทคนิค) ซ่ึงเม่ือพบปญหาท่ีเกิดข้ึนจะตองใชเวลาใน
การตามชางเทคนิคใหมาทําการแกไขให แมวาปญหานั้นอาจดูงายในสวนของชางเทคนิค แตผูใช
ท่ัวไป มันเปนเร่ืองใหญเสมอ 
 แนวทางในการวิเคราะหและแกปญหาเบ้ืองตนสําหรับผูใชท่ัวไป เปนแนวทางท่ีจะ
สามารถทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานเปนปกติในเบ้ืองตนกอนที่จะทําการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องตอไป  ในการที่จะทําการวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร จําเปนท่ีผูใชท่ัวไปตองทราบถึงการทํางานของระบบคอมพิวเตอรกอน ตองทราบวา
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เคร่ืองคอมพิวเตอรเร่ิมทํางานอยางไร เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนก็จะสามารถท่ีจะวิเคราะหไดวาปญหา
เกิดข้ึนท่ีสวนใด ทําใหการกําหนดสาเหตุไดแคบลง การแกปญหาก็สามารถท่ีจะทําไดงายข้ึน 
 
ข้ันตอนการเร่ิมทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร สามารถเกิดข้ึนไดท้ังในสวนของฮารดแวร และ
ซอฟทแวร การท่ีจะทําการแกไขปญหานั้นๆ ตองกระทําอยางเปนข้ันตอน โดยเรียงลําดับไดดังนี้ 

1.  ทําการวิเคราะหวาปญหาเกิดท่ีสวนใด 
2.  ทําใหระบบตอบสนองการทํางานใหได 
3.  ทําใหเคร่ืองสามารถบูตระบบใหไดอีกคร้ัง 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูในสภาพปกติจะมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 
1. ฮารดแวรทํางาน และจัดการตามท่ีระบุไวอยางถูกตอง 
2. BIOS มีการโหลด MBR(Master Boot Record) และสงผานการควบคุมไปท่ี

MBR 

3. MBR ทําการโหลด DBR(Dos Boot Record) และสงผานการควบคุมไปท่ี DBR 

4. DBR ทําการโหลดไฟลท่ีซอนไว 
5. ไฟลท่ีซอนไวคือ IO.SYS ทํางานและทําการอาน CONFIG.SYS และไฟล

MSDOS.SYSทํางาน 
6. โหลดไฟลคําส่ัง  COMMAND.COM   ของผูใชเคร่ืองมีการทํางานใน AUTOEXEC.BAT 

 
ในการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีตองทําความเขาใจและควรศึกษาอยาง

ยิ่งนั่นคือ การ POST เสียงของ BIOS (เสียงดังท่ีออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรซ่ึงผูใชสามารถได
ยินเสียงเหลานั้นได) รหัสเสียงของ BIOS แตละยี่หออาจจะแตกตางกันไป แตสวนใหญรหัส
เสียงจะใชสองลักษณะ คือเสียงส้ัน และเสียงยาว และใชท้ังสองแบบรวมกัน เพื่อใหได
ความหมายท่ีมากพอ สําหรับเสียงของ BIOS ยี่หอยอดนิยม ไดแสดงดังตาราง 2.3 และตาราง 2.4 
เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
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 ตาราง 2.3 รหัสเสียง BIOS Award 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 2.4 รหัสเสียง BIOS AMI 

เสียง ความหมาย 
ส้ัน 2 คร้ัง POST ไมผาน มีปญหา 
ไมมีเสียง แหลงจายไฟ หรือเมนบอรดมีปญหา 
เสียงตอเนื่อง แหลงจายไฟ หรือเมนบอรดมีปญหา หรือ

หนวยความจํา RAM มีปญหา 
ยาว1 ส้ัน 2 การดแสดงผลมีปญหา (MDA, CGA) 
ยาว 1 ส้ัน 3 การดแสดงผลมีปญหา (EGA) 
ยาว 1 คร้ัง การทดสอบเรียบรอย ไมมีปญหา 

