
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 

 จากการดําเนินการพัฒนาระบบจัดการความรู การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร  โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนในรูปแบบของ Web-base Application 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการ แลกเปล่ียนเรียนรู แบงปนความรู และถายทอดความ
รู ตลอดจนกอใหเกิดความรูใหมๆ เพิ่มมากข้ึน โดยมุงเนนในเร่ืองการจัดการความรูแฝงที่อยูในตัว
บุคคลใหเปนความรูแบบกระจางชัด และสามารถจัดเก็บความรูใหอยูในองคกร ตามข้ันตอนท่ีได
วางแผนซ่ึงสอดคลองกับกลยุทธการจัดการความรูแบบ Codification Strategy และกระบวนการ
จัดการความรูของ Turban, B. & others. (2003) ในข้ันตอนสุดทายคือการประเมินประสิทธิภาพ
การใชงานระบบ และประสิทธิผลของการจัดการความรูของระบบการจัดการความรูดังกลาว ผู
ศึกษาสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
   

5.1 สรุปผลลการศึกษา 
            5.1.1 ผลการดําเนินงาน 
          ในการสรุปผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคการวิจัย “เพื่อการพัฒนาระบบจัดการความรู
การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” สรุปไดวาผูศึกษาไดใชเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ระบบดังกลาว ซ่ึงอยูในลักษณะของเว็บไซตจัดการความรู  และไดประยุกตใชการจัดการความรูใน
การพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร ผูศึกษาไดดําเนินงานตาม
ข้ันตอนวิจัยอยางเปนลําดับและสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรูของ Turban, B. & 

others. (2003) ซ่ึงประกอบ 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การสราง (Create)  
   ผูศึกษาไดศึกษายุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร หลักการกระบวนการ 
ของการจัดการความรูและความรูในดานการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรจากเอกสารตางๆ เชน ตํารา คู
มือ  หนังสือ และการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถสําหรับเปนผูเช่ียวชาญในการถายทอดความรู
ซ่ึงบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเช่ียวชาญนั้น ไดรับการยอมรับจากบุคลากรท้ังหมดใน
องคกร  
       ผูศึกษาไดรวมกับ ผูบริหาร หัวหนาไอที  และเพื่อนชางซอมบํารุงคอมพิวเตอรใน ทํา
การคัดเลือกผูเช่ียวชาญ  (IT Admin) โดยศึกษาจากภาระงานประจําวันท่ีบุคลากรภายในหนวยงาน
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ไดรับมอบหมาย และมีความเช่ียวชาญเปนอยางดีมีการพัฒนาตัวเองเสมอโดยการเขารวมอบรม 
ศึกษาดูงาน รวมการแลกเปล่ียนเรียนรูจากขางในองคกรและนอกองคกรเปนประจําสมํ่าเสมอ และ
จากประสบการณการทํางานในดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรมากอนและเล่ือนลําดับมา
ทํางานในตําแหนง IT Admin ทําใหเปนผูมีทักษะและความชํานาญในดานการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายเปนอยางดี ในการถายทอดและความเต็มใจแบงปนองคความรู  
  2)   การเสาะหาและการจัดเก็บ (Capture/Storage)  

ผูศึกษาไดออกแบบสอบถามตรวจระดับความรู เร่ืองการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของคนในองคกร ศึกษารูปแบบและวิธีการใชความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
บุคลากรในองคกร  จากกลุมตัวอยางครูผูสอนจํานวน   178 คนเพื่อจะไดนําผลสรุปจาก
แบบสอบถามไปใชในการสรางและแบงปนความรูใหอยูในรูปแบบตามท่ีกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
ซ่ึงผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและทําการรวบรวมความรูท่ีกลุมเปาหมายตองการ เพื่อท่ีจะพัฒนา
เนื้อหาภายในเว็บไซตไดตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย จากการวิเคราะหพบวาตองทําการ
รวบรวมความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมท้ังหมด เนื่องจากองคกรและหนวยงานยังไม
ไดมีการจัดเก็บเอกสารความรูตางๆอยางเปนระบบ ผูศึกษาจึงไดรวบรวมเอกสารความรูในประเด็น 
ดังกลาวจากผูเช่ียวชาญ (หัวหนาศูนยไอที ผูเช่ียวชาญ และชางซอมคอมพิวเตอร) เพื่อนํามาเปน
เนื้อหาภายในเว็บไซต 

ผลจากกระบวนการน้ีทําใหทราบระดับความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพบวามีความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูใน
ระดับนอยถึงปานกลางเปน และสวนใหญยังไมสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรไดดวยตัวเอง 
สวนความรูเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอการ
ทํางานในหนวยงานและหนาท่ีงานเห็นวาความรูท่ีจําเปนและสําคัญท่ีสุดคือ ความรูในการสังเกต
อาการเสียของฮารดแวรคอมพิวเตอร, วิธีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus & Spyware , วิธีการ
แกไขปญหาตางๆ จากอินเทอรเน็ตรวมถึงการใช และซอมอุปกรณติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต, วิธีการ
ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และนําผลที่ไดไปเลือกและคัดกรองตอไป 

3) การเลือกหรือคัดกรอง (Refine)  
การศึกษาองคกร ทําใหผูศึกษาทราบถึงลักษณะขององคกรในสวนตางๆ ไดแก

ประเภทขององคกร วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ปจจัยเกื้อหนุนตางๆท่ีเหมาะสมสําหรับ
การพัฒนาระบบการจัดการความรูภายในองคกร ศึกษาขอจํากัดและสภาพปญหาเกี่ยวกับการซอม
บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใน เพื่อใหการพัฒนาระบบการจัดความรูมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและกลยุทธขององคกร  ผูศึกษาไดนําขอมูลยุทธศาสตรและกลยุทธ ดานการจัดการ
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ความรู ท่ีฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี นํามาพัฒนา
เคร่ืองมือบริหารและจัดการความรูซอมบํารุงคอมพิวเตอร มาเปนกรอบในการเชื่อมโยงในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูคร้ังนี้ โดยดําเนินการพัฒนาระบบจัดการความรูคร้ังนี้ ใหเปนสวน
หนึ่งของยุทธศาสตรก็คือการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ใหไดแนวทางในการนําเสนอความรูท่ี
จําเปนและสําคัญ ท่ีจะชวยใหผูสนใจสามารถนําไปแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

