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บทที ่2 
ทฤษฏี แนวคดิ และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาการจดัการความรู้เพื่อพฒันาคู่มือปฏิบติังานส าหรับการด าเนินการในการเสนอ
งบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย ได้ศึกษาคน้ควา้วรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการจดัการความรู้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ และรวมถึงไดศึ้กษาผลวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดในการวิเคราะห์การด าเนินการจดัการความรู้ภายใน
องคก์รของมูลนิธินิมิตเอเชียท่ีอยูใ่นประเทศไทย โดยการศึกษาวจิยัแบ่งทฤษฏีแนวคิดและวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอ ดงัน้ี การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ความหมายของการจดัการความรู้และประเภทของความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ ประโยชน์การ
จดัการความรู้ อุปสรรคในการจดัการความรู้ และปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู้ 
นอกจากน้ีได้ใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ SECI Model โดยน าเอาเคร่ืองมือตามหลักกระบวนการ 
CommonKADS (Knowledge Analysis Data and Structuring) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) เข้ามาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ความรู้ท่ีฝังลึกนั้นออกมาให้เป็น
ความรู้ท่ีชดัแจง้ เพื่อให้ความรู้ท่ีชดัแจง้ถูกถ่ายทอดไปยงัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม การศึกษาวจิยัคร้ัง
น้ีจึงได้จดัท ากระบวนการไหลของกระแสงาน (Work flow) ท่ีมีเอกสารปฏิบติัการประกอบ และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากทฤษฏี แนวคิดและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 2.1.1  ความหมายของการจัดการความรู้และประเภทของความรู้ 

          2.1.1.1 ความหมายของการจดัการความรู้  
     มีการใหค้  านิยามการจดัการความรู้ไวอ้ยา่งหลากหลาย 
     ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2548 : 4) ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้วา่หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดั
กระจายอยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเขา้ถึง
ความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะ ส่งผลให้องคก์รมี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
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   สุวรรณเหรียญ เสาวภาคย ์และคณะ (2548 : 25) ไดก้ล่าวถึงการจดัการ ความรู้
ว่า เป็นกระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ หรือท่ีเรียนรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร 
กระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างรวบรวมแลกเปล่ียน และใชค้วามรู้ เป็นตน้ 
   น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547 : 15) กล่าววา่ การจดัการความรู้มาจากค าว่า Knowledge 
และ Management หมายถึง การจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ในทุก
องค์กรมีการใช้สารสนเทศท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิทลั และจดัเก็บความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองค์กรมี เพื่อ
เผยแพร่ และแบ่งปันการใชส้ารสนเทศ ในองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต และโซลูชัน่กรุ๊ปแวร์เป็นเคร่ืองมือ โดยการจดัเก็บความรู้นั้น ไม่เพียงเฉพาะ ความรู้ใน
องคก์ร แต่เป็นความรู้นอกองคก์รท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานขององคก์รดว้ย  
   Carla O’Dell และ Jackson C. Grayson (1998) กล่าวว่า การจดัการความรู้ เป็น
กลยุทธ์ในการท่ีจะท าใหค้นไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้ง ช่วยท าใหเ้กิด
การแลกเปล่ียน และน าความรู้ไปปฎิบติัเพื่อยกระดบั และปรับปรุงการด าเนินงาน ขององค์กร ทั้งน้ี 
การจดัการความรู้ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจดัการองค์ความรู้โดยตรงแต่เป็นกระบวน วิธีหน่ึงท่ีจะท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัจนน ามาซ่ึงความรู้ท่ีแทจ้ริง 
   บุญดี บุญากิจ และคณะ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง การจดัการความรู้จากทฤษฎีต่างๆ สู่
การปฎิบัติ ได้มีการน าเสนอรายงานผลทดลองการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรน าร่อง  
4 แห่ง ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการความรู้กบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช, 
บริษทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั, บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และสถาบนั เพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ซ่ึงในการวดัผลส าเร็จของการจัดการความรู้ ในองค์กรทั้ ง 4 แห่งนั้ น ได้ใช้ วิธีในการ
ประเมินความส าเร็จ ดงักล่าวแนวทางของ Department of the Navy โดยไดมี้การก าหนด ตวัช้ีวดัใน   
3 ระดับเช่นกันคือ 1. วดัระบบหรือกิจกรรมท่ีท า 2. วดัปัจจยัส่งออก (Out put) และ 3. วดัผลลัพธ์     
(Out come) ซ่ึงจากการด าเนินการ ปรากฏว่าไม่สามารถวดัผลได้ทันเน่ืองจากระยะเวลาท่ีใช้ใน
โครงการมีจ ากดัท่ีจะวดัผลลพัธ์ (Out come) ได ้                                                                                     
   จากค านิยามถึงการจดัการความรู้ท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัขอสรุปดงัน้ี การจดัการ
ความรู้คือ กระบวนการใดๆ ท่ีจะช่วยท าให้เกิดความรู้เป็นเร่ืองของการเพิ่ม ประสิทธิภาพขององคก์ร
ด้วย การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การรวบรวมการสร้าง การจัดเก็บ และการเข้าถึง 
สารสนเทศในการสร้างความรู้ท่ีไดรั้บการจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะสามารถถูกน ามาใช้ หรือ
ถ่ายทอดให้กนัและกนัไดใ้นองคก์รท่ีจะท าให้เกิดความรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อการ ปฏิบติังานหรือ
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ ความรู้ท่ีไดรั้บการจดัการ อยา่งเป็นระบบน้ี จะตอ้งมี
การจดัเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ขององคก์ร เพื่อสามารถน าไปปรับปรุง แกไ้ขหรือน ากลบัมาใชไ้ดอี้กใน
อนาคต 
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  2.1.1.2 ประเภทของความรู้ 
   สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548 : 21) ; น ้ าทิพย ์ วิภาวิน (2547 : 69) 
ไดแ้บ่ง ประเภทของความรู้ไว ้2 ประเภท คือ  
    2.1.1.2.1 ความ รู้ ท่ี ฝั งอยู่ ใน คน  (Tacit Knowledge) เป็ น ความ รู้ ท่ี ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจ ในส่ิงต่างๆ เป็น
ความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการ
ท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ังจึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 
    2.1.1.2.2  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถ รวบรวม 
ถ่ายทอด ไดโ้ดยผา่นวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ บางคร้ังเรียกว่า 
เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
   นอกจากนั้ น เดฟ สโนว์เดน (Dave Snowden) ได้แสดงความคิดเห็นใน  อีก
แง่มุมหน่ึง โดยมองความรู้เป็นส่ิงท่ีซบัซ้อนไม่สามารถจดัเป็นระบบท่ีแน่นอนไดน้ั้น คือ การจดัการ
ความรู้ตอ้งอาศยัหลกัศิลปะหรือธรรมชาติมากกว่าหลกัทางวิทยาศาสตร์โดยให้ แนวคิดว่าความรู้มี
ตั้งแต่ประเภทท่ีเป็นนามธรรมยากต่อการบริหารจดัการจนกระทัง่ถึงท่ีเป็นรูปธรรม หรือเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรชดัเจน สามารถจดัการไดง่้ายตามท่ี บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549 : 18-19) ไดส้รุปไว ้
โดยเรียกวา่ “ASHEN” ซ่ึงมาจากค าวา่ 
 Artefacts :  เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารลายลกัษณ์อกัษร 
 Skill :   เป็นทกัษะหรือส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถท างานได้หรือ

 ประสบความส าเร็จ  
 Heuristics :  ความรู้ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ หรือจากเหตุผลต่างๆ ท่ีมี  
 Experience :  ประสบการณ์ซ่ึงยากในการถ่ายทอด  หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้

เน่ืองจากเป็นเร่ืองเฉพาะตน 
 Nature Talent :  พรสวรรค์หรือส่ิงท่ีธรรมชาติให้มาซ่ึงยากท่ีจะบริหารจดัการ

ได ้เป็นความรู้ท่ีฝังลึกและยากในการถ่ายทอดมากท่ีสุด 
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รูปที ่2.1 มุมมองของ Dave Snoeden เกีย่วกบัความรู้ 
ท่ีมา : บุญดี บุญญากิจและคณะ.(2549). การจดัการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบติั. หนา้ 19 