  
จากตารางรหัสตัวอยางเสียงของ BIOS ซ่ึงเปน ยี่หอท่ีนิยมใชโดยทั่วไปในเครื่องท่ีเปน

แบบ Home User สวนยี่หออ่ืนๆ เชน BIOS Phoenix จะมีใชในเคร่ืองประเภทแบรนดเนม เปน
สวนใหญ ในสวนของรหัสเสียงก็ใกลเคียงกัน ท้ังนี้ผูใช หรือผูดูแลระบบจะตองใชการสังเกตเอง 

สรุปไดวา ผูท่ีตองการจะซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรจําเปนตองมีความรู ความ
เขาใจในบริบทพ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยเฉพาะในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร               
การวิเคราะหและแกปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน รวมท้ังในปจจุบันยังตองเพ่ิมความเขาใจในเร่ือง   
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอีกดวย 

เสียง ความหมาย 
ส้ัน 1 คร้ัง POST ผาน ทุกอยางปกติ 
ส้ัน 2 คร้ัง POST ไมผาน มีปญหา 
ไมมีเสียง แหลงจายไฟ หรือเมนบอรดมีปญหา 
เสียงตอเนื่อง แหลงจายไฟ หรือเมนบอรดมีปญหา หรือ

หนวยความจํา RAM มีปญหา 
ยาว 1 ส้ัน 1 เมนบอรดมีปญหา 
ยาว1 ส้ัน 2 การดแสดงผลมีปญหา (MDA, CGA) 
ยาว 1 ส้ัน 3 การดแสดงผลมีปญหา (EGA) 
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2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากการไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม
งานวิจัยซ่ึงมีความหลากหลายขององคกร โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

จิรชาติ  ตั้งคุปตานนท (2546) ไดศึกษาเร่ือง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูใน
องคกรกอสราง” มีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการความรูท่ีใชอยูใน
องคกร ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะไดมาจากการสัมภาษณบุคคลในระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของคือวิธีการ
และข้ันตอนในการระบุความรูท่ีจําเปนสําหรับการใชงาน ปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
ความรูซ่ึงประกอบดวย บรรยากาศในการทํางาน วัฒนธรรมขององคกร ระบบการทํางาน โดย
อุปสรรคท่ีสําคัญซ่ึงทําใหการบริหารความรูไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรมาจากการท่ีพนักงาน
ขาดความรูเขาใจในการบริหารจัดการความรู 

ศรีศักร  วัลลิโภดม (2547) ศึกษาเร่ือง “การจัดการความรูในชุมชน อ.แมสรวย อ.เวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ “นิเวศวัฒนธรรม” ท่ีทําใหคนใน
ทองถ่ินไดมีโอกาสเรียนรูวิถีชีวิตความเปนมาแตดั้งเดิมของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู เปนการศึกษา
อดีตเพื่อคนหารากเหงาของชุมชน กลุมประชากรคือ คนท่ีอยูในทองถ่ิน ไดแก พระภิกษุสงฆ 
ชาวบาน นักวิชาการและนักพัฒนาอิสระ ผลการศึกษาพบวาคนใน 2 อําเภอนี้ทําอาชีพ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงทําใหการจัดการเร่ืองน้ําถือเปนส่ิงสําคัญ การจัดการความรูทําให
เกิดกลุมแกนนําตางๆ เชน กลุมเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมท่ีไดจัดสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินข้ึนท่ีวัด
ศรีสุธาวาส  กลุมคนเฒาคนแก ไดจัดทํากิจกรรมของเลนพื้นบานท่ีพัฒนาข้ึนมาจากภูมิปญญา
ดั้งเดิม  กลุมเด็กรักษปลา เปนการนําเด็กใหมารวมเรียนรูปญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี การจัดการ
ความรู เปนกลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการจัดการแบบวิถีไทย ท่ีใหคุณคากับเร่ืองการชวยเหลือ
เกื้อกูล การยอมรับเช่ือฟงกัน เปนการจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน เปนความรูท่ีกลมกลืนกับวิถีชีวิตความเปนอยู 

รัชนี  เสารสุวรรณ (2549) ทําการศึกษา เร่ือง “ชุมชนนักปฏิบัติ : เครือขายโครงงาน
วิทยาศาสตร  ชุมชนนักปฏิบัติ : เครือขายโครงงานวิทยาศาสตร (Communities of Practice : 