การเลือกหรือคัดกรอง ผูศึกษาไดรวมกับหัวหนาไอที ผูเช่ียวชาญ และเพื่อนชางซอม
บํารุงคอมพิวเตอร ดวยการกําหนดและคัดเลือกหัวขอความรู ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
หลักขององคกร และผลจากแบบสอบถามความตองการในการถายทอดความรู รูปแบบท่ีตองการ
ใหถายทอดความรู และความคิดเห็นตอการจัดการความรู จากกลุมตัวอยางจํานวน 178 คน ขอจํากัด
และสภาพปญหารวมถึงรูปแบบการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรในองคกร ท่ีผูศึกษาไดเก็บขอมูล
ไว โดยเนนไปท่ีสมรรถนะหลักของหนวยงานและสมรรถนะหลักของบุคลากร ผูศึกษาจึงไดนํามา
วิเคราะหและออกแบบโมเดลการจัดการความรู รวมท้ังไดทําการจัดหมวดหมูความรูในบริบทของ
การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงไดบริบทสําคัญหลักๆในการในการซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร ไดแกความรูและการแกไขปญหาเร่ือง (Hardware, Software) หัวขอรองคือเร่ือง 
Networking, Printer กอนท่ีจะไดนําไปใชในการสรางและแบงปนความรูใหอยูในรูปแบบตามท่ี
กลุมตัวอยางตองการในลักษณะเว็บไซตการจัดการความรู 

4) การแบงปนหรือการกระจาย (Distribute)  
เนื่องจากขอจํากัดเร่ืองเวลาของบุคลากรซอมคอมพิวเตอรซ่ึงตองซอมอุปกรณท้ังจาก

สํานักงานและในแตละ Lab Computer คนละ 250 กวาเคร่ืองซ่ึงมีเปนจํานวนมากและใชเวลานาน 
ผูศึกษาจึงไดนํากลยุทธการจัดการความรูแบบ Codification Strategy มาใชในระบบตนแบบการ
จัดการความรู เร่ือง การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงอยูในลักษณะของเว็บไซตจัดการความรู
นั้น ผูศึกษาไดกําหนดผูใชระบบออกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูใชท่ัวไป ซ่ึง
หมายถึง กลุมนักปฏิบัติ (อาจารย) ผูเช่ียวชาญ โดยผูใชระบบสามารถเขาสูเว็บไซตโดยใชโปรแกรม
เว็บบราวเซอรและพิมพช่ือเว็บไซต www.kmcomp.com อนึ่งในหนาแรกของเว็บไซตนําเสนอ
ขอมูลท่ีเปนบริบทสําคัญของการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูใชสามารถดาวนโหลดความรู
เกี่ยวกับการซอม (สวนการอัพโหลดตองทําการ ล็อกอินกอน ถึงจะสามารถอัพโหลดไดเพื่อปองกัน
และตรวจสอบไฟลจากผูดูแลระบบกอนนําไปเผยแพรตอไป) สวนชุมชนคนซอมคอมฯจะมีกลุม
ผูดูแลระบบคอยตอบปญหาในแตละเร่ืองซ่ึงจะทําใหผูใชไดนําความรูท่ีถูกตองไปใชในการแกไข
ปญหาในแตละสวนงานซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป  
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การจัดทําเว็บไซตสําหรับแบงปน  แลกเปล่ียน เผยแพร กระจาย ถายโอน ความรู จาก
โมเดลการจัดการความรูทําใหได Prototype ซ่ึงเปนผังโครงสรางการใชงานระบบการซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงผูศึกษาไดจัดทําเว็บไซตลักษณะเปนเว็บบอรดและ Weblog โดยท่ีผูใช
สามารถแบงปนความรูจากประสบการณทํางานผานการเขียนบล็อก (Blog) รวมท้ังสามารถ
แลกเปล่ียนความรูในเว็บบอรด และการคนหาวิธีแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร จากความรูซอม
ระบบคอมฯผูศึกษาไดใชวิธีการเผยแพรและแบงปนความรูในรูปแบบท่ีผูใชสามารถเขาใจไดงาย 
ท้ังในรูปแบบเอกสารความรู และคลิปวีดีโอประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแบงปน เผยแพร 
กระจาย ถายโอนความรูตอไป พรอมกันนั้นยังไดกําหนดสิทธ์ิใหกับผูเช่ียวชาญและกลุมผูดูแล
ระบบ เพื่อใหสามารถเขามาจัดการขอมูลตางๆได 

5) การใช (Use)  
หลังจากท่ีกลุมนักปฏิบัติบางสวนไดทดลองใชระบบไปในระยะหนึ่ง ผูศึกษาไดทํา

การปรับปรุงแกไขระบบใหมีความสมบูรณในเชิงการจัดการความรูใหมากข้ึน และจากการตอบ
แบบสอบถามของผูรวมแลกเปล่ียนเรียนรูของทุกหัวขอความรูนั้น พบวาสามารถนําไปใช
ประโยชนและประยุกตใชงานไดจริง ไมวาผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูจะเปนอาจารย บุคลากร และ
เม่ือตรงกับความตองการของผูใชแลว จึงไดขยายผลตอกลุมนักปฏิบัติอยางเปนทางการตอไป 

ผูศึกษาไดเชิญชวนให กลุมเปาหมายเขามาลงทะเบียนโดยจะได ช่ือผูใช (Username)  
เพื่อนําไปใชงานเว็บไซตระบบตนแบบการจัดการความรูในสวนตางๆ โดยในสวนของการแบงปน
ความรูนั้นกลุมเปาหมายสามารถที่จะแบงปนความรูของตนเองผาน 3 สวนคือ  

1)  แหลงความรู IT เปนแหลงท่ีรวบรวมเอกสาร คูมือตางๆ เพื่อใหผูใชไดดาวนโหลด
หรือแบงปนความรูโดยการอัพโหลดขอมูลผานระบบนี้  

2) ชุมชนคนซอมคอมฯ เปนกระดานถาม - ตอบ เพื่อใหผูใชมาทําการแลกเปล่ียนความ
รูกันหรือขอความชวยเหลือจากผูใชคนอ่ืนๆในการแกปญหาตางๆในการทํางาน 