 
 2.1.2  กระบวนการจัดการความรู้ 

  เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความรู้ หรือ
พฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนตามท่ี บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ (2549: 54-58) ; สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548: 48-52) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
  กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) 
  2.1.2.1 การบ่งช้ีความรู้หรือการคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณา 
วา่วสิัยทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามี
ความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใครหรือใชก้ารท าแผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping) เพื่อหา
วา่ความรู้ใดมีความส าคญัส าหรับองคก์ร แลว้จดัล าดบั ความส าคญัของความรู้ เหล่านั้น เพื่อใหอ้งคก์ร
วางขอบเขตของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากร ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประโยชน์
ของแผนท่ีความรู้คือช่วยให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ในองค์กร ท าให้ทราบว่าองค์กรมีความรู้
อะไร และจะหาความรู้ท่ีตอ้งการไดจ้ากท่ีไหน 
  2.1.2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) จากแผนท่ี
ความรู้องคก์รจะทราบวา่มีความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งการมีอยูห่รือไม่ ถา้มีแลว้ องคก์รก็จะตอ้งหาวิธีการใน
การดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายมารวมไวเ้พื่อจดั ท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้ ส าหรับความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี แต่ยงัไม่มีนั้นองค์กรอาจสร้างความรู้จาก
ความรู้เดิมท่ีมีอยู ่หรือน าความรู้จากภายนอกองคก์ร มาใชก้็ได ้ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ขั้นตอนน้ี ประสบ
ความส าเร็จ คือ บรรยากาศและวฒันธรรม ขององค์กรท่ี เอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใช้ใน การสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากน้ีเทคโนโลยี
สารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากร สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัไดร้วดเร็วและการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ จากภายนอก ก็ท าไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ความรู้ท่ีฝัง
อยูใ่นคน 

ความรู้ท่ี
ชดัแจง้ 

Artifacts 
Skills 

Heuristics 
Experience 

Nature 
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  2.1.2.3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้าง 
ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคตโดยองคก์รตอ้งจดัความรู้ให้
เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หา และน าความรู้ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ ไดด้ว้ยการจดัท าสารบญั
ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
  2.1.2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบภาษาท่ีเขา้ใจและใช้ได้ง่ายด้วย การปรับปรุงรูปแบบ 
เอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานใชภ้าษาเดียวกนัปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 
  2.1.2.5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) องค์กรตอ้งมีวีธีการจดัเก็บและกระจาย 
ความรู้เพื่อให้ผูอ่ื้นใช้ประโยชน์ได้ สามารถเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ ง่ายและสะดวกเช่นระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยทัว่ไป การกระจาย ความรู้
ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะคือ 
   2.1.2.5.1 การป้อนความรู้ (Push) คือการส่งขอ้มูล / ความรู้ให้กบัผูรั้บ โดยผูรั้บ

ไม่ไดร้้องขอ 
   2.1.2.5.2 การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) คือ การท่ีผูรู้้สามารถเลือกรับ     

หรือใช้แต่เฉพาะขอ้มูล / ความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงช่วยลดปัญหา 
การไดรั้บขอ้มูล / ความรู้ท่ี ไม่ตอ้งการมากเกินไป 

  2.1.2.6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) ท าได้หลายวิธีการ โดย 
กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจดัท าเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น 
Tacit Knowledge อาจจดัท าเป็นระบบทีมขา้มสายงาน  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และนวตักรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียงการสับเปล่ียนงาน การยืมตวับุคลากรมาช่วยงาน เวทีแลกเปล่ียนความรู้ 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีผสมผสาน เพื่อให้บุคลากรได้เลือกใช้วิธีการ ตามความถนัดและความ
สะดวก 
  2.1.2.7 การเรียนรู้ (Learning) วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้คือ  การ 
เรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองค์กร 
การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงจะไปเพิ่มพูนความรู้ขององค์กรท่ีมีอยู่แล้ว ให้
มากข้ึนเร่ือยๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิด
ระบบการเรียนรู้จาก สร้างองคค์วามรู้ ---> น าความรู้ไปใช้---> เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ 
และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง ท่ีเรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้” 
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รูปที ่2.2 วงจรการเรียนรู้ 

ท่ีมา : บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2549). การจดัการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบติั. หนา้ 59 
 
 ณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ ์(2552) ไดศึ้กษากระบวนการจดัการความรู้มี 6 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบและระบุหวัขอ้ความรู้ 
2. การสร้างกรอบแนวคิดในการบริหาร 
3. การวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้  
4. การสร้างระบบสารสนเทศในการจดัการความรู้  
5. การจดักิจกรรมในการจดัการความรู้  
6. การวดัประเมินผลการจดัการความรู้ 

 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่า กระบวนการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กร
มูลนิธินิมิตเอเชียเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
องคก์ร ทั้งในส่วนของการบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ ซ่ึง
ทั้งหมดน าไปสู่กระบวนการจดัสร้างคู่มือความรู้ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธิฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.1.3 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
  บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549 : 9) และ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548 : 14) 
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ไวว้า่ 

1. เพิ่มศกัยภาพในการตดัสินใจในการวางแผนและปฏิบติังานในระดบัต่างๆ  
2. สร้างการยอมรับ 

องคค์วามรู้ 
 

น าความรู้ไปใช ้
 

การเรียนรู้และนวตักรรมอยา่งต่อ 
เน่ือง 

เกิดการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ใหมๆ่่ 
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3. เกิดความยดืหยุน่  
4. สร้างนวตักรรมโดยการส่งเสริมใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 
5. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บัทุกภาคส่วนขององคก์ร 
6. พฒันาคุณภาพ 
7. ลดการท างานซ ้ าซอ้น 
8. กระจายอ านาจ ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยทุธนวบิูลยช์ยั     

(2549 : 343) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ไวค้ล้ายกัน โดยกล่าว
เพิ่มเติมไวอี้ก 3 ประการ คือ  

   8.1 ช่วยเก็บรักษาความรู้ใหค้วบคู่กบัองคก์รตลอดไป 
   8.2 ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะ  
                 ส่งผลใหบุ้คลากรมีคุณภาพเพิ่มข้ึนและสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการ 
         ปฏิบติังาน อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 
   8.3 ช่วยใหอ้งคก์รมีความพร้อมในการปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง  
         ของส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่า ประโยชน์ของการจดัการความรู้เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการวางแผน
และปฏิบติังาน สร้างการยอมรับ เกิดการยืดหยุน่ สร้างนวตักรรม เพิ่มประสิทธิภาพ พฒันาคุณภาพ 
ลดการท างานซ ้ าซ้อน และเกิดการกระจายอ านาจ ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้คงอยูก่บัองค์กรตลอดไป 
บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน องค์กรมีความพร้อมในการปรับตวัให้
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.1.4  อุปสรรคในการจัดการความรู้ 
  บดินทร์  วิจารณ์  (2549)  ได้กล่าวถึงอุปสรรคท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้การสร้างการจดัการ
ความรู้ ในองคก์รไม่เป็นผลส าเร็จ มีสาเหตุหลกัๆ ของความลม้เหลว ดงัน้ี   

1. องค์กรไม่มีความตอ้งการ แรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้  และ/หรือ  ไม่เห็นประโยชน์
ของการจดัการความรู้เพียงพอ ในขั้นตอนน้ีควรเป็นช่วงท่ีก่อให้เกิดความมุ่งมัน่และ
ศรัทธาของกลุ่มบุคคลหลกัๆ ในองค์กร  ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์   (EQ)  มากกว่า
ความรู้ในรายละเอียด (IQ) 

2. ตอนจดัท าโครงการการจดัการความรู้ไม่ได้มีการก าหนดองค์ความรู้ขององค์กรท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจและงานปฏิบติัการขององค์กร (Core Competency) ซ่ึงส่งผลให้
เม่ือสร้างการจดัการความรู้แล้ว ไม่มีส่วนส่งเสริมต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้ ง
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ทางด้านผลสัมฤท ธ์ิห รือประสิท ธิผล  (Effectiveness) รวม ถึงด้ านประสิท ธิ 
ภาพ (Efficiency) และดา้นผลิตผล (Productivity) ท่ีดีข้ึน 

