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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุ ท่ีเป็นปัญหาตน้ตอในการด าเนินการ
บริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จ  านวน 3 หลกัสูตร คือ 
หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ), หลกัสูตรแอนนิเมชนั และหลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรขาด
ความรู้ส่งผลงานล่าช้า และพบข้อผิดพลาดบ่อยคร้ังโดยมีสมมุติฐานในการด าเนินการวิจัย               
3 ประการขา้งตน้ โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งมีความรู้ 

เช่นเอกสาร คู่มือทางดา้นการจดัการศึกษา และเอกสารจากการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ขอ้มูลการจดัการศึกษาในงานของส านักวิชาฯ หนา้ท่ีของส านักวิชาฯ หนา้ท่ีของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร หนา้ท่ีของอาจารย ์และอาจารยท่ี์ปรึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้
ฝังลึก (Tacit) ประธานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร เพื่อใหไ้ดปั้ญหาในการด าเนินงาน
ของหลกัสูตรท่ีผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหาและงานวิกฤติท่ีพบ และกรณีศึกษาของแต่ละ
หลกัสูตร ด าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ หัวหนา้ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อจบัความรู้ในการบริหารงานภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชาฯ การบริหารงานของหลกัสูตร ปัญหาท่ี
พบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา 

น าแนวคิด Why-Why Analysis ในรูปแบบของผงักา้งปลา มาใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทั้ง 3 หลกัสูตรซ่ึงขอ้มูลปัญหา
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จะมีความแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ (Software Engineering) เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อสนบัสนุนการผลิตซอฟตแ์วร์
องคก์ร (Enterprise Software) ซอฟตแ์วร์สมองตวัฝังลึก (Embedded Software) และซอฟตแ์วร์
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Software) หลกัสูตรแอนนิเมชนั (Animation) เพื่อสนบัสนุนการผลิต
ซอฟตแ์วร์ดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนนิเมชนั และเกมส์ ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือดิจิตอลทางธุรกิจบนัเทิง
และการศึกษา  หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Modern Management and 
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Information Technology Program) เพื่อสนบัสนุนการใชซ้อฟตแ์วร์ในภาคการผลิตโดยเฉพาะนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวดัล าพูน (ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์,2552 หน้า 36) จากนั้ น น าปัญหามาแยก
หมวดหมู่เป็น 6 หมวด คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ ระบบสนบัสนุน, วิธีการ, คน, เคร่ืองมือ 
และปัจจยัภายนอก แลว้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นสาเหตุในการด าเนินงานของหลกัสูตรล่าชา้
และพบขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง เม่ือพบว่าปัจจยัหลงัสุดใดแลว้จึงจะไดห้ามาตรการป้องกนัการเกิด
ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพได ้

พฒันาระบบการจดัการความรู้โดยใชท้ฤษฏีองคก์รฐานสารสนเทศ (Information Based 
organization) และวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยเคร่ืองมือ CommonKADs 
ซ่ึงเร่ิมดว้ยการตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) ถดัมาจะเป็นการจบัความรู้ (Knowledge 
Capture) และวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) แลว้น าไปสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Synthesis) แลว้น าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization)  

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 
บุคลากรภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชาฯ ท่ีมีส่วนในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

- หวัหนา้ส านกัวิชาศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

- ประธาน/เลขานุการ หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) 
- ประธาน/เลขานุการ หลกัสูตรแอนนิเมชนั 
- ประธาน/เลขานุการ หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3.1.3 ขอบเขตระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัเร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 
 

ตารางที่ 3.1 แผนการด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
2554 2555 

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

1. ศึกษา  คน้ควา้และเกบ็รวม
รวบขอ้มูล 

          

ศึกษารายละเอียดของหนา้ท่ี
ส านกัวิชาฯ 
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ตารางที่ 3.1 แผนการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
ระยะเวลา 2554 2555 

การด าเนินการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ 

          

