
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปน การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความรู การซอมบํารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ภายใตกลยุทธ “พัฒนาโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยีเปนองคกรเรียนรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” (กลยุทธการ
จัดการความรูแบบ Codification Strategy ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีเนนใหความสําคัญกับการใชประโยชน
จากความรูแบบชัดแจง) ดังนั้นกลยุทธดังกลาวจึงพยายามแปลงความรูฝงลึกท่ีอยูในตัวชางซอมบํารุง
คอมพิวเตอรและผูเช่ียวชาญใหอยูในรูปของความรูชัดแจงใหมากท่ีสุด การดําเนินการจึงเปนการ
รวบรวมและคัดกรองขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร กอนจะบันทึกลงใน
ระบบคอมพิวเตอรหรือระบบฐานขอมูล ซ่ึงงายตอการเก็บรักษาและเขาไปใชงานของคนในองคกร 
กลยุทธดังกลาวจะมีศูนยกลางอยูท่ีคอมพิวเตอร ความรูจะถูกกําหนดเปนรหัสและเก็บรวบรวมไวใน
ฐานขอมูลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดทุกท่ีและศึกษาหาความรูไดงาย ท้ังนี้กลยุทธการจัดการความรู
แบบ Codification Strategy ไดสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรูของ Turban, B. &  

others. (2003) ท่ีเปนกระบวนการจัดการหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูภายในองคกร 
เปนกระบวนการท่ีชวยดึงความรูท่ีติดตัวบุคลากรมาจัดเก็บและถายทอดใหแกบุคลากรอ่ืนในองคกร
ไดศึกษาเรียนรูและนํามาใชในการแกไขปญหาในงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีข้ึน ท้ังนี้
สามารถอธิบายกลยุทธของการจัดการความรูนี้ ดังตาราง 3.1 ในหนาถัดไป 
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ตาราง 3.1 กลยุทธการจัดการความรู 

ตัวชี้วัด กลยุทธ การดําเนินการ 
กระบวนการ 

จัดการความรูของ  
       Turban 

ชุมชนนักปฏิบัติมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
เว็บไซตการจัดการ
ความรูอยางเปน
รูปธรรม 

การพัฒนาโรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยีเปนองคกร
เรียนรูดานการซอม
บํารุงเครื่องคอมพิวเตอร

1.กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวม  
   ขอมูล  

การสราง 
 

2.ตรวจวัดระดับความรู รูปแบบ
และวิธีการใชความรูดานการซอม
บํารุง เครื่องคอมพิวเตอร ของ
บุคลากรในองคกร  

การเสาะหา/ 
การจัดเก็บ 

 

3.ข อ จํ า กั ด และสภ าพปญหา
เกี่ ยวกับการซอมบํารุ ง เครื่ อง
คอมพิวเตอรในองคกร คัดกรอง
ความรูและจัดหมวดหมูความรู 

การเลือก 

4. วิเคราะหหาความตองการของ
ผูท่ีเกี่ยวของ เลือกใชกลยุทธการ
จัดการความรู ท่ี เหมาะสมและ
กําหนดโมเดลการจัดการความรู 
เพื่อเนนการแบงปนการเรียนรูใน
รูปแบบส่ือต างๆ ท่ี เข าใจและ
เขาถึงไดงาย 

การแบงปน 
 

5.ออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการความรู ก ารซอมบํารุ ง
เครื่องคอมพิวเตอรและนําระบบ
ไปใชงานจริงกับกลุมนักปฏิบัติ 

การใช 

6.ประเมินประสิทธิการใชงานผล
ระบบและประสิทธิผลของการ
จัดการความรู 

การประเมิน 
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3.1 ขอบเขตการศึกษา  
ในข้ันตอนการดําเนินวิจัยนี้ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (IT) มาชวยใหคนไดเกิด

การสราง การจัดเก็บ การแบงปนความรูและการนําความรูไปใชงาน ใหเกิดข้ึนจริงในองคกร โดยได
พัฒนาระบบในลักษณะเว็บไซตการจัดการความรู (KM Website) ซ่ึงจะเช่ือมโยงท้ังความรูท่ีชัดแจง 
(Explicit Knowledge) และความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร อนึ่งความรูท่ีใชในระบบดังกลาว ไดเลือกศึกษาเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานปกติ 
อันไดแก ความรูดานฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน (Computer Network) รวมถึงเทคนิคการติดต้ัง การซอมบํารุงและวิธีการแกไขปญหา         
ตาง ๆ  โดยมีขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ 
 3.1.1 กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1.2 ตรวจวัดระดับความรู รูปแบบและวิธีการใชความรู ดานการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรของบุคลากรในองคกร  
 3.1.3 หาขอจํากัดและสภาพปญหาเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในองคกร 
 3.1.4 วิเคราะหหาความตองการของผูท่ีเกี่ยวของและกําหนดโมเดลการจัดการความรู 
 3.1.5 ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
นําไปใชงานจริงกับกลุมนักปฏิบัติ 
 3.1.6 ประเมินประสิทธิภาพของการใชงานระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความรู 

3.1.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล (การสราง) 
 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 
    1.1 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากการใชแบบสอบถามและ

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูท่ีเกี่ยวของในโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
 1.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการศึกษาหนังสือ 

เอกสารส่ิงพิมพตางๆ บทความทางวิชาการ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในคร้ังนี้ 
 2) ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2.1 ประชากรที่ทําการศึกษาขอมูล ไดแก  
  1)  หัวหนาฝายงาน IT จํานวน 1 คน  

   2)  ผูเช่ียวชาญ (IT Admin) จํานวน 1  คน  
   3)  ชางซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร (ผูดูแลระบบ) จํานวน 3 คน  
   4)  กลุมนักปฏิบัติ (อาจารย) จํานวน 178 คน  
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 2.2 กลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาขอมูล ไดแก  
  1)  กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินทิศทางและการใหความรวมมือในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู เร่ือง การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี  จําแนกออกเปน  

       (1)  หัวหนาฝายงาน IT จํานวน 1 คน  
       (2)  ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ( ผูดูแลระบบ ) จํานวน 3 คน  

  2) กลุมตัวอยางสําหรับแบบประเมินผลระดับความรู ทักษะและการใหความ 
รวมมือในการพัฒนาระบบการจัดการความรู เร่ือง การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จําแนกออกเปน  

       (1)  กลุมนักปฏิบัติ (อาจารย ) จํานวน 178 คน  
  3) กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินการประเมินประสิทธิภาพ ของการใช
งานเว็บไซตระบบการจัดการความรู เร่ือง การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร โรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปนการประเมินโดยผูใชท้ังหมด จําแนกออกเปน 

  (1)  ผูเช่ียวชาญ (IT Admin) จํานวน 1  คน  
  (2)  ชางซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ( ผูดูแลระบบ ) จํานวน 3 คน  
       (3)   กลุมนักปฏิบัติ (อาจารย ) จํานวน 178 คน  

  4) กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินการประเมินประสิทธิผล ของการใชงาน
เว็บไซตระบบการจัดการความรู เร่ือง การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี ซ่ึงจะเปนการประเมินโดยผูใชท้ังหมด จําแนกออกเปน 

  (1)  ผูเช่ียวชาญ (IT Admin) จํานวน 1  คน  
  (2)  กลุมนักปฏิบัติ (อาจารย ) จํานวน 178 คน 
 3) การศึกษาองคกร 

     เพื่อไดทราบถึงรูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร               
ผูศึกษาจึงตองทําความเขาใจกับบริบทขององคกรกอน ท้ังนี้สามารถสรุปไดวา 

      โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (Lampang College of commerce 

and Technology LCCT ) ตั้งอยูเลขท่ี 173 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง52100 เปน 
โรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปดสอนหลักสูตร
อาชีวศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ ภายใตวิสัยทัศน และความมุงม่ัน ของ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ 
ท่ีตองการจะเห็นสถาบันการศึกษาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ในมาตรฐานสากล เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ใน
จังหวัดลําปาง และภาคเหนือไดศึกษาเลาเรียนและพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ ท้ังทางดานวิชาการ 
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ภาษาและเทคโนโลยี โดยไมตองจากบานไปไกล ถึงเมืองใหญ ในตางจังหวัด เร่ิมจากอาคารไม
เล็กๆ ช้ันเดียว ทําเปนหองเรียน 3 หอง ลึกเขาไปในสวนผลไมท่ีไดรับมรดก จาก แมโตย จิวะสันติ
การ ในป พ.ศ 2514 โครงการโรงเรียนในฝนเร่ิมตนข้ึนภายใตช่ือ โรงเรียนลําปาง พาณิชยการ 
(ลป.พ.) มีนักศึกษาจํานวน 50 คน พรอมคณาจารย 4 ทาน ไดแก อ.สุธีรา จิวะสันติการ อ.กิตติพงศ 
จิระเมธาธร  อ.เกสรา ยมจินดา และ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผูกอต้ังทําหนาท่ีท้ังผูบริหาร อาจารย
ผูสอนและอาจารยปกครอง มีตราสัญลักษณ ประจําโรงเรียนคือ คบเพลิงและหนังสือ ดวยความ
มุงม่ันและต้ังใจท่ีจะใหนักศึกษา เปนคนดี คนเกง การเรียนการสอนและการปกครอง จึงเต็มไปดวย
ความเขมงวดกวดขัน ทุกคนตอง เรียนอยางจริงจังจริงจัง ทํางานหนัก ความประพฤติตองเรียบรอย 
ตั้งแตการแตงกาย การมาเรียน ตลอดจนความรับผิดชอบ ยังผลใหนักศึกษายุคบุกเบิก เร่ิมตนมีผล
การเรียนดี มีความประพฤติดี มีช่ือเสียงไปสูโลกภายนอก ไดรับการกลาวขานวา "นักเรียนพาณิชย 
ระเบียบวินัยและความประพฤติดี "  เปนท่ีนิยมชมชอบของผูปกครอง นักศึกษาจึงเพิ่มข้ึนเปนลําดับ 
ป พุทธศักราช 2515 อาคารตึก 3 ช้ัน ถูกสรางข้ึนและยังคงอยูใชเปนศูนยภาษาตางประเทศใน
ปจจุบัน ตามดวยอาคาร หูกวาง ซ่ึงเปน อาคารไมช้ันเดียว ในป 2518 และในปจจุบันไดร้ือถอนไป
แลวเชนเดียวกับอาคารล้ินจี่ อาคารตึก 3 ช้ันถัดมาช่ือ อาคารลําไย สรางข้ึนในป 2521 และไดเปล่ียน
สภาพเปน ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และอาคารจามจุรีท่ีสรางข้ึนในป 2526 ใชเปนภาควิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ในปจจุบัน 