3. ผูน้ าระดบัสูงในองค์กรไม่เขา้ใจและไม่ให้การสนับสนุน ซ่ึงจะท าให้การสร้างการ
จดัการความรู้ในองคก์รเป็นไปไดย้ากและขาดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การ
เปล่ียนแปลงและความส าเร็จจะเกิดข้ึนโดยง่าย เม่ือมีผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 

4. ในองคก์รยงัไมไ่ดมี้ค่านิยมและการปลูกฝังวฒันธรรมการเรียนรู้และการแลก เปล่ียน
ความรู้ใหเ้กิดข้ึนในแต่ละบุคคลเป็นทีมและทัว่ทั้งองคก์ร การมุ่งสู่ค่านิยมดงักล่าวทุก
คนจะสามารถรับรู้ไดจ้ากบรรยากาศการท างาน (Work Climate) ท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รไม่ไดเ้ช่ือมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจขององคก์ร  
6. ไม่มีการวดัผลการด าเนินการจดัการองคค์วามรู้ ท าใหไ้ม่สามารถปรับปรุงพฒันาได ้
7. ไม่มีระบบท่ีเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการสร้างองคค์วามรู้ในองคก์ร 

เช่น การให้รางวลัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ท่ีจะสร้างแรงจูงใจ
ก่อใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ข้ึน 

 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ อุปสรรคในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย องคก์รขาดแรงจูงใจ ไม่มี
การก าหนดองค์ความรู้ ผูน้  าระดบัสูงไม่เขา้ใจและไม่ให้การสนับสนุน ไม่มีค่านิยมในการปลูกฝัง
วฒันธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่มีการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ขององคก์รไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจ ไม่มีการ
วดัผลการด าเนินการ ไม่มีระบบท่ีเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการสร้างองคค์วามรู้ใน
องคก์ร 
 
 2.1.5  ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
  บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549 : 59) ; สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ (2548 : 53-55) 
ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จนั้นประกอบดว้ย 
  2.1.5.1 ภาวะผูน้ าและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) การได้รับการสนับสนุนจาก 
ผูบ้ริหารซ่ึงผูบ้ริหารในองค์กรควรมีความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญั รวมทั้ งประโยชน์ ท่ี
ไดรั้บจากการจดัการความรู้ และอีกประการหน่ึงคือ ตอ้งรู้ทิศทางและกลยทุธ์ท่ีชดัเจน ของการจดัการ
ความรู้ 
  2.1.5.2 วฒันธรรมองค์กร (Culture) มีวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียน และ 
แบ่งปันความรู้ภายในองคก์รโดยการสร้างความเขา้ใจเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคท่ีขดัขวางต่อการ จดัการ
ความรู้ 
  2.1.5.3 เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการจัดการความรู้ (Technology) มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ เช่น คน้หาความรู้ วเิคราะห์ ขอ้มูลจดัระเบียบ และ
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ดึงเอาความรู้ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม โดยเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น ตอ้งสามารถเช่ือมต่อ หรือบูรณาการ
เขา้กบัระบบเดิม และตอ้งสามารถตอบสนองต่อ ความตอ้งการของผูใ้ช ้
  2.1.5.4 การวดัผล (Measurement) มีการวดัผลของการจัดการความรู้เพื่อให้องค์กร 
สามารถทบทวนประเมินผลและท าการปรับปรุงกลยทุธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ของ
การจดัการความรู้ 
  2.1.5.5 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับหรือเอ้ือให้ เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้ เช่น สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคลากร ได้แลกเปล่ียน
ความรู้กนั รวมทั้งโครงสร้างหรือระบบงานท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  นอกจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์
ชยั (2549 : 352-353) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมไวอี้ก 3 ประการคือ 

- มีเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีชัดเจนซ่ึงเป้าหมายน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ขององคกา์ร 

- ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดบัและบุคลากรตอ้งตระหนกั ถึงความส าคญั
และเห็นถึงคุณค่าของการจดัการความรู้ 

- มีการพฒันาการจดัการความรู้อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ ปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า
และกลยุทธ์ วฒันธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจดัการความรู้ การวดัผล โครงสร้าง
พื้นฐาน เป้าหมายท่ีชดัเจน มีความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดบั บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัและ
เห็นถึงคุณค่าของการจดัการความรู้ ตลอดจนมีการพฒันาการจดัการความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ )Knowledge 
Management : KM (เป็นกลยุทธ์ท่ีจะท าให้บุคลากรในองค์กรมูลนิธินิมิตเอเชียเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ รวมถึงการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้ดงักล่าว เพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยการจดัท าคู่มือความรู้
ส าหรับน ามาใช้เป็นตวัช้ีวดัในการขออนุมติังบประมาณ ซ่ึงเน้ือหาท่ีได้รับการบรรจุในคู่มือความรู้
ดงักล่าว ไดม้าจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล จนเกิดเป็น
แนวทางส าหรับปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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2.2 วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering)  

 แนวคิดวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1983 โดย Edward 
Feigenbaum และ Pamela McCorduck เป็นแนวคิดท่ีเน้นการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ โดย
การใช้กรอบวิธีคิดน้ี มีหลักการส าคัญ 4 ประการ คือ การจับความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การ
สังเคราะห์ความรู้ หรือสร้างแบบจ าลองความรู้ และการน าความรู้ไปใช ้โดยนกัวิชาการไดใ้ห้แนวคิด
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   

ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์  (2552) ได้กล่าวไว้ว่า จากกรอบแนวคิดการจัดการความ รู้แบบ 
Prescriptive ทั้ง 4 แบบ ได้แก่ การจบัความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การสังเคราะห์ความรู้ หรือสร้าง
แบบจ าลองความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ เม่ือน ามาวิเคราะห์จะไดอ้งค์ประกอบหลกั ๆ ท่ีมีความ
คลา้ยกนั ดงัน้ี 

1. การคน้หาว่าองค์กรมีความรู้อะไร รูปแบบใด อยูท่ี่ใคร และความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อองค์กรมี
อะไร (Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquistion) 
3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
6. การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
7. การเรียนรู้ (Learning) 

 ทั้ ง 7 องค์ประกอบท่ีกล่าวมาข้างต้นประกอบกันเป็น “กระบวนการความรู้” (Knowledge 
Process) ส าหรับน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ อนัเป็นการขยายมาจากรากฐานของการจดัการความรู้ 
กล่าวคือ การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยี
ดา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการความรู้ และการสร้างสรรคค์วามรู้ 
 
 2.2.1  องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ความรู้ 
  ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ์ กล่าวถึงนักทฤษฎี โนนากะ และทาเคอุจิ (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
ท่ีให้ความหมายวา่เป็นความสามารถขององคก์รในการสร้างความรู้ใหม่ และน าไปใชอ้ยา่งทัว่ถึงในองคก์ร 
ในรูปของสินคา้บริการและระบบของโนนากะ และโคนโนะ (Nonaka & Konno, 1998) ท่ีมีความสัมพนัธ์
ของการเรียนรู้แบบ SECI Model ท่ีเป็นการเรียนรู้การพฒันาวิสัยทศัน์ และวฒันธรรมการเรียนรู้ภายใน
องค์กร สามารถท าไดโ้ดยการให้ความส าคญักบัรูปแบบ การบริหารจดัการท่ีเปิดกวา้ง รวมถึงการพบปะ
สมาคมกบัลูกคา้ ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้เกิด การติดต่อกนัโดยตรงระหวา่งบุคคลมากข้ึน 
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รูปที ่2.3 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ความรู้ 
ท่ีมา http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SECI_Model.jpg 

  