3) KM Blog ในสวนของระบบ Blog ชวยให ผูเช่ียวชาญและเพื่อนชางซอมบํารุง
คอมพิวเตอรและกลุมนักปฏิบัติไดบันทึกความรูประสบการณการทํางานท่ีเปนความรูแบบฝงลึก 
โดยถายทอดความรูผานการเขียน Blog ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูอ่ืน และชวยใหไดรับความรูจาก
สมาชิกคนอ่ืนของเว็บไซต เขามารวมแบงปนความรูและ แลกเปล่ียนการเรียนรูในระบบนี้อีก 

เม่ือมีการใชความรูและมีการตอยอดความรู จากเว็บบอรดและบล็อก หรือแหลงความรู 
IT ทําใหเกิดความรูใหม และความรูท่ีไดผูดูแลระบบคัดกรองและนําไปเพ่ิมไวในสวนของความรู
ซอมระบบคอมฯ หรือแหลงความรู IT ตามความเหมาะสมของเน้ือหา สวนคําถามท่ีคนถามบอยจะ
ไดนําไปไวในสวน (FAQ)ท่ีหนาแรกของเว็บไซตตอไป 
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6) การประเมินและการตรวจสอบความรู (Monitor)  
เม่ือกลุมนักปฏิบัติท้ังหมดไดใชระบบดังกลาวไปในระยะหนึ่งแลว ผูศึกษาจึงได

ออกแบบสอบถาม รวมถึงจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นบนเว็บไซต เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ใชงานระบบและประสิทธิผลการจัดการความรู ซ่ึงเม่ือไดทําการวิเคราะหและสรุปผลแลวไดมีการ
ปรับปรุงแกไขเว็บไซตใหสมบูรณยิ่งข้ึนไป 

ซ่ึงสามารถสรุปโดยแบงเปน 2 สวนไดแก 
การประเมินดานประสิทธิภาพการใชงานระบบตนแบบจัดการความรู“การซอมบํารุง

เคร่ืองคอมพิวเตอร”จากการตอบแบบสอบถามการใชงาน ผูเช่ียวชาญจํานวน 1 คน นักปฏิบัติ
จํานวน 177 คน รวม 178 คน เห็นวาการใชงานระบบตนแบบการจัดการความรู“การซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร” มีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก สวนผูดูแลระบบจํานวน 4 คนเห็นวามี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การประเมินดานประสิทธิผลการใชงานระบบตนแบบการจัดการความรู“การซอม
บํารุงเครื่องคอมพิวเตอร” ผูเช่ียวชาญจํานวน 1 คนดวยกับประสิทธิผลการจัดการความรูในระดับ
มากท่ีสุด สวนนักปฏิบัติจํานวน 178 คนเห็นดวยกับประสิทธิผลการจัดการความรูในระดับมาก 

ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู การซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร มีความสอดคลองบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถนําไปพัฒนาเปนตัวอยางหรือ
แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสชนิดอ่ืนไปยังหนวยงาน
ตางๆ ภายในองคกรตอไป 

 

              5.1.2 ผลการประเมิน 
               ในการประเมินระบบการจัดการความรู ผูศึกษาไดทําการประเมินโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึง
แบงแบบสอบถามไดเปนอีก 2 สวน คือ การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ และการ
ประเมินประสิทธิผลการจัดการความรู กลุมผูประเมินแบงเปน 3 สถานะ ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญ 
กลุมนัก-ปฏิบัติ กลุมผูดูแลระบบ จากผลการประเมินดวยแบบสอบถามสรุปไดดังนี้  
        1) การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบ 
             ในการประเมินความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชงานระบบนี้ไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบประเมินของผูเกี่ยวของ ท่ีแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมของผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ และ
กลุมผูดูแลระบบ ไดผลสรุปไดนี้ 

กลุมของผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ ประเมินในดานประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับ
มาก โดยผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ เห็นวาการเขาสูระบบทําไดงายและสะดวกตอการใชงาน รวมท้ัง
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เห็นวาระบบสามารถเรียกใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา กลาวไดวาผูประเมินมีความสนใจ มีความยินดีท่ี
จะเขาสูเว็บไซตเพื่อรวมแบงปน แลกเปล่ียนความรู ซ่ึงสามารถเขาสูเว็บไซตไดงายและไมเลือก
สถานท่ีและเวลา แคเพียงมีระบบอินเทอรเน็ตรองรับ สวนกลุมผูดูแลระบบ ประเมินในดาน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูดูแลระบบเห็นวา การเขาสู
ระบบในสวนหนาเว็บมีความสะดวกและงาย รวมทั้งเห็นวาสวนติดตอผูดูแลระบบมีความสะดวก 
ใชงานงาย กลาวไดวาผูดูแลมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร” ท่ีพัฒนาขึ้น   

 
      2) การประเมินประสิทธิผลการจัดการความรู 
          ในการประเมินความคิดเห็นตอประสิทธิผลการจัดการความรูนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบประเมินของผูเกี่ยวของ 2 กลุม ไดแก กลุมของผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ ซ่ึงสรุปผลไดนี้ 

(2.1) กลุมของผูเช่ียวชาญ  
        ผลการสรุปแบบประเมินจากผูเช่ียวชาญ ในดานประสิทธิผลการจัดการความรูอยูใน

ระดับการเห็นดวยมากท่ีสุดท่ีคาเฉล่ีย 5.00 โดยผูเช่ียวชาญเห็นวา ระบบนี้สามารถแบงปนความรูได
สะดวกและงาย รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนขอมูลความรูไดเปนอยางดี ถามีโอกาสผูเช่ียวชาญจะเขา
มารวมแบงปนความรูในระบบนี้อีก  ในอนาคตระบบดังกลาวสามารถจะพัฒนาไปสูการเปนสังคม
แหงการเรียนรูตอไป และยังเห็นวาระบบนี้สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูใหกับการซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองจักรกลชนิดอ่ืนๆ ได  

(2.2) กลุมของนักปฏิบัต ิ
        ผลการสรุปแบบประเมินจากนักปฏิบัติ ในดานประสิทธิผลการจัดการความรูอยูใน

