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ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษา เร่ือง การจดัการความรู้หน่วยวจิยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีการจดัการความรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้ รวมทั้งไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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งานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยแบ่ง
เน้ือหาการคน้ควา้เป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
1.1 ความหมายของความรู้  
1.2 ความหมายของการจดัการความรู้  
1.3 กระบวนการจดัการความรู้  
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3. วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 
4. โปรแกรมจดัท าเวบ็ไซต ์Joomla! 
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1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

1.1  ความหมายของความรู้ 
 มีผูใ้หค้วามหมายของความรู้ไวห้ลายแนวทาง ดงัน้ี 

จ าเริญ จิตรหลงั (2553) ความรู้ คือ ขอ้เทจ็จริง ประสบการณ์ ค่านิยมความเช่ือ กระบวนการ 
และขอ้มูลสารสนเทศท่ีผนวกดว้ยความเขา้ใจอนัเกิดจากการเปรียบเทียบ การตีความ วินิจฉยั และ
การตรวจสอบผลกระทบ ซ่ึงท าให้เกิดคุณค่าสูงและพร้อมท่ีจะน าไปประยุกต์สู่การตดัสินใจและ
การปฏิบติั 

บุริม โอทกานนท์ (2549) กล่าวว่าความรู้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ตามแนวคิดการแบ่ง
ระดบัความรู้ของเจมส์ ไบรอนั ควนิน์ ไดแ้ก่ 

1. ระดบัท่ี 1 รู้อะไร (Know – What) คือ องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาจากการเรียน เห็นหรือ
จดจ า มีลักษณะเป็นการรู้ในภาคทฤษฎีว่าส่ิงเหล่าน้ีคืออะไร หากมองในมิติของความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผูรู้้อาจจะรับรู้วา่เส้นอุปสงค ์(ความตอ้งการ) และราคามีความสัมพนัธ์กนัในสินคา้
หลายชนิด หรือการรับรู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกหรือรู้ว่า
แนวนโยบายของรัฐตอ้งการใหส้ังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. ระดบัท่ี 2 รู้วา่อย่างไร (Know – How) องค์ความรู้ในระดบัน้ีเป็นองค์ความรู้ท่ี
พฒันามากข้ึนจากระดบัรู้อะไร โดยคนหรือองค์กรสามารถท่ีจะรู้ว่าความรู้ท่ีไดรั้บมานั้น สามารถ
น าไปปรับใชไ้ดใ้นโลกการท างานไดเ้ช่นไร เช่น ผูข้ายสินคา้น าความรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของราคา
และความตอ้งการมาปรับใช้ เม่ือเห็นว่าสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสูง และสินคา้
ชนิดนั้นมีความไวต่อราคาต ่า เม่ือเพิ่มราคาสินคา้ก็ไม่ไดท้  าให้ความตอ้งการของสินคา้ลดลงมากนกั 
ท าใหพ้อ่คา้รายน้ีสามารถท าก าไรต่อหน่วยของสินคา้ไดม้ากข้ึน 

3. ระดบัท่ี 3 รู้วา่ท าไม (Know –Why) องคค์วามรู้ในระดบัน้ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความ
ซับซ้อนมากกว่าเดิม คือ เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์เพื่อท่ีจะหาความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ ท่ีส่งผลซ่ึงกนัและกนั โดยมององคร์วมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (Cause and 
Effect) ความรู้ในระดบัน้ีเร่ิมจากพื้นฐานท่ีมาจากประสบการณ์การแกปั้ญหา การอภิปราย ของผูท่ี้
เคยมีประสบการณ์ในการเผชิญกบัปัญหาเหล่านั้น 

4. ระดบัท่ี 4 สนใจวา่ท าไม (Care – Why) องคค์วามรู้ระดบัน้ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากบุคคลหรือองคก์รมีเป้าปณิธานท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเป็นความมุ่งมัน่ท่ีเล็งผลส าเร็จต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเม่ือส าเร็จลุล่วงก็จะเกิดองคค์วามรู้ใหม่ท าให้เกิดความสนใจ เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะ
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สานปณิธานดงักล่าวนั้นให้เกิดเป็นจริง จึงได้คิดพฒันาและสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความสนใจเหล่านั้น 

พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547) แบ่งประเภทความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  ความรู้ท่ีเกิดจาก
วฒันธรรม (Cultural Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากศรัธทาหรือความเช่ือมัน่ท่ีท าให้กลายเป็น
จริง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ การเฝ้าสังเกต และการสะทอ้นกลบัของตวัความรู้และของสภาพ 
แวดลอ้ม และความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์าร (Embedded Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นวิธีการท างาน 
คู่มือการท างาน วฒันธรรมองคก์าร กฎระเบียบ กระบวนการผลิต เป็นตน้ 

พรรณี สวนเพลง (2552) ให้ความเห็นว่า ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิด 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและ
ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ  ากดัเวลา 

รุจิจันทร์ พริิยะสงวนพงศ์ (2549) กล่าววา่ ความรู้ คือ สารสนเทศไดรั้บการจดับริบทให้อยู่
ในรูปแบบและเน้ือหาท่ีตรงประเด็น อีกทั้งยงัสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ หรือ
อาจเรียกไดว้า่ ความรู้ คือ สารสนเทศเชิงปฏิบติัการ และความรู้จดัเป็นทรัพยสิ์นประเภทหน่ึงของ
องคก์ร ซ่ึงมีคุณสมบติัแตกต่างจากทรัพยสิ์นอ่ืน กล่าวคือ ความรู้จะเพิ่มมูลค่าข้ึนเร่ือยๆ ตามระดบั 
และปริมาณของการใช้ความรู้นั้น ความรู้จะอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นพลวตัรซ่ึงถูกเปล่ียนแปลงไดง่้าย 
องคก์ารจึงควรปรับขอ้มูลในฐานความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพื่อใชส้ร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
เป็นการยากท่ีจะประมาณการผลตอบแทนของการลงทุนดา้นความรู้ ตลอดจนการใชค้วามรู้ร่วมกนั 
แต่ก็คาดการณ์ได้ว่าผลตอบแทนมีมูลค่ามากจนกระทั่งนับค่าไม่ได้ ผลประโยชน์และความ
สมเหตุสมผลของความรู้ท่ีไดรั้บอาจจะเปล่ียนแปลงไดภ้ายในช่วงเวลาหน่ึง 

ศรีไพร ศักดิ์ รุ่งพงศากุล (2549) ความรู้เป็นการผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ 
ความเขา้ใจ ทกัษะและความเช่ียวชาญ รวมถึงส่ิงท่ีไดรั้บการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน คน้ควา้
และถ่ายทอด ท่ีน าไปสู่การก าหนดกรอบความคิดส าหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการน า
สารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกนั 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้แบบอยูภ่ายในตวับุคคล (Tacit Knowledge)   

1. ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีจบัตอ้งได ้(Objective) และมี
เหตุผล (Rational) สามารถแสดงออกไดผ้่านทางค าพูดและตวัเลข ทั้งยงัแบ่งปันกนัไดใ้นรูปแบบ
ของขอ้มูล สูตรทางวทิยาศาสตร์ ทฤษฎี การแกปั้ญหา คู่มือ ฐานขอ้มูล และอ่ืนๆ อีกมาก ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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2. ความรู้ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้เฉพาะตวั (Subjective) 
และความรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential) ยากท่ีจะถ่ายทอดหรือแบ่งปันให้ผูอ่ื้นได้โดยง่าย
ตวัอย่างของความรู้ท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ได้แก่ ความเช่ือ ความรู้ความช านาญ ความเช่ือ อุดมคติ 
คุณค่า และรูปแบบความคิดท่ีหย ัง่ลึกอยูภ่ายในตวัเรา 

จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของความรู้ประเภทต่างๆ จะแตกต่างตรงกนัขา้มกนั อาทิ ความรู้
แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) กบัความรู้แบบอยู่ภายในตวับุคล (Tacit Knowledge) ความรู้ท่ี
จบัตอ้งได ้(Objective) กบัความรู้เฉพาะตวัยากท่ีจะถ่ายทอด (Subjective Knowledge) ความรู้ส่วนตวั 
(Personal Knowledge) กบัความรู้ของกลุ่ม (Collective Knowledge) ดงันั้น การปฏิสัมพนัธ์กนั 
(Dynamic Interaction) ระหว่างความรู้ประเภทต่างๆ ท่ีตรงกนัขา้มกนัจะน าไปสู่กระบวนการ
สร้างสรรคค์วามรู้ 

จากความหมายดงักล่าว ความรู้ คือ ความเขา้ใจ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
ความรู้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาและสามารถเพิ่มมูลค่าได ้ความรู้แบ่งออกเป็นความรู้ท่ีอยู่
ภายในตวับุคคล (Tacit Knowledge)  และความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
 

1.2  ความหมายของการจัดการความรู้ 
 มีผูใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ไวห้ลายแนวทาง ดงัน้ี 

จ าเริญ จิตรหลงั (2553) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้หมายถึงกระบวนการอยา่ง
เป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูล สารสนเทศท่ี
บุคคลสามารถเขา้ถึงความรู้ไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์ารจดัเตรียมไว ้ เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่
ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้
ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทั้งองคก์ารอยา่งสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พฒันาผลผลิตและองคก์าร 

ณพศิษฏ์ จักรพทิักษ์ (2552) อธิบายวา่การจดัการความรู้ หมายถึง การบริหารจดัการองคก์ร 
โดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการ
ท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กให้สามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อการด ารงอยู่ของ
องคก์รและชีวติและครอบครัวของพนกังานร่วมกนั 

บุญดี บุญญากจิ (2549) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยู่
หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง 
รวบรวม แลกเปล่ียน และใชค้วามรู้ เป็นตน้ 
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บุริม โอทกานนท์ (2549) ให้ความเห็นว่า การจดัการองค์ความรู้นั้นเป็นกระบวนการท่ี
ตอ้งการความต่อเน่ือง ไม่ใช่การน าเอาโปรแกรมการจดัการองคค์วามรู้มาประยุกตม์าใชง้านแต่เพียง
อย่างเดียว แต่การจดัการองค์ความรู้ยงัรวมถึงกระบวนการจัดการท่ีองค์กรจัดให้เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รจากความรู้ท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

ประพันธ์ ผาสุกยืด (2547) ไดเ้สนอแนวคิดการจดัการความรู้ไว ้3 รูปแบบ คือ ภูมิปัญญา 
(Wisdom) นวตักรรม (Innovation) และเครือข่าย (Networking) ซ่ึงเป็นความรู้ในภาคปฏิบติั 
(Knowledge in action) จิตนาการในภาคปฏิบติั (Imagination in action) และความสัมพนัธ์ในภาค 
ปฏิบติั (Relationship in action) ตามล าดบั 

พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการอยา่งเป็น
ระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์ารจดัเตรียมไว ้เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจาย
และไหลเวียนทัว่ทั้งองค์การอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิตและ
องคก์าร 