จากรูปท่ี 2.3 SECI Model เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่ง 
ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ี ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ท่ี
ประกอบดว้ย 4 กระบวนการท่ีเป็นพลวตัร ไดแ้ก่ 
 S = Socialization แสดงการถ่ายโอนความรู้กนัโดยตรงระหว่างกลุ่ม หรือบุคคล ท่ีมีความรู้
พื้นฐาน ความสนใจท่ีสอดคลอ้งกนั หรือมีคล่ืนความถ่ีท่ีส่ือสารท าความเขา้ใจกนัไดโ้ดยง่าย สามารถ
ท าใหเ้กิดข้ึนไดท้ั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 E = Externalization แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ แสวงหาส่ิงใหม่ ๆ จากภายนอกเพิ่มเข้ามา
เพื่อให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง รวมทั้งประสบการณ์ตรงท่ีสัมผสักบัลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ ผูท้  า
ธุรกิจกบัองคก์ร เป็นความรู้ท่ีส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัและด ารงอยูข่ององคก์ร 
 C = Comination เช่ือมโยงความรู้ภายในกับความรู้ภายนอก แสวงหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี ท่ี
เหมาะสม ในส่วนน้ีผูท่ี้มีความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารท่ีดี จะช่วยสรุปองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ใหก้บัองคก์รได ้
 I = Internalization เป็นผลของการเช่ือมโยงแล้วน าความ รู้มาป ฏิบัติ เกิด เป็นความ รู้
ประสบการณ์และปัญญาแฝงอยูใ่นบุคคล กลายเป็น ความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) 
เพื่อน าไปถ่ายทอดหมุนเวยีนต่อไป     
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 2.2.1.1  การตรวจสอบความรู้ 
   การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เป็นหลกัการท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการระยะแรกของการพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 
   การตรวจสอบความ รู้ช่วยให้องค์กรระบุได้ถึ งองค์ความ รู้ท่ีส าคัญ เชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจขององค์กร ส าหรับน ามาเป็นหัวขอ้ความรู้ในการด าเนินการ
บริหารจดัการความรู้ ในการตรวจสอบความรู้ขององคก์รอาจสะสมอยูใ่น 
   - ตวับุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ในการท างานเฉพาะ 
     ดา้น (Knowledge Workers) 
   - เอกสาร (Document) หรือ ระบบสารสนเทศ (Information) ความรู้เหล่าน้ีใช ้
     ส าหรับการแกปั้ญหาหลกั ๆ ในกระบวนการบริหารจดัการและหรือมี 
     ประโยชน์ต่อการสร้างนวตักรรมไดใ้นอนาคต 
  2.2.1.2 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบความรู้ 
   - เพื่อใหท้ราบสถานะปัจจุบนัของการจดัการความรู้ในองคก์ร 
   - เพื่อคัดกรองและก าหนดองค์ความรู้ท่ี เหมาะสมสูงสุด ส าหรับเป็นหัว
ขอ้ความรู้ของโครงการน าร่องจดัท าระบบจดัการความรู้ 
   - เพื่อคัดกรองและก าหนดองค์ความรู้ท่ี เหมาะสมสูงสุด ส าหรับเป็นหัว
ขอ้ความรู้ของโครงการน าร่องจดัท าระบบจดัการความรู้   
  - เพื่อสร้างความเห็นชอบร่วมกนั (Agreement) และพนัธสัญญา (Commitment) 
ระหวา่งผูบ้ริหารทุกระดบัและคณะท างานของโครงการจดัการความรู้ 
  - เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ในกลุ่มผู ้บริหารใน
ประเด็นส าคญั ของการจดัการความรู้ 
  
 2.2.2  วธีิการวศิวกรรมความรู้ 
  วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นกระบวนสร้างให้เกิดการเปล่ียน
ถ่ายระหวา่งความรู้ Tacit knowledge และ Explicit knowledge ทั้งสองดา้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อยา่ง
เป็นระบบ และน าไปใชด้ว้ยระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจ ดงัน้ี 
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รูปที ่2.4 วธีิการวิศวกรรมความรู้ 
ท่ีมา : วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย,ี ม.ป.ป 

 
 จากรูปท่ี 2.4 จะเห็นไดว้่าวิศวกรรมความรู้เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เป็นส าคญั 
ซ่ึงวิธีการดงักล่าวมีวิธีคิดส าคญัคือ การสมมุติแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Model) เป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่  
 ระดบังาน (Task Level) คือความรู้เก่ียวกบัเป้าหมายของงานต่างๆ 
 ระดบัคิด (Inference Level) คือความรู้ในขั้นตอนของการคิดโดย CommonKADS: (Knowledge 
Analysis and Data Structuring) ให้ Template ส าหรับโครงสร้างในการคิดท่ีต้องใช้ความรู้สูงมาก 
(Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าวาระการสัมภาษณ์การจบัความรู้ ช่วยในการ
วิเคราะห์ เป็นความหมายส าคัญ  (Semantic Annotation) ในการวิ เคราะห์  และการสังเคราะห์
แบบจ าลองความรู้  
 ระดับปัญหา (Domain Level) คือความรู้เก่ียวกับส่ิงท่ีคิดเฉพาะปัญหานั้นๆ หลักการท่ีเป็น
เหตุผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลท่ีใชใ้นการท างาน แกปั้ญหาและตดัสินใจ 

- การจับความรู้ 
    ในการจับความ รู้  (Knowledge Capture) เน้ นก ารศึกษ ากระบวนการคิด ซ่ึ ง

ประกอบด้วยกระบวนการส าคญัไดแ้ก่ การคดัย่อปัญหา (Problem Abstraction) การตั้งหลกัการเหตุ
และผล (Conceptualization) การร้อยเรียงหลักการเพื่ อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียน รู้ 
(Learning) จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปใช้ในอนาคต โดยทัว่ไปการจบัความรู้
มกัจะผา่นกระบวนการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
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   ในขั้นตอนการจบัความรู้จะหาความรู้ไดจ้าก 

 ได้จากความรู้ชัดแจง้ในเอกสาร ขอ้มูล หรือสารสนเทศท าได้โดยการรวบรวม
เอกสาร (From Document, Data and Information) 

 ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา หรือตดัสินใจ 
จริง ท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ (From Human Expert, Knowledge)  

ลกัษณะในการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์มีวาระ (Structured Interview) 
 การสัมภาษณ์แบบไม่มีวาระ (Unstructured Interview) 
 การสัมภาษณ์มีวาระคร่าว ๆ (Semi-structured Interview) 
 การสัมภาษณ์จบัประเด็น (Focus Discussion) 
 การควบคุม และสร้างความต่อเน่ืองในการสนทนา การเตือน และการลว้งลึก 

(Prompt/Probe Techniques) 
- การวเิคราะห์ความรู้ 

   ในการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) ใช้วิธีวิเคราะห์ค าส าคญั  (Keyword 
Annotation) หรือวเิคราะห์ความหมายส าคญั (Semantic Annotation) 
  วิธีวิเคราะห์ความรู้ จะตอ้งมีการบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์
ความรู้ (Transcript) ท่ีพร้อมน าไปสังเคราะห์ (Modeling) ต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกกระบวนการของ  CommonKADS (Knowledge Analysis 
and Data structuring) มาเป็นเค ร่ืองมือในการวิจัยค ร้ังน้ี  เน่ืองจาก  CommonKADS (Knowledge 
Analysis and Data Structuring) เป็นชุดเคร่ืองมือท่ีมีวธีิการตรวจสอบองคค์วามรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ โดยจดัเป็นแบบจ าลองท่ีระบุองคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบความรู้อยา่งชดัเจนและเป็น
วิธีท่ี สามารถแปลงความรู้ในรูปแบบความรู้แฝงในตวับุคคลออกมาให้ออกมาเป็นความรู้ในรูปแบบ
ความรู้ชดัแจง้ได ้สามารถระบุความรู้ท่ีเหมาะสมกบัความส าคญัของแต่ละองค์ประกอบหรือพนัธกิจ
ขององคก์รได ้  

โดยการใช้ค  าส าคัญ  (Keyword) หรือ ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง(Semantic) ของ
แบบจ าลอง CommonKADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)  

ตวัอย่างการใช้ค  าส าคญั (Keyword) หรือ ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียง (Semantic) ท่ี
ตอ้งมีในการบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อใหส้ามารถเก็บขอ้มูลมาวเิคราะห์ต่อได ้ไดแ้ก่  

 งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ (Intensive Task)  
 การคิดจากประสบการณ์ (Inference)  
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 ส่ิงท่ีคิดหลกัการท่ีใชแ้กปั้ญหาเฉพาะ (Domain Concept) ไดแ้ก่  
o ค าส าคญัต่าง ๆ (Jargon) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา (Domain Ontology)  
o ความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ  (Support Tacit Knowledge) 