ระดับการเห็นดวยมากท่ีคาเฉล่ียชวง 3.50-4.99 โดยนักปฏิบัติเห็นวา ในอนาคตระบบนี้จะสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ระบบนี้สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการความรูใหกับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ได ในสวนของระบบ Blog ชวยใหกลุมนัก
ปฏิบัติไดบันทึกความรูซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูอ่ืน และชวยใหไดรับความรูจากสมาชิกคนอื่นของ
เว็บไซต รวมท้ังเห็นวาถามีโอกาสจะเขามารวมแบงปนแลกเปล่ียนความรูในระบบนี้อีก  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาตามกระบวนการจัดการความรู 6 
ข้ันตอนของ Turban, B. & others. (2003) ดังตอไปนี้  
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  1) กําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลหรือการสรางทุนทางปญญา (Create) 
    จากการศึกษาขอมูลยุทธศาสตรและกลยุทธ รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ

องคกรและหลักการจัดการความรู โดยคนหาวาเรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด และอยูท่ีใคร 
ความรูท่ีจําเปนตอองคกรมีอะไรบาง โดยผูศึกษาไดนําเสนอเชิงสัมภาษณ (Workshop) และไดรวม
มือกับผูบริหาร หัวหนา ไอที  IT Admin และเพื่อนชางซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ในการพัฒนา   
ระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี โดยผูศึกษาไดแนะนํา Model กระบวนการจัดการความรู 6 ข้ันตอนของ Turban, B. 

& others. (2003) มาเปนแนวทางในการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อสราง
ความเขาใจและกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการจัดการความรูรวมกัน ทําใหทราบวาทรัพยากรที่
มีความสําคัญ กับองคกรเปนอยางยิ่งคือองคความรูของบุคลากร อันเปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการ
ถายทอดความรูใหกับนักศึกษาและบุคลากรในองคกรเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ข้ันตอนการสราง
ทุนทางปญญา (Create) ของ Turban, B. & others. (2003) ท่ีกลาววาการคนหาและใชประโยชน
จากส่ิงท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชน หรือหากเปนองคความรูใหมอาจจําเปนตองหาจากภายนอกองค
กร โดย     ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ ส่ิงพิมพ งานวิจัย และเว็บไซตเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู  เพื่อท่ีจะใชเปนหลักและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูให
เหมาะกับกลุมเปาหมาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีชญากรณ ไชยาโส (2553) ท่ีพบวาการ
เลือกบุคคลท่ีมีความสามารถสําหรับเปนผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนบุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากร
ท้ังหมดในองคกรในการถายทอดความรู  และการคนหาและเปรียบเทียบความรู  ซ่ึงเปน
องคประกอบของการจัดการความรู และยังสอดคลองกับแนวคิดของ น้ําทิพย  วิภาวิน (2547) เห็น
วาความสามารถของคนในองคกรตองมุงเนนในเร่ืองพนักงานเปนอันดับแรก  เนื่องจากเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด   
  2) การเสาะหาและการจัดเก็บ (Capture/Storage) 

     ข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดดําเนินการเปน 2 สวนคือ สวนแรกคือใชแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะ
ศึกษาถึงระดับความรูและตรวจวัดระดับความรู ทักษะ รวมไปถึงความตระหนักและความพรอมใน
การที่จะแบงปนความรูของอาจารย สวนท่ีสองคือการเสาะหาความรูจากเอกสาร คูมือการทํางาน 
และขอมูลตางๆ ท่ีเก็บเปนไฟลไวในคอมพิวเตอรและขอมูลท่ียังเปนเอกสารอยู  และการสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการจากรูปแบบและวิธีการใชความรูและประสบการณในการทํางานดานการซอม
บํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรของ IT Admin และเพื่อนชางซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปรีชญากรณ ไชยาโส (2553) ในข้ันตอนการเสาะหาและจัดเก็บความรู (Capture) 
ท่ีไดอางถึง Nonaka กับ Takeuchi (บดินทร วิจารณ, 2547)  ท่ีไดกลาวไววา ความรูท่ีเปนนัย มี
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สองมิติ คือทางเทคนิคกับทางการเขาใจ มิติทางเทคนิค คือ ท่ีตีวงรอบสารสนเทศและความ
เช่ียวชาญหรือฝมือท่ีเราเรียกรวมวา “know-how” มันคือ ความเช่ียวชาญที่ชางฝมือสะสมไวจาก
ประสบการณหลายๆ ป สวนมิติทางการเขาใจประกอบไปดวย แบบแผน ตัวแบบทางจิตใจ ความ
เช่ือ และการเขาใจท่ีเสนอมุมมองของความเปนจริง (มันคืออะไร) และ ทัศนะของอนาคต (มันจะ
เปนอยางไร) และรูปรางท่ีเราเขาใจโลกรอบๆ ตัวเรา ความรูท่ีเปนนัยๆ มักเปนความรูท่ีสําคัญสุดใน
องคกร   

โดยผูศึกษาไดทําการรวบรวมความรูจากเอกสาร คูมือการทํางาน  จากสวนตางๆ ในองคกร
และความรูจากในอินเตอรเน็ต (Internet) ซ่ึงจะเปนองคความรูท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ และทํา
การสแกน (Scan) เพื่อใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสกอน เพ่ือใหงายตอการรวบรวม
และจัดเก็บไวเปนทุนความรูขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Stair, R.M. & G.W. 
Reynolds. (1999). ท่ีอธิบายวา การจัดการความรูเปนกระบวนการรวบรวมจัดการความรู ความ
ชํานาญ ไมวาความรรูนั้นจะอยูในคอมพิวเตอร กระดาษ หรือตัวบุคคลโดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดการ
ใหบุคลากรไดรับความรูและแลกเปล่ียนความรู  เปนการสรางและแบงปนความรูจากการแปลง
ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และยัง
สอดคลองกับ SECI Model ของ Nonaka & Takeuchi (1995) (อางถึงใน สมชาย  นําประเสริฐ
ชัย. 2552) ในข้ันตอนของ Externalization โดยนําเอกสารเหลานั้นมารวบรวมเปนลายลักษณ
อักษรใหเปนระบบและเผยแพรใหดาวนโหลดตอไป  