ปพุทธศักราช  2522 โรงเ รียนได เปล่ียนช่ือจากโรงเ รียนลําปางพาณิชยการ  เปน           
ลําปางพาณิชยการและเทคนิค (ลป.พท.) ตราสัญลักษณ ของสถาบันคือ เรือใบ สายน้ํา และ               
ดวงอาทิตย ขยายการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ ปวส. รุนแรกปพุทธศักราช 
2524 เปล่ียนช่ือ จากโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคนิค เปน โรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี และเปดสอนหลักสูตรชางอุตสาหกรรม จนถึงปจจุบันตอมาใน 

ปพุทธศักราช 2532 LCCT ประกาศแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูนํา 3 ประการ
Modernization การพัฒนาไปสูความทันสมัย ตลอดเวลา ท้ังวิธีคิด วิธีทํางาน ตลอดจน อาคาร
สถานท่ี และเทคโนโลยี Technologicalization พัฒนาระบบการบริหาร การทํางาน การเรียน  
การสอน โดยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย Internationalization สูความเปนนานาชาติ ไดแก        
การปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานท่ี ระบบตางๆ ในการบริหาร การทํางานและการเรียนการสอน  
ใหมีมาตรฐานสากล และเปดสัมพันธไมตรีกับตางประเทศเพ่ือความรวมมือทางวิชาการ การศึกษา
และภาษาตางประเทศ 
           ดวยแนวทางในการพัฒนา  3 แนวทางดังกลาว นับเปนยุทธศาสตร ปรับเปล่ียนสําคัญท่ีทํา
ให LCCT ไดพัฒนาสูความเปนผูนําทางการศึกษาอยางกาวกระโดด สูระบบการบริหารจัดการท่ี 



 59

เปนสากล การเรียนการสอนเต็มไปดวยส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูอยางสมบูรณ สนุกสนานและ
อบอุน ตลอดจน ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางกวางขวาง ในป พุทธศักราช 2535 
LCCT กาวสูมิติ การศึกษา นานาชาติ โดยเปดหลักสูตร LVT และ IEP ซ่ึงเปนหลักสูตร 
ภาษาตางประเทศ ท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดท้ังภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุน ตลอดจน สถาปนา
ความสัมพันธกับสถาบัน การศึกษาในตางประเทศอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหคนตางจังหวัด ได
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยไมตองเสียเงินมากมาย ไปถึงตางประเทศ ในขณะเดียวกัน LCCT ได 
เช่ือมโยงเครือขาย Internet เขาสูระบบบริหาร บริการและการเรียนการสอน ใหนักศึกษา สามารถ 
เขาสูระบบขอมูลและการติดตอส่ือสารกับโลกได เพื่อการเรียนรูท่ีไมจํากับตลอดเวลา เพิ่มขีดความ 
สามารถในการศึกษาหาความรูอยางไมส้ินสุด และจากระบบดังกลาว  

ในป พ.ศ. 2543 ทีมงานของ LCCT ไดพัฒนา ระบบการศึกษาผาน Internet ท่ีเรียกวา         
E-learning ซ่ึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองทุกเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสท่ีตองการ 
นับเปนระบบ E- learning เปนแหงแรกและเปนแหงเดียวในระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษาใน
ภาคเหนือ 
ปรัชญา 

 การศึกษาคือชีวิต ชีวิตท่ีสมบูรณ คือการท่ีมีความรู มีทักษะ ฝมือ มีประสบการณพัฒนา
ความเปนเลิศทางปญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม นําไปสูชีวิตท่ีมีความม่ันคง กาวหนา 
และผาสุก  
วิสัยทัศน 

 เปนสถาบันช้ันนําดานการจัดการอาชีวศึกษา เทคโนโลยี และภาษา มุงเนนความเปนเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน  
พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
5. รวมมือกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาหมาย 
เปนสถาบันการศึกษาขนาดใหญท่ีผลิตนักศึกษา ใหเปน คนดีและมีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ 
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หลักสูตรท่ีเปดสอน 
 ไดแก บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจนานาชาติและเตรียมวิศวกรรมศาสตร 
หนวยงานภายในประกอบดวย 
 สํานักงานผูอํานวยการ สํานักงานบุคคล สํานักงานวิชาการ สํานักงานกิจการนักศึกษา 
สํานักงานบริหารทั่วไป ศูนยประชาสัมพันธ ศูนย IT และ TIC ศูนยความรวมมือชุมชน และ
ศูนยวิจัยและประกันคุณภาพ 
  สําหรับศูนย IT และ TIC มีวิสัยทัศนในการทํางานคือ “มุงม่ันพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สมบูรณและทันสมัย” 
ท้ังนี้ปจจุบันหนาท่ีงานท่ีหนักยิ่งประการหนึ่งคือการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร  
           4) การกําหนดวิสัยทัศน 

          เนื่องจากการท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการความรู  เ ร่ือง การซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ข้ึนมาไดนั้นจะตองไดรับความ รวมมือ
จากทุกฝายในการที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู ความรวมมือ
เกี่ยวกับการแบงปนองคความรูและขอมูลตาง ๆ จากคนในองคกรโดยเฉพาะผูบริหาร หัวหนา IT 
และชางซอมคอมพิวเตอร ทางผูศึกษาจึงตองจัดทําการนําเสนอเชิงสัมภาษณ (Workshop) เพื่อเปน
การใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู และตองสัมภาษณ ผูบริหาร หัวหนา IT เพื่อท่ีจะ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกัน  อีก
ท้ังยังเปนการนําเสนอถึงวัตถุประสงคและประโยชนในการพัฒนาระบบขึ้น ผลการนําเสนอเชิง
สัมภาษณพบวา ผูบริหาร หัวหนา IT มีความเห็นตรงกันวาองคกรยังขาดองคความรูท่ีจะชวยพัฒนา
บุคลากรในดานนี้อยู ซ่ึงหากมีการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูข้ึนมาไดนั้น   จะชวยใน
การพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรไดเปนอยางดีและทางผูบริหาร หัวหนา IT 
และชางซอมคอมพิวเตอร ก็พรอมท่ีจะสนับสนุนในการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูใน
คร้ังนี้  โดยการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูนั้น ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกรดวย เพ่ือ
ใหระบบนั้นมีความเหมาะสมกับองคกรและหนวยงาน และตอบสนองความตองการของผูใชได
อยางมีประสิทธิภาพ  

เม่ือไดขอมูลแลว ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลท้ังหมด รวมถึงขอมูลจากเอกสารตํารา
และจากผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  วิสัยทัศนโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีคือ การเปนสถาบันช้ันนํา
ดานการจัดการอาชีวศึกษา เทคโนโลยี  

2.  พันธกิจคือการพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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3.  ความคิดเห็นของผูบริหารจากประเด็นการนําเสนอเชิงสัมภาษณ (Workshop) 
ในภาคผนวก ข เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเห็นวา ควรนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชโดย
ทําเปนระบบเปดท่ีทําใหบุคลากร และคนท่ัวไปสามารถเขามาใชงานไดงายและสนับสนุนการทํางาน 
และสามารถศึกษากับคนท่ีทํางานจริง และเปนแหลงเรียนรูของบุคลากร 

4. ความคิดเห็นของหัวหนา IT  จากประเด็นการนําเสนอเชิงสัมภาษณ 
(Workshop) ในภาคผนวก ข เพ่ือกําหนดทิศทางและรูปแบบในการพัฒนาระบบการจัดการความรู
การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความเห็นวา ปญหาในการใหบริการของศูนยซอมคอมพิวเตอร
มีหลายองคประกอบ ไดแก ผูใชงานไมสามารถหาแหลงหรือแนวทางแกไขปญหา และถาหากมี
การนําเอาความรู ท่ีเปนทักษะของการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ออกมาสูบุคลากรในองคกร ก็จะเปน
การชวยแกปญหาอีกทางหนึ่ง 

จากขอมูลขางตนทําใหผูศึกษาเห็นวาระบบดังกลาวควรเปนระบบท่ีพัฒนาใหมี
ความเหมาะสมกับองคกร ในรูปแบบของ Web-base Application เพื่อใหเปนศูนยกลางในการ
เรียนรูโดยท่ีบุคลากรทุกฝายสามารถใชประโยชนรวมกันจากระบบ ซ่ึงจะทําใหบุคลากรขององคกร
ไดมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูจากระบบดังกลาว โดยหลักสําคัญคือควรมีพื้นท่ีใหกับผูถายทอด
ความรูใหกับผูใช และผูใชสามารถเรียนรูไดจากประสบการณการทํางานของผูถายทอดความรู
โดยตรง และสามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา มีการหมุนเวียนของความรูและเกิดความรูใหมๆอยู
เสมอซ่ึงความรูตางๆ ท่ีถูกถายทอดออกมานั้นยังคงอยูในระบบตลอดเวลาและเปนคลังความรูของ
องคกร  

ดังนั้นในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร ผูศึกษาไดพัฒนาระบบใหมีความสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรูของ 
Turban, B. &  others. (2003) ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปเปนตารางท่ีแสดงถึงข้ันตอนการศึกษา เคร่ืองมือ
ท่ีใชและผูท่ีเกี่ยวของ  ดังตาราง 3.2 
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ขั้นตอนการศึกษา เครื่องมือที่ใช เกณฑในการใหคะแนน ผูที่เกี่ยวของ ผลที่คาดวาจะได 

(การสราง) 
1.ศึกษา ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ
องคกรและหลักการกระบวนการของการจัดการ
ความรู  และความรู ในดานการซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรจากเอกสารตํารา คู มือ  หนังสือ 
อินเทอรเน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดเปนความรู
ชัดแจง (Explicit Knowledge)  

- แบบบันทึก 
- สมุดจดอยาง 
  ไมเปนทาง 
  การ 
 
 

- ผูศึกษาเก็บ
รวมรวมขอ 
มูลเองทั้งหมด 

ทําใหทราบลักษณะองคกร
ยุทธศาสตรเปาหมายและกลยุทธดาน
การจัดการความรู เพื่อนําไปคัดเลือก
หัวขอความรูและความตองการใหมี
การถายทอดความรูของการซอม 
บํารุงเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะ 
สมกับองคกรตอไป 

(การเสาะหา/จัดเก็บ) 
2.ศึกษาระดับความรูและตรวจวัดระดับความรู รูปแบบ
และวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรของบุคลากรในองคกรเพื่อทําการรวบรวม
ความรูจากสวนตางๆในองคกร โดยความรูบางสวนที่
เปนความรูฝงลึก ตองผานกระบวนการแปลงใหเปน 
ความรูชัดแจง กอนเพื่องายตอการรวบรวมและจัดเก็บ 