เช่น ขอ้ควรระวงั (Precaution หรือ Caution)  
- CommonKADS Knowledge Model 

 CommonKADS เป็นรูปแบบระเบียบแบบแผนกรอบการท างานส าหรับการวิเคราะห์
รายล ะ เอี ยด ขอ งงาน แล ะก ระบ วน ก ารจัด ก ารคว าม รู้  ก าห น ดกฎส าห รับ ก ารแส ด ง  
การสร้าง และการเปล่ียนรูปความรู้ท่ีไดม้า โดยมีรูปแบบท่ีเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

แบบจ าลองความรู้ภารกิจ (Task Knowledge) คือความรู้ในวตัถุประสงค์หลักและ
วตัถุประสงคย์อ่ย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจ 

แบบจ าลองความรู้วิธีการคิด (Inference Knowledge) คือความรู้ในขั้นตอนการคิดหา
เหตุผล (Reasoning) รู้ในเหตุ รู้ในผล ให้บรรลุวตัถุประสงค์ย่อย เช่น ความต้องการต่างๆ ผลลพัธ์
ต่างๆ วธีิแกปั้ญหาต่างๆ และประเด็นอ่ืนๆ 

แบบจ าลองความรู้หลักการเฉพาะปัญหา  (Domain Knowledge) คือความรู้ในส่ิงท่ี
ตอ้งคิดหรือกระบวนการตั้งหลกัการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปั้ญหา หรือตดัสินใจ 
เพื่อใหบ้รรลุการคิด 

(ก) CommonKADS Model Set 
 ค าถาม 3 ประเภท ท่ีสามารถ (หรือมกั) ใชก้บั CommonKADS 
  เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัประเด็นความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ (เรียกไดว้า่

เป็นค าถามเชิงจิตวิทยาส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ ) 1.ท าไม/ด้วยเหตุใด 2.อะไร 3.
อยา่งไร 

(ข) ประเภทของความรู้ และการจัดเกบ็ (Knowledge Types) 
o ความรู้เชิงบรรยาย (Declarative Knowledge) เก็บเป็นขอ้ความหรือแผนภาพ

แสดงองคป์ระกอบ 
o ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) เก็บเป็นล าดับข้อความ 

แผนภาพขั้นตอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
o ความรู้เชิงเป็นเหตุเป็นผล (Semantic Knowledge, Articulated Diagram) เก็บ

เป็นผงัความสัมพนัธ์ 
o ความรู้เชิงประสบการณ์จริง (Episodic Knowledge, Animation, Simulation 

and Video) เป็นเป็นรูปเหมือนจริง การจ าลองการท างานภาพเหตุการณ์จริง 
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- การตรวจสอบความรู้  (Knowledge Validation) 

 หลกัการตรวจสอบความรู้ มี 2 หลกัการใหญ่ 
o เช่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่งท่ีสุด 
o เช่ือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนัไม่เท่ากนัในแต่ละจุดของ

การแกปั้ญหา 
 การสอนกลบั (Teach back) 
 การเวยีนทราบเพื่อขอความเห็น (Structured Peer Review) 
(ก) การใช้ความรู้ 

 การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) ประกอบดว้ย 
- ความรู้ระดบังาน (Task Knowledge) ใช้ส าหรับผูบ้ริหารในการควบคุมงาน

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  ใช้แก้ปัญหา หรือ
ตดัสินใจท าการเช่ือมโยงกบัประเด็นสาระ (Context) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

- ความรู้ระดับการคิด (Inference Knowledge) ใช้ส าหรับการเรียนรู้ขั้นตอน
ทุกขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติต่างๆ เป็นการสร้างตวัส ารองท่ีสามารถ
ท างานทดแทนกนัได ้(Redundancy) หรือสนับสนุนการกระจายอ านาจใน
การตดัสินใจ (Empowerment) 

- ความรู้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ  (Domain Knowledge) ให้
ผู ้บ ริหารใช้ในการน า  (Conduct) กลุ่มนักปฏิบัติ  และช่วยกันร้อยเรียง
หลกัการต่างๆ ตามความสัมพนัธ์ในการหาเหตุผลส าหรับการแกปั้ญหาหรือ
ตดัสินใจ  

(ข) การใช้ความรู้ในการหาเหตุผลและแก้ปัญหา (Knowledge Utilization) 
- หาเหตุผลตามกฎการใชค้วามรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ (Heuristic 

Based Reasoning) 
- หาเหตุผลตามแบบจ าลองช้ินส่วนต่างๆ ของปัญหา ท่ีมาและผลลพัธ์ (Model 

Based Reasoning) 
- หาเหตุผลโดยเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงของกรณี (Case Based Reasoning) 
- หาเห ตุผลโดยก ลุ่มผู ้เช่ี ยวชาญ  หรือผู ้ท  างานใช้ความ รู้  (Knowledge 

Management) 
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 Context 
 
 
 
 Concept 
 
 
 
 Artifact 
 
 

รูปที ่2.5  แบบผงั CommonKADS Model Set 
ท่ีมา : http://www.codeproject.com/Articles/43474/Knowledge-Based-Systems-with-the-

CommonKADS-Method 
 

(ค) ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัตัวแบบความรู้  
o ใน CommonKADS ในส่วนของ Concept มีการแบ่งตวัแบบออกเป็นสอง

ส่วน คือ ตวัแบบความรู้ และตวัแบบการส่ือสาร ตวัแบบการส่ือสารจะระบุ
ความจ าเป็นและความตอ้งการจากการวินิจฉยัดว้ยผูก้ระท าอ่ืนๆ กล่าวคือ 
Interface กบั User หรือ Interface กบัซอฟตแ์วร์บางระบบ ตวัแบบความรู้
เป็นเคร่ืองมือท่ีอธิบายโครงสร้างของภารกิจประมวลผลสารสนเทศท่ีเป็น
ความรู้ยิง่ยวด (Knowledge-intensive tasks) 

o ตวัแบบความรู้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ตวัแบบการคิดแบบวเิคราะห์ 
Analysis Model และตวัแบบการคิดแบบสังเคราะห์ Synthesis Model 

(ง) องค์ประกอบของตัวแบบความรู้ 
ตวัแบบความรู้ประกอบดว้ยสามส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนจะจบักลุ่มโครงสร้างความรู้

ท่ีสัมพนัธ์กนัโดยเรียกแต่ละส่วนวา่ประเภทความรู้ 
- ประเภทท่ี 1 มีช่ือวา่ความรู้เก่ียวกบัภารกิจ (Task Knowledge) ความรู้น้ีจะ

บรรยายถึงเป้าหมายท่ีตอ้งไปใหถึ้ง และวธีิการท่ีท าใหเ้ป้าหมายเกิดข้ึน 
 

Organization 
Model 

Task 
Model 

Agent 
Model 

Knowledge 
Model 

Communication 
Model 

Design 
Model 
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แบบจ าลองความรู้ภารกจิ (Task Knowledge) 
 

  เคร่ืองหมายแสดงภารกิจ (Task Symbol) 
 

 
 

 

รูปที ่2.6 เคร่ืองหมายแสดงภารกจิ 
  

รูปท่ี 2.6 แสดงเคร่ืองหมายท่ีใชเ้ติมภารกิจหลกัก่อนการท าการถอดความรู้ให้เป็นภารกิจยอ่ย 
โดยมีรหสัภารกิจของแต่ละภารกิจก ากบัไว ้เพื่อใชใ้นการสังเคราะห์ความรู้ต่อไป 
 

 เคร่ืองหมายเช่ือมโยงไปยงัภารกิจยอ่ย 
 
 

 
รูปที ่2.7 เคร่ืองหมายแสดงตัวเช่ือมภารกจิย่อย 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงเคร่ืองหมายใชเ้ช่ือมระหวา่งภารกิจหลกัไปยงัภารกิจรอง โดยตอ้งเพิ่มขอ้ความ
อธิบายประกอบก่อนเช่ือมไปยงัภารกิจรองเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.8 แบบจ าลองความรู้ภารกจิ 
รูปท่ี 2.8 แสดงแบบจ าลองความรู้ท่ีไดจ้ากการถอดความรู้ท่ีฝังลึกออกมาในรูปแบบเคร่ืองมือ 