วางแผนการด าเนินการวิจยั            
2. จบั วิเคราะห์           
วางกลุ่มเป้าหมายในการเกบ็
ขอ้มูล 

          

ออกแบบบทสัมภาษณ์เพื่อจบั
ความรู้ 

          

ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์
ขอ้มูล 

          

ด าเนินการสมัภาษณ์           
3. สงัเคราะห์ ความรู้           
สงัเคราะห์ประเดน็ออกเป็นขอ้ ๆ 
ตามแผนการด าเนินการ 

          

วิเคราะห์ความตอ้งการระบบ           
4. สร้างระบบ IT-Based KMS           
สร้างตน้แบบ KMS           
5. น า KMS เขา้ใชง้าน           
ใหผู้ใ้ชไ้ดล้องใช ้KMS           
6. ประมวลผล           
วิเคราะห์แนวทางในการพฒันา
ระบบ 

          

 
3.2 การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้โดยเร่ิมจากการศึกษาโครงสร้าง
ส านักวิชาฯ หน้าท่ีของส านักวิชาฯ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ศึกษาหน้าท่ีของ
อาจารย ์ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา การจดัการความรู้ และการท างานภายใต้
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โครงสร้างส านักวิชาฯ ศึกษาตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา ศึกษาปัญหาในการด าเนินบริหารหลกัสูตร ศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีจากองคก์รท่ีมีการ
บริหารลกัษณะใกลเ้คียงกบัวิทยาลยัฯ  

ขั้นตอนจะเร่ิมดว้ยการจบัความรู้ (Knowledge Capture) ดว้ยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น
หวัหนา้ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ และหวัหนา้ส านกัวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานหลกัสูตรทั้ง 3 
หลกัสูตร ตามตารางนดัหมายดงัน้ี 

 
ตารางที่  3.2  ตารางนัดหมายจับความรู้ผู้เช่ียวชาญ 

 
 

ล าดับ
ที ่

วนัทีนั่ด รายนามผู้เช่ียวชาญ เร่ือง 

1 1 ก.พ. 55 รศ.ดร.ภทัราภรณ์ ทุ่งปันค า 
หวัหนา้ส านกัวิชา 
พยาบาลศาสตร์ มช. 

การด า เนินการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มช. 

2 21 ก.พ. 55 อ.ปริญญา สุวรรณศรีค า 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(นานาชาติ) 

รายละเอียดของงานบริหารหลกัสูตรดา้น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณาจารย์หลักสูตร
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) 

3 22 ก.พ. 55 อ.ธกฤต  เฉียบแหลม 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรแอนนิเมชนั 

รายละเอียดของงานบริหารหลกัสูตรดา้น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณาจารย์หลักสูตร
แอนนิเมชนั 

4 24 ก.พ. 55 รศ.ดร. ศศิเพญ็ พวงสายใจ   
หวัหนา้ส านกัวิชา
เศรษฐศาสตร์ มช. 

การด า เนินการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ มช. 

5 24 ก.พ. 55 อ.ดร.นภาพร รีวีระกลุ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่ฯ 

รายละเอียดของงานบริหารหลกัสูตรดา้น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณาจารยห์ลกัสูตรการ
จดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ด าเนินการวิเคราะห์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และผูป้ฏิบติังานจริง โดยตั้งวาระวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ ตามมาตรฐาน CommonKADS เพื่อจบัหลกัการส าคญัไดแ้ก่วิธีการคิดและ
ปฏิบติังานจริงจากประสบการณ์ ในการจบัความรู้เน้นการศึกษากระบวนการคิดซ่ึงประกอบดว้ย
กระบวนการส าคญัไดแ้ก่ การคดัย่อปัญหา (Problem Abstraction) การตั้งหลกัการเหตุและผล 
(Conceptualization) การร้อยเรียงหลกัการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู้ (Learning) 
จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป  

ด าเนินการวิเคราะห์ความตอ้งการระบบเพื่อใชใ้นการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บต่างๆ โดยมี
รายละเอียดในภาคผนวก ค 