-แบบสอบถาม 
-สมุดจดบันทึก 
 การทํางาน 
-การสัมภาษณ 
  อยางไมเปน  
  ทางการ 

ระดับของความรู   ที่มีคะแนน   
มีความรู มากที่สุด          5          
มีความรู มาก             4         
มีความรู ปานกลาง         3          
มีความรู นอย             2         
มีความรู นอยที่สุด          1      
 

- กลุมนักปฏิบัติ
   (อาจารย )   

 178 คน 
 
 
  

ทําใหทราบวามีความรูใดที่ยังไมมี
และตองการจัดหาเพิ่ม และมีอยูที่
ใดในองคกรบาง ทําใหพนักงานรู
วาองคกรมีความรูอะไรและจะหา
ไดที่ไหน เมื่อไดขอมูลแลวจึงทํา
การสังเคราะหความรูที่จําเปน 
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 (การเลือก) 
 3.ศึกษารูปแบบและสภาพปญหา ขอจํากัดเกี่ยวกับการใช
ความ  รูดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอรของบุคลากรในองค
กรและ เลือกเฉพาะความรู ที่จําเปนในการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมขอมูลของการซอมเครื่องคอมพิวเตอรจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญไดแก ผูเชี่ยวชาญ ชางซอมคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพื่อ
ไดทราบถึงทักษะ เทคนิคและประสบการณเกี่ยวกับการซอม  
เครื่องคอมฯซึ่งจัดเปนความรูฝงลึก (Tacit knowledge) 

 - การสัมภาษณและสมุดจด 
 อยางไมเปนทางการ 
 -ระบบเทคโนโลยีสาร 
 สนเทศ เปนตัวกลางใน  
 การรวบรวมความรูไวใน 
 ระบบ คือ ระบบเว็บล็อก,   
 ระบบคลังความรูซอมคอม
ฯ 

 -ผูเชี่ยวชาญ 1คน 
-บุคลากรประจํา 
ฝายซอมเครื่อง
คอมฯ 3 คน 
 
 

ทําใหองคกรไดรับความรูที่จําเปนและ
ความรูที่ตองการจากความรู ที่อยู ในรูป
ของประสบการณ ก าร ทํ าง านของ
บุ ค ล า ก ร ป ร ะ จํ า ฝ า ย ซ อ ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร กับผูเชี่ยวชาญ โดยนํามา
เก็บรวบรวมไวเพื่อเปนทุนทางความรู 
ขององคกร รวมถึงการจัดหมวดหมูของ
องคความรู ไดอยางเหมาะสมกับความ
ตองการของกลุมผูใช 

 (การแบงปน) 
4.หลังจากวิเคราะหสภาพความตองการในการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู ทําการออกแบบโมเดล และ Prototype 
เปนผังโครงสรางการจัดการความรู การซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรในลักษณะเว็บบอรดและ Weblog 

โปรแกรมที่ใชไดแก 
- Joomla, PHP,  

   MySQL  
- Apache, Photoshop 
- EditPlus,  Filezilla,  

- Google Chrome,  

   SPSS 

- - ผูศึกษา 
 -ผูเชี่ยวชาญ 
  ดานว็บไซต 

เว็บไซตการจัดการความรูที่ใชงานได
งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ชวยลดความ
ยุงยากในการศึกษาและแกไขปญหาใน
งาน ดวยการแลกเปลี่ยนและดึงความรู
ในตัวพนักงานออกมา และชวยสงเสริม
การทํางาน การคิดและการแกปญหา
เปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ทําใหมีความรู
ที่ เ หม า ะสม กับหน ว ย ง าน ในก า ร
ปฏิบัติงาน 
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 (การใช) 

5.ออกแบบสวนประกอบตางๆ ของเว็บไซต เชน สวนติดตอ
กับผูใช ใหเว็บไซตเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมนัก
ปฏิบัติและนําระบบการจัดการความรูไปใชจริง  

เว็บไซต 
www. 
kmcomp. 
com 

 

-  -ผูดูแลระบบ 
 -กลุมนัก   
  ปฏิบัติ 

ชวยลดปญหาการคนหาและการ
รับขอมูล ที่ไม จํ า เปนและได
ขอมูลที่เหมาะสมกับงาน ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

(การประเมิน) 
6.ประเมินผลระบบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมนักปฏิบัติ 
กลุมผูดูและระบบ  

 - แบบประเมิน 
 

ระดับความเห็น       คะแนน 
เห็นดวยมากที่สุด           5 
เห็นดวย มาก           4 
เห็นดวยปานกลาง          3 
เห็นดวยนอย                  2 
เห็นดวยนอยที่สุด          1 
เกณฑการแปลผล     ความหมาย 
(คาเฉลี่ยระหวาง) 
4.50 - 5.00         เห็นดวยมากที่สุด 
3.50 - 4.49         เห็นดวยมาก 
2.50 - 3.49         เห็นดวยปานกลาง 

  1.50 - 2.49         เห็นดวยนอย 
  1.00 - 1.49         เห็นดวยนอยที่สุด    

-ผูเชี่ยวชาญ 
 1 คน 
-นักปฏิบัติ 
 178 คน 

 - ผูดูแลระบบ  
   4 คน 
   

  

ไดความรู ที่ เหมาะสมตรงกับ
พันธกิจขององคกร นําไปใชได
จริงเพื่อตอยอดความรูเดิม และ
นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข
และพัฒนาตอไป 
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3.1.2    ระดับความรู รูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของบุคลากรในองคกร (การเสาะหา/การจัดเก็บ)  

1) การตรวจวัดระดับความรู  
 ผูศึกษาไดทําการสรางแบบสอบถามตามหมวดหมูความรูของการซอมบํารุง

เคร่ืองคอมพิวเตอรแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังวาแบบสอบถามครอบคลุมองคความรู
ท่ีใชในการทํางานไดทั้งหมดหรือไม   เพ่ือท่ีจะไดนําแบบสอบถามนั้นไปใชในการศึกษา กลุมเปา
หมายในข้ันตอนตอไป 

 การศึกษากลุมเปาหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามตาม ภาคผนวก 
ง ซ่ึงเปนแบบสอบถามการตรวจสอบระดับความรู และแบบประเมินความคิดเห็น การใชระบบ
ตนแบบการจัดการความรู  “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” เพื่อที่จะศึกษาถึงความรู และทักษะ 
รวมไปถึงความตระหนักและความพรอมในการที่จะแบงปนความรูของอาจารย จํานวน178 คน ซ่ึง
เปนกลุมเปาหมาย โดยอาศัยแนวคิดของการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเปนโจทย หลังจากไดรับ
แบบสอบถาม “การตรวจสอบระดับความรู การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” คืน ผูศึกษาไดนํามา
วิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก ความถ่ี คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 3.3 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานดานเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 71 39.8 
หญิง 107 60.1 

 
จากตาราง 3.3 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางเปนผูหญิงเปนสวนใหญ โดยมีจํานวน 107 คน 

คิดเปนรอยละ 60.1 
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ตาราง 3.4 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา  25 ป 12 6.74 
25- 34 ป 64 35.95 
35- 44 ป 63 35.39 
45 – 60 ป 39 21.91 

 
จากตาราง 3.4 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีอายุในชวง 25- 34 ป เปนสวนใหญ โดยมี

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 35.95 รองลงไปมีอายุในชวง 35- 44 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอย
ละ 35.39 และนอยท่ีสุดมีอายุในชวงตํ่ากวา  25 ปมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.74 

 
ตาราง 3.5 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานดานอายุการทํางานของกลุมตัวอยาง 

อายุงาน จํานวน รอยละ 
1- 5 ป   48 26.96 

6 - 15 ป 76   42.69 
16 - 25 ป 38 21.34 

อายุมากกวา 25 ป 16 8.98 
 
จากตาราง 3.5 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีอายุงานมากกวา 6 - 15  ปเปนสวนใหญ โดยมี

จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 42.69 รองลงไปมีอายุงาน 1- 5 ป  มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ  
26.96 และนอยท่ีสุดมีอายุงานมากกวา 25 ป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.98 
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ตอนท่ี 2 ระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกผลการประเมินไดดังตาราง 3.6 
 

ตาราง 3.6 ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ท่ี
แสดงถึงระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

หัวขอตรวจระดับความรู 
ระดับความรู 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D. 
1. รูเขาใจหลักการทํางานของ 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร 

24 45 53 38 18 3.11 
(ปาน
กลาง) 

1.18 

2. สามารถบอกช่ือสวนประกอบ 
   ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรและ 
   บอกหนาท่ีการใชงานได 

- 43 46 59 30 2.57 
(ปาน
กลาง) 

 

1.05 

3. สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
   เปล่ียนหรือซอมหนวยความจํา  
   (RAM) ได 

- 16 28 45 89 1.84 
(นอย) 

0.99 

4. สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
    เปล่ียนหรือซอมแผงวงจรหลัก  
   (Main Board) ได 

- - - 71 107 1.40 
(นอย) 

 

0.49 

5.  สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
    เปล่ียนหรือซอมฮารดดิสก  
   (Hard Disk) ได 

- - 18 80 80 1.65 
(นอย) 

 
 

0.65 

6. สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
    เปล่ียนหรือซอมซีดีหรือดีวีดี 
   ไดรว  (CD-ROM Drive / DVE  
   Writer) ได 

- - 76 46 56 2.11 
(นอย) 

 

0.85 

7.  สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
     เปล่ียนหรือซอมการดจอและ 
    การดเสียง   (Display Card &  
    Sound Card) ได 

- - - 62 116 1.35 
(นอย 
ท่ีสุด) 

0.47 
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ตาราง 3.6(ตอ) ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีแสดงถึงระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร  

หัวขอตรวจระดับความรู 
ระดับความรู 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D. 
8.  สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง 
     เปล่ียนหรือซอมตัวจายไฟ 
     (Power Supply) ได 

- - 23 61 94 1.60 
(นอย) 

 

0.70 

9. รู เขาใจ ใชงาน และสามารถ 
   ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
   (เชน Windows) 

- 26 63 89 - 2.65 
(ปาน
กลาง) 

 

0.72 

10. รู เขาใจ รวมท้ังสามารถติดต้ัง 
      และยกเลิกโปรแกรมสําเร็จรูป 
      ท่ีตองการใชงาน (เชน ติดต้ัง 
      โปรแกรม Office) 

- 26 99 53 - 2.85 
(ปาน
กลาง) 

 

0.65 

11.รู เขาใจ เร่ืองไวรัส และสามารถ  
      ตรวจสอบ รวมท้ังฆาไวรัสได 

- 62 71 27 18 2.99 
(ปาน
กลาง) 

0.95 

12. สามารถอัพเดทโปรแกรมสแกน 
     ไวรัสเองได 

17 45 72 44 - 3.20 
(ปาน
กลาง) 

0.92 

13. รู เขาใจและใชระบบเครือขาย 
 คอมพิวเตอรภายในองคกรรวมท้ัง  

    สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

- 25 85 40 28 2.60 
(ปาน
กลาง) 