3) การเลือกความรู (Refine ) 
    การคัดเลือกหัวขอความรู ผูศึกษาไดรวมกับหัวหนา ไอที  IT Admin และเพื่อนชาง

ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร ดวยการกําหนดและคัดเลือกหัวขอความรู โดยใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร และผลจากแบบสอบถามความตองการในการถายทอด
ความรู รูปแบบท่ีตองการใหถายทอดความรู รวมถึงความคิดเห็นตอการจัดการความรู จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 178 คน และขอจํากัดสภาพปญหาและรูปแบบการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใน
องคกรเกี่ยวกับการใชความรูท่ีเปนมาในอดีตแลวนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดความรูท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร และใหตอบสนองตอกลยุทธขององคกรหรือการปฏิบัติงานมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Turban, B. & others. (2003) ท่ีกลาววา การกรองความรู โดย
ทําการแยกแยะในความรูท่ีเกิดประโยชน หรือมีคุณคา ออกจากกลุมความรูท้ังหมด เพ่ือสะดวกใน
การนําไปใชงาน(อางถึงใน ภราดร จินดาวงศ. 2549:80)  

4)  การกระจายหรือการแบงปน (Distribute) 

      ข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดดําเนินการโดยทําการการพัฒนาเว็บไซตจัดการความรูโดยใช
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โปรแกรมจูมลา (Joomla)  ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีชวยในการพัฒนาเว็บไซต (Content  

Management System: CMS) และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพดีมีความยืดหยุนในการทํางาน มา
ประยุกตใชรวมกับกลยุทธการจัดการความรูแบบ Codification Strategy ของ (Hansen และคณะ 
2547)  ซ่ึงเปนกลยุทธในการกระจายหรือการแบงปนความรู โดยมีแกนกลางองคความรูขององคกร 
(Core Competencies of the Organization) ท่ีมีศูนยกลางอยูท่ีคอมพิวเตอรคือ แหลงใน         
การจัดเก็บความสามารถขององคกร ใหแปลงองคความรูแบบฝงลึก  (Tacit Knowledge)  ไปเปน
องคความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge) โดยใชบล็อก เว็บบอรด  เอกสารดาวนโหลดใน
คลังความรู และ Clip VDO เปนตัวจับความรู ซ่ึงชวยใหผูเช่ียวชาญ และชางซอมมีพื้นท่ีและ
เคร่ืองมือท่ีจะถายทอดความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” ในการแบงปนความรูและชวยให
กลุมนักปฏิบัติไดรับความรู ไดแลกเปล่ียนความรู  ดวยการคัดกรองความรูจากผูเช่ียวชาญ โดย
จัดรูปแบบใหเขาใจไดงายเรียนรูไดทุกท่ีและทุกเวลาเขาใจไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงสามารถนําความรูท่ี
ไดไปเปนแนวทางในการฝกซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรตอไป อีกท้ังยังทําใหคนในองคกรไดรับ
ความรูใหมๆ ตลอดเวลา สอดคลองกับแนวคิดของ (ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธน
วิบูลยชัย: 2549). ท่ีไดอธิบายไววา  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการจัดการความรู 
เนื่องจากเทคโนโลยีเขามาชวยในเรื่องของการติดตอส่ือสาร การทํางานรวมกัน และการจัดเก็บได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก รวดเร็ว ขอมูลถูกตองแมนยํา ดังนั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถทําใหการจัดการความรูนั้นประสบความสําเร็จ  
             5) การใชประโยชนหรือการนําไปประยุกตใชงาน (Use)  

    ข้ันตอนนี้กลุมเปาหมายตองทําการ ลงทะเบียน (Registration) กอนเพ่ือใหไดช่ือผูใช 
(Username) สําหรับใชในการล็อกอิน (Log  in) เขาไปใชงานเว็บไซตระบบจัดการความรูและ
เพื่อท่ีจะเขาไปแบงปนและแลกเปล่ียนความรูของตนเอง โดยการเขียนบล็อก หรืออัพโหลด/ดาวน
โหลดไฟลผานคลังความรูซอมคอมฯ หรือชุมชนคนซอมคอมฯ (Webboard) และผูใชยังสามารถ
คนหาหัวขอความรูท่ีตองการทางเมนูคนหา โดยพิมพหัวขอท่ีตองการ ระบบก็จะแสดงขอความ
อัตโนมัติตามท่ีพิมพ โดยแสดงเปนรายช่ือออกมา ซ่ึงชวยลดปญหาการคนหาและการเขาถึงขอมูล
ทําใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมกับงาน ชวยใหการเรียนรูไดรวดเร็วข้ึน อีกท้ังยังสามารถนําความรูไป
แกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทฺธิภาพและชวยยกระดับความรูใหดีข้ึน ระหวางนั้นก็จะเปนการ
สรางองคความรูแบบฝงลึกข้ึนมาใหม (Generate New Tacit Knowledge) หมุนเวียนสลับกันไป
เปนเกลียว ความรู (Knowledge Spiral) อยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ SECI Model ของ 
Nonaka & Takeuchi (1995) (อางถึงใน สมชาย  นําประเสริฐชัย. 2552)  
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  6) การติดตามหรือการประเมิน (Monitor)  
    การประเมินในดานประสิทธิภาพการใชงานระบบ เพื่อใหผลสอดคลองกับการวิจัยผู

ศึกษาไดแบงผลการประเมินกลุมเปาหมายเปน 3 สถานะ ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญ กลุมนักปฏิบัติ 
(โดยกลุมนี้จะเปนกลุมผูใชงานหลัก ซ่ึงจะชวยใหผูศึกษาไดรับทราบความคิดเห็นอยางชัดเจน) และ
กลุมผูดูแลระบบ  

    กลุมของผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ  ไดประเมินการใชงานระบบอยูในระดับเห็นดวยมาก 
โดยผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ เห็นวาการเขาสูระบบทําไดงายและสะดวกตอการใชงาน รวมท้ังเห็นวา
ระบบสามารถเรียกใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา สวนกลุมผูดูแลระบบ ประเมินในดานประสิทธิภาพการ
ใชงานระบบอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูดูแลระบบเห็นวา การเขาสูระบบในสวน
หนาเว็บมีความสะดวกและงาย รวมท้ังเห็นวาสวนติดตอผูดูแลระบบมีความสะดวก ใชงานงาย 
กลาวไดวาผูดูแลมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการความรู “การซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร” ท่ี
พัฒนาข้ึน        