 
3.3 กระบวนการประเมินค่าข้อมูล 

หลกัในการบริหารจดัการความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสากลควรเร่ิมดว้ยการตรวจสอบความรู้ 
(Knowledge Audit) (ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ์, 2553) เพื่อระบุถึงองคค์วามรู้ท่ีส าคญั องคค์วามรู้ตอ้ง
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพนัธกิจท่ีส่งเสริมให้องคก์รบรรลุวิสัยทศัน์ ซ่ึงอาจ
เลือกจากหวัขอ้ ดงัน้ี 

- ปัญหาท่ีตอ้งใชค้วามรู้ 
- โอกาสขององคก์ร (ปัจจุบนั & อนาคต) 
- ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มแก่องคก์ร ความหมายคือหากขาดความรู้ใดจะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองคก์ร 
- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง เช่น บุคลากรลาออก การเปล่ียนต าแหน่ง  เกษียณ 

ขั้นตอนถดัมาจะเป็นวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นการเลือกหัว
ขอ้ความรู้ดว้ยเคร่ืองมือ CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือ (Instrument) มาตรฐานท่ีนิยมใช้
แพร่หลาย วิธีการ CommonKADS มีเคร่ืองมือในการตรวจสอบองคค์วามรู้ในองคก์รไดแ้ก่ ชุด
แบบจ าลองสาระความรู้ (Context Models) ซ่ึงแบ่งเป็นแบบจ าลองยอ่ย 5 แบบโดยแต่ละแบบมีการ
วิธีการ ดงัน้ี 
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 แบบจ าลององค์กร (Organization Models) -OM1  
เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของวิทยาลยัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใช้

ความรู้หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ และทักษะเฉพาะ เก็บรวบรวมทางออกจากประธานคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรทั้ง 3 หลกัสูตร ขอ้มูลสาระไดว้ิสัยทศัน์ และแผนโยบายการด าเนินงาน 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีพ.ศ.2555-2559 
 
ตารางที่  3.3 วเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) -OM1 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหาและโอกาส  
(Problems and Opportunities) 

ปัญหาและ โอกาส 
(Problems and 

จดัท ารายการของปัญหาและโอกาสท่ีพบ โดยการสัมภาษณ์ 
ระดมสมอง วิสยัทศัน์ และการสนทนากบัผูบ้ริหาร 

Opportunities) 

สาระ  
(Organization Context) 

ระบุลกัษณะส าคญั (Manner Keys) ในระดบัองค์กร
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่  

 1) พนัธกิจ วิสยัทศัน์ เป้าหมายขององคก์ร  

  2) ก าหนดปัจจยัภายนอกท่ีตอ้งเผชิญ  

  3) กลยทุธ์ขององคก์ร  

  4) ก าหนด ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) และ ตวัผลกัดนั
ท่ีส าคญั (Key Drivers) 

ทางออก  จดัท ารายการทางออกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดส าหรับปัญหา และ
โอกาส โดยค าแนะน าจากการสัมภาษณ์ สนทนา และตาม 
ลกัษณะของสาระ 

(Solutions) 
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 แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2  
เป็นการตรวจสอบโครงสร้างของวิทยาลยัฯ โดยใชห่้วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) การ

ระบุผูใ้ชค้วามรู้ ผูใ้หค้วามรู้ และผูต้ดัสินใจ และตรวจสอบทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการเปรียบเทียบ
ความรู้ท่ีไดว้า่ตรงกบั OM 1 หรือไม่ และทา้ยสุดมีการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงดา้นวฒันธรรม
องคก์ร หรืออิทธิพลในการคิดหรือการพฒันาความรู้ 

 
ตารางที่  3.4 วเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 

(Organization 
Model) 

(Variant Aspect) 