รุจิจันทร์ พริิยะสงวนพงศ์ (2549) กล่าววา่การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการหน่ึง ซ่ึงช่วย
องค์กรในการระบุ คดัเลือก รวบรวม เผยแพร่ และโอนยา้ยสารสนเทศท่ีมีความส าคญั อีกทั้งยงั
ประกอบดว้ยความรู้และความช านาญงานโดยจดัเก็บไวใ้นฐานความรู้ขององคก์ร ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี
จะช่วยแกปั้ญหาอนัเกิดจากการท างานท่ีมกัเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยกระบวนการจะเร่ิม
ตั้งแต่ การระบุถึงความรู้ท่ีตอ้งการ และสร้างรูปแบบของการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นทางการ ในการ
เพิ่มมูลค่าของความรู้นั้น ท าไดด้ว้ยการน าความรู้ไปใชอี้กบ่อยคร้ังเท่าท่ีตอ้งการ 

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล (2549) การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการอยา่งเป็นระบบใน
การสรรหา การเลือก การรวบรวม การจดัระบบ การสร้าง และจดัเก็บความรู้ ในลกัษณะท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและแบ่งปันความรู้กนัไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อท่ีจะ
พฒันาตนเองและมีความสามารถท่ีน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้อนัเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของ
ตน ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการ
ความรู้ไวว้่า การบริหารจดัการเพื่อให้คนท่ีต้องการใช้ความรู้ได้รับความรู้ท่ีต้องการในเวลาท่ี
ตอ้งการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการท างาน (Right Knowledge – Right People – Right Time)  
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ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาติ (2548) การจดัการความรู้ในองคก์ร 
หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวม 
ทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
 จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ี
มีอยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) และเอกสาร (Explicit Knowledge) มาจดัการอยา่งเป็นระบบ
และท าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ พฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ มีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ข้ึนและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร 
  

1.3  กระบวนการจัดการความรู้ 
กลุ่มนักวิชาการบริหารธุรกิจ (2551) เห็นว่ากระบวนการการจดัการความรู้มี 7 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่  
1. การก าหนดวา่ตอ้งใชค้วามรู้อะไรบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รของตน 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
4. การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ อาจเก็บในรูปแบบเอกสารหรือซีดี 
5. การเขา้ถึงความรู้ตอ้งใหง่้ายและสะดวก 
6. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวธีิ 
7. การเรียนรู้ควรท าการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของงานและการน าความรู้ไปใช้ใน

การท างาน 
รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549) กล่าวว่าในองค์กรท่ีประสบผลส าเร็จจะตอ้งสามารถ

ปรับเปล่ียนความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างบุคคล และการแพร่กระจายความรู้อย่างกวา้งขวาง จนก่อให้เกิดฐานความรู้ขนาด
ใหญ่ โดยท่ีวฏัจกัรดา้นการจดัการความรู้มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความรู้ ซ่ึงก าหนดไดจ้ากการกระท าของบุคคล 
ขั้นตอนท่ี 2 การจบัความรู้ โดยการคดัเลือกความรู้ท่ีมีมูลค่าและสมเหตุสมผล 
ขั้นตอนท่ี 3 การปรับความรู้ โดยมีการจดับริบทความรู้ใหม่ท่ีน าไปปฏิบติัได ้
ขั้นตอนท่ี 4 การเก็บความรู้โดยท าการจดัเก็บความรู้ท่ีมีประโยชน์ไวภ้ายในฐานความรู้ ซ่ึง

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ 



12 

ขั้นตอนท่ี 5 การจดัการความรู้ โดยท าการปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ซ่ึงมกัจะมี
การตรวจสอบและทบทวนถึงความตรงประเด็น และความถูกตอ้งของความรู้อยูเ่สมอ 

ขั้นตอนท่ี 6 การเผยแพร่ความรู้โดยน าเสนอความรู้ซ่ึงถูกจดัให้อยู่ในรูปแบบท่ีบุคคล
ตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นท่ีใดหรือเวลาใดก็ตาม 

เม่ือมีการเผยแพร่ความรู้สู่บุคคล ทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว จะตอ้งมีการพฒันา 
โดยการสร้างความรู้ใหม่ หรือปรับความรู้เก่าอยู่เสมอ ตลอดจนมีการเพิ่มเติมความรู้เขา้สู่ระบบ 
ดงันั้นความรู้จะไม่มีวนัหมดส้ินและมีอายุการใชง้านนาน โดยผา่นกระบวนการปรับความรู้ให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) กระบวนการจดัการความรู้เป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถจดัการความรู้ได้ ซ่ึงกระบวนการจดัการ
ความรู้ มี 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. บ่งช้ีความรู้ เป็นการคน้หาว่า ความรู้ท่ีส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมาย คืออะไร อยู่ท่ี
ใคร ยงัขาดความรู้อะไร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการหาวิธีในการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ ใน
ขอ้ 1 บางส่วน ความรู้ท่ียงัขาดอยูจ่ะสร้างอยา่งไร อาจจะศึกษาต่อยอดความรู้เดิมหรือน าความรู้ภาย 
นอกองคก์รมาใช ้

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เม่ือได้เน้ือหาความรู้มาแล้ว ต้องมีการแบ่งประเภท
ความรู้ จดัท าสารบญัเพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมและการคน้หาไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ก่อนน าเขา้สู่ระบบจะตอ้งปรับปรุงเน้ือหา การ
ใชภ้าษาใหเ้ป็นภาษาเดียวกนั เช่น ค าวา่ ดา้นเขตกรรม ดา้นปรับปรุงการผลิตจะใชค้  าใดก็ใชค้  าเดียว 
เพื่อไม่ให้ผูท่ี้น าความรู้ไปใช้สับสน รวมทั้งรูปแบบของขอ้มูล เพื่อความสะดวกในการป้อนเขา้สู่
ระบบ 

5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการก าหนดวิธีการกระจายความรู้สู่ผูใ้ช ้อาจท าเป็นสมุดหน้า
เหลือง บอกว่ามีข้อมูลเร่ืองท่ีต้องการอยู่ท่ีใด และเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไร แทนท่ีจะเป็นเบอร์
โทรศพัท์ ซ่ึงความรู้อาจจดัเก็บเป็นรูปแบบง่ายๆ ยากข้ึนอีกนิดก็ท าเป็นฐานความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการอบรม การจดัให้มีระบบสอนงานแบบพี่เล้ียง ซ่ึงมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายวิธีท่ี
ท าใหค้วามรู้นั้นถูกคนในองคก์รน าไปใช ้

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ เป็นการจดัให้มีช่องทางการถ่ายเทความรู้ 
จากผู ้รู้  เ ช่น ผู ้รู้จ ัดท า เอกสารคู่มือ บันทึกประสบการณ์ จัดท า                      
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                       การเป็นพี่เล้ียงสอนงาน การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ การจดั Hot Line สาย
ด่วนผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

7. การเรียนรู้ (Learning) เม่ือความรู้ขององค์กรมีการน าไปใช้ จนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดองค์ความรู้ใหม่กลบัมาให้องค์กร โดยแลกเปล่ียนแบ่งปันให้ผูอ่ื้นน าไปใช้อีก การเรียนรู้เป็น
ส่วนส าคญัในการท าให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพิ่มข้ึน ซ่ึงองค์กรจะมีวิธีการสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งไร อาจจะก าหนดใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลงานบุคลากร เป็นตน้ 

วงจรของกระบวนการจดัการความรู้ สามารถดูไดจ้ากรูป 1 กระบวนการจดัการความรู้ 
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รูป 1  กระบวนการจัดการความรู้ 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร (2550) 
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 ดงันั้น องค์กรจึงควรมีกระบวนการจดัการความรู้โดยการสร้างระบบการรวบรวมและ
แสวงหาความรู้ และจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบไวภ้ายในฐานความรู้ขององค์กร ตลอดจนสร้าง
ระบบการใชค้วามรู้ร่วมกนัการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ และระบบการกระจายความรู้ท่ีเหมาะสม 
ง่ายต่อการเขา้ถึง เพื่อเป็นการจดัระบบและเพิ่มสมรรถนะของการจดัการความรู้ท่ีมุ่งสนบัสนุนการ
ท างานขององคก์ร  
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้มีความส าคญัอยา่งยิง่ ไม่วา่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก าลงัพฒันาก็

ตาม ทั้งน้ีไดมี้ผูอ้ธิบายถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ไว ้ไดแ้ก่ บาชา (อ้างในพรรณี สวนเพลง, 
2552) ไดอ้ธิบายและสรุปประโยชน์ของการจดัการความรู้ไว ้8 ประการดงัน้ี 

1. ป้องกันความรู้สูญหาย เป็นการจดัการความรู้ ท าให้องค์กรสามารถรักษาความ
เช่ียวชาญ ความช านาญ และความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของบุคลากร เช่น 
การเกษียณอายงุาน หรือการลาออกจากงาน เป็นตน้ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ ท าไดโ้ดยเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ 
เป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เน่ืองจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจตอ้งสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตวัและมีความยืดหยุ่น เป็นการท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความ
เขา้ใจในงานและวตัถุประสงคข์องงาน โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมากนกั จะท า
ให้ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานในหนา้ท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาจิตส านึก
ในการท างาน 

4. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นการจดัการความรู้ เพื่อช่วยให้องคก์รมีความเขา้ใจ
ลูกคา้ แนวโน้มทางการตลาด และการแข่งขนั ท าให้สามารถลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขนัได ้

5. การพฒันาทรัพยสิ์น เป็นการพฒันาความสามารถขององค์กร ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

6. การยกระดบัผลิตภณัฑ์ เป็นการน าการจดัการความรู้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและบริการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ อีกดว้ย 

7. การบริหารลูกคา้ เป็นการศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้ จะเป็นการ
สร้างความพึงพอใจและเพิ่มยอดขาย และสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 
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8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัโดยผา่นการ
เรียนรู้ร่วมกนั การจดัการดา้นเอกสารการจดัการความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการเพิ่มความสามารถ
ใหแ้ก่องคก์รในการจา้ง และฝึกฝนบุคลากร 

พรรณ ีสวนเพลง (2522) ไดส้รุปประโยชน์ของการจดัการความรู้ไวว้า่ การท าให้ทุกคนใน
องค์กรมีแหล่งความรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่าย และแบ่งปันความรู้กนัได้อย่างเหมาะสม เพื่อท่ีจะ
พฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร และเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกคา้ผูรั้บบริการ 
 

1.5  อุปสรรคของการจัดการความรู้ 
บดินทร์ วจิารณ์ (2549) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคท่ีเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารสร้างการจดัการความรู้ 

ในองคก์รไม่ส าเร็จ มีสาเหตุหลกัๆ ของความลม้เหลว ดงัน้ี  
1. องค์กรไม่มีความตอ้งการ แรงจูงใจ หรือแรงกระตุน้ และ/หรือ ไม่เห็นประโยชน์