 

0.91 

14. เมื่อระบบอินเทอรเน็ตมีปญหา  
       สามารถตรวจสอบปญหาและ 
       แกไขเองได 

- 25 67 67 19 2.55 
(ปาน
กลาง) 

 

0.86 
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ตาราง 3.6(ตอ)  ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีแสดงถึงระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร  

รายการ 
ระดับความรู 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D. 
15. เมื่อเกิดปญหาใดๆ กับเคร่ือง 
     คอมพิวเตอรท่ีใชงาน แตไม 
     แนใจหรือไมทราบวิธีการแกไข  
     สามารถคนหาความรูจาก 
     อินเทอรเน็ต และสามารถจัดการ 
     กับปญหานั้นไดเอง 

- - 26 63 89 1.65 
(นอย) 

 

0.72 

 
จากตาราง 3.6 สรุปไดวาระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูตอบ

แบบสอบซ่ึงเปนตัวอยางของอาจารย อยูในชวงนอยท่ีสุดถึงปานกลาง (คาเฉล่ีย =  1.35 – 3.20) ซ่ึง
ความรูระดับปานกลางไดแก สามารถอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัสเองได รองลงมารู เขาใจ
หลักการทํางานของ เคร่ืองคอมพิวเตอร รู เขาใจเร่ืองไวรัสสามารถตรวจสอบ ฆาไวรัส รวมท้ัง รู 
เขาใจ รวมท้ังสามารถติดต้ังและยกเลิกโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีตองการใชงาน (เชน ติดต้ังโปรแกรม 
Office)  รู เขาใจ ใชงาน และสามารถติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(เชน Windows) รู เขาใจ
และใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรรวมท้ังสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได สามารถ
บอกชื่อสวนประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรและบอกหนาท่ีการใชงานได และเม่ือระบบ
อินเทอรเน็ตมีปญหา สามารถตรวจสอบปญหาและแกไขเองได  สวนความรูท่ีถือวาเปนปญหามาก
ตออาจารยคือ สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมซีดีหรือดีวีดีไดรว  (CD-ROM 
Drive/DVD Writer) ได รองลงมา สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ัง เปล่ียนหรือซอม
หนวยความจํา (RAM) ได  สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมฮารดดิสก   (Hard 

disk) ได  เทา ๆ กับ  เม่ือเกิดปญหาใดๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงาน แตไมแนใจหรือไมทราบ
วิธีการแกไข สามารถคนหาความรูจากอินเทอรเน็ต และสามารถจัดการกับปญหานั้นไดเอง 
สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมตัวจายไฟ (Power Supply) ได  สามารถสังเกต
อาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมแผงวงจรหลัก (Main board) ได และสามารถสังเกตอาการเสีย 
รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมการดจอและการดเสียง   (Display Card & Sound Card) ได ซ่ึงผลท่ีได
จากการประเมินระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรนี้ จะไดนําไปเปนสวน
ในการออกแบบระบบตอไป 
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ตอนท่ี 3 ความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรมีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอ 
              การทํางานในหนวยงานหรือหนาท่ีงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความเห็นเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรความรูท่ีมีความ
จําเปนหรือมีความสําคัญตอการทํางานในหนวยงานหรือหนาท่ีงานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ผลการประเมินไดดังตาราง 3.7 
 
ตาราง 3.7 ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีความจําเปนหรือมี
ความสําคัญตอการทํางานในหนวยงานหรือหนาท่ีงานของผูตอบแบบสอบถาม 

หัวขอประเมิน 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D. 
1. ความรูเร่ืองหลักการทํางานของ 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร 

152 26 - - - 4.85 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.35 

2. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสวน 
    ประกอบตางๆ ของระบบคอมพิว 
    เตอรและหนาท่ีการใชงาน 

143 35 - - - 4.80 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.39 

3. ความรูในการสังเกตอาการเสีย 
    ของฮารดแวรคอมพิวเตอร 

178 - - - - 5.00 

(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 

4. ความรูในการติดตั้ง ยกเลิกหรือ 
    อัพเดทปล๊ักอินโปรแกรมระบบ 
    ปฏิบัติการ (เชน ติดต้ังโปรแกรม  
   Windows) 

161 17 - - - 4.90 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.29 

5. ความรูในการติดตั้งและยกเลิก 
   โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีตองการใช 
    งาน (เชน ติดต้ังโปรแกรม Office) 

152 17 9 - - 4.80 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.51 

6. ความรูในการใชโปรแกรม 
    ตรวจสอบไวรัส รวมท้ังวิธีการ 
    ติดต้ังโปรแกรม Anti Virus &  
    Spyware 

178 - - - - 5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 
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ตาราง 3.7(ตอ) ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความจําเปนหรือ
มีความสําคัญตอการทํางานในหนวยงานหรือหนาท่ีงานของผูตอบแบบสอบถาม  

หัวขอประเมิน 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D.

7. ความรูเร่ืองระบบเครือขาย 
    คอมพิวเตอรภายในองคกร  
    (วิธีการใชและการแกไขปญหา 
   ระบบ) 

169 9 - - - 4.95 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.22 

8. ความรูเร่ืองระบบอินเทอรเน็ต  
   วิธีการแกไขปญหาตางๆ  
   จากอินเทอรเน็ต รวมถึงการใช 
   และซอมอุปกรณติดต้ังระบบ 
   อินเทอรเน็ต (เชน สายแลน เราท 
   เตอร เปนตน) 

178 - - - - 5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 

9. ความรูเร่ืองวิธีการดูแลบํารุง 
   รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และวิธี 
   เลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ 
   เฉพาะอุปกรณเสริม หรือ 
   ฮารดแวรและซอฟตแวร 

178 - - - - 5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 

 
 จากตาราง 3.7 สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอรมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการทํางานในหนวยงานหรือหนาท่ีงานของ
ตนเอง (คาเฉล่ีย อยูในชวง 4.80 – 5.00) โดยเฉพาะเห็นวาความรูท่ีจําเปนและสําคัญท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 
5.00)  ไดแก  

- ความรูในการสังเกตอาการเสียของฮารดแวรคอมพิวเตอร 
- ความรูในการใชโปรแกรมตรวจสอบไวรัส รวมท้ังวิธีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus & 

Spyware 

- ความรูเร่ืองระบบอินเทอรเน็ต วิธีการแกไขปญหาตางๆ จากอินเทอรเน็ต รวมถึงการ       
ใช และซอมอุปกรณติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต (เชน สายแลน เราทเตอร เปนตน) 
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- ความรูเร่ืองวิธีการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และวิธีเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือเฉพาะอุปกรณเสริม หรือฮารดแวรและซอฟตแวร 

 

ตอนท่ี 4 ความสําคัญขององคความรูและการแบงปน 
ผลการประเมินความเห็นเกี่ยวกับการความสําคัญขององคความรูและการแบงปน จําแนก

ผลการประเมินไดดังตาราง 3.8 
 

ตาราง 3.8 ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน 

 

หัวขอประเมิน 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก    ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D.

1. ความรูเปนสวนสําคัญท่ีทําใหการ   
    ทํางานขับเคล่ือนไดอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 

161 17 - - - 4.90 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.29 

2. หนวยงานหรือกลุมเพื่อน 
     ของทานแตละคนมีความรูเร่ือง 
     การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
     ท่ีไมเหมือนกันและไมเทากัน 

160 10 8 - - 4.85 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.46 

3. การจะชํานาญในงานหน่ึงๆ ตอง 
    ใชเวลาฝกฝนท่ียาวนานหากขาด 
    คนช้ีแนะหรือมีแหลงรวบรวม 
   ความรู 

142 19 17 - - 4.70 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.63 

4. หากมีการแบงปนความรูจากผูท่ี 
   ชํานาญในการซอมบํารุงเคร่ือง 
  คอมพิวเตอรจะทําใหทานมีความรู   
  อันจะนําไปแกปญหาคอมพิวเตอร 
  เบ้ืองตนไดดวยตนเอง หรือจัดการ 
  ไดมากกวาความรูหรือทักษะเดิม 

178 - - - - 5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 
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ตาราง 3.8(ตอ)  ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาจารยตอความคิด 
 เห็นเกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน  
 

หัวขอประเมิน 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D.

5. หากมีการแลกเปล่ียนความรู 
   ระหวางอาจารย ผูเช่ียวชาญจะ  
   ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
   มากข้ึน 

162 16 - - - 4.91 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.28 

6. หากมีแหลงรวบรวมความรูเร่ือง  
    การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   ท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ทุกที่ ทุก 
    เวลา จะชวยใหการแกไขปญหา 
    เร่ืองการใชงานคอมพิวเตอรมี 
   ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

170 8 - - - 4.96 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.20 

7. แหลงรวบรวมความรู การซอม 
   บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ี 
   พัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บไซต มี 
   ความเหมาะสมและทันสมัยตอ 
   ทานและองคกร 

139 18 21 - - 4.66 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.68 

8. ทานคิดวาจะศึกษาหาความรู และ 
   จะถามในขอสงสัย จากแหลง 
   รวบรวมความรูท่ีพัฒนาขึ้น 

109 41 28 - - 4.46 
(มาก) 

0.75 

9. ทานพรอมท่ีจะแกไขปญหาการ
ซอมบํารุงเคร่ืองคอมฯ เบ้ืองตน
ดวยตนเอง หลังจากไดศึกษา
ความรู และไดทราบประสบ 

    การณโดย ตรงจากผูเช่ียวชาญ 
หรือกลุมคนท่ีรวมแบงปน
ความรูในแหลงรวบรวมความรู 

97 47 34 - - 4.35 
(มาก) 

0.78 
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ตาราง 3.8(ตอ)  ตารางแสดงคาความถ่ี คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอาจารยตอความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน  
 

หัวขอประเมิน 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก   ปานกลาง นอย นอยที่สุด X  S.D.