Science Project Network)” เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร     
ของผูท่ีสนใจในเร่ืองโครงงานวิทยาศาสตรและความรูทางดานวิทยาศาสตร  สําหรับแลกเปล่ียน
ความรู  ประสบการณ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรูดวยการสรางชุมชน
นักปฏิบัติ   การเลาเร่ือง  กระดานเสวนา บทความ  และแบบสํารวจออนไลน   ใชกลยุทธการ
ประชาสัมพันธ    และวิทยากรกระบวนการ กระตุนใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ และมีเผยแพรความรู
เกี่ยวกับโครงงานของชุมชนนักปฏิบัติ ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูในเร่ืองโครงงานท้ังใน
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ชุมชนและระหวางชุมชน ความรูทางวิทยาศาสตร  เปนโอกาสใหเกิดการเรียนรูใหมๆ และ
ยกระดับความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

ปยนุช รวมทรัพย (2551) ทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการแบงปน
ประสบการณและแลกเปล่ียนความรูของพนักงานระดับวิศวกรและหัวหนางานในสายงาน
เทคนิค ภายในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน : กรณีศึกษา  ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ เครือซิ
เมนตไทย”มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการถายทอดแลกเปล่ียนความรู ภายในธุรกิจกระดาษและบรรจุ
ภัณฑ ซ่ึงไดนําแนวคิดนี้ นํามาเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพองคกรและบุคลากรภายใตโครงการท่ี
ใชช่ือเรียกกันวา ชุมชนนักปฏิบัติหรือเปนสังคมการเรียนรูรวมกัน  (Community of Practice : 

COP ) เพื่อสรางนวัตกรรมจากการศึกษาทําใหทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการแบงปน
แลกเปล่ียนความรูของพนักงานซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปเปนแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธการจัดการความรูและเสริมสรางพฤติกรรมการแบงปนความรูของพนักงาน ธุรกิจ
กระดาษและบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทยและประยุกตใชกับองคกรอ่ืนๆใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน     

 ลัทธวัฒน สอนศรีนุสรณ (2552) ทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการความรูภูมิปญญาพื้นบาน
ลานนา เร่ือง กลองสะบัดชัย” วัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการ
ถายทอดความรูกลองสะบัดชัยจากภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา และ 2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา เร่ือง กลองสะบัดชัย วิธีการศึกษาประกอบดวยการลงพื้นท่ีเพื่อ
ศึกษารูปแบบความรูการตีกลองสะบัดชัยและการพัฒนาระบบการจัดการความรูในการศึกษา
รูปแบบดังกลาวทําใหทราบวาพอครูถายทอดความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป 
โดยใชวิธีการสาธิตแลวใหลูกศิษยปฏิบัติตามจนเกิดความชํานาญ ขอจํากัดท่ีพบคือ ลูกศิษยตอง
ไปขอรับการถายทอดความรูตามสถานท่ีและเวลาที่พอครูนัดหมายเทานั้น จากขอจํากัดนี้ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดโมเดลการจัดการความรู และพัฒนาระบบการจัดการความรู “กลองสะบัดชัย” ใน
ลักษณะเว็บไซตการจัดการความรู โดยเนนเวทีแลกเปล่ียนความรู อันกอใหเกิดการสรางและ
ปรับเปล่ียนความรูฝงลึกเปนความรูชัดแจงตามโมเดล SECI รวมทั้งมีสวนนําเสนอขอมูลท่ีเปน
บริบทสําคัญของกลองสะบัดชัย ในการพัฒนาระบบ ผูวิจัยใชโปรแกรมจูมลาในการบริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต ใชโปรแกรมดิสกัสบอรดในการบริหารจัดการเว็บบอรด ซ่ึงผูใช
สามารถเขาสูระบบทางยูอารแอล http://www.km-sabadchai.com 