(STRUCTURE) วาดผงัองคก์ร ประกอบดว้ยหน่วยงาน ในระดบัต่างๆ 

(PROCESS) ท าการวาดขบวนการ (Process) ทางธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม และขบวนการจะแยกเป็นงาน (Task) ซ่ึงจะใช้
ต่อไปใน OM-3 (UML Activity Diagram) 

(PEOPLE) ท าการระบุ ผูท้  างานท่ีเก่ียวข้องในขบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ ผู ้
ตดัสินใจ ผูใ้ห ้ผูใ้ช ้และผูไ้ดรั้บประโยชน์ (ลูกคา้) ความรู้  
ในการระบุไม่จ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลจริงแต่อาจเป็นต าแหน่งงาน 

(RESOURCES) ท าการอธิบาย ทรัพยากรทั้งหมดท่ีใชใ้นขบวนการทางธุรกิจ ไดแ้ก่  

1) ระบบสารสนเทศ  
2) อุปกรณ์ และวสัดุ  
3) เทคโนโลย ีสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ สมัปทาน 

(KNOWLEDGE) องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวของกบัทรัพยากร ท่ีถูกใชใ้นขบวนการทางธุรกิจ  
ค  าอธิบายความรู้ก าหนดใน OM-4 

(CULTURE & 
POWER) 

เน้นกติกาในการท างานท่ีไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ 
วิธีในการท างาน การติดต่อส่ือสาร วิธีการเข้าสังคม และความ 
สมัพนัธ์หรือเครือข่ายโดยทัว่ไป 
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 แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM3 
ท าการวิเคราะห์ทีละงานในกระบวนการธุรกิจว่าตอ้งการความรู้อะไร เป็นความรู้ท่ีตอ้งใช้

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะหรือไม่ (Knowledge Intensive) และนยัส าคญัของความรู้ท่ีมี วิทยาลยัฯ  
 

ตารางที่  3.5 วเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM3 
แบบจ าลอง
องค์กร การแตกขบวนการทางธุรกจิ 

 (Process Breakdown) (Organization 
Model) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform 

By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใชค้วามรู้ 
(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั  
(Significance) 

รหสั
งาน 

Task 
from  

Agent in 
OM-2 

หน่วยงาน
ในองคก์ร
ท่ีถูก

ก าหนด
ไวใ้น 
OM-2 

รายการของ
ทรัพยากร
ความรู้ท่ีใช ้

ใช่ หรือไม่ วา่
เป็นงานท่ีตอ้ง
ใชค้วามรู้ 

ใหค้วามส าคญั
เป็นระดบั

คะแนนเตม็ 5 
ในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่  
ความถ่ี  
ค่าใชจ่้าย  
ทรัพยากร  
พนัธกิจ  

ความวิกฤติ 
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 แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4  
จะเป็นการตรวจสอบ สภาพหรือความสามารถขององคก์รในการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัว่าความรู้นั้น ๆ ถูกจดัการใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือไม่ (Right Form) มีการบริหาร
ความรู้ทุกท่ีทุกเม่ือหรือไม่ (Wherever and Whenever) รวมทั้งคุณภาพความรู้ 

 

ตารางที่  3.6 วเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4 
แบบจ าลององค์กร 

องค์ความรู้  
(Knowledge Asset) 

(Organization 
Model) 

องค์
ความรู้ 

ผูเ้ป็น
เจา้ของ 

ใชใ้นงาน อยูใ่นรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม 

ใชไ้ดใ้นเวลา
ท่ีตอ้งการ 

มีคุณภาพดี
หรือไม่ 

ช่ือองค์
ความรู้   

ผูท้  างาน 
(Agents)   

งานท่ีได้
ก าหนด
ไวใ้น 
OM-3 

ใช่ หรือ ไม่ 
หรือมี
ขอ้เสนอแนะ 

ใช่ หรือ ไม่ 
หรือมี
ขอ้เสนอแนะ 

ใช่ หรือ ไม่ 
หรือมี
ขอ้เสนอแนะ 

ใช่ หรือ ไม่ 
หรือมี
ขอ้เสนอแนะ ท่ีได้

ก าหนด
ไวใ้น 
OM-3 

ท่ีได้
ก าหนด
ไวใ้น 
OM-3 

 
 แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM5  
เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัการความรู้ โดยวิเคราะห์ในดา้นธุรกิจ ทางดา้น