10. ทานอยากใหองคกรของทาน 
     พัฒนาไปสูการเปนองคกรแหง 
     การเรียนรู 

178 - - - - 5.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

0.00 

 
จากตาราง 3.8 สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามเห็นความสําคัญขององคความรูและการแบงปน

ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียอยูในชวง 4.35 – 5.00) โดยเฉพาะเห็นวาส่ิงท่ีจะทําใหองคความรูและ
การแบงปนขับเคล่ือนไดมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 5.00) ไดแก 

- หากมีการแบงปนความรูจากผูท่ีชํานาญในการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรจะทําใหมี
ความรู อันจะนําไปแกปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนไดดวยตนเอง หรือจัดการไดมากกวา
ความรูหรือทักษะเดิม 

- ความอยากใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูส่ิงท่ีจะทําใหองคความรูและ
การแบงปนขับเคล่ือนไดมาก (คาเฉล่ีย = 4.35 – 4.46) ไดแก 

- ทานพรอมท่ีจะแกไขปญหาการซอมบํารุงเครื่องคอมฯ เบ้ืองตนดวยตนเอง หลังจากได
ศึกษาความรู และไดทราบประสบการณโดยตรงจากผูเช่ียวชาญ หรือกลุมคนท่ีรวมแบงปน
ความรูในแหลงรวบรวมความรู 

-     ทานยินดีจะศึกษาหาความรู ยินดีจะถามในขอสงสัย จากแหลงรวบรวมความรูท่ีพัฒนาขึ้น 
 
ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

ในแบบสอบถามตรวจสอบระดับความรู “การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร” นี้ แบงสวน
ของขอเสนอแนะเปน 3 ขอยอย สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
5.1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูตอบ       
แบบสอบถาม 

- มีความรูในระดับพื้นฐานของผูใชท่ัวไป 
- ความรูเร่ืองการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในระดับพอใช 
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- ไมมีเวลาศึกษาดานเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรเพราะภาระงานท่ีมาก 
- ขาดแหลงศึกษาดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเขาถึงงายและตรงความตองการ 

 
5.2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความจําเปนตอ     
ผูตอบแบบสอบถามและองคกร 

- การซอมบํารุงเคร่ืองปรินทเตอร 
- ควรมีการฝกอบรมซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหบอยข้ึนเพื่อสามารถนําไปใชงานไดจริง 
- จําเปนใหความรูเบ้ืองตน และหลักการงายๆ แกผูใช ท้ังเปนการเพิ่มความรู และผูใชงานจะ

ไดนําไปใชในการแกปญหาเบ้ืองตนไดจริง 
- แกปญหาเร่ืองไวรัส 
- จําเปนมากเพราะทุกองคการทํางานโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- จําเปนอยางมากเนื่องจากองคกรตองการคนท่ีมีความรูและประสบการณ 
  

5.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน 
      -     ในองคกรมีผูเช่ียวชาญ ควรใหผูเช่ียวชาญมาใหความรูกับพนักงานในองคกร 
      -     บุคลกรมีความรูท่ีแตกตางและไมเทากัน โอกาสในการนําเสนอความรู ขอมูลของแตละคน

จะคอนขางมีจํากัด  การแบงปนขอมูลบนเว็บบล็อกเปนวิธีท่ีงายและสะดวกรวดเร็ว 
- ความรูเร่ืองคอมพิวเตอรมีความสําคัญมาก เราควรศึกษาและเรียนรูใหมากข้ึน เพื่อท่ีจะ 

แกไขปญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอรได 
 
5.4 อ่ืนๆ 
       -    นาจะมีการใหคําแนะนําในการแกไขแตละโปรแกรมเบ้ืองตนกอนเรียกฝายซอมบํารุง 
       -    ถามีแหลงใหความรู แลกเปล่ียนความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับองคกรโดย 
            เฉพาะจะดีมาก 
 

2) รูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 ในสวนของการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูเกี่ยวของกับความรูการซอม

บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไดมีการประชุมกันระหวางภาคคอมพิวเตอร ฝายชาง 
ซอมคอมพิวเตอรและฝาย IT (ท่ีเปนผูออกแบบระบบ E-Office) ไดมีรูปแบบในการแจงซอม
คอมพิวเตอรผานทางระบบ E-Office  แกบุคลากรใหใชงานในระบบดังกลาว ซ่ึงสามารถสรุปผล
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รูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ของบุคลากรในองคกร 
(โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี) ไดดังนี้ 

1. เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรของอาจารยเกิดปญหาและโทรแจงชาง ชางก็จะถามปญหา 
ถาเปนปญหาเบ้ืองตนชางก็จะแนะนําวิธีแกไขกับอาจารยใหแกไขเอง และถาไมสามารถแกไขเอง
ได ก็ใหอาจารยทําเร่ืองแจงรายการซอมผานระบบ E-office ถึงชางซอมคอมพิวเตอรท่ีรับผิดชอบ
งานๆ นั้นและสําเนาถึงหัวหนางานท่ีดูแลชางซอมและถามีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเสียจากอาจารยทาน
อ่ืนก็แจงใหรอคิวถัดไป 

2. เม่ือชางไปรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเสียจากอาจารยท่ีทําเร่ืองขอซอม แลวเร่ิม
ดําเนินการซอมทันที กรณีเม่ือตองใชอะไหลในการซอม (ฮารดแวร หรืออุปกรณในบริบทการซอม
บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะแจงอาจารย ผูขอทําเร่ืองซอมใหเบิกอุปกรณจากทางฝายสต็อกอุปกรณ
และอาจารยเซ็นตรับของกับฝายสต็อกอุปกรณและนําอะไหลนั้นมาใหชางซอม 

3. เม่ือชางซอมเสร็จแลวจะนําไปติดต้ังและสงเร่ืองแจงซอมถึงอาจารยผูซอมและ
สําเนาถึงหัวหนา งานท่ีดูแลชาง เพื่อตรวจสอบการทํางานและรับทราบวางานเสร็จเรียบรอย 
สําหรับชางจะมีสมุดบันทึกงานซอมท่ีช้ีแจงรายละเอียดการซอม และใหอาจารย ท่ีแจงซอมเซ็น
รับทราบไววาไดทําการซอมเสร็จสมบูรณแลว (สําหรับนักศึกษากรณีเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนตัวไมตองทํา  เร่ืองแจงซอม แตใหนํามาสงชางซอมไดทันที และจะมีการนัดหมายวันรับ
ตอไป) 

4. นอกจากหนาท่ีงานของชางซอมคอมพิวเตอรในสวนการซอมจากการยื่นเร่ืองแลว 
หนาท่ีงานปกติของชางซอมท่ีบริการอาจารยคือ เช็คเคร่ืองและทําความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร
ลงโปรแกรมที่จะใชสอนในเทอมใหมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตรวจเช็คเคร่ืองพิมพและ
ระบบเครือขายภายในและระบบอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึงตองเตรียม
เคร่ืองคอมพิวเตอรโดยติดต้ังโปรแกรมพิเศษเพื่อใชในงานฝกอบรมบุคลากรทั้งในและนอกองคกร 
และ ชางซอมคอมพิวเตอรจะมีหนาท่ีตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี โดยดูสมุดบันทึกรายงานการแจงซอมจากอาจารยท่ีเขาสอน ท้ังนี้
อาจารยแตละทานจะแจงปญหาในแตละคาบเรียนแลวชางก็จะดําเนินการแกไขตามเคร่ืองท่ีอาจารย
ระบุในสมุดแจงซอมอยางสมํ่าเสมอ พรอมเซ็นรับรองวาไดดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอย  กรณีถา
มีงานซอมเรงดวนของอาจารยฝายสํานักงานก็ตองทําการซอมกอนและถามีการเบิกอะไหลชาง
จะแจงไวในสมุดแจงซอมหรือแจงผานระบบ E-office ใหอาจารยท่ีรับผิดชอบไดทําเร่ืองเบิก
อะไหลจากฝายสต็อกแลวนํามาใหชางซอมดําเนินการตอไป  
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จะเห็นไดวาความรูท่ี IT Admin (ผูเช่ียวชาญ) และชางซอมคอมพิวเตอร ไดทําการแกไข
ปญหาตางๆเหลานั้น ไมไดมีการบันทึกและจัดเก็บวิธีแกปญหาอยางเปนระบบไวสําหรับองคกร ทํา
ใหบุคลากรคนอ่ืนๆไมสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชหรือเรียนรูและพัฒนาเพ่ือตอยอดความรู
ของตนเองได 

        
3.  การรวบรวมองคความรู  
 เม่ือทําการศึกษากลุมเปาหมายจนทราบถึงระดับความรูของกลุมเปาหมายแลว  ทางผู

ศึกษา ก็จะทําการรวบรวมความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการจากสวนตางๆในองคกรตอไป เนื่องจาก
องคกร ยังไมไดมีการเก็บรวบรวมความรูตางๆไวอยางเปนระบบ  ผูศึกษาจึงไดทําการคนหาองค
ความรูจาก แหลงตางๆภายในองคกรไดแก  
 1. เอกสาร คูมือการทํางาน และขอมูลตางๆที่เก็บเปนไฟลไวในคอมพิวเตอรและขอมูล
ท่ียังเปนเอกสารอยู เนื่องจากองคกรยังไมไดมีการเก็บขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ ผูศึกษาจึงทําการ
คนหาขอมูลจาก บุคลากรในองคกรท่ีมีการเก็บรวบรวมองคความรูตางๆไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร
รวมถึงขอมูลบางสวนท่ียังเปนเอกสารอยู ผูศึกษาไดทําการรวบรวมเอกสาร เหลานั้นแลวทําการ
สแกน (Scan)  เพ่ือใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวมไว ในระบบตนแบบ
การจัดการความรูตอไป  
 2. ความรูท่ีอยูในอินเตอรเน็ต (Internet) นอกจากแหลงความรูตางๆในองคกรแลวผู
ศึกษาไดคนหาความรูเพิ่มเติมผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะเปนองคความรูตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม เพื่อใหผูใชไดศึกษาหาความรูใหมๆเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงความรูจากประสบการณ
การทํางาน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการของผูเช่ียวชาญและชางซอมคอมพิวเตอร โดยองค
ความรูสวนใหญท่ีทําการรวบรวม หากเปนความรูแฝงเรน (Tacit Knowledge)  ก็จะทําใหเปน 
ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)  

โดยความรูท้ัง 2 สวนท่ีไดจะใหผูเช่ียวชาญจากการทํางานท่ีเปนเลิศในแตละเร่ืองตรวจสอบ
ความรูอีกที กอนนําไปเผยแพรใหบุคลากรสามารถนําไปศึกษาตอไดงายข้ึนซ่ึงตรงกับข้ันตอน 
Externalization   ของ SECI-Knowledge Conversion Process 

 
ผลของกระบวนการเสาะหา/การจัดเก็บ สามารถสรุปไดดังน้ี 
1. ระดับความรูของผูตอบแบบสอบถามในสวนของฮารดแวร (จากขอ1-8) สวนใหญมี

ความรูในระดับนอยถึงนอยท่ีสุดเปนจํานวนมาก ซ่ึงความรูท่ีถือวาเปนปญหามากตอผูตอบ
แบบสอบถามคือ สามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมซีดีหรือดีวีดีไดรว  (CD-ROM 
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Drive/DVE Writer) ได รองลงมาสามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมหนวยความจํา 
(RAM) และสามารถสังเกตอาการเสีย รวมท้ังเปล่ียนหรือซอมฮารดดิสก (Hard disk) 

2. ระดับความรูของผูตอบแบบสอบถามในสวนของซอฟแวร (จากขอ9-14) มีความรูใน
ระดับปานกลางถึงนอยท่ีสุดเปนจํานวนมาก 