    การประเมินประสิทธิผลการจัดการความรู ไดทําการการประเมินความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการจัดการความรูนี้ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมของผูเช่ียวชาญ นักปฏิบัติ  

     โดยผูเช่ียวชาญ ประเมินในระดับการเห็นดวยมากท่ีสุดท่ีคาเฉล่ีย 5.00 และผูเช่ียวชาญ
เห็นวา ระบบนี้สามารถแบงปนความรูไดสะดวกและงาย รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนขอมูลความรู
ไดเปนอยางดี  สวนนักปฏิบัติ ไดประเมินอยูในระดับการเห็นดวยมากท่ีคาเฉล่ียชวง 3.50 - 4.99 
โดยนักปฏิบัติเห็นวา ในอนาคตระบบนี้จะสามารถพัฒนาไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ระบบนี้
สามารถใช เปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ได ซ่ึงในสวนของระบบ Blog ชวยใหกลุมนักปฏิบัติไดบันทึกความรูซ่ึงจะ
เปนประโยชนแกผูอ่ืน และชวยใหไดรับความรูจากสมาชิกคนอ่ืนของเว็บไซต รวมท้ังเห็นวาถามี
โอกาสจะเขามารวมแบงปนแลกเปล่ียนความรูในระบบนี้อีก  

     นอกจากนี้กลุมเปาหมายยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรมีการฝกอบรมซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอรใหบอยข้ึนเพื่อสามารถนําไปใชงานไดจริงและการซอมบํารุงเคร่ืองปรินทเตอร 

     โดยการประเมินท้ัง 2 สวนนี้จะเปนการประเมินตามวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ
ตนแบบการจัดการความรู  เพื่อท่ีจะไดรับทราบความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีมีตอการจัดการ
ความรูวาไดรับประโยชนจากการทําการวิจัยนี้มากนอยแคไหน เนื่องจากเปนระบบตนแบบการ
จัดการความรูซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร จึงตองมีการนําไปพัฒนาตอไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายขององคกรมากท่ีสุด   
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5.3 ปญหาและอุปสรรค 
       จากการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” ผูศึกษา
ไดพบปญหาและอุปสรรค จากการศึกษาคร้ังนี้โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 
 1) ปญหาและอุปสรรคดานของความรู 
      - กลุมผูใชสวนใหญขาดความรูพื้นฐานดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร รวมท้ัง
ขาดความม่ันใจที่จะลงมือซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรในระดับเบ้ืองตนดวยตนเอง ทําใหไมสามารถทํา
อะไรไดนอกจากสงใหชางซอม หรือรอชางมาซอมให 
      - ผูใชบางคนไมยอมถายทอดความรู สงผลใหการถายทอด องคความรูในบล็อก และ
การแบงปนความรูในเว็บบอรดไมสมบูรณเทาท่ีควร 

- อาจารยบางทานมีความรูแตไมรูข้ันตอนในการเขียนวิธีการแบงปนความรู 
- ความรูตางๆ และคูมือการปฏิบัติงานที่มีอยูในองคกระจัดกระจายยังไมมีจัดเก็บเปน

ระบบทําใหใชเวลานานในการคัดเลือกและการรวบรวมความรู 
  

 2) ปญหาและอุปสรรคดานของเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช 
     - สภาพความตองการบางสวนของเว็บไซต เปนเร่ืองท่ีใหมสําหรับผูวิจัย และมีข้ันตอน
การทํางานท่ีซับซอนและใชเวลานาน ดังนั้นจึงทําใหหลายสวนของเว็บไซตเสร็จสมบูรณลาชาเกิน
เวลาท่ีกําหนด 
     - ยังไมมีเคร่ืองมือสําหรับคัดกรองขอมูลไดโดยตรง ดังนั้นผูดูแลระบบและผูเช่ียวชาญ
ดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรตองทําการคัดกรองขอมูลความรูเอง ซ่ึงอาจตองใชเวลา
พอสมควรกอนนําความรูใหมจากเว็บบอรดนั้นไปเพิ่มไวในสวนของคําถามท่ีมีคนถามบอย (FAQ) 
ในอนาคตเม่ือระบบมีคนใชมากข้ึนปญหานี้จะมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีตองรีบแกไขเพื่อรองรับ
ตอไป 
    - โปรแรมจูมลา และโปรแกรมเสริม คอมโพแนนทรวมท้ังปล๊ักอินของโปรแกรมจูมลา
ควรมีการตรวจสอบกอนติดต้ังวาท่ีใชนั้นมีคนนิยมใชและมีปญาหารึไม และควรหม่ันอัพเดทให
เปนเวอรช่ันใหม เพื่อปองกันชองโหวในการเจาะระบบเว็บไซต 
     - การใชงานโปรแกรม อัพโหลดขอมูลอยางไฟลซิลลา ควรมีการเปล่ียนพาสเวิรดบอยๆ 
เพื่อปองกันผูไมหวังดีเจาะระบบเขามาใชงาน 
     - ควรมีการแบ็คอัพเว็บไซต และฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ ถาเว็บไซตลมหรือเสียหายจะ
ไดกูคืนไดทัน และทําใหเว็บไซตสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว 
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     - การถายทํา Clip Video การทํางานบางอยางมีขอจํากัดเร่ืองการสาธิต การสาธิต
บางอยางใชเวลานาน ดังนั้นไฟล Clip Video จึงมีขนาดใหญมาก ทําใหตองเสียเวลาในการแปลง
ไฟลกอนทําการอัพโหลด 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานมีจํานวนจํากัดตอกลุมอาจารยแตละภาคและเปนเคร่ืองรุน
เกาซ่ึงมีการประมวลผลชา จึงทําใหในการเขาไปแบงปนความรูไดไมดีพอ 
 