เคร่ืองมือท่ีใชประเมินระบบคือแบบสอบถามซ่ึงแบงเปน 2 สวนไดแก การประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบและการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความรู กลุมประชากร
ท่ีประเมินระบบ ประกอบดวย กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมลูกศิษย กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูสนใจ 
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ผลการประเมินพบวา ผูเช่ียวชาญ ลูกศิษยและผูสนใจเห็นวาการใชงานระบบมีประสิทธิภาพใน
ระดับมาก ท่ีคาเฉล่ีย 4.34 สําหรับผูดูแลระบบเห็นวาการใชงานระบบมีประสิทธิภาพในระดับ
มากเชนกันท่ีคาเฉล่ีย 4.38 ดานประสิทธิผลของการจัดการความรู กลุมผูสนใจเห็นวามี
ประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉล่ีย 4.60  สวนลูกศิษยและผูเช่ียวชาญเห็นวามีประสิทธิผล
ในระดับมาก ท่ีคาเฉล่ีย 4.47 และ4.33 ตามลําดับ นอกจากน้ันเพื่อใหทราบผลของการจัดการ
ความรูในภาคปฏิบัติ ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณพอครูและลูกศิษย สรุปไดวาลูกศิษยสามารถนํา
ความรูจากระบบไปฝกปฏิบัติไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง และตองใหพอครูประเมินความถูกตอง
อีกคร้ัง 

ปรีชญากรณ ไชยาโส (2553)ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดการความรูของ
หนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู งานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยจะเปนการพัฒนา
ระบบความรูท่ีชัดแจงและความรูท่ีฝงอยูในตัวคน โดยเจาะจงศึกษาเฉพาะความรูท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานประจําปกติ ท่ีจะชวยใหบุคลากรในคณะฯแกไขปญหา ลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาตนเอง พัฒนางานดวยการนําความรูท่ีมีอยูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หนวยงาน เนนในสวนของการสราง(Create) ความรู และแบงปน (Share) ความรู โครงการ
พัฒนาเคร่ืองมือบริหารจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร และโครงการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรู มาเปนกรอบในการเช่ือมโยงในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยดําเนินการพัฒนาระบบจัดการความรูคร้ังนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรหลักดานการจัดการความรูของคณะฯ และไดใหขอเสนอแนะไววา ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการจัดการความรูดวย  

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีนําดวย IT และการจัดการความรูท่ีนํา
ดวยคน เพื่อนํามาประสานสอดคลองกัน เนื่องจากการจัดการความรูดาน IT ดานเดียว มีขอจํากัด
ในการที่ไมสามารถเขาไปจัดการกับความรูท่ีอยูในตัวคนได และควรจะมีการนําผลของการวัดมา
ใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดียิ่งขึ้น 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามลําดับขางตน ผูศึกษาจะไดนําไปใชให
เปนประโยชนในการวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร เพื่อการออกแบบและพัฒนา
ระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรตอไป 

 

 



 
 

53 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
จากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคความรู  ผูศึกษาไดนําหลักความรูตางๆมา 

ประกอบกันเพื่อพัฒนาระบบจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ โดยเสนอในรูปแบบของกลยุทธการจัดการความรู
และข้ันตอนการศึกษาและพัฒนาระบบในบทถัดไป 

 
 
 
 
 

ระบบจัดการความรูการซอมบํารุงเครือ่งคอมพิวเตอร 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

การจัดการ
ความรู โปรแกรม

จูมลา 

เทคโนโลยีสาร 
 สนเทศกับการ 
   จัดการความรู 

แนวคิดในการ
พัฒนาระบบ
จัดการความรู

 ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร 

-หลักการจัดการ 
 ความรู 
-กระบวนการจัดการ
ความรู 
-องคประกอบของการ
จัดการความรู 
-กลยุทธในการจัดการ
ความรู 
-แบบสอบถามและ 
ประเมินการจัดการ
ความรู 

- เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ 
- ระบบเว็บล็อก 
- ระบบการจัด 
   การความรู 

 - องคประกอบของ
ระบบจัดการความรู 

 - การพัฒนาระบบ 
 จัดการความรู 

 - ขอจํากัดและสภาพ
ปญหาในการซอม  
บํารุงเครื่อง  
คอมพิวเตอร 
 

 - องคประกอบพ้ืน 

  ฐานของเครื่อง 
   คอมพิวเตอร 
 -การวิเคราะหและ 
   แกปญหาคอม 

   พิวเตอร 

 -ความตองการ 
   ของระบบ 
-การรองรับการทํางาน 
 ในการจัดการความรู 
- อนาคตของโปรแกรม 

 