3. จากผลของการประเมินความเห็นท่ีมีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอการทํางานใน
หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาความรูในการสังเกตอาการเสียของฮารดแวรคอมพิวเตอร
มีความสําคัญมากท่ีสุด และความรูในสวนของซอฟแวร ความรูในการใชโปรแกรมตรวจสอบไวรัส 
รวมท้ังวิธีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus & Spyware  และความรูเร่ืองระบบอินเทอรเน็ต  
วิธีการแกไขปญหาตางๆ จากอินเทอรเน็ต รวมถึงการใชและซอมอุปกรณติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตมี
ความสําคัญมากท่ีสุด 

4. จากผลของการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูเกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการใช
ความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรนั้นจะเห็นวาไมมีการบันทึกการแกไขปญหาท่ีชางซอม
ไดทําการซอมในแตละครั้ง ทําใหความรูและประสบการณนั้นไมมีการเผยแพรใหบุคลากรใน
องคกรไดสามารถนํามาใชประโยชน 

5. ผลจากขัอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเห็นวายังขาดแหลงศึกษาดานการซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเขาถึงงายและตรงความตองการ และควรใหผูเช่ียวชาญมาใหความรูกับ
พนักงานในองคกร รวมถึงการซอมบํารุงเคร่ืองปรินทเตอร 

จากขอมูลท่ีไดสามารถท่ีจะอธิบายถึงท่ีมาของความรูไดดังรูป 3.1 โดยผูศึกษาจะไดนําผล
จากข้ันตอนดังกลาวปรึกษากับผูเช่ียวชาญเพื่อทําการสังเคราะหความรูท่ีจําเปน ในข้ันตอนการเลือก
ของกระบวนการจัดการความรูของ Turban, B. &  others. (2003) ในหัวขอตอไป 
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               ภาพรวมแสดงข้ันตอนท่ีมาของ แหลงความรู IT และความรูการซอมระบบคอมฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 ท่ีมาของ แหลงความรู IT และความรูการซอมระบบคอมฯ 

สมุดจดบันทึก 
การทํางานของชาง 
 ซอมคอมพิวเตอร 

การสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการกับ 
ผูที่เก่ียวของ 

   แบบสอบถามวัดระดับ   
   ความรูและความสําคัญ 
   ของการจัดการความรู 

     รวบรวมขอมูลและ  
  ความรูจากแหลงตางๆ 

เลือกใชกลยุทธการจัดการความรูที่เหมาะ 
สมและกําหนดโมเดลการจัดการความรู 
โดยเนนการแบงปนการเรียนรูในรูปแบบ 
สื่อตางๆท่ีเขาใจและเขาถึงงาย 

ความรูการซอมระบบคอมฯ 
 

แหลงความรู IT 

    ศึกษาองคกร, หนังสือ 
    คอมพิวเตอร, คูมือ    
    อุปกรณ, อินเทอรเน็ต

 ผูเชี่ยวชาญและชางซอมคอมฯคัดกรอง 

เลือกความรูท่ีสําคญั จัดเปนหมวดหมูให
เหมาะสมกับขอจํากัดและสภาพปญหา

 พัฒนาระบบ อัพโหลด 
  ความรูและนําไปใช 

ประเมินผลของ 
การจัดการความรู 

ขั้นตอน 3.1.1 
 ( การสราง ) 

ขั้นตอน 3.1.2 
(การเสาะหา/ 
  การจัดเก็บ) 

ขั้นตอน 3.1.3 
  (การเลือก) 

ขั้นตอน 3.1.4 
 (การแบงปน) 

ขั้นตอน 3.1.5 
    (การใช) 

ขั้นตอน 3.1.6 
 (การประเมิน) 
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3.1.3 ขอจํากัดและสภาพปญหาเก่ียวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในองคกร  
(การเลือก) 
 ผลจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการใชความรู
ดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของบุคลากรในองคกรสามารถสรุปขอจํากัดและสภาพปญหา
เกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรในองคกรไดดังนี้ 

1. เคร่ืองท่ีใชอยูตางรุน ตาง CPU มีจํานวนมาก ทําใหเกิดความลาชาในการติดต้ัง 
Windows และโปรแกรมตางๆ 

2. อะไหลท่ีสํารองไวตาง Chipset เชน RAM , VGA Card, Sound , Lan Card 

3. ในแตละ Lab Computer และสํานักงานมีเคร่ืองตางรุน ตางยี่หอกันมาก เนื่องจาก
มีเคร่ืองท่ีใชงานมานานหลายป พอเปล่ียนใหมก็ทําใหเคร่ืองใน Lab และแตละสํานักงานแตกตาง
กันไปจึงทําใหการ ติดต้ัง Windows และโปรแกรมตางๆใชเวลานาน 

4. บุคลากรซอมคอมพิวเตอรมีจํากัดซ่ึงตองซอมอุปกรณท้ังจากสํานักงานและในแต
ละ Lab Computer รวมถึงตองซอมอุปกรณท่ีใชงานไมไดอ่ืนๆ เชน Printer, Monitor, 

Mainboard, Power Supply, Floppy Disk, CD-ROM ซ่ึงตองใชเวลานานในการซอมอุปกรณ
เสียตางๆทําใหมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาท่ีจะจัดการกับปญหาแตละอยาง 

5. ไมมีบริบทวิธีการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนท่ีรวบรวมไวเปนหมวดหมู
เฉพาะเจาะจงในงานขององคกรใหไดเรียนรูและศึกษาหาความรู 
 

การพัฒนาระบบจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร  
 สรุปไดจากผลของผูตอบแบบสอบถามในระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถามในสวนของฮารดแวร (จากขอ 1-8) ผลประเมินสวนใหญมี
ความรูในระดับนอยถึงนอยท่ีสุดเปนจํานวนมากและในสวนของซอฟแวร (จากขอ 9-14) มีความรู
ในระดับปานกลางถึงนอยท่ีสุดเปนจํานวนมาก ซ่ึงยังไมสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรใหมี
สภาพสมบูรณพรอมใชงานท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรไดเอง (ดังคํากลาวจาก ศูนยคอมพิวเตอร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (http://computer.act.ac.th)ใหความหมายของการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร (Computer Maintenance) วาเปนการดูแล ปรับปรุง แกไข เคร่ืองคอมพิวเตอรใหมี
สภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร) รวมถึงผลประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน เห็นวามีความจําเปนและมีความสําคัญตอการ
ทํางานและหนาท่ีงานของตนเอง(อยูในระดับมากท่ีสุด)  และยังขาดแหลงศึกษาดานการซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเขาถึงงายและตรงความตองการ ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นวาควรสรางระบบการ
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จัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําใหผูสอบถามสามารถเขามาศึกษาหาความรูดาน
การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเองในทุกท่ีทุกเวลา โดยใหมีการแลกเปล่ียน การเรียนรู
ในรูปแบบ Webblog และWebboard โดยให IT Adminและบุคลากรฝายซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร เขียนถายทอดความรูจากประสบการณการแกไขปญหาจากการทํางานจริง ท่ีเปน
ความรูแบบฝงลึกเปล่ียนมาเปนความรูแบบชัดแจง โดยนํามาเขียนไวใน Blog และแหลงความรู IT 
เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรูและนําไปใชแกไขปญหาในงานไดดวยตนเอง และเม่ือผูตอบ
แบบสอบถามมีปญหาหรือสามารถแกไขปญหาไดแลว ก็สามารถเขามาเขียนบอกเลาปญหาและ
วิธีการแกไขปญหาน้ันๆ ทําใหเกิดการหมุนเวียนในการเรียนรูไดตลอดเวลา จากรูปแบบและ
วิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร รวมถึงขอจํากัดและสภาพปญหาเกี่ยวกับการ
ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ตองมีการกําหนดความรูท่ีจําเปนใหตรงกับความตองการของผูใช 
จากนั้นจึงทําการประเมินวาองคความรูในดานใดท่ียังขาดอยูและองคความรูในดานใดท่ีมีความตอง
การเพิ่มเติม   ซ่ึงการจัดหมวดหมูขององคความรูท่ีใชในการทํางานนั้น บุคลากรประจําฝายซอม
เคร่ืองคอมฯ กับผูเช่ียวชาญ ไดรวมกันคัดเลือกสวนท่ีเปนบริบทสําคัญ ในหมวดความรูการซอม
ระบบคอมฯ หัวขอหลักคือสวนของการซอมบํารุงฮารดแวร (Hardware) ซ่ึงประกอบไปดวย 
(Harddisk, Mainboard, Ram, Sound Card, Monitor, CD & DVD-Rom Drive, Floppy 

Disk,  Keyboard, Mouse, Power Supply) และซอฟแวร (Software) ประกอบไปดวย ( การ
ติดต้ังโปรแกรม Office และระบบปฏิบัติการ Windows, การใชและการติดต้ังโปรแกรมโปรแกรม 
Anti Virus & Spyware) สวนความรูท่ีตองการเพิ่มเติมคือ เร่ืองการซอมบํารุงปร้ินเตอรและการ
แกปญหาระบบเครือขายเบ้ืองตน เพื่อใหสอดคลองและตรงประเด็นกับแบบสอบถามในการจัด
หมวดหมูขององคความรูไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหผูใชไดรับความรูท่ีจําเปนและเหมาะสม 
สามารถนําไปปฏิบัติและแกไขปญหาในงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 จากผลของผูตอบแบบสอบถามในการวัดระดับระดับความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอรและผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญขององคความรูและการแบงปน 
รวมถึงรูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร และขอจํากัดและสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงหมวดความรูการซอมระบบคอมฯ คือฮารดแวร
และซอฟแวร รวมท้ังปร้ินเตอรและระบบเครือขายเบ้ืองตน จะเปนปญหาและวิธีแกปญหาจาก
อาการตางๆ สวนแหลงความรู IT จะเปนคูมือการติดต้ังและการปรับแตงโปรแกรมของแตละสวน
ความรู โดยแตละสวนเปนความรูท่ีไดมาจากสมุดบันทึกการทํางานของผูเช่ียวชาญและชางซอม
คอมพิวเตอรและจากประสบการณการทํางาน ท่ีไดแกไขปญหาตางๆ มาแลว รวมถึง ขอมูลใน
ฮารดดิส หนังสือ  ติดต้ังและแกปญหาฉบับ ชางคอมมืออาชีพ 2010 ของ (สุทธิพันธุ แสนละเอียด) 
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โดยผูดูแลระบบจะคัดกรองความรูท่ีเหมาะสมจัดเปนหมวดหมูเผยแพรตอไป ซ่ึงสามารถอธิบาย
ท่ีมาของข้ันตอนการเลือกความรูไดดังรูป 3.2  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
        
 