 3) ปญหาและอุปสรรคดานของการใชงาน 
     - เนื่องจากภาระงานของอาจารยท่ีตองเตรียมการสอน ทําเอกสารและส่ือประกอบการ
สอนรวมท้ังตองทําคะแนน จึงทําใหไมมีเวลาเขามารวมแบงปน แลกเปล่ียนความรูในเว็บไซต 

    - เนื่องดวยความจํากดัของจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใชงานของอาจารยทําให
อาจารยหลายทานไมสามารถเขาสูระบบไดอยางสมํ่าเสมอ 
     - ความเร็วของอินเทอรเน็ตในแตละชวงเวลาไมเทากัน   บางสวนของเครือขายก็ไม
สามารถใชงานไดหรือบางทีมีการใชงานกันมาก ก็ทําใหการเขาสูระบบบางคร้ังก็เขาถึงไดชาและ
มักมีปญหาโดยตรงเม่ือผูชมคลิกดูคลิปวิดีโอการสาธิตตางๆ บนเว็บไซต 
 
5.4 ขอคนพบ 
     จากการศึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอคนพบคือ 

1.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองมีการศึกษาองคกรซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอันดับแรกท่ี
จําเปนในการพัฒนาระบบการจัดการความรู  

2.  การพัฒนาระบบการจัดการความรูตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ เนื่องจาก
หาก   พัฒนาระบบการจัดการความรูไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรแลวยอมมีโอกาสประสบ 
ความสําเร็จสูง  

3.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาใหชัดเจน 
เพื่อท่ีจะกําหนดทิศทางและทําการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบการจัดการความรูให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งไว  

4.  การพัฒนาระบบการจัดการความรูจําเปนตองไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากคน
สวนใหญในองคกรโดยเฉพาะผูบริหาร จึงจะสามารถประสบความสําเร็จไดดวยดี 
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5.5 ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบจัดการความรูการซอมบํารุงคอมพิวเตอร  โรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ คือ 
 
 5.5.1 ขอเสนอแนะสําหรับปรับปรุงการจัดการความรูของหนวยงาน ซอมบํารุงเคร่ือง         

คอมพิวเตอร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มีดังนี้ 
1. ควรมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะเปน

ตัวสรางองคความรูใหมๆ จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันและจะใหการทํางานมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเขารวมสนใจติดตามอยูเสมอ  

2. ควรมีการแนะนําใหนําเอาความรูจากการจดบันทึกการทํางานมาสรุปทําเปนเอกสาร
ดาวนโหลดความรูเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดเรียนรูและเกิดความสนใจท่ีจะเอาเปนตัวอยาง และ
ทําใหเกิดการหมุนเวียนของความรูในองคกรมากข้ึน 

3. ควรมีการแนะนําใหเห็นความสําคัญของการเขียน Blog โดยท่ีบุคลากรในหนวยงานเปน
ตัวอยางเร่ิมตน ท่ีทําใหเห็นวาสามารถเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานกันผานทาง Blog 

ซ่ึงบุคลากรคนอ่ืนๆ สามารถใชประโยชนจากความรูนั้น และยังเปนการลดลงภาระการทํางานของ
หนวยงาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหบุคลากรของหนวยงานและองคกรไดเปนอยางดี 

4. ผูดูแลระบบควรอธิบายวิธีการใชงานระบบทุกข้ันตอนอยางละเอียดใหผูเกี่ยวของรวมท้ัง
มีการจัดฝกอบรมการใชระบบอยางสมํ่าเสมอ เพื่อกระตุนใหผู เขารวมสนใจติดตามในการ
แลกเปล่ียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

        
5.5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการความรูขององคกรและหนวยงานตางๆ ของ โรงเรียน

ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีมีดังนี้ 
1.  การเตรียมพรอมกอนการพัฒนาระบบการจัดการความรู  

 1.1 การออกแบบระบบการจัดการความรูนั้น ควรกําหนดวัตถุประสงคของ เว็บไซตให
มีความสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และควรนําวัตถุประสงคนั้นมาใชประกอบการ ออกแบบ
ระบบการจัดการความรูดวย จะชวยใหระบบการจัดการความรู สามารถนําไปใชงานไดดีข้ึนและ       
ผูใชงานยอมรับมากข้ึน  
 1.2 การออกแบบเว็บไซต ควรทําการศึกษากลุมเปาหมายหรือทําการสอบถามความ
ตองการและความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเว็บไซตท่ีทําการออกแบบระบบการจัดการ
ความรู เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรูดวย  
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 1.3 หนวยงานควรแปลงความรูท่ีมีอยูในรูปแบบส่ือตางๆ   (Explicit Knowledge)   
และในรูปแบบประสบการณการทํางาน (Tacit  Knowledge) เชน การปฏิบัติงานหรือไปดูงาน  
การฝก อบรม โดยจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานหรือหาวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีแสดงถึงการนํา
ความรู ในตัวบุคคลออกมาเปนความรู ของหนวยงาน และจัดเก็บใหอยูใหเปนระบบ  เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการนําความรูมาใชในอนาคต  
 1.4 การเลือกใชกลยุทธการจัดการความรู ควรใหมีความสอดคลองตอกระบวน         
การทํางาน วัฒนธรรมและลักษณะขององค ซ่ึงจะชวยใหการจัดการความรูไดผลดี 

2.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู  
 2.1  การพัฒนาระบบการจัดการความรู จะตองไดการสนับสนุนจากผูบริหาร ขององค
กรเปนหลักและความรวมมือของทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด ซ่ึงทําให 
การพัฒนาระบบการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู ควรใชรูปแบบการพัฒนาท่ี หลากหลายประกอบ
กัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การใชการสนทนากลุม การอบรม โดยจะตองเลือกใช
เคร่ืองมือท่ีชวยในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยางสอดคลองกัน  
        2.3 การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองมีการกําหนดองคความรูท่ีตรงกับความตอง
การของกลุมเปาหมายโดยตองเปนองคความรูท่ีสัมพันธกับความสามารถหลักขององคกรและของ
หนวยงาน โดยตองมีการแบงหมวดหมูขององคความรูอยางชัดเจน เพื่องายตอการเขาถึงความรูและ
การนําไปใชงาน 