ของการจดัการความรู้เพียงพอ ในขั้นตอนน้ีควรเป็นช่วงท่ีก่อใหเ้กิดความมุ่งมัน่และศรัทธาของกลุ่ม
บุคคลหลกัๆ ในองคก์ร ซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ (EQ) มากกวา่ความรู้ในรายละเอียด (IQ) 

2. ตอนจดัท าโครงการการจดัการความรู้ไม่ไดมี้การก าหนดองคค์วามรู้ขององค์กรท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจและงานปฏิบติัการขององคก์ร (Core Competency) ซ่ึงส่งผลให้เม่ือสร้างการ
จัดการความรู้แล้ว ไม่มีส่วนส่งเสริมต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้ งทางด้านผลสัมฤทธ์ิหรือ
ประสิทธิผล (Effectiveness) รวมถึงดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) และดา้นผลิตผล (Productivity) 
ท่ีดีข้ึน 

3. ผูน้ าระดบัสูงในองคก์รไม่เขา้ใจและไม่ให้การสนบัสนุน ซ่ึงจะท าให้การสร้าง KM 
ในองคก์รเป็นไปไดย้ากและขาดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การเปล่ียนแปลงและความส าเร็จ
จะเกิดข้ึนโดยง่าย เม่ือมีผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 

4. ในองค์กรยงัไม่ได้มีค่านิยมและการปลูกฝังวฒันธรรมการเรียนรู้ และการแลก 
เปล่ียนความรู้ให้เกิดข้ึนในแต่ละบุคคลเป็นทีมและทัว่ทั้งองคก์ร การมุ่งสู่ค่านิยมดงักล่าวทุกคนจะ
สามารถรับรู้ไดจ้ากบรรยากาศการท างาน (Work Climate) ท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รไม่ไดเ้ช่ือมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจขององคก์ร 
6. ไม่มีการวดัผลการด าเนินการจดัการองคค์วามรู้ ท าใหไ้ม่สามารถปรับปรุงพฒันาได ้
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7. ไม่มีระบบท่ีเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ใน
องคก์ร เช่น การใหร้างวลัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ท่ีจะสร้างแรงจูงใจก่อให้เกิด
การแบ่งปันความรู้ข้ึน 

 
1.6  ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
บุญดี บุญญากิจ (2549) ได้อธิบายปัจจัยเอ้ือส าคญัท่ีช่วยให้การจัดการความรู้ประสบ

ความส าเร็จ 5 ประการ ประกอบดว้ย  
1. ภาวะผูน้ าและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) การจดัการความรู้จะไม่ประสบ

ผลส าเร็จอย่างราบร่ืนถ้าปราศจากการสนับสนุนจากผูบ้ริหารขององค์กร ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ
แนวคิดและตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสาร
และผลกัดนัใหมี้การจดัการความรู้ในองคก์ร นอกเหนือจากการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารแลว้ อีกหน่ึง
ปัจจยัหลักท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือทิศทางและ       
กลยุทธ์ท่ีชัดเจนของการจดัการความรู้ องค์กรจะตอ้งสามารถตอบค าถามได้ว่าจะจดัการความรู้
ภายในองค์กรเพื่ออะไร เพื่อท่ีจะน าเอาเป้าหมายของการจดัการความรู้นั้นมาก าหนดเป็นแผนงาน
และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ส่ิงส าคญัก็
คือกลยุทธ์ของการจดัการความรู้ จะตอ้งสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัทิศทางในการด าเนินองค์กร 
เพื่อท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้ 

2. วฒันธรรมองค์กร (Culture) ส่ิงส าคญัซ่ึงจะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการ
จดัการความรู้ได้ก็คือวฒันธรรมของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
องคก์ร ทศันคติอยา่งหน่ึงซ่ึงมีมานานแลว้ก็คือ ความรู้คืออ านาจและดว้ยอ านาจน้ี ท่ีจะช่วยท าให้เรา
มีความส าคญัมากกวา่คนอ่ืนได ้แต่ก็เป็นเพราะทศันคติขอ้น้ีท่ีท าให้บุคลากรในองคก์รไม่ยอมท่ีจะ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพราะกลวัวา่ตวัเองจะหมดความส าคญัไป ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนเป็น
เวลานาน ก็ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีกีดขวางการแบ่งปันความรู้ การปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองค์กรเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลานาน ส่ิงท่ีองค์กรควรพิจารณาก็คือการท าความเขา้ใจถึง
อุปสรรคต่างๆ ท่ีขดัขวางไม่ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และพยายามหาวิธีท่ีจะก าจดัอุปสรรค
ต่างๆ เหล่านั้นออกไป การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้จะตอ้ง
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารอย่างเต็มท่ี เพื่อท่ีจะท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความ 
ส าคญัและความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง  

3. เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการจดัการความรู้ (Technology) ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การ
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แลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้ายข้ึน นอกจากจากน้ีระบบฐานขอ้มูลและ Knowledge Portal ท่ี
ทนัสมยัก็มีส่วนช่วยให้การจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ส าคญัในการช่วยให้คนในองค์กรสามารถคน้หาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช้ช่วยในการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่างๆ รวมถึงช่วยใหข้อ้มูลความรู้ต่างๆ ถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ 

4. การวดัผล (Measurement) การวดัผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กร
สามารถทบทวน ประเมินผล และท าการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการจดัการความรู้ได ้นอกจากนั้นแลว้ผลจากการวดัความส าเร็จของการจดัการความรู้จะโน้ม
นา้วใหบุ้คลากรทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการเห็นถึงประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจากการจดัการและแลกเปล่ียนความรู้ 

5. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงสร้างท่ีกล่าวถึงน้ี อาจจะสามารถเป็นส่ิงท่ี
จบัตอ้งได ้เช่น สถานท่ีหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้บุคลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนัหรือส่ิงท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้เช่น โครงสร้างหรือระบบงานท่ีเอ้ือให้เกิดสภาพท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ และ
กลไกในการแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
 ปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการน้ี เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถด าเนิน
กิจกรรมการจดัการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน องค์กรคงจะไม่
สามารถประสบความส าเร็จในการจดัการความรู้ได ้ถา้หากขาดซ่ึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน 5 องคป์ระกอบ
น้ีไป ในทางกลบักนัหากองค์กรสามารถบริหารจดัการปัจจยัเอ้ือทั้ง 5 อย่างเป็นระบบ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกนัแล้ว การจดัการความรู้ก็จะไม่ใช่เร่ืองยากแต่
ประการใด 
 

2.  องค์กรฐานสารสนเทศ (Information Based Organization)  
 

รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549) เห็นว่าระบบการจดัการความรู้ประกอบดว้ย กลุ่มของ
เทคโนโลยี 3 กลุ่ม ทั้ งกลุ่มเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร กลุ่มเทคโนโลยีท่ีใช้ร่วมกันและกลุ่ม
เทคโนโลยดีา้นหน่วยเก็บและคน้คืนขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. กลุ่มเทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร (Communication Tool) คือ ส่ือกลางท่ียินยอมให้
ผูใ้ช้เข้าถึงความรู้และส่ือสารความรู้นั้ นกับบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผ่านทางอีเมล ์
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ตลอดจนเคร่ืองมือต่างๆ ของระบบบนเวบ็ แมก้ระทัง่เคร่ืองโทรสาร และ
โทรศพัท ์ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการส่ือสาร 
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2. กลุ่มเทคโนโลยีท่ีใช้ร่วมกนั (Collaboration Tool) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กลุ่ม
กรุ๊ปแวร์ คือการปฏิบติังานของกลุ่มร่วมงานหน่ึงท่ีสมาชิกมีการท างานร่วมกนัภายใตเ้อกสารหน่ึง
ในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลา หรืออาจจะในสถานท่ีเดียวกนัหรือต่างสถานท่ีก็ตาม มีการเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนด้านความรู้ เช่น ระบบระดมความคิดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Brainstorming) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ รวมทั้งการใชพ้ื้นท่ีเสมือน (Virtual Space) เพื่อให้
บุคคลสามารถท างานบนระบบออนไลน์ได ้ไม่วา่จะอยูห่นใดหรือเวลาใดก็ตาม 

3. กลุ่มเทคโนโลยีดา้นการจดัเก็บและคน้คืนขอ้มูล (Storage Tool) ซ่ึงจะอยูภ่ายใต้
ของการใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อการจบั จดัเก็บ และจดัการความรู้ส่วนต่างๆ โดยตอ้งการใช้
กลุ่มเคร่ืองมือท่ีต่างไปจากปกติ เช่น ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document 
Management System) และระบบหน่วยเก็บพิเศษ (Specialized Storage System) ซ่ึงจะตอ้งถูก
น ามาใชร่้วมกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ส าหรับเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการจดัการความรู้ อาทิเช่น ปัญญา 
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) โปรแกรมตวัแทนอจัฉริยะ (Intelligent Agents) การคน้พบ
ความรู้ในฐานขอ้มูล (Knowledge Discovery in Databases) และภาษาเอกซ์เอ็มแอล (Extensible 
Markup Language: XML) ลว้นเป็นตวัอยา่งของเทคโนโลยีชั้นสูงของเคเอ็มเอสและถือเป็นพื้นฐาน
ดา้นนวตักรรมใหม่ของสาขาการจดัการความรู้ในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียดของเทคโนโลยีทั้ง 4 ชนิด 
ดงัน้ี 

1) ปัญญาประดิษฐ์  จากนิยามของการจัดการความรู้ จะไม่ค่อยเก่ียวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์เท่าใดนกั แต่ในทางปฏิบติั เคร่ืองมือของปัญญาประดิษฐ์มกัจะฝังตวัอยู่ในระบบ
การจดัการความรู้  

วิธีปัญญาประดิษฐ์ จะช้ีให้เห็นถึงความรู้ความช านาญภายใตเ้คร่ืองมือท่ีใช้ดึงความรู้
ออกมาอย่างอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  โดยอาศัยส่วนต่อประสานซ่ึงผ่านการประมวล
ภาษาธรรมชาติ ตลอดจนการคน้หาความรู้จากฐานความรู้โดยใช้โปรแกรมตวัแทนอจัฉริยะเป็น
เคร่ืองมือ วิธีปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดี คือ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Systems) โครงข่าย
เส้นประสาท (Neural Networks) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) และโปรแกรมตวัแทน
อจัฉริยะ (Intelligent Agents) ระบบเหล่าน้ีจะถูกรวมตวักนัอยู่ในระบบการจดัการความรู้ เพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ ทั้งในส่วนของการเพิ่มสมรรถนะของการคน้หาความรู้ การกรวดตรวจอีเมล ์
เอกสารและฐานขอ้มูล ตลอดจนการสร้างโครงร่างความรู้ (Knowledge Profiles) ทั้งในส่วนบุคคล
และกลุ่มงาน มีการใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่  เพื่อพยากรณ์ถึงผลลัพธ์ในอนาคต มีการก าหนด
ความสัมพนัธ์ของความรู้ดว้ยวิธีปัญญาประดิษฐ์ มีการช้ีให้เห็นรูปแบบขอ้มูลดว้ยระบบโครงข่าย
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เส้นประสาท และระบบผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้งมีการใชเ้สียงเพื่อสั่งงาน ดว้ยการประมวลภาษาธรรมชาติ
ท่ีต่อประสานเขา้กบัระบบการจดัการความรู้ 