    รูปท่ี 3.2 ข้ันตอนท่ีมาของการเลือกความรูการซอมระบบคอมฯและแหลงความรู IT 

 ผูเชี่ยวชาญและชางซอมคอมฯคัดกรอง 

เลือกความรูท่ีสําคญั จัดเปนหมวดหมูให
เหมาะสมกับขอจํากัดและสภาพปญหา

    
  ฮารดแวร: (Harddisk, Mainboard, 
Ram, Sound Card, Monitor, CD & 
DVD-Rom Drive, Floppy Disk,  
Keyboard, Mouse, Power Supply)   
   ซอฟแวร: การใชและการติดตั้ง
โปรแกรมโปรแกรมWindows ,Office 
Anti Virus & Spyware  
       ปริ้นเตอรและระบบเครือขาย 

 ความรูการซอมระบบคอมฯ

ดาวนโหลดคูมือ 
      ฮารดแวร, ซอฟแวร  
ปร้ินเตอรและระบบเครือขาย 

 แหลงความรู IT 

     ขอมูลและ ความรูจาก   
  แหลงตางๆ ที่รวบรวมได 
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3.1.4 วิเคราะหหาความตองการของผูท่ีเก่ียวของและกําหนดโมเดลการจัดการความรู 
(การแบงปน) 

ผูศึกษาไดทราบถึงขอจํากัดและปญหาตางๆ ในการแบงปนความรูและแลกเปล่ียนความรู
ระหวางผูเช่ียวชาญและฝายซอมคอมฯ  กับผูใช  ผูศึกษาจึงไดเลือกใช กลยุทธการจัดการความรูแบบ 
Codification strategy  โดยเนนความสําคัญกับการใชประโยชนจากความรูแบบชัดแจง ซ่ึงกลยุทธ
ดังกลาวเหมาะสมกับขอจํากัดของถายทอดความรูจากผูแบงปนและดวยภาระหนาท่ีในการทํางาน ท่ีไม
สะดวกในการใหการฝกอบรมกับบุคลากรไดอยางท่ัวถึงท้ังองคกร ดังนั้นกลยุทธท่ีใชนี้คือการพยายาม
แปลงความรูฝงลึกจากประสบการณการทํางานท่ีอยูในตัวชางซอมบํารุงคอมพิวเตอรและผูเช่ียวชาญ ให
อยูในรูปของความรูชัดแจงใหมากท่ีสุด โดยผูเช่ียวชาญและฝายซอมคอมฯ จะมีพื้นท่ีในการถายทอด
ความรู และนําเสนอความรูในรูปแบบส่ือตางๆ ท่ีผูใชสามารถเขามาศึกษาไดดวยตัวเองและเรียนรูไดงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 ข้ันตอนท่ีมาของการแบงปนความรู 
 

 

เลือกใชกลยุทธการจัดการความรูที่เหมาะ 
สมและกําหนดโมเดลการจัดการความรู 
โดยเนนการแบงปนการเรียนรูในรูปแบบ 
สื่อตางๆท่ีเขาใจและเขาถึงงาย 

 พัฒนาระบบ อัพโหลด 
  ความรูและนําไปใช 

ประเมินผลของ 
การจัดการความรู 

ความรูซอมระบบคอมฯ 
 

แหลงความรู IT 
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เม่ือไดรูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมแลว ผูศึกษาไดทําการกําหนดโมเดลการจัดการ
ความรู การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการระบุเปาหมาย (Desired State) คือ ผูใชสามารถ
เรียนรูผานเว็บไซตไดทุกท่ี ทุกเวลา ใหมีความรูและสามารถซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรไดดวย
ตนเอง ซ่ึงรายละเอียดของโมเดลการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเขียน
เปนแผนผังไดดังรูป 3.4 หนาถัดไป 

จากโมเดลการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 

ทําใหบุคลากรทุกฝายรับทราบปญหารวมกัน โดยสามารถเรียนรูและหาแนวทางใน
การแกไขปญหาจากการถายทอดความรูของบุคลากรในองคกรรวมกัน 

2. การส่ือสาร 
ทําใหบุคลากรในองคกรมีชองทางในการส่ือสารรวมกันจากระบบไดตลอดเวลา  

3. กระบวนการและเคร่ืองมือ 
จากรูปแบบการบันทึกความรูดวยบล็อกและเว็บบอรด รวมถึงระบบอัพ/ดาวนโหลด

ในการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดการแบงปน แลกเปลี่ยนความรู จึงเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดอยางรวดเร็ว  ทําใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพดีข้ึน 

4. การเรียนรู 
จากรูปแบบของระบบสามารถที่จะทําให ผูใชเรียนรูไดงายผานทางหนาเว็บไซต โดยท่ี

ผูเช่ียวชาญและชางซอมคอมพิวเตอรสามารถถายทอดความรูไดสะดวกและรวดเร็วผานหลาย
ชองทางในระบบ ทําใหผูใชเกิดความสนใจในการเรียนรูวิธีการแกปญหาใหมๆ กอนนําไปใช
แกปญหาในงาน จากผูเช่ียวชาญและชางซอมคอมพิวเตอรโดยตรง 

5. การวัดผล 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบและประเมินประสิทธิผลการจัดการความรู

วาตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายขององคกรแคไหนและนําไปปรับปรุง 
6.   การยกยองชมเชยและการใหรางวัล       

                  แถบสีของผูใชในระบบ และการโหวตในหัวขอนั้นๆ จากผูนําความรูไปใชแสดงถึง
ความเช่ือถือตอผูท่ีถายทอดความรูทําใหมีความภูมิใจท่ีจะแบงปนความรูตอไป  
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                                                            องคประกอบ                               ผลท่ีคาดวาจะได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 โมเดลการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
 

เปาหมาย 
“ผูใชมีความรูและ
สามารถซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพวิเตอร
ในระดับพื้นฐาน
หรือมากขึ้นได” 

1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 

      “เพิ่มโอกาสใหชางซอมคอมพิวเตอรและผูใชที่มี
ความเห็นอกเห็นใจกันทราบปญหารวมกันไดมี
ชองทางแบงปนความรูแกผูอื่นมากขึ้น” 

2. การสื่อสาร 
     “ใชเว็บบอรดเปนชองทางการส่ือสารของผูที่
เก่ียวของและผูสนใจการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต” 

3. กระบวนการและเครื่องมือ 
“พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยใชเว็บบอรดและ
ระบบอัพ/ดาวนโหลดเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการ
แบงปน แลกเปล่ียนความรู การบันทึกความรูดวยบล็อก
และมีการนําเสนอขอมูลบริบทการซอมบํารุงคอมฯ” 

5. การวัดผล 
     “ใชแบบประเมิน โดยแบงเปน 2 สวนคือ ประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบและประเมินประสิทธิผล
การจัดการความรู” 

6. การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
     “มีระบบการใหรางวัลที่เหมาะสมเพื่อเปนการสราง 
แรงจูงใจในการแลกเปล่ียนความรูโดยวัดจากสถิติการ
ใชงานบนเว็บบอรด” 

มีการไหลเวียนของ
ความรูในระบบเปน
ประโยชนและมี
ประสิทธิภาพ 

ไดชองทางการส่ือสาร
ที่งาย มีความสะดวก 
รวดเร็ว และเขาใชงาน
ไดทุกที่ ทุกเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู 
“การซอมบํารุงเคร่ือง 
  คอมพิวเตอร” 

ทราบผลการประเมิน 

กลุมนักปฏิบัติและ
ผูสนใจจะอยูรวม
แบงปน แลกเปล่ียน
ความรูในระบบตอไป 

4. การเรียนรู 
     “แนะนําและจัดฝกอบรมทักษะท่ีเก่ียวของในการใช
เว็บบอรดและบล็อกใหแกผูที่เก่ียวของและผูสนใจ โดย
ไปถึงตัวหรือผานหนาเว็บไซต” 

ไดสมาชิกเขามา 
ในระบบ 
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ตามท่ีผูศึกษาไดกําหนดโมเดลการจัดการความรูดังรูปท่ี 3.6 จะเห็นวาองคประกอบท่ีวาดวย 
กระบวนการและเคร่ืองมือ เปนการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูในลักษณะของ เว็บ
ไซต ท่ีใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมผูใชสามารถเขาสูระบบเพื่อการเรียนรูแบงปน
และแลกเปล่ียนความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา สําหรับความสามารถของระบบผูศึกษาไดนําขอมูลการ
ศึกษาจากเว็บไซตการจัดการความรูขององคกรตางๆ ในภาคผนวก ก มาใชเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู โดยคํานึงถึงสวนประกอบหลักท่ีสําคัญของเว็บไซตการจัดการความ
รู (KM Website) ตางๆ ซ่ึงสรุปไดดังตาราง 3.9 

 
ตาราง 3.9 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 สวนประกอบท่ีนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา 
ระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงคอมพิว 
เตอรโรงเรียนลําปางพาณชิยการและเทคโนโลย ี

ผลจากการศึกษาเว็บไซตตางๆ/ 
ความตองการของผูใช 

1.ระบบผูใช เว็บไซตการจัดการความรูตางๆจะมีระบบผูใช
เพื่อท่ีจะทราบไดวาบุคคลที่เขามาใชงานเว็บ
ไซตเปนใคร สามารถเขาถึงขอมูลในสวนไหน
ได บ  าง ซ่ึงจะเป นผลดีในการรักษาข อมูล 
บางสวนอาจเปนขอมูลท่ีไมตองการจะเปดเผย
ใหกับคนภายนอก และยังมีสวนในการชวยเก็บ
สถิติผูเขาใชเว็บไซต 

2.เมนู เว็บไซตการจัดการความรูสวนใหญจะมีเมนูอยู
ทางดานซายมือหรือทางดานบนของเว็บไซต
เพื่อชวยเหลือผูใชใน การเขาถึงสวนตางๆของ
เว็บไซตไดงายโดยเมนูนั้นจะมีการแบงขอมูล 
ตามหมวดหมูอยางเปนลําดับข้ันเพื่อใหงายตอ
การเขาถึงขอมูล 

3.ระบบการคนหาขอมูล (Search Engine) เว็บไซตการจัดการบางเว็บไซตจะมีระบบท่ีจะ
ชวยผูใชในการคนหาขอมูลภายในเว็บไซตหรือ
ขอมในอินเตอรเน็ตซ่ึงสวนนี้จะทําใหผู ใช 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการมากข้ึน 
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ตาราง 3.9(ตอ)  การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4.ชุมชนคนซอมคอมฯ (เว็บบอรด)/ KM Blog เว็บไซตการจัดการความรูสวนมากจะมีการนําเว็บ

บอรดเขามาชวยในการสรางชุมชนออนไลนเพื่อ
เปนกระดานถาม-ตอบปญหา ใหผูใชมาแลกเปลี่ยน
ความรูกัน (สวน KM Blog จะเปนสวนท่ีชางและ
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงบุคลท่ัวไปไดถายทอดความรู
เฉพาะตัวในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกันนําเสนอ
ผานการเขียนบล็อก) 