3.  การนําระบบการจัดการความรูไปใชงานจริง  
 3.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหคนในองคกรเขาใจถึงหลักการและประโยชนของการ
นําระบบการ จัดการความรูมาใชและสงเสริมใหคนพัฒนาความรูของตนเอง และควรมีการให
รางวัลแกผูท่ีแบงปนความรู  โดยอาจนําไปรวมกับการประเมินผลประจําปในการขึ้นเงินเดือนเพ่ือ
เปนแรงจูงใจใหบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกรท่ีไดแบงปนความรูของตนเองออกมา และควรทําอยาง
ตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้จะเปนการชวยเปล่ียนวัฒนธรรมองคใหรองรับ กับการนําระบบการจัดการความ
รูมาใชไดเปนอยางดี  
 3.2 ควรสรางเครือขายสารสนเทศและแนะนําใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาใชเว็บไซตนี้
ในการเรียนการสอนหรือเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหกับบุคลากร 
 3.3 ควรนําระบบการจัดการความรูแทรกเขาไปในกระบวนการทํางาน  เพื่อใหเปน
วัฒนธรรมสวนหนึ่งขององคกรและใหเกิดความเคยชินในการทํางาน ซ่ึงจะทําใหการจัดการความรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
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 3.4 ควรมีการนําระบบตนแบบจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร”  นี้ไป
ใชในการจัดการความรูเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสชนิดอ่ืนๆ ตอไป  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูและตอยอด
ความรูสําหรับผูท่ีสนใจและนักศึกษา ซ่ึงจะทําใหมีการเรียนรูไดรวดเร็วและดีข้ึน และเกิด
ประโยชนตอองคกรไดเปนอยางดี 
 3.5  การนําผลการออกแบบไปใชในระบบการทํางานจริงควรมีการประเมินผลของผูใช 
เปนระยะ เพื่อปรับปรุงและแกไขใหตรงกับความตองการของผูใชตอไป  
 3.6  การพัฒนาระบบการจัดการความรูผูบริหารควรกําหนดใหเปนวาระหนึ่งของ           
พันธกิจหลักขององคกรโดยแบงหนาท่ีใหหนวยงานตางๆ ไดทําอยางชัดเจน และดําเนินอยาง
ตอเนื่องเพราะการจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีใชเวลาในการดําเนินงาน จึงจะเห็นผล 

 
5.6 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับติดตามผลการใชความรูอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาวา
การใชความรูท่ีสรางนี้ถูกสรางในเวลาที่เหมาะสมตอการใชงานและมีการสรางความรูใหมๆ ใหเกิด
ข้ึนกับองคกร รวมทั้งบุคลากรไดประโยชนจากความรูนี้เปนจํานวนเทาไหรเพื่อใหรูวาการจัดการ
ความรูนั้นไดผลตรงตามวัตถุประสงค  

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายบุคคลกับการจัดการความรู
เขาไปดวย  

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดการความรู ดวยการนํากลยุทธ KM (Knowledge 

Management) ท้ังกลยุทธ Hybrid ท่ีนําดวย "IT และ "กลยุทธ Hybrid ท่ีนําดวย "คน" มาผนวก
เขาดวยกัน เพราะความไวของการเรียนรูและแบงปนความรูบางอยางอาจไมทันตอการเปล่ียนแปลง
ในปจจุบัน  

 
ขอเสนอแนะสําหรับองคกรอ่ืนมีดังตอไปนี้คือ 
1) การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองมีการศึกษาองคกรอันเปนส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ 

ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู  
2)  การพัฒนาระบบการจัดการความรูตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ เนื่องจาก 

หากพัฒนาระบบการจัดการความรูไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรแลวยอมมีโอกาสประสบ- 
ความสําเร็จสูง  
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3)  การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองการการกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาให 
ชัดเจน เพื่อท่ีจะกําหนดทิศทางและทําการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบการจัดการความรูให 
สอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งไว 

4) การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองมีการกําหนดองคความรูท่ีตรงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมายโดยตองเปนองคความรูท่ีสัมพันธกับความสามารถหลัก (Core Competency)  
ขององคกร 

5) การพัฒนาระบบการจัดการความรูจะตองมีการศึกษาถึงความตองการของ ผูใชในทุกๆ 
ดานไดแก องคความรูผูใชท่ีมีอยูและท่ีตองการเพิ่มเติม ความเต็มใจในการถายทอด ความรูและ
ลักษณะตางๆของเว็บไซตท่ีผูใชตองการ ซ่ึงจะทําใหผูศึกษาสามารถทําการออกแบบ เว็บไซตได
อยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชไดเปนอยางดี  

6) ควรมีการจัดต้ังหนวยงาน KM เปนหนวยงานหนึ่งสําหรับองคกรโดยเฉพาะเพื่อทํา
หนาท่ีในการจัดการความรูท่ีไดมาตราฐานสําหรับองคกรและเปนผูช้ีแนะแนวทางในการจัดการ
ความรูใหกับหนวยงานอ่ืนขององคกรตอไปเพื่อใหการจัดการความรูเปนไปอยางยั่งยืนและ
ตอบสนองกับองคกรใหมากท่ีสุด 

 
5.7 ขอจํากัดของการศึกษา 
 จากการพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรู “การซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร” ผูศึกษา
ไดมีขอจํากัดบางประการคือ เนื่องจากผูวิจัยมีตําแหนงงานในองคกรคือ ชางซอมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร ดังนั้นจึงมีภาระงานอยางหนักในการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร ตลอดจนฮารดแวรบาง
ตัว ซ่ึงบอยครั้งท่ีตองทํางานซอมในระยะเวลายาวนาน การถายทําคลิปสาธิตในงานซอมบางงานมี
ขอจํากัดหลายอยาง แตผูศึกษา หัวหนาไอที  ผูเช่ียวชาญ  และเพื่อนชางซอมบํารุงคอมพิวเตอรก็
พยายามคัดเลือกสวนท่ีเปนสวนสําคัญหลักในการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหผูใชไดรับความรู
หลักสําคัญในการนําไปใชแกปญหาในแตละสวนงาน เม่ือผูใชเร่ิมเขาใจหลักการในการแกไข
ปญหาก็จะสามารถตอยอดความรูจากท่ีผูศึกษาไดนําเสนอไปแลวไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  

 