2) โปรแกรมตวัแทนอจัฉริยะ คือ ระบบซ่ึงช่วยเรียนรู้และช่วยเหลืองานของผูใ้ช้ใน
แต่ละวนั ตวัอย่างเช่น การใช้โปรแกรมระบุถึงขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการคน้คืน การใช้ตวัแทนเพื่อเฝ้า
ติดตามสารสนเทศท่ีไดรั้บวา่เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ ตลอดจนการใชต้วัแทนเพื่อ
คดัเลือกสารสนเทศท่ีผูใ้ช้มีความตอ้งการมากกว่า ส าหรับการรวบรวมของโปรแกรมตวัแทน
อจัฉริยะ และเวบ็ศูนยร์วมความรู้วิสาหกิจ คือ เทคนิคท่ีทรงพลงัอ านาจ ซ่ึงสามารถส่งมอบงานสู่
ผูใ้ช ้โดยโปรแกรมจะเรียนรู้วา่ ผูใ้ชช้อบขอ้มูลอะไร และจะมีวิธีรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งไร จากนั้น 
จึงท าการส่งมอบขอ้มูลโดยวางไวท่ี้หนา้จอคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

3) การคน้พบความรู้ในฐานขอ้มูล คือ กระบวนการซ่ึงใชค้น้หาและสกดัสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์จากขอ้มูลและเอกสาร ซ่ึงรวมงานดา้นการสกดัความรู้ดา้นต่างๆ ตลอดจนการเก็บเก่ียว
สารสนเทศ โดยมีการด าเนินการอยา่งอตัโนมติั และส่งออกขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วถึงแมผู้ใ้ชจ้ะไม่ใช่
นกัเขียนโปรแกรมก็ตาม ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจฝังลึกอยูภ่ายในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ โกดงัขอ้มูล หรือ
คลงัความรู้ (Knowledge Repository) ซ่ึงบรรจุขอ้มูลสารสนเทศและความรู้รวมอยูใ่นท่ีเดียวกนัเป็น
เวลาหลายปี การท าเหมืองข้อมูล จึงเป็นกระบวนการคน้หาสารสนเทศหรือความสัมพนัธ์ภายใน
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการดึงความรู้ออกจากฐานขอ้มูล เอกสาร อีเมล ์และอ่ืนๆ 

4) ภาษาเอกซ์เอ็มแอล คือ ภาษาท่ีแสดงมาตรฐานของโครงสร้างข้อมูล เพื่อการ
ประมวลผลขอ้มูลผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีต่างกนัไป โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชโ้ปรแกรมประมวลผล
ซ่ึงท าข้ึนเป็นกรณีพิเศษ วิธีน้ีเหมาะสมกับการใช้ระบบประยุกต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมกัจะ
ด าเนินการขา้มขอบเขตขององคก์าร ประโยชน์ของการใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล นอกจากจะเป็นการ
ประมวลผลขอ้มูลอตัโนมติัและลดปริมาณงานท่ีเป็นกระดาษลงแล้ว ยงัเป็นการสนบัสนุนระบบ
พนัธมิตรทางธุรกิจอีกดว้ย โดยองคก์ารต่างๆ จะสามารถใชค้วามรู้ร่วมกนั ตลอดจนโอนยา้ยความรู้
จากองค์การหน่ึงไปยงัอีกองค์การหน่ึงได ้โดยมีการถอดข่าวสารจากฐานความรู้ และป้อนให้เวบ็
ศูนยร์วมความรู้วิสาหกิจ ซ่ึงมีการต่อประสานกนับนพื้นฐานภาษาเอกซ์เอ็มแอล ท่ีสะทอ้นให้เห็น
การส่ือสารของผูบ้ริหารและพนกังานภายในองค์การเสมือนจริงตลอดจน การส่ือสารกบัภายนอก
องคก์าร เช่น องคก์ารคู่แข่งขนั ตลาดแรงงาน รวมทั้งสถาบนัการศึกษา 

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล (2549) เห็นวา่การจดัการความรู้ท่ีดีนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลย ี
โดยเคร่ืองมือทางเทคโนโลย  ี(Technology Tools) ท่ีสนบัสนุนการจดัการความรู้ ซ่ึงชุดของซอฟตแ์วร์ 
จดัการความรู้ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง ไดแ้ก่  
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1. Collaborative Tools : เคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานร่วมกนั เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการถ่ายทอดความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) ภายในองค์การ เช่น Lotus Notes/Domino, 
MeetingPlace, QuickPlace eRoom, Groove Networks และ PlaceWare เป็นตน้ 

2. Knowledge Servers : ประกอบด้วยซอฟต์แวร์หลกัส าหรับการจดัการความรู้ 
รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้ สารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างของ 
Knowledge Servers เช่น Hummingbird Knowledg Server, The Intraspect Software Knowledge 
Server และ The Hyperwave Information Server เป็นตน้ 

3. Enterprise Knowledge Portals (EKP) : เป็นประตูสู่ระบบจดัการความรู้ของ
องคก์าร ซ่ึงเวบ็ศูนยร์วมของการจดัการความรู้ (Knowledge Portals) ส่วนใหญ่จะบูรณาการความรู้ 
กลไกการรายงานและการท างานร่วมกนั ปัจจุบนัมีผูว้างจ าหน่าย EKP หลายรายด้วยกนั เช่น 
Autonomy, Brio, Corechange, DataChannelm, Epicentric, Intraspect, Hummingbird, IBM/Lotus 
Microsoft, Oracle และ Sybase เป็นตน้ 

4. Electronic Document Management Systems (EDM): เป็นระบบท่ีมุ่งจดัการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบท่ีเน้นการท างานร่วมกนั สนบัสนุนการเขา้ถึงเอกสารต่างๆ ผ่าน
ทางเวบ็เบราเซอร์ (Web Browser) ทางเครือข่ายอินทราเน็ตขององคก์าร ระบบ EDM ช่วยให้การ
จดัการเอกสารและกระแสงาน (Workflow) สามารถท าไดอ้ยา่งราบร่ืน อีกทั้งยงัสนบัสนุนการสร้าง
และการแกไ้ขปรับปรุงเอกสารร่วมกนั 

5. Knowledge Harvesting Tools : เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการจบั
ความรู้โดยนัย เน่ืองจากยอมให้ผูท่ี้ให้ความรู้ (Knowledge Contributor) มีส่วนเก่ียวขอ้งเพียง
เล็กน้อย (หรือไม่ มี เลย) ในความพยายามเก็บเ ก่ียวความรู้นั้ น เช่น KnowledgeX และ 
ActiveKnowledge เป็นตน้ 

6. Search Engines : ท าหน้าท่ีในการจดัการความรู้ เช่น การคน้หาและดึงเอกสารท่ี
ตอ้งการมาจากแหล่งเก็บเอกสารขนาดใหญ่ขององค์การ เช่น Google, Verity และ Inktomi เสนอ
ความสามารถของ Search Engines ท่ีมีความสามารถในการท าดรรชนี (Indexing) และการจดัท า
รายการ (Cataloging Files) จากเอกสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นเดียวกบัความสามารถในการ
คน้คืนและจดัล าดบัเอกสารใหต้ามท่ีผูใ้ชเ้รียกคน้ 

7. Knowledge Management Suites (KMS) : เป็นการจดัการความรู้แบบครบชุดท่ี
รวมเทคโนโลยีการส่ือสาร การท างานร่วมกนัและการจดัเก็บ (Storage) ในชุดเดียวกนั (A Single 
Convenient Package) ซ่ึงสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลภายในและแหล่งความรู้จากภายนอกได ้ตวัอยา่ง 
KMS เช่น Dataware Knowledge Management Suite และ KnowledgeX เป็นตน้ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการจดัการความรู้ 
โดยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีจะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่งหรือหลายอยา่ง และอาจ
รวมถึงเทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร เทคโนโลยท่ีีใชร่้วมกนั และเทคโนโลยีดา้นหน่วยเก็บและคน้คืน
ขอ้มูล นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัจะตอ้งพฒันานโยบายและกระบวนการเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมดา้น
การเรียนรู้ รวมทั้งการใชร้ะบบเครือข่ายดา้นการจดัการความรู้มาช่วยเพื่อให้องคก์รสามารถพฒันา 
แข่งขนัและอยู่ได้อย่างย ัง่ยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based economy) 
 

3.  วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 
 

วิศวกรรมความรู้เป็นสาขาหน่ึงของวิชาการปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) ซ่ึง
เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ท างานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย  ์ หรือกลุ่ม
มนุษย  ์ (Human-Like) ตามลกัษณะแบบจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษยใ์นการแก้ปัญหา 
ตดัสินใจ และเรียนรู้ จากความรู้ท่ีสะสมในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชดัแจง้ท่ี
สามารถคน้หาได้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) น ามาสร้างให้เกิดการเปล่ียนถ่ายระหว่าง
ความรู้ทั้งสองดา้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อยา่งเป็นระบบ และน าไปใช้ไดอ้ย่างสะดวกดว้ยระบบ
สารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจและในการแกปั้ญหาหรือในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
ดงัแสดงในรูป 2 (วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย,ี ม.ป.ป) 
 

Concepts: COPs

Knowledge Maps for

Problem Solving

Contexts: Management

Knowledge Maps for

Decision Making

Contents:

Repository

Knowledge

Tacit Knowledge Explicit Knowledge 

Document

KMS = Resulting Hub of Data, Information and Knowledge

Database

 
รูป 2 ประเภทความรู้คือความรู้ทีส่ะสมอยู่ในตัวบุคคล Tacit Knowledge  

และความรู้ชัดแจ้ง Explicit Knowledge 
ท่ีมา: วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย,ี ม.ป.ป 
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โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) ซ่ึง
ประกอบดว้ย วิธีการจบัความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 
การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และ การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) 
ดงัท่ีแสดงในรูป 3 

 

Capture 

�          

       

Analysis 

                 
Modeling 

           
Utilization 

           

Task 

Inference 

Domain 

         

          
             

Synthesis                   

Template 

+ Support  

Knowledge 

                

Scoping 

Capturing 

Case Study 
Validation 

รูป 3 การใช้วธีิการ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring 
ท่ีมา: วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย,ี ม.ป.ป 

 
ผูว้ิจยัเลือกกระบวนการของ Common KADS มาเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจาก 

CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือท่ีมีวิธีการตรวจสอบองคค์วามรู้ วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ โดย
จดัเป็นแบบจ าลองท่ีระบุองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบความรู้อย่างชัดเจนและเป็นวิธีท่ี
สามารถแปลงความรู้ความรู้แฝงในตวับุคคลออกมาให้เป็นความรู้ชดัแจง้ได้ สามารถระบุความรู้ท่ี
เหมาะสมกบัความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบหรือพนัธกิจขององคก์รได ้ซ่ึงตรงกบัผลงานวิจยั
ของ G. Schreiber (อา้งในสุรชาติ ณ หนองคาย, 2550)  

CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบองค์ความรู้ภายในองค์กรในรูปของ
แบบจ าลององคก์รต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยแบบจ าลอง 4 แบบจ าลองไดแ้ก่ Organization Model-1 ถึง 
Organization Model-4 รายละเอียด ดงัน้ี 

1. แบบจ าลององค์กร Organization Models-1 ใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส
ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนัท่ีใชค้วามรู้ บุคลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ 
และทกัษะเฉพาะ ในแบบจ าลองน้ีจะให้ผูใ้ช้ความรู้และผูต้ดัสินใจระดับบริหารเสนอความรู้
เป้าหมาย (Solution) ในเบ้ืองตน้ เพื่อแกปั้ญหาและสร้างโอกาสต่างๆ ขององคก์ร จากนั้นจะท าการ
ตรวจสอบลกัษณะส าคญัดา้นต่างๆ (Key Manners) โดยทัว่ๆ ไปขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการความรู้ โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) และตวัขบัดนัส าคญั
ดา้นความรู้ (Key Drivers) ส าหรับการพฒันาบุคลากร เทคโนโลย ีและวธีิการบริหาร 

 
ตาราง 1 แบบจ าลององค์กร Organization Models-1 

 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหาและโอกาส  
(Problems and Opportunities) 

ปัญหาและโอกาส 
(Problems and Opportunities) 

จดัท ารายการ ของปัญหาและโอกาสท่ีพบ โดยการสัมภาษณ์ 
ระดมสมอง วสิัยทศัน์ และการสนทนากบัผูบ้ริหาร 

สาระ 
(Organization Context) 

ระบุลกัษณะส าคญั (Manner Keys) ในระดบัองคก์ร โดยทัว่ไป 
ไดแ้ก่พนัธกิจ วสิัยทศัน์เป้าหมายขององคก์ร 
1) ก าหนดปัจจยัภายนอกท่ีตอ้งเผชิญ 
2) กลยทุธ์ขององคก์ร 
3) ก าหนด ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) และตวัผลกัดนัท่ี
ส าคญั (Key Drivers) 

ทางออก 
(Solutions) 

จดัท ารายการทางออกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดส าหรับปัญหา และ
โอกาส โดยค า แนะน า จากการสัมภาษณ์ สนทนา และตาม 
ลกัษณะของสาระ 

ท่ีมา : วศิวกรรมความรู้ – หลกัการบริหารจดัการความรู้ตามมาตรฐานสากล (ม.ป.ป.) 
 

2. แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 ท าการตรวจสอบโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) รวมทั้งอาจท าการก าหนด
กระบวนการทางธุรกิจโดยใช ้ UML (Unified Modelling Language) ระบุกลุ่มคนท่ีใชค้วามรู้ ให้
ความรู้และผูต้ดัสินใจ จากนั้นท าการตรวจสอบทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล สารสนเทศ และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ท าการเปรียบเทียบความรู้ท่ีตอ้งใช้ในกระบวนการทางธุรกิจว่าตรงหรือ
แตกต่างหรือเก่ียวขอ้งจากความรู้ท่ีถูกก าหนดเป็นเป้าหมายเบ้ืองตน้ในแบบจ าลอง Organization 
Model -1 หรือไม่และอย่างไร ทา้ยสุดตอ้งมีการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงดา้นวฒันธรรม
องคก์ร และอิทธิพลในการคิดหรือการพฒันาความรู้ 
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ตาราง 2 แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ความแตกต่าง (Variant Aspect) 

โครงสร้างองคก์ร 
(STRUCTURE) 

วาดผงัองคก์ร ประกอบดว้ยหน่วยงาน ในระดบัต่างๆ 

กระบวนการทางธุรกิจ 
(PROCESS) 

ท าการวาดกระบวนการ (Process) ทางธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม และขบวนการ จะแยกเป็นงาน 
(Task) ซ่ึงจะใชต่้อไปใน Organization Model-3 

ผูท้  างาน 
(PEOPLE) 

ท าการระบุ ผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งในขบวนการทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ผู้
ตดัสินใจ ผูใ้ห ้ผูใ้ช ้และผูไ้ดรั้บประโยชน์ (ลูกคา้) ความรู้ ใน
การระบุไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นบุคคลจริงแต่อาจเป็นต าแหน่งงาน 

ทรัพยากร 
(RESOURCES) 

ท าการอธิบาย ทรัพยากรทั้งหมดท่ีใชใ้นขบวนการทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ 
1) ระบบสารสนเทศ 
2) อุปกรณ์ และวสัดุ 
3) เทคโนโลยี สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ สัมปทาน 

ความรู้ 
(KNOWLEDGE) 

องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวของกบัทรัพยากร ท่ีถูกใชใ้นขบวนการทาง
ธุรกิจ ค าอธิบายความรู้ก าหนดใน Organization Model-4 

วฒันธรรม และการบงัคบับญัชา 
(CULTURE & POWER) 

เนน้กติกาในการท างานท่ีไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ไดแ้ก่วธีิในการท า งาน การติดต่อส่ือสารวธีิการเขา้สังคม และ
ความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายโดยทัว่ไป 

ท่ีมา : วศิวกรรมความรู้ – หลกัการบริหารจดัการความรู้ตามมาตรฐานสากล (ม.ป.ป.) 
 

3. แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 ท าการวิเคราะห์ทีละงานใน
กระบวนการทางธุรกิจว่าตอ้งการความรู้อะไร เป็นความรู้ท่ีตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะหรือไม่ 
(Knowledge Intensive) และนยัส าคญัของความรู้ท่ีมีต่อองค์กร ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าใช้จ่าย ความ
ตอ้งการทรัพยากร ความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ และความวกิฤติ 
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ตาราง 3 แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใชค้วามรู้ 
(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

รหสังาน ช่ืองานใน 
ขบวนการ 
ท่ีถูกก าหนด
ไวใ้น 
Organization 
Model-2 

ผูท้  างาน 
(Agents) 
ท่ีถูกก าหนด
ใน 
Organization 
Model-2 

หน่วยงาน 
ในองคก์ร 
ท่ีถูกก าหนด
ไวใ้น 
Organization 
Model-2 

รายการของ 
ทรัพยากร 
ความรู้ท่ี 
ใช ้

ใช่หรือไม่ 
วา่เป็นงานท่ี
ตอ้งใช้
ความรู้ 

ใหค้วาม 
ส าคญัเป็น
ระดบัคะแนน 
เตม็ 5 ในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ 
- ความถ่ี 
- ค่าใชจ่้าย 
- ทรัพยากร 
- พนัธกิจ 
- ความวกิฤติ 

ท่ีมา : วศิวกรรมความรู้ – หลกัการบริหารจดัการความรู้ตามมาตรฐานสากล (ม.ป.ป.) 
 
 ทั้งน้ี การใหค้ะแนนความส าคญัของแต่ละงานแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าใชจ่้าย
ทรัพยากร พนัธกิจ และความวกิฤติ โดยแต่ละดา้นมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน จากนั้นน าคะแนนมาเรียง
เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
 

4. แบบจ าลององค์กร Organization Models-4 ตรวจสอบสภาพหรือความสามารถ
ขององค์กรในการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ว่าความรู้นั้นๆ ถูกจดัการให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมหรือไม่ (Right Form) มีการบริหารความรู้ทุกท่ีทุกเม่ือหรือไม่ (Wherever and Whenever) 
รวมทั้งคุณภาพของความรู้ 
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ตาราง 4 แบบจ าลององค์กร Organization Models-4 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

องค์ความรู้  
(Knowledge Asset) 

องคค์วามรู้ ผูเ้ป็นเจา้ของ ใชใ้นงาน อยูใ่น
รูปแบบท่ี
เหมาะสม 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ 

มีคุณภาพดี
หรือไม่ 

ช่ือองค ์
ความรู้ท่ีได้
ก าหนดไวใ้น 
Organization 
Model-3 

ผูท้  างาน 
(Agents) 
ท่ีไดก้  าหนด 
ไวใ้น 
Organization 
Model-3 

งานท่ีได ้
ก าหนดไว ้
ใน 
Organization 
Model-3 

ใช่หรือไม่ 
หรือมีขอ้ 
เสนอแนะ 

ใช่หรือไม่ 
หรือมีขอ้ 
เสนอแนะ 

ใช่หรือไม่ 
หรือมีขอ้ 
เสนอแนะ 

ใช่หรือไม่ 
หรือมีขอ้ 
เสนอแนะ 

ท่ีมา : วศิวกรรมความรู้ – หลกัการบริหารจดัการความรู้ตามมาตรฐานสากล (ม.ป.ป.) 
 

Common KADS เป็นวธีิการวศิวกรรมความรู้วธีิหน่ึงท่ีเนน้การวเิคราะห์และการสังเคราะห์
ความรู้ โดยใชก้รอบวิธีคิดน้ีในการจบัความรู้ (Knowledge Capture) วิเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Analysis) การสังเคราะห์ความรู้หรือสร้างแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) และการน า
ความรู้ไปใชต้ลอกระบวนการสร้างระบบจดัการความรู้ 

1. การจับความรู้ (Knowledge Capture) ในการจบัความรู้เนน้การศึกษากระบวน 
การคิดซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการส าคญั ไดแ้ก่ การคดัยอ่ปัญหา (Problem Abstraction) การตั้ง
หลกัการเหตุและผล (Conceptualization) การร้อยเรียงหลกัการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการ
เรียนรู้ (Learning) จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีสามารถน าไปใชใ้นอนาคต โดยทัว่ไปการ
จบัความรู้มกัจะผา่นกระบวนการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) ในการวิเคราะห์ความรู้  ใช้วิธี 
วิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Annotation) หรือวิเคราะห์ความหมายส าคญั (Semantic Annotation) 
ในบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) ท่ีพร้อมน าไปสังเคราะห์ 
(Modeling) ต่อไปโดยใชท้ั้งค  าส าคญั (Keyword) หรือค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง (Semantic) ของ
แบบจ าลอง CommonKADS เช่น งาน (Task) การคิด (Inference) โครงสร้างการคิด (Inference 
Structure) ส่ิงท่ีคิดหลกัการท่ีใชแ้กปั้ญหาเฉพาะ (Domain Concept) ไดแ้ก่ ค าส าคญัต่างๆ (Jargon) 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา (Domain Ontology) หรือรวมทั้งความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
อ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เช่น ขอ้ควรระวงั (Precaution หรือ Caution) 

3. การสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) การสังเคราะห์ตอ้ง
ค านึงถึงการใชง้าน ตอ้งสนบัสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสมส าหรับ
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือการแกปั้ญหาและการท างานของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of 
Practice) ดงันั้น อาจอยูใ่นรูปต่างๆ อาทิเช่น ระบบช่วยตดัสินใจ (Decision Support) สารานุกรม
ความรู้พื้นฐาน (Ontology Mapping) ระบบการเรียนรู้ในงานวิกฤติ (E-Learning) ระบบการปรับ
พื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

4. การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) การใชค้วามรู้ตามแบบจ าลองความรู้ของ 
Common KADS แบ่งออกเป็น 

1) ความรู้ระดบังาน (Task Knowledge) ใชส้ าหรับผูบ้ริหารในการควบคุมงาน
ดว้ยความรู้ในระดบัวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน  รวมทั้งขีดความสามารถขององคก์ร
ในการท างาน แกปั้ญหา หรือตดัสินใจ ท าการเช่ือมโยงกบัประเด็นสาระต่างๆ ท่ีตอ้งตดัสินใจ ตาม
ความตอ้งการขององคก์ร 

2) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge) ใช้ส าหรับการเรียนรู้ขั้นตอน
ทุกๆ ขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติต่างๆ สนบัสนุนการเรียนรู้วิธีท างาน แกปั้ญหาและตดัสินใจ 
เป็นการสร้างตวัส ารองท่ีสามารถท างานทดแทนกนัได ้(Redundancy) หรือสนบัสนุนการกระจาย 
อ า นาจในการตดัสินใจ (Empowerment) 

3) ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ  (Domain Knowledge) ให้ผูบ้ริหาร 
ใชใ้นการน า (Conduct) กลุ่มนกัปฏิบติัช่วยกนัร้อยเรียงหลกัการต่างๆ ตามความสัมพนัธ์ในการหา
เหตุผลส าหรับการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ 

ในขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรความรู้ นกัวิเคราะห์ความรู้
โดยตรงนั้น ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในส่วนน้ีในตอนต้นจ าเป็นต้องค านึงถึงแง่มุมต่างๆ ดังน้ี (ส านักงาน
ปลดักระทรวงคมนาคม, 2555) 

1) ผูใ้ช้งาน เน่ืองจากจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบ ความละเอียดของความรู้ เช่น ถา้ท า
เพื่อผูบ้ริหาร ความรู้อาจจะไม่ละเอียดแต่จ าเป็นตอ้งกระชบัและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูบ้ริหาร
จะใชใ้นการจดัการคนให้ท างานอยูบ่นพื้นฐานความรู้ ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ถา้
ท าเพื่อผูป้ฏิบติังาน ความรู้จ าเป็นตอ้งละเอียดในระดบัหลกัการเหตุผล  

2) ประเภทผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากความรู้ ประสบการณ์ จะอยู่กับตวับุคคล ดังนั้ น
วศิวกรความรู้จ าเป็นท่ีจะตอ้งเสาะหาวา่ใครเป็นเจา้ของความรู้หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในความรู้ท่ีไดรั้บ
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มอบหมายใหบ้ริหารจดัการและจ าเป็นตอ้งเขา้ใจลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการเลือกเคร่ืองมือ
และวธีิการในการจบัความรู้ 

- ผูเ้ช่ียวชาญท่ีอธิบายเก่ง (Academic) ส่วนมากจะเป็นผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ร
ท่ีมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมเป็นประจ า หรือมีโอกาสไดไ้ปเป็นวิทยากรบรรยายให้กบัผูเ้ขา้งาน
ใหม่ ดงันั้นการจบัความรู้มกัใชว้ธีิการสัมภาษณ์ (Interview) 

- ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นนกัปฏิบติั (Practitioner) เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
ตอ้งใช้ทกัษะค่อนขา้งมาก ไม่สามารถอธิบายให้เขา้ใจเป็นค าพูดได ้ดงันั้นวิธีการจบัความรู้มกัใช้
การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Protocol Analysis) 

- ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความคิดซบัซ้อน (Samurai) เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีพฤติกรรมใน
การคิดซับซ้อน มีชุดความรู้ท่ีใช้ในการแก้ปัญหาอยู่หลากหลาย ท าให้การจบัความรู้ ร้อยเรียง
หลกัการและเหตุผลเป็นไปดว้ยความล าบาก ดงันั้นวิธีการจบัความรู้มกัใชก้ารสร้างแผนภาพตน้ไม ้
(Decision Tree) 

3) ประเภทความรู้ เหมือนกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีหลากหลายประเภท ความรู้เองก็ไม่ไดอ้ยู่
ในรูปแบบท่ีตายตวั ท าให้การจบัความรู้ตอ้งพิจารณาในส่วนของประเภทความรู้และลกัษณะงาน
หรือภารกิจท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้น้ี ซ่ึงประเภทความรู้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

- ขอ้มูล (Information) จะเก่ียวขอ้งกับงานท่ีเป็นงานประจ า  งานบริการ และ
อุตสาหกรรมการผลิต จากลกัษณะงานประเภทน้ีจะสังเกตไดว้า่ไม่มีขอ้แตกต่างทางผลลพัธ์ในการ
ท างานระหว่างผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้ใหม่กบัผูท่ี้ท  างานมานาน ดงันั้นการจบัความรู้จะยึดตามขั้นตอน
และสนบัสนุนความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล 

- ประสบการณ์ (Experience) จะเก่ียวขอ้งกบังานท่ีประสบการณ์มีผลต่อผลลพัธ์
ของการท างาน ดงันั้นการจบัความรู้มกัจะใชว้ธีิการสัมภาษณ์ 

- ปัญญา (Wisdom) จะเก่ียวข้องกบัผูเ้ช่ียวชาญประเภทท่ีมีความคิดซับซ้อน 
(Samurai) ท าให้ความรู้ประเภทน้ีมีความซับซ้อน ดงันั้นวิธีการจบัความรู้มกัใชก้ารสร้างแผนภาพ
ตน้ไม ้Decision Tree (Decision Tree) เพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมการคิด 
 

ณพศิษฏ์ จักรพทิักษ์ (2555) ไดอ้ธิบายการสร้างแบบจ าลองความรู้ตามกระบวนการของ 
CommonKADS เพื่อน าความรู้ไปใชง้าน ประกอบไปดว้ย 4 แบบ ดงัน้ี   

1. แบบจ าลองความรู้ภารกิจ (Task Knowledge)  
2. แบบจ าลองความรู้วธีิการคิด (Inference Knowledge)  
3. แบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge)  
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4. แบบจ าลองความรู้ความสัมพนัธ์พื้นฐาน (Ontology) Ontology คือ ค าเรียก อภิธาน
ศพัท ์(Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการพื้นฐานในการแกปั้ญหา (The Specification of 
Conceptualization) เป็นส่วนหน่ึงของ Domain Knowledge (แต่มีความสัมพนัธ์เฉพาะ เป็นประเภท
ของ is-a-kind-of และ เป็นส่วนหน่ึงของ is-a-part-of) 
 

1. แบบจ าลองความรู้ภารกจิ (Task Knowledge) คือความรู้ในวตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคย์อ่ย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจ ประกอบไปดว้ย 

- เคร่ืองหมายแสดง Task 
 

          

          

 
รูป 4 เคร่ืองหมายแสดง Task 

 
- เคร่ืองหมายแสดง Sub Task เช่ือมโยงลงไปยงั Inference Knowledge ต่อไป 
 

                     
 

รูป 5 เคร่ืองหมายแสดง Sub Task 
 

 

code name : T010
         �  

code name : T011

            �                    
1

code name : T012

            �                    
2

    
   

     
     

   

                    

 
รูป 6 ตัวอย่างแบบจ าลองความรู้ภารกจิ (Task Knowledge) 
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2. แบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge) คือความรู้ในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล 
(Reasoning) รู้ในเหตุ รู้ในผล ใหบ้รรลุวตัถุประสงคย์อ่ย เช่น ความตอ้งการต่างๆ ผลลพัธ์ต่างๆ วธีิ
แกปั้ญหาต่างๆ และประเด็นอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย 

- เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผล (Inference Role) ท่ีเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล (Tacit 
Knowledge) ส าหรับภารกิจยอ่ยนั้นๆ เช่ือมโยงไปยงั Domain Knowledge เช่ือมโยงลงไปยงั 
Domain Knowledge ต่อไป 
 

Tacit Knowledge

      
           

รูป 7 เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผลทีเ่ป็นความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 
 

- เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผล (Inference Role) ท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) สามารถอา้งอิงไปยงัเอกสารความรู้ (Repository) ส าหรับภารกิจยอ่ยนั้นๆ  
 

Explicit Knowledge

          

      

 
รูป 8 เคร่ืองหมายแสดงประเด็นเหตุผลทีเ่ป็นความรู้ชัดแจ้ง 

 
- เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผล (Inference Step) ท่ีเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล (Tacit 

Knowledge) ส าหรับภารกิจยอ่ยนั้นๆ  เช่ือมโยงลงไปยงั Domain Knowledge ต่อไป 
 

Tacit Knowledge

                

            

 
รูป 9 เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผลที่เป็นความรู้ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 

 
- เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผล (Inference Step) ท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit 

Knowledge) อา้งอิงไปยงัเอกสารวธีิการ (Procedure) ส าหรับภารกิจยอ่ยนั้นๆ  
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Explicit Knowledge

           

       

 
รูป 10 เคร่ืองหมายแสดงวธีิหาเหตุผลทีเ่ป็นความรู้ชัดแจ้ง 

 
- เคร่ืองหมายแสดง Inference  
 

      �       
 

รูป 11 เคร่ืองหมายแสดง Inference 
 
 

code name : T011

          

Tacit Knowledge

code name : I001

       1

Tacit Knowledge

code name : I002

       2

      �      

    
  � 

     

 
รูป 12 ตัวอย่างแบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge) 

 
3. แบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) คือ ความรู้ในส่ิงท่ีตอ้ง

คิดหรือกระบวนการตั้งหลกัการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ืองในการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ 
เพื่อใหบ้รรลุการคิด ประกอบไปดว้ย 
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  - เคร่ืองหมายแสดง ส่ิงท่ีคิด หรือ หลกัการ (Concept) ส าหรับเหตุผลนั้นๆ  
 

       

 
รูป 13 เคร่ืองหมายแสดงหลักการ 

 
- เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ (Relationship) ส าหรับเหตุผลนั้นๆ  
 

          
 

รูป 14 เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์ (Relationship) 
 
 

Tacit Knowledge

code name : I001

      

        1

   
    

  

        2

         

 
รูป 15 ตัวอย่างแบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) 

 
4. แบบจ าลองความรู้ความสัมพนัธ์พืน้ฐาน (Ontology) 
- เคร่ืองหมายแสดงหลกัการพื้นฐาน 
 

              

 
รูป 16 เคร่ืองหมายแสดงหลักการพืน้ฐาน 
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- เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์พื้นฐาน เช่น 
 

          
            

    
                

 
รูป 17 เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์พืน้ฐาน 

 

4.  โปรแกรมจัดท าเวบ็ไซต์ Joomla! 
 