5. ความรูซอมระบบคอมฯ ความรูซอมระบบคอมฯ ไดนําเสนอการแกไขปญหา
ระบบคอมฯโดยนําความรูจากประสบการณการ
ทํางานของ IT Admin และบุคลากรฝายซอมคอมฯ 
รวมท้ังจาก ตําราการซอมคอมพิวเตอร มาจัดทําเปน
หมวดหมู เพื่อใหงายตอการคนหาและใช เปน
แนวทางในการแกไขปญหาคอมพิวเตอรฯ และ
รูปแบบ Clip Video สาธิตการซอมคอมฯ ท่ีชวยให
กลุมผูใชเรียนรูเขาใจไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ีน) 

6. แหลงความรู IT เว็บไซตการจัดการความรูสวนมากมุงเนนท่ีจะเปน
แหลงความรูออนไลนใหกับคนในองคกรไดพัฒนา
ความรูของตนเองจึงมักจะมีเอกสารความรูตางๆให
ผูใชไดทําการดาวนโหลดในรูปแบบคลังความรูให
นําไปศึกษาตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

ผลจากการวิเคราะหความตองการของผูท่ีเกี่ยวของ การกําหนดโครงสรางการจัดการความ
รู และการกําหนดความเปนไปไดของระบบการจัดการความรูขางตน  ผูศึกษาไดนําขอมูลและ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของท้ังหมดมาออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุง
คอมพิวเตอรในหัวขอตอไป 

           3.1.5 ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร (การใช) 
 เม่ือไดกําหนดโมเดลการจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” แลว ผูศึกษาได
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรู ในลักษณะของ KM Website ซ่ึงแบงเปนสวนสําคัญ 
2 สวน คือ สวนหนาแรกของเว็บเพจ และสวนของเว็บบอรด ท้ังนี้สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) สวนหนาแรกของเว็บเพจในสวนหนาแรกของเว็บเพจหรือเรียกวาโฮมเพจ(Homepage)  
ผูศึกษาไดออกแบบ Prototype ไวดังรูป 3.6 ในหนาถัดไป 



 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ติดต้ัง/ยกเลิกโปรแกรม 
 แกไขโปรแกรมเสริม 

 แกไขเทมเพลต (Template) 

  
 
 
 
 
 
 
 

    แกไขการต้ังคาของหนาหลัก 
 แกไขหมวดหมูหัวขอเสวนา 
 แกไขหรือบล็อกสมาชิก 
 แกไขขาวประกาศ 

 แกไขระบบสะสมแตม 
 

                       
 

รูปท่ี 3.5 ผังโครงสรางการทํางานของผูดูแลระบบ 

สรางลบและแกไขเน้ือหา 

เพ่ิมและลบไฟลภาพ รวมทั้งเสียง 

สราง ลบและแกไขเมนูตางๆ 

จัดการโปรแกรมเสริม 

เพ่ิม ลบ และแกไขขอมูลผูดูแลระบบ 

ตั้งคาตางๆ ของเว็บไซต 

จัดการขอมูลของผูดูแลระบบ 

ติดต้ังและยกเลิกโปรแกรม 

ล็อกอิน 

ระบบบริหารจัดการเน้ือหาเว็บไซต 

ล็อกอิน 

เมนูผูดูแลระบบ 

อัพโหลด ลบและแกไขไฟล 

แกไข ยายและลบกระทูทั้งหมด 

หนาแรก 

ล็อกอิน 

ล็อกอิน 

ระบบบริหารจัดการโฮสตเซิรฟเวอร 

  เว็บบอรด  
“บอรดการซอมบํารุงคอมพิวเตอร” 
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1) สวนของเว็บบอรด 
ในสวนของเว็บบอรด ซ่ึงเปนสวนสําคัญหนึ่งท่ีใชเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ความรูใน 

บริบทการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูศึกษาไดออกแบบ Prototype ไวดังรูปท่ี 3.6 

 

รูปท่ี 3.6 ผังโครงสรางการใชงานระบบของผูใช 
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จากผังการใชความรูสามารถอธิบายการหมุนเวียนของความรูท่ีไดจากหมวดการซอมระบบ
คอมฯ แหลงความรู IT ชุมชนคนซอมคอมฯ และเว็บล็อก โดยผูดูแลระบบจะคัดกรองและอัพเดท
ความรูใหมๆ จากสวนดังกลาวท่ีมีผูเขามา ถาม-ตอบไปเก็บไวในสวนการซอมระบบคอมฯ และ
แหลงความรู IT จึงทําใหเกิดเปนความรูใหมในระบบตลอดเวลา ดังรูป 3.7  

     
                                     
                                                                              
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      รูปท่ี 3.7 ท่ีมาของความรูและการเกดิเปนความรูใหมในระบบ 

  ถาม/ตอบ /คนหาวิธีแกไขปญหาจากระบบ

ไมสมัครสมาชิก สมัครสมาชิก 

ไมล็อกอิน ล็อกอินตางๆ ถาม/ตอบ/ดาวนโหลด/คนหา
วิธีแกไขปญหาจากระบบพบ
วิธีแกไขนําไปใชและโหวต/ 
ไมพบฝากปญหา แกไข/ลบ/อัพโหลดไฟล รูปในกระทู 

ดู/เขียน/แกไข/ลบ Blog ของตัวเอง 

อัพโหลด/ดาวนโหลดความรูซอมคอม

พบวิธีแกไขนําไปใชและโหวต/ 
ไมพบฝากปญหา 

       ผูเช่ียวชาญและฝายซอมคอมฯ/บุคคลทั่วไป(ตอบปญ 
  หาโดยอางอิงจากประสบการณการทํางาน ตําราการซอม 
  คอมฯ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต) ยืนยันความถูกตอง 

ชุมชนคนซอมคอมฯ 

 แหลงความรู IT 
(เกิดความรูใหม) 

 ความรูการซอมระบบคอมฯ
(เกิดความรูใหม) 

ผูเช่ียวชาญและฝายซอมคอมฯ 
   ตรวจสอบ/คัดกรองและอัพโหลดความรู 
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ในการออกแบบหนาจอของระบบ (หนาโฮมเพจ) หรือหนาจอหลักนี้จะมีเมนูทํางานที่ใหผูใชระบบ
ไดคลิกเลือก เพื่อเขาสูสวนการทํางานตางๆ ในระบบ ซ่ึงแสดงดังรูป 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8  หนาจอหลักของระบบ 

 
จากภาพ 3.8 อธิบายสวนประกอบตางๆ ได ดังนี้ 
 หมายเลข  1   สวนแสดงเมนูหลัก 
 หมายเลข  2   สวนแสดงรูปภาพ 

หมายเลข  3   สวนประชาสัมพันธ KM 

หมายเลข  4   สวนของสมาชิกล็อคอิน 
หมายเลข  5   สวนหองสนทนา 
หมายเลข  6   สวนแสดงกระทูลาสุด 
หมายเลข  7   สวนแสดง FAQ (คําถามท่ีมีคนถามบอย) 
หมายเลข  8   สวนแสดงขาวสาร IT 

1. 

 

2. 

3. 

5. 

6. 7. 

 
4. 

 

8. 
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 ในสวนการออกแบบหนาจอของชุมชนคนซอมคอมฯ (เว็บบอรด) แสดงดังรูป 3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 หนาจอหลักของเวบ็บอรด 
 
จากรูป 3.9 อธิบายสวนประกอบตางๆ ได ดังนี้ 
 หมายเลข  1   สวนแสดงเมนูหลัก 
 หมายเลข  2   สวนสมาชิกล็อกอิน หรือสมัครสมาชิกใหม 

หมายเลข  3   สวนคนหากระทู 
หมายเลข  4   สวนแสดงกระดานขาวหมวด Computer แบงเปน (Hardware และ 

Software) 
หมายเลข  5   สวนแสดงกระดานขาวหมวด Network 

หมายเลข  6   สวนแสดงกระดานขาวหมวด Printer 

หมายเลข  7   สวนแสดงกระดานขาวหมวด Other 

 
3.1.6 ประเมินประสิทธิภาพของการใชงานระบบและ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

ความรู(การประเมิน) 
 ในการประเมินระบบการจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” ผูศึกษาได

กําหนดการสรางเคร่ืองมือในลักษณะแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นแบงออกเปน 2 สวน คือ       
 

1. 

 
2. 

 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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1) ประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ  
    กลุมผูประเมิน แบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมผูเช่ียวชาญและกลุมนักปฏิบัติ  กลุมผูดูแลระบบ  
2) ประเมินประสิทธิผลการจัดการความรู  
    กลุมผูประเมิน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญ และกลุมนักปฏิบัติ สําหรับรายการ

ประเมินและการวางรูปแบบของแบบประเมินนี้ ผูศึกษาไดออกแบบและนําเสนอในบทตอไป
พรอมกับการรายงานผลการใชระบบการจัดการความรู 

 
3.2 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการศึกษา 
 
ตาราง 3.10 ตารางแสดงระยะเวลาดําเนินการศึกษา 

         ระยะเวลาดําเนินการ 

 

   แผนงาน 

ระยะเวลา 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
จัดการความรูและการซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร 

        

2.วางแผนการจัดการความรูของ 
   หนวยงาน 

        

3.ศึกษากลุมผูใช โดยการใช 
   แบบสอบถามวัดระดับความรู 

        

4.รวบรวบขอมูล จัดหมวดหมูความรู  
   รวมทั้งกําหนดโมเดลการจัดการความรู 

        

5. ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ 
   ความรู โดยมีการทดลองใช และแกไข 
   อยางสมํ่าเสมอ 

        

6.เผยแพรระบบการจัดการความรูที่ 
   สมบูรณแลว 

        

7.ประเมินผลระบบการจัดการความรู         

8.ทํารายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอ 
   งานวิจัย 
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3.3 การรายงานผลการศึกษา 
สําหรับการเขียนรายงานผลการศึกษาและการจัดพิมพรูปเลม   พรอมนําเสนอประกอบดวย 
บทท่ี 1 บทนํา กลาวถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงคท่ีผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษา 

ในเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร โรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควา และนําแนวทางท่ี
เกี่ยวของมาเปนข้ันตอนทางการศึกษา  

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย กลาวถึงขอบเขตการศึกษา ข้ันตอนการศึกษา วิธีการศึกษากลุม 
ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล  

บทท่ี 4 รายงานผลการศึกษา กลาวถึงผลการดําเนินการระบบตนแบบการจัดการความ 
เร่ือง การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร และผลการประเมินประสิทธิผลการใชงานระบบ และ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความรู  

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาและผลการประเมิน อภิปรายผล ปญหาและอุปสรรค รวมท้ัง
ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