การสร้างระบบ ทางดา้นโครงการจบัความรู้และ ผลท่ีจะไดจ้ากการด าเนินการน้ี 
 

ตารางที่  3.7 วเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM5 

แบบจ าลององค์กร 
Organization Model Check list for Feasibility Decision Documents 

Business Feasibility   
Technical Feasibility   

Project Feasibility   
Proposed Action   
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ขั้นตอนถดัมา  เป็นการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) โดยการจบัความรู้ท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการวิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword  Annotation) ความหมาย
ส าคญั (Semantic Annotation) จากการสัมภาษณ์แลว้น ามาถอดเป็นบทสัมภาษณ์ (Script) น าบท
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ (Transcript) ตามโครงสร้าง CommonKADS คือ ระดบัTask ระดบั Inference 
ระดบั Domain และประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ (Support Tacit Knowledge)  

จากนั้น น าผลท่ีไดไ้ปสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) ตอ้งสนบัสนุนอ านวย
ความสะดวก (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจของผูบ้ริหาร หรือการ
แกปั้ญหาและการท างานของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of Practice) ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปต่างๆ เช่น 
ระบบช่วยตดัสินใจ (Decision Support) สารานุกรมความรู้พื้นฐาน (Ontology Mapping) ระบบการ
เรียนรู้ในงานวิกฤติ (E-Learning) และระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

ส่วนน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) ตามมาตรฐาน CommonKADS  ความรู้
ระดบัภารกิจ Task Knowledge เป็นระดบัความรู้ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการควบคุม (Conduct) สามารถ
มองเห็นและเขา้ใจในระดบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายในการท างานท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัสาระส าคญั 
(Context ) ระดบัองคก์รหรือหน่วยงานในการตดัสินใจ  ความรู้ระดบัการคิด (Inference) เป็นระดบั
ความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลใชใ้นการเรียนรู้ขั้นตอนในการคิดเพื่อท างาน สนบัสนุนการเรียนรู้วิธีการ
ท างานใช้ในการสอนงานผูท่ี้มาใหม่ส่วนความรู้ในระดบัหลกัการเฉพาะในเร่ืองนั้นๆใช้ในการ
สนบัสนุน การตดัสินใจแกปั้ญหาในการท างานของผูเ้ช่ียวชาญ หรือคนท างาน  

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสร้างระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี คือ โปรแกรมการสร้างเวบ็ไซต ์จูมลา! (Joomla!) เป็นระบบจดัการเน้ือหาเวบ็แบบโอเพนซอร์ส 
ท่ีเขียนดว้ยภาษาพีเอชพีและใชฐ้านขอ้มูล MySQL ลกัษณะเด่นของ Joomla! ออกแบบง่าย สามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบของเวบ็ไซตไ์ดเ้ร็ว templates ต่าง ๆ ไม่ตอ้ง Upload Files ไปยงั server เพียงแค่
เลือกค าสั่ง Save ขอ้มูลจะถูกบนัทึกทนัที สามารถใชง้านและ Update ขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลาตาม
ตอ้งการผ่าน Internet Explorer หรือ Web Browser อ่ืน ๆได ้และหากขอ้มูลใดเป็นความลบัก็
สามารถป้องกนัการเขา้ถึงไดน้อกจากสมคัรเป็นสมาชิกแลว้เท่านั้นถึงจะดาวน์โหลดขอ้มูลได ้

การออกแบบระบบให้มีขอ้มูลตามความตอ้งการระบบงาน ตามท่ีไดส้อบถามจากประธาน
และเลขานุการของ 3 หลกัสูตร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ง) 
 
 