Joomla! ก าเนิดข้ึนในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2005 ดว้ยการแยกตวัของกลุ่มนกัพฒันาหลกัใน
โปรเจ็กต์แมมโบ้ (Mambo) ซ่ึงเป็นระบบท่ีช่วยสร้างและบริหารจัดการเวปไซต์ (Content 
Management System: CMS) ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูงในสมยันั้น ออกมาสู่โปรเจ็กต์ใหม่ท่ีช่ือ 
Joomla! แมมโบเ้ป็นเคร่ืองหมายทางการคา้ของบริษทั Miro International Pty Ltd. ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ง
องคก์รพฒันาโปรเจก็ต ์CMS ท่ีไม่หวงัผลก าไรท่ีช่ือวา่ Mambo ข้ึนมา สาเหตุท่ีท าให้กลุ่มนกัพฒันา
หลกัของโปรเจ็กต์แมมโบแ้ยกตวักันออกมาก็คือความไม่ชัดเจนของวิสัยทศัน์เร่ืองลิขสิทธ์ิทาง
เคร่ืองหมายการคา้จากทาง Miro ซ่ึงหวัน่เกรงกนัวา่จะกระทบถึงแนวคิดในการพฒันาแบบ Open 
Source ได้ ทีมนักพัฒนาโปรแกรมท่ีแยกตัวออกมา เร่ิมต้นด้วยการสร้างเว็บไซด์ท่ีช่ือว่า 
OpenSourceMatter.org ข้ึนมา เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารออกไปสู่กลุ่มผูใ้ชง้าน นกัพฒันาโปรแกรม 
นกัออกแบบเวบ็ไซด์ และสังคมออนไลน์ต่างๆ น าทีมโดย Andrew Addie หรือท่ีใชช่ื้อออนไลน์วา่ 
"MasterChief" และในการประกาศโปรเจ็กตใ์หม่น้ีก็มีนกัพฒันาโปรแกรมกวา่ 3,000 คน ประกาศ
เขา้ร่วมมือกนัทนัที Joomla! เปิดตวัเวอร์ชนัแรก (Joomla 1.0.0) ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2005 และ
พฒันาแกไ้ขในส่วนต่างๆ เร่ือยมา (วกิพิเีดีย, 2555)  
 Joomla! จดัเป็นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) ภายใตส้นธิสัญญากนู 
GNU General Public Licence ซ่ึงเป็นช่ือโครงการพฒันาระบบปฏิบติัการ ริเร่ิมโดยริชาร์ด สตอล
แมน เม่ือปี พ.ศ. 2527 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันระบบปฏิบติัการเพื่อเป็นซอฟตแ์วร์เสรีท่ีทุกคน
สามารถน าไปใช ้แกไ้ข ปรับปรุง หรือจ าหน่ายฟรี โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ โครงการกนูประกอบ
ไปดว้ย เคอร์เนล ไลบรารี คอมไพเลอร์ โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกตต์่างๆ ซ่ึงโปรแกรม 
Joomla! มีลกัษณะเด่น คือ ไม่ตอ้งเสียเวลากบัการออกแบบเวปไซต ์สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ
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ของเวปไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย templates ต่างๆ ไม่ตอ้ง Upload Files ไปยงั Server เพียงแค่เลือก
ค าสั่ง Save ขอ้มูลจะถูกบนัทึกทนัที สามารถใชง้านและเพิ่มขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามตอ้งการผา่น 
Internet Explorer หรือ Web Browser อ่ืนๆ ช่วยบริหารจดัการขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ขอ้มูลจะถูก
จดัเก็บอย่างเป็นระบบท าให้ง่ายต่อการคน้หาและแก้ไข สามารถซ่อนขอ้มูลหรือเน้ือได้ สามารถ
ก าหนดสมาชิกเพิ่ม เพื่อเขา้มาช่วยในการพฒันาเวปไซต ์โดยสามารถก าหนดสิทธ์ิให้กบัสมาชิกตาม
ความเหมาะสม หรือเพิ่มเน้ือหาบางส่วนของเวปไซตส์ามารถเปิดดูไดเ้ฉพาะผูท่ี้เป็นสมาชิกเท่านั้น 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2555) 
 ผูว้ิจยัใช้โปรแกรม Joomla! ในการออกแบบตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยั 
เน่ืองจากโปรแกรม Joomla! เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open Source) ท่ีเปิดให้นักพฒันา
โปรแกรมเขา้มาพฒันาโปรแกรมได้ ซ่ึงท าให้โปรแกรม Joomla! มีประสิทธิภาพสูง ประหยดั
ตน้ทุนในการออกแบบและพฒันาระบบ ไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ โปรแกรมใชง้านง่ายและมีรูปแบบ
ให้เลือก ผูอ้อกแบบไม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรม สร้างและจดัการเน้ือหาไดง่้าย 
สามารถก าหนดสมาชิกหรือสิทธ์ิในการเขา้ถึงเขา้มูลได ้รองรับกบัการท างานหลายคนพร้อมกนั 
ความปลอดภยั และความเสถียรของโปรแกรมเป็นอยา่งดีทั้งน้ี ผูว้ิจยัพบวา่วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มีลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft SharePoint แต่ผูว้ิจยัไม่เลือกใชเ้น่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้น
รูปแบบการใชง้าน ใชง้านยาก ไม่สามารถออกแบบระบบไดต้ามความตอ้งการของผูว้จิยั 
 

ผูว้ิจยัออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยเร่ิมจากการก าหนดปัญหาท่ีจะด าเนินการวิจยั 
คือ ท าไมบุคลากรขาดความรู้ดา้นการวิจยัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และวิทยาลยัฯ มีคะแนนประกนั
คุณภาพการศึกษา ดา้นวิจยั น้อย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์เป็นผูบ้ริหาร โดยใช้
ทฤษฏีองค์กรฐานสารสนเทศ (Information Based Organization) และวิธีการวิศวกรรมความรู้ 
(Knowledge Engineering) ไดค้วามรู้จากหวัหนา้งานงานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศ
สัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารและระเบียบต่างๆ เพื่อบุคลากรมี
ความรู้ดา้นการวิจยัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีการด าเนินโครงการวิจยัมากข้ึน มีจ านวนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการเพิ่มข้ึน  และวทิยาลยัฯ มีคะแนนการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นวิจยัท่ี
สูงข้ึน 
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รูป 18 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
จากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
บัณฑิต พรหมพันธ์ และวิภาดา เวทย์ประสิทธ์ิ (2553) ไดท้  าวิจยัเร่ืองระบบการจดัการ

ความรู้ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (Knowledge Management System 
for Faculty of Medicine at Prince of Songkla University: KMS Med PSU ) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาระบบการจดัการความรู้ท่ีคณะแพทยศาสตร์ไดน้ ามาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองค์กร
ให้สามารถน าความรู้ท่ีมีอยูม่าใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ดงันั้น KMS Med PSU จึง
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บสินทรัพยค์วามรู้ (Knowledge Asset) ให้บุคลากรในส่วนต่างๆ ขององคก์ร
ไดรั้บรู้รับทราบให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย การจดัการความรู้ขององคก์รและเพื่อสนบัสนุนให้เกิด
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน มองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นระบบท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
สะดวกในการคน้หา น ามาใชง้าน จากการพฒันาพบวา่ท าให้เกิดชุมชนนกัปฏิบติั (Community of 
Practice: CoP) จากท่ีก าหนดไว ้4 กลุ่มหลกั คือ การรักษาพยาบาล การบริหารจดัการ การวิจยัและ
การเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 83 กลุ่ม มี Best Practice จ านวน 49 เร่ือง Lesson Learn 
จ านวน 21 เร่ือง บุคลากรในองคก์รไดใ้ห้ความสนใจไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ สัมฤทธ์ิผลวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัดี  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าการจดัการความรู้เขา้มาเป็น
เคร่ืองมือเพื่อช่วยในพฒันาองคก์รและดว้ยตวัองคก์รเอง ลว้นแลว้แต่ใชค้วามรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ใน
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ตวัคนและความรู้ทัว่ไป ความรู้ชดัแจง้เป็นพื้นฐานขององคก์รอยูแ่ลว้ ดงัเช่นการไดรั้บรางวลัการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thailand Quality Class) ท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ไดรั้บซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกและเป็นองคก์รของภาครัฐแห่งแรกท่ีไดรั้บรางวลัเม่ือปี พ.ศ. 2550 โดยใชก้าร
วดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ เป็นพื้นฐานของขอ้ก าหนดเกณฑ์รางวลัดงักล่าว ดงันั้นการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เขา้มาช่วยส่งเสริมการจดัการ
ความรู้รวบรวมความรู้กระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถเขา้ถึง
ผูใ้ชง้านโดยง่ายสะดวกในการคน้หาความรู้จนท าใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ไดท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร เช่น 
ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัการติดเช้ือระหวา่งการท างาน การป้องกนัการจ่ายยา
ผดิ การสร้างปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความสุขในท่ีท างาน การใช ้LEAN เขา้มาช่วยลดขั้นตอนใน
การท างาน และการ Reuse & Recycle เป็นตน้ และหากบุคลากรไดใ้ห้ความร่วมมือสนใจการ
จัดการความรู้ก็จะสามารถน าองค์กรให้พัฒนาไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ต่อไป 
 

สุจิรา ประยูรพิทักษ์  (2551) ท าการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาความเขม้แข็งในระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายพั  พบว่าการบริหารจัดการงานวิจัยภายใน
สถาบนัการศึกษาไดจ้  าเป็นท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. มีระบบวิจัยท่ีมีทิศทางชัดเจน จะสามารถก ากับคุณภาพงานงานวิจัย จ  านวน
งานวจิยัการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัได ้

2. มีระบบการบริหารจดัการงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั โดยมีลกัษณะ
การบริหารงานวิจยัท่ีมีลกัษณะพลวตัรและความคล่องตวัสูง เนน้การใชท้กัษะการจดัการเชิงรุกได้
ทั้งในระดบัตน้น ้า กลางน ้าและปลายน ้ า การเปิดโอกาสและยอมรับความหลากหลาย ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน เพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการใหส้ามารถท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

3. จ าเป็นตอ้งมีองคก์รบริหารงานวจิยั (สถาบนัวจิยั) ท่ีมีคุณภาพสูง มีความเขา้ใจใน
การวางรูปแบบองคก์รและการสรรหาบุคลากรเขา้สู่องคก์ร บุคลากรตอ้งไดรั้บากรพฒันา
ความสามารถในการจดัการงานวจิยัและการท างานเป็นทีม 

4. การสร้างเครือข่ายการวจิยัอยา่งใกลชิ้ดทั้งภายในและภายนอกสถาบนั สามารถ
น าไปสู่การวจิยัเชิงบูรณาการและการใชท้รัพยาการการวจิยัร่วมกนั 