CommonKADS 

ช่ือภารกิจ 
รหสัภารกิจ 

ประกอบดว้ยภารกิจยอ่ย 

ภารกิจท่ีใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์ 2 

Task code name: T011 

ภารกิจท่ีใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์ 1 

Task code name: T011 
ภารกิจส าคญั 

ช่ือรหสั: T010 

ประกอบดว้ยภารกิจยอ่ย 
 

ประกอบดว้ยภารกิจยอ่ย
ยอ่ย 
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- ประเภทท่ี 2 มีช่ือวา่ความรู้เก่ียวกบัการวนิิจฉยั (Inference Knowledge) 
ความรู้น้ีจะบรรยายขั้นตอนการวนิิจฉยั 

Support tacit knowledge ความรู้ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ ประกอบ 
การตัดสินใจ 

- ขอ้ควรระวงั (Precautions/Cautions?)  
- ทางเลือกอ่ืน ขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ

(Alternatives/Advantages/Disadvantage?)  
- วธีิการกลยทุธ์พิเศษ (Methods/Strategy to solve 

problems/Control/Minimize/ Maximize/Optimize)  
- เง่ือนไขเฉพาะ (Conditions/Criteria?)  
- แนวทางท่ีแนะน าจากประสบการณ์ (Guideline 

Techniques/Recommendation  /Ensure?)  
- วตัถุประสงคโ์ดยออ้ม (Requirement / Objectives/Needs?)  
- ขอ้จ ากดัของวธีิการ ขบวนการ แบบจ าลองปัญหา อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ 
     (Limitations?)  
- ขอ้ก าหนดหรือประมาณการณ์ท่ีใชพ้ื้นฐาน ในการแกปั้ญหา(Assumptions?)  
- ตวัอยา่ง กรณีศึกษา ท่ีใชอ้ธิบายเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน (Example?)  

 
แบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge Model) 

1. เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผล (Inference Role) ท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
- เป็นประเด็นเหตุผลเช่ือมองคค์วามรู้ท่ีส าคญั (Inference connect to Domain Knowledge) 

 
Tacit Knowledge 

เหตุผล 
รหสัเหตุผล 

 
รูปที ่2.9 เคร่ืองหมายแสดงเหตุผลทีเ่ป็นความรู้ในตัวบุคคล 

 
 รูปท่ี 2.9 แสดงเคร่ืองหมายแสดงเหตุผลท่ีเป็นองคค์วามรู้ฝังลึกในตวับุคคล โดยมีรหสัของ
เหตุผลก ากบัในแต่ละเหตุผลขององคค์วามรู้ เพื่อใหท้ราบเหตุผลเบ้ืองตน้ของความรู้ท่ีฝังลึกนั้น 
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2. เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้สามารถอา้งอิงไปยงัเอกสารความรู้ใน
ภารกิจยอ่ย (Inference Role: Explicit Knowledge Reference from Repository) 

 
Tacit Knowledge 

เหตุผล 
รหสัเหตผุล 

 
Explicit Knowledge 

เหตุผล 
รหสัเหตผุล 

 

รูปที ่2.10  ตัวอย่างเคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผล และตัวเช่ือมไปยงัเอกสารความรู้ในภารกจิย่อย 
 

 รูปท่ี 2.10 แสดงตัวอย่างการเขียนเคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผลท่ีมีรหัสของแต่ละ
ประเด็นเหตุผล และตวัเช่ือมไปยงัเอกสารความรู้ในภารกิจยอ่ยท่ีมีค าอธิบายประกอบในตวัเช่ือม 

3. เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผลท่ีเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล เพื่อภารกิจยอ่ยนั้น เช่ือมโยงลง
ไปยงัความรู้ท่ีส าคญัต่อไป (Inference Step: Tacit Knowledge Inference connect to 
Domain Knowledge) 

4. เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ ท่ีอา้งอิงไปยงัเอกสารวธีิการ ส าหรับ
ภารกิจยอ่ยนั้นๆ  (Inference Step: Explicit Knowledge Reference from Procedure) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างเคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผล และตัวเช่ือมไปยงัวธีิการในภารกจิย่อย 

ตอ้งมีความรู้ 
 

Tacit Knowledge 

วธีิหาเหตุผล 
รหสัวิธีหาเหตุผล 

Explicit Knowledge 

วธีิการ 
รหสัวิธีการ 

ตอ้งมีความรู้ 
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 รูปท่ี 2.11 แสดงตวัอยา่งการเขียนเคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผลท่ีมีรหสัของแต่ละวิธีหาเหตุผล 
และตวัเช่ือมไปยงัวธีิการในภารกิจยอ่ยท่ีมีค าอธิบายประกอบในตวัเช่ือม 
 

ตัวอย่าง: แบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 2.12 ตัวอย่างแบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge) 

 
 รูปท่ี  2.12 แสดงตัวอย่างวิธีท าแบบจ าลองความรู้วิธี คิดท่ีมีการเช่ือมการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์และเหตุผลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความรู้และประสบการณ์น้ี 
 
ตารางที ่2.1 สรุปวเิคราะห์แต่ละภาระงาน 

ชนิดงาน ความรู้ทีต้่องใช้  ความรู้โดยนัย  ส่ิงทีไ่ด้ ท าโดย 
รวบรวมขอ้มูล สืบคน้ จดัเก็บขอ้มูล เอกสารขอ้มูล บุคลากร 
อนุมติั 

 
เกณฑ ์
กฎระเบียบ 

ระเบียบวธีิการ 
 

งบประมาณ คณะกรรมการ 

จดัซ้ือ ราคาสินคา้ การต่อรอง สินคา้ บุคลากร 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
 

รายการสินคา้ 
 

ตรวจงานจดัซ้ือ สินคา้ท่ีครบตาม
รายการ 

บุคลากร 
คณะกรรมการ 

บนัทึก คอมพิวเตอร์ การกรอกขอ้มูล ไฟลข์อ้มูล คณะกรรมการ 
 

ภารกิจท่ีใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์ 1 

Task code name: T011 

Tacit Knowledge 

เหตุผล 1 
Reasoning code: T011-I001 

Tacit Knowledge 

เหตุผล 2 
Reasoning code: T011-I002 

ตอ้งมีความรู้ 

ตอ้งมีความรู้ 
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ตวัแบบความรู้ประกอบดว้ยสามส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนจะจบักลุ่มโครงสร้างความรู้ท่ีสัมพนัธ์กนั 
โดยเรียกแต่ละส่วนวา่ประเภทความรู้ 

 
5. ประเภทท่ี 3 มีช่ือวา่ความรู้ท่ีส าคญั (Domain Knowledge) ความรู้ประเภทน้ีจะระบุประเภท

ความรู้ของสารสนเทศในโดเมน Domain  knowledge model 
6. เคร่ืองหมายแสดงส่ิงท่ีคิดหรือหลักการส าหรับเหตุผลนั้ น  (Symbol shows reasoning 

concept of problem solving) 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.13 เคร่ืองหมายแสดงหลกัการ 
 
7. เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ส าหรับเหตุผลนั้น (Symbol shows a relationship between 

reason and concept ) 
 

                 มีหลกัการ 
 

รูปที ่2.14 เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ 
 

8. Semantic Mapping 
 
 

 

 
 

รูปที ่2.15  ตัวอย่างแบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) 

Tacit Knowledge 
เหตุผล 1 

รหสัเหตผุล: T011-I001 

หลกัการแกไ้ข
ปัญหา 

หลกัการแกไ้ข
ปัญหา 

หลกัการแกไ้ข
ปัญหา 

มีหลกัการ 
 

มีหลกัการ 
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รูปท่ี 2.15 แสดงตวัอยา่งการเขียนแบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา ท่ีมีรหสัของแต่ละ
ความรู้หลักการเฉพาะปัญหา และตัวเช่ือมไปยงัหลักการแก้ไขปัญหาท่ีมีค าอธิบายประกอบใน
ตวัเช่ือม 

 
9. สัญลกัษณ์ความรู้ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
รูปที ่2.16 สัญลกัษณ์ความรู้ข้ันพืน้ฐาน 

 
10. เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์พื้นฐาน (Relationship between ontology and 

ontology) 
 

 ประกอบดว้ย (has part) 
 
 มีประเภทยอ่ย (has subtype) 
 
 เป็น (is a kind of) 
 
 เป็นส่วนหน่ึงของ (is a part of) 

 
รูปที ่2.17 เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์พืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

หลกัการพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย 

มีประเภทยอ่ย 

เป็น 

เป็นส่วนหน่ึง
ของ 



 

33 

 

ตัวอย่างความรู้พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.18  แบบจ าลองความสัมพนัธ์แสดงความรู้ข้ันพืน้ฐาน 
 

(จ) ทรัพยากรทีใ่ช้ประกอบการตัดสินใจ (Key Ontology/Resources ?)  
 การคน้หาประกอบการตดัสินใจ อาจมาจากหลายแหล่ง Keywords: searching 

(different from Database: using Key index) 

(ฉ) ใคร Who? 
 ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts), ผูใ้ช้องค์ความรู้ (Knowledge Workers), ชุมชนนักปฏิบติั 

(Community of Practice), เช่ือมโยงไปยงั (Knowledge Portfolio) 

(ช) เอกสาร Document? Repository? 
 คู่ มือ (Manual), หนังสือ  (Book), มาตรฐาน (Standard),  ขั้นตอนงาน  (Work 

procedure), แบบ  (Drawing), แบบการควบคุม  (Control/Protection/Information Systems), รายการ
การวดั (Measuring Point Lists),  แบบฟอร์มการตรวจรับงาน (Checked sheets), กรณีศึกษา (Cases)  

(ซ) Information ? สารสนเทศ ? 
 คร้ังล่าสุด (Updated –Last/latest Information), เช่ือมโยงไปฐานขอ้มูล (Link to 

database) 
 
 

ความรู้
พื้นฐาน 

ความรู้
พื้นฐาน 

ความรู้
พื้นฐาน 

ความรู้
พื้นฐาน 

ความรู้
พื้นฐาน 

เป็นส่วนหน่ึง
ของ 

เป็นส่วนหน่ึง
ของ 

เป็นส่วนหน่ึง
ของ 

เป็น 
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2.3 การจัดท าการไหลของกระบวนการท างาน (Work flow) 
 มูลนิธินิมิตเอเชียมีการท างานแบบเป็นล าดบั (Sequence) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการท าผงังานโครงสร้าง
แบบล าดบั (Flowchart) ด้วยรูปแบบการเขียนท่ีง่ายท่ีสุดตาม คู่มือการปฎิบติังาน (Work Manual) และ
มาตรฐานการปฎิบติังาน (Performance Standard) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา (2553) โดยการ
เขียนจากบนลงล่าง เขียนค าสั่งเป็นบรรทดั และท าทีละบรรทดัจากบรรทดับนสุดลงไปจนถึงบรรทดั
ล่างสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.19 ตัวอย่างการเขียนผงังานโครงสร้างแบบล าดับ 
 
 การท างานแบบเลอืกท า 
 จะท างานแบบใหเ้ลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น สามารถพิจารณาได ้3 กรณี คือ 

1. การท างานแบบเลือกท า 1 ทาง คือ จะท างานเฉพาะเง่ือนไขท่ีเป็นจริงเท่านั้น 
2. การท างานแบบเลือกท า 2 ทาง คือ จะท างานจากการพิจารณาเง่ือนไขท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ

โดยการเลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

เร่ิมตน้ 

จบการท างาน 

รับขอ้มูล 

ค านวน 

แสดงผล 



 

35 

 

F 

T 

3. การท างานแบบเลือกท าไดห้ลายทาง คือ จะท างานจากการพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมากกวา่ 
2 ทาง โดยใหเ้ลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.20 ตัวอย่างการเขียนผงังานโครงสร้างแบบเลอืกท า 2 ทาง 
 

 การเขียนผงัโครงสร้างงาน จะตอ้งมีการท าตารางการสรุปการอธิบายงานในแต่ละกิจกรรม หากมี
ขั้นตอนใดท่ีเป็นเง่ือนไข (If-Then) ตอ้งอธิบายเช่นกนั โดยการท าตารางอธิบายในแต่ละขั้นตอนนั้นจะตอ้ง
อธิบายเป็นล าดบัของงานตามเคร่ืองหมายลูกศร เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและเขา้ใจถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ี
มีความเก่ียวเน่ืองกนัในแต่ละประเด็นของแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) 

เร่ิมตน้ 

จบการท างาน 

ก,ข 

ค = ก + ข 

ก,ข,ค 

ก > ข 

ค = ข – ก 

ท าเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็ 

ท าเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง 
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ตารางที ่2.2 การอธิบายสัญลักษณ์ในการเขียนผงัการไหลของกระแสงาน 
สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

 
 
 

Terminal การเร่ิมตน้หรือส้ินสุดการเขียนผงั
งาน  

 Input/Output รับขอ้มมูลหรือแสดงขอ้มูลโดยไม่
ระบุช่ือ  

 Process การประมวลผล  
 
 

 Compare / Decesion การเปรียบเทียบหรือตวัตดัสินใจ  
 
 

 Document การแสดงผลลพัธ์ทางเคร่ืองพิมพ ์ 
 

 Display การแสดงผลลพัธ์ทางจอภาพ  
 

 Manual Input รับค่าทางการกดแป้นพิมพ ์ 
 

 Flow line แสดงทิศทางและล าดบัของการ
ท างาน  

 In-Page connector จุดต่อเน่ืองในหนา้เดียวกนั  
 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัย ต่างๆ พบว่ามีการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการจัดการความรู้เพื่อเสนอ
งบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณท่ีมีเอกสารความรู้ประกอบอยู่ในคู่มืออ่ืนๆ พบว่า 
งานวิจยัท่ีมีลกัษณะน้ียงัเป็นการศึกษาแบบใหม่ ซ่ึงงานวิจยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัยงัคงมีน้อย แต่มีขอ้
คลา้ยกนัในบางเร่ือง อยา่งไรก็ตามไดมี้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ซ่ึงน่าจะใชเ้ป็น
แนวทาง ในการท าวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 บณัฑูล วาฤทธ์ิ และคณะ (2543) ไดศึ้กษากระบวนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดา้น
เกษตรบนท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื โดยศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบดัง่เดิมและประสบการณ์ วธีิการ
จดัการระหวา่งความรู้แบบดั้งเดิมและความรู้สมยัใหม่ และน าความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์พร้อมกบั
การถ่ายทอดความรู้ในหมู่บา้นเดียวกนัไปใชเ้พื่อยงัชีพ ออกมาดว้ยการสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็น
ความรู้ในแต่ละดา้นของการท าการเกษตรในท่ีสูง 
 อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ และคณะ (2549) ไดศึ้กษากระบวนการเรียนรู้และจดัการความรู้ชุมชน
ดา้นการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืน่ โดยการใชป้ระเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นสังเกตการณ์อยา่งมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ชุมชน การอภิปลายกลุ่มยอ่ย และร่วมเวทีเสวนาในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามร่วมกับการวิเคราะห์เอกสาร ออกมาเป็นรายงานวิจยัท่ีสรุปผลการเข้าร่วมการเสวนา 
สัมภาษณ์และอภิปราย เป็นประเด็นต่างๆท่ีใช้ในการพฒันาบุคคล พฒันานักจดัการความรู้ พฒันา
วธีิการ และเผยแพร่ความรู้เกษตรสู่ชุมชน 
 กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2550) ไดท้  าการศึกษาการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงาน เม่ือด าเนินการ
จ าแนกประเภทขอ้มูลแลว้ ท าใหท้ราบในประเด็นการแกปั้ญหา จึงตอ้งท าความเขา้ใจในกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับประเด็นปัญหานั้น โดยเขียนแผนภูมิแสดงล าดบังานในแต่ละขั้นตอนของ
กิจกรรมตลอดจนความสัมพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ เป็นแผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process 
Flow Chart) ท่ีเป็นส่วนงานของการผลิต 
 วสันต์ ลาจนัทึก (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดั การ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 เพื่อศึกษา
องค์ประกอบท่ีท าให้การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ขอนแก่นเขต 4 ประสบผลส าเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น การศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนใน 140 สถานศึกษาจานวน 280 คน ผลการศึกษาพบวา่ การ
จดัการความรู้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ตามทศันะของครู และ ผูบ้ริหารเรียงล าดบั 
 ทิพรัตน์ อติวฒันชยั (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในวิทยาลยับณัฑิตศึกษา การ
จดัการมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการจดั การ
ความรู้ในวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ 
บุคลากรสายผูส้อน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการ 
จดัการความรู้ด้านการเรียนรู้ องค์กรมีสถานท่ี เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อ 
การเรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมาบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและมีอิสระ ในการ
ท างาน และน้อยท่ีสุดมีแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โดยยงัไม่มีนโยบายเช่ือมโยง ในการจดัการ
ความรู้ สภาพการจดัการความรู้ด้านการรวบรวมความรู้พบว่ามีการจดัท าเอกสาร สรุปคู่มือการ
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ปฏิบติังาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานมีมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด คือ การสรุป ความรู้อนัเกิดจาก
การร่วมอบรม สัมมนา เสวนา ยงัไม่มีการจดัท าเป็นเน้ือหาเอกสาร หรือรายงาน หรือคู่มือ สภาพการ
จดัการความรู้ในดา้นการจดัเก็บอย่างเป็นระบบพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคอมพิวเตอร์มาใช้
ช่วยให้องคก์ร ส่ือสารและเช่ือมโยงทั้งในกบันอกองค์กรมากท่ีสุด และพบวา่ยงัไม่มีระบบ e-Library 
หรือ เวบ็ไซต ์เพื่อใชใ้นการสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบท่ีทุกคน ในองคก์รสามารถเขา้ถึงไดส้ภาพการ
จดัการความรู้ ในด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ พบวา่เทคโนโลยีช่วยให้บุคลากรใช้ประโยชน์
ส่ือสาร เช่ือมโยง ขอ้มูลในองคก์รมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดคือ การประชุมหารือแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้
จากการอบรม เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
 นลินี ธนนัติ (2554) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารดา้นการ
สอนงานและมอบหมายงานของผูบ้ริหารสายสนบัสนุนสู่องคก์รณ์แห่งการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ข้อมูลในการศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนและกลุ่ม
บุคลากรภายนอก จ านวน 30 คน ท่ีมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
ไม่มีโครงสร้างแน่นอน การสนทนากลุ่ม และสถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์เน้ือหา ทั้งน้ีผลการวิจยัพบวา่
ท าให้ได้มาซ่ึ ง รูปแบบการจัดการความ รู้ตามโมเดลต้นแบบช่ือ Coaching Model ท่ีตรงกับ
วตัถุประสงคก์ารวิจยัโดยเป็นรูปแบบท่ีมีกลไก วิธีการ กิจกรรม และการประเมินผล 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การคุยหารือร่วมกัน 2. การก าหนดวตัถุประสงค์/ เป้าหมาย / กิจกรรม / ระยะเวลา / ผลผลิต / 
ผลลพัธ์ 3. ลงมือปฏิบติั 4. การประเมิน 5. แนวคิดองคร์วม 6. การถอดองคค์วามรู้ออกมาเป็นเอกสาร 
7. การจดัตั้งกลุ่มพี่เล้ียงดา้นต่างๆ 8. การพฒันาตน 
 
2.5 ผลการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาวจัิย 
 จากทฤษฏี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือน ามาศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ โดยพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อการพฒันาการจดัการความรู้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าองคก์ร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ในอนาคตนั้น จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบหลายประการ 
โดยเม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ท่ีประกอบด้วย “คน เทคโนโลยี  และ
กระบวนการ” องค์ประกอบดงักล่าวจะท าให้การจดัการความรู้ มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง และอีกประการหน่ึงคือวงจรการจดัการความรู้ (วงจร KM) ซ่ึงเป็นกรอบความคิดแบบหน่ึง 
เพื่อใหอ้งคก์รท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองคก์ร ไดมุ้่งเนน้ ถึงปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการจดัการความรู้ซ่ึงมีกระบวนการ และเคร่ืองมือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การคน้หา 
เขา้ถึงถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้ สะดวกรวดเร็วข้ึน จึงสรุปได้ว่ากระบวนการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management Process) ท่ีดีเป็นกลไกอนัหน่ึงท่ีสามารถพฒันาการจดัการความรู้ให้ดีข้ึน 
ซ่ึงหากมองในองค์ประกอบ ของการจัดการความรู้แล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้ ง 3 ส่วนต้อง 
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เช่ือมโยงและบูรณาการเขา้ดว้ยกนั อย่างเหมาะสม แต่การพฒันาคนและเทคโนโลยีนั้นเป็นเร่ืองยาก 
และตอ้งใช้เวลารวมทั้งจ าเป็น ตอ้งใช้ทรัพยากรจ านวนมาก  ดงันั้นการพฒันากระบวนการจดัการ
ความรู้ให้ตรงจุด และพฒันาอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรวมทั้งวฒันธรรมของ
องคก์ร จึงเป็นการพฒันาท่ีประหยดั และสามารถกระท าไดท้นัที 
 ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้ตรงจุดนั้ น การใช้เค ร่ืองมือกระบวนการ 
CommonKADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) เข้ามาจบัความรู้ (Capture Knowledge) 
ท่ีเป็นความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) จากผูเ้ช่ียวชาญ โดยน าบทสัมภาษณ์ (Scrip) มาวิเคราะห์ 
(Transcipt) ให้ไดอ้งค์ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) แลว้น าองค์ความรู้ท่ีไดส้กดัออกมาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญนั้นไปสู่การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) ท่ีประกอบด้วยความรู้ระดบังาน (Task 
Knowedge) เป็นความรู้ส าหรับผูบ้ริหาร ความรู้ระดบัความคิด (Inference Knowledge) เป็นความรู้ท่ี
ใชเ้รียนรู้ในทุกขั้นตอน และความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) แลว้
สร้างกระบวนการไหลของกระแสงาน (Workflow) เพื่อให้ผูใ้ชส่ื้อความรู้เขา้ใจมากข้ึน และผูน้ ากลุ่ม
ผูป้ฎิบติัการ หรือเรียกกลุ่มคนเหล่าน้ีวา่ผูใ้ชค้วามรู้ (Knowledge Worker) ภายในมูลนิธินิมิตเอเชียใช้
ส่ือความรู้ท่ีออกมาในรูปแบบคู่มือได ้โดยค านึงถึงการใชง้านจริงท่ีอาจออกมาในรูปแบบท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด เพื่อกลุ่มผูใ้ช้องค์ความรู้ (Knowledge Worker) จะได้น าความรู้ไปใช้จริงและกลายเป็นองค์
ความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ในตวัของผูใ้ชอ้งค์ความรู้ (Knowledge Worker) วนไปเร่ือย ๆ จน
เกิดนวตักรรมองคค์วามรู้ภายในมูลนิธินิมิตเอเชียใหม่ และท าให้มูลนิธินิมิตเอเชียไดเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
 การจดัท ากระบวนการท างาน (Work flow) ออกมาไดเ้อกสารส่ือคู่มือปฎิบติัการ จะพบจุดอ่อน
ในเอกสารปฎิบติัการท่ีละเลยการมีเอกสารองค์ความรู้ท่ีฝังลึกของ ผูเ้ช่ียวชาญให้ออกมาในรูปของ
เอกสารองค์ความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการจดัเก็บองค์ความรู้ของ
องคก์รให้ยงัคงอยู่   การศึกษาวิจยัจึงไดน้ าแนวคิด การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เขา้
มาประยุกต์ใช้กับการจัดท ากระบวนการท างาน  (Workflow Analysis) เพื่ อให้ได้คู่ มือ ท่ีบอก
กระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงมีเอกสาร องค์ความรู้หรือท่ีเรียกว่า ความรู้ท่ีชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ประกอบอยู่ในแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้
พฒันากระบวนการจดัการความรู้ให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัองคก์ร ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั
ในบทท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณท่ีจะ
ส่งผลใหมู้ลนิธิฯ ยงัคงความรู้ขององคก์รไวใ้หผู้ป้ฏิบติังานรุ่นต่อไป 
 