อย่างไรก็ดีการบริหารจดัการงานวิจยัมีรูปแบบ มีแบบแผน แต่มิใช่สูตรส าเร็จ ฉะนั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณ์เป็นกรณีไป โดยสรุปแล้ววิธีการบริหารจัดการงานวิจัยจึงมีความเป็นพลวัตร 
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(Dynamic) สูง หน่วยงานท่ีส่งเสริมการวิจยัในแต่ละสถาบนัการศึกษานั้นมีจะตอ้งพฒันาระบบการ
บริหารจดัการงานวิจยัของตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพความพร้อม ศกัยภาพและเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง ดงันั้นแนวทางในการน าผลงานวิจยัไปสู่การประยุกตค์วรตอ้งใชผ้า่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการวิจยัเป็นเบ้ืองต้น เพื่อปูทางไปสู่การเป็น
เครือข่ายการบริหารจดัการงานวจิยัและพฒันาระบบบริหารจดัการงานวจิยัร่วมกนัต่อไป 
 

วิภารัตน์ ดีอ่อง (2553) ท าการศึกษาความสามารถเชิงสมถรรนะดา้นการบริหารงานวิจยั
ของนกัวจิยัภาครัฐ ไดรู้ปแบบการพฒันาตวัแบบความสามารถเชิงสมถรรนะ (Competency Model) 
และประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหารงานวิจยัของนกัวิจยัภาครัฐกบัตวัแบบ โดย
ออกแบบการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นการพฒันาตวัแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
บริหารงานวิจยั และไดต้วัแบบในการประเมิน 8 ตวั คือ 1) การจดัการวิชาการ 2) การประสานงาน 
3) การจดัการงบประมาณ 4) การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 5) การเผยแพร่ 6) จรรยาบรรณและ
ความซ่ือสัตย ์7) การสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และ 8) ความเป็นอิสระทางวชิาการและการตั้ง
ประเด็นการวิจยั และขั้นท่ี 2 เป็นการประเมินสมถรรนะดา้นการบริหารงานวิจยัของนกัวิจยัภาครัฐ
กบัตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงพบวา่สมถรรนะดา้นการจดัการวิชาการ สมถรรนะดา้นการประสานงาน
และสมถรรนะการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ มีช่องว่างท่ีควรพฒันา โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ
เร่ิมตน้ของการสร้างแบบตวัแบบและการประเมินสมถรรนะดา้นการบริหารงานของนกัวิจยั เพื่อ
เป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมให้มีนโยบายและกลยุทธ์การเสริมสร้างสมถรรนะท่ียงัมีช่องว่าง 
พร้อมทั้งควรมีการเปิดโอกาสให้นักวิจยัได้เสริมสร้างสมถรรนะท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริหาร
โครงการวจิยั 

 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2547) ท าการศึกษา เร่ือง การประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศกบั
ระบบการจดัการความรู้ พบวา่ ระบบการจดัการความรู้หรือ KMS เป็นระบบสารสนเทศระบบหน่ึง
ท่ีเก่ียวกบัการสร้าง เก็บรักษา และแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โมเดล
สถาปัตยกรรมของระบบ Chau มี 3 ระดบั ระดบัแรกคือบริการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ย
เทคโนโลยีการจดัเก็บและการส่ือสาร ระดบัท่ีสองคือบริการความรู้ ประกอบด้วยการสร้าง การ
ถ่ายทอด และการใชค้วามรู้ ระดบัท่ีสามคือบริการประสานผูใ้ช้กบัแหล่งสารสนเทศประกอบดว้ย
การแสดงความเป็นส่วนบุคคลและการช่วยเหลือการมองเห็น ปัจจุบนัมีการพฒันาระบบ KMS ให้
สามารถท างานแบบรวมกลุ่มบริการ รวมถึงมีระบบท่ีสามารถประยุกต์กับงานเฉพาะด้าน เช่น 
งานวจิยัและพฒันา 
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บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2552) การศึกษาองคก์ารและการจดัการความรู้: สถานการณ์การ
จดัการความรู้ในภาคเอกชนขนาดใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอสถานะของการจดัการความรู้ท่ีมี
อยูใ่นภาคเอกชนขนาดใหญ่ โดยการศึกษาองคก์รภาคเอกชนประกอบดว้ย บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สแปนชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และบริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จ ากดั ซ่ึงทั้ง 4 องคก์รเป็นองคก์รท่ีเขา้ร่วมในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากการปฎิบติัจริง ในงานมหกรรมการจดัการความรู้แห่งชาติ คร้ังท่ี 2 ท่ีด าเนินการโดยสถาบนั
ส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม เม่ือปี 2548 

ผลของการศึกษาพบว่า สถานการณ์การจดัการความรู้ของภาคเอกชน ในประเทศไทย
ขา้งตน้ บริษทัท่ีเป็นตวัอยา่งมีความหลากหลายทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบติั และการประยุกตใ์ชก้ารจดัการ
ความรู้ใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัเน้ืองาน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือเพื่อการพฒันาองคก์าร ทั้งใน
แง่เป้าหมายขององคก์ารการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถมากยิ่งข้ึน โดยบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั สแปนชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จ ากดั มีจุดเนน้ท่ีคลา้ยคลึงกนัคือมุ่งดึงความรู้
ท่ีมีอยูใ่นตวัพนกังานออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์าร ทั้งความรู้จากประสบการณ์
ในการท างาน ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์ หรือความรู้ท่ีน าไปสู่การคิดนวตักรรมใหม่ๆ 
โดยผา่นกระบวนการจดัการความรู้ทั้งแบบท่ีประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองของบริษทัในต่างประเทศ และ
ใชแ้บบจ าลองของบริษทัเอง โดยมีเทคโนโลยีเป็นตวัสนบัสนุนท่ีส าคญั ในขณะท่ีบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีจุดเนน้ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตวัขบัเคล่ือน
ส าคญัในการจดัการความรู้เพื่อพฒันาบุคลากรและองคก์าร 
 

ปฐมามาศ โชติบัณ และอมร วฒันธีรางกูร (2551) ท าการศึกษา เร่ือง การจดัการความรู้ของ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากิจกรรมการจดัการความรู้และ
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 
ประชากรเป้าหมายคือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รวมทั้งส้ิน 
104 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ ความเท่ียง โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค ( ronbach’s alpha coefficient) โดยไดค้่าความเท่ียงของแบบสอบ 
ถามในภาพรวมเท่ากบั 0.86 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบั
กิจกรรมการจดัการความรู้ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยรวมอยู่ในระดบั ปาน
กลาง ( x =2.75, SD=.53) ส่วนระดบักิจกรรมการจดัการความรู้รายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง สามอนัดบัแรกคือ ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ ( x =2.86, SD=.65) 
รองลงมาคือด้านการสร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก ( x =2.83, SD=.57) และด้านการใช้
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พนกังานระดบักลางในการขบัเคล่ือน( x =2.79, SD=.56) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการ
สร้างทีมจดัการความรู้( x =2.68, SD=.65) ส าหรับปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ มีประเด็นปัญหามีหลากหลายทั้งดา้นนโยบายหลกัและแนวทางปฏิบติัไม่ชดัเจน บรรยากาศ
และวฒันธรรมในองคก์รไม่เอ้ือในการจดัการความรู้ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ การส่ือสารยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อยา่งไรก็ดีวิทยาลยัฯ มี
งบประมาณสนนัสนุนการด าเนินการเพียงพอ 
 

สมนึก เอือ้จิระพงษ์พันธ์ และธัญลักษณ์ พลายด้วง (2552) ท าการศึกษา เร่ือง การจดัการ
ความรู้ของพนกังานในมหาวทิยาลยั กรณีศึกษาพนกังานฝ่ายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ของฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลและศึกษาปัจจยัขององค์กรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับระดบัการจดัการความรู้ของพนักงาน โดยการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามจาก
ประชากรในหน่วยงานท่ีก าหนดในขอบเขตการศึกษา ทั้งส้ิน  137 คน ผลการวจิยั พบวา่ 

1. พนกังานมีระดบัการจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่การจดัการความรู้ทั้ง 4 ดา้น คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้และ
การสืบคน้ความรู้ และการถ่ายโอนความรู้และการใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

2. พนักงานมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการจดัการความรู้โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัขององคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของพนกังานฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึง
ได้แก่ ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองค์กร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการจดัการความรู้โดยรวมของพนกังานฝ่ายสนบัสนุน เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกทุกดา้นยกเวน้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการจดัการความรู้ในดา้นการจดัเก็บความรู้และการสืบคน้ความรู้ 
 

G. Schreiber (อ้างในสุรชาติ ณ หนองคาย, 2550) ท าการวิจยักลุ่มสหภาพยุโรปพบวา่การ
จดัความรู้ในองคก์ารตอ้งพิจารณาให้รอบคอบทั้ง 3 ระดบัจากล่างสู่บน คือ ระดบับุคล ระดบัทีม/
กลุ่มงาน และระดบัองค์การ การวิเคราะห์ความรู้และสังเคราะห์ความรู้ท่ีใช้ร่วมกนัในองค์การจึง
ตอ้งวเิคราะห์ 3 ระดบั คือ พฒันาให้คนในองคก์ารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person หรือ 
Learning Agent) การพฒันาทีมให้เป็นทีมแห่งการเรียนรู้ (Learning Team) และหลายๆ ทีมรวมกนั
เป็นองคก์รก็คือการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แนวทาง
ของกลุ่มน้ีเรียกวา่ CommonKADS (Common Knowledge Analysis and Diagnosis System) เป็น
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วิธีการท่ีมีความเป็นรูปธรรมมาก เพราะใชว้ิธีการแยกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจดัเป็นแบบจ าลอง
โดยระบุองคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบความรู้ (Domain) อยา่งชดัเจนจนสามารถน าไปป้อน
เป็นขอ้มูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละช่องทางความรู้ (Web Portal) ท่ีออกแบบให้
เหมาะสมกบัลกัษณะส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบความรู้ได ้การจดัการความรู้แบบน้ีจึงเป็นวิธีท่ี
จบัตอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถแปลงความรู้แฝงในตวับุคคลออกมาให้เป็นความรู้ชดัแจง้ได ้โดยมี
ขั้นตอนส าคญัรวม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอบเขตความรู้และเป้าหมายความรู้ โดยเร่ิม
วิเคราะห์ภาพรวมขององคก์าร ตั้งแต่โครงสร้างและลกัษณะส าคญัขององค์การทั้ง 3 ระดบั ขั้นท่ี 2 
การแสวงหาความรู้ระดบัองค์การ เป็นการแสวงหาว่าองค์การตอ้งใช้ความรู้ในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ใดบ้าง โดยเป็นการอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัในการปฏิบติัการ และความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ ขั้นท่ี 3 การ
แสวงหาความรู้ระดบัทีมหรือระดบังาน ภายใตอ้งคก์ารจะประกอบดว้ยทีมหรือกลุ่มงานต่างๆ ซ่ึงจะ
มีกระบวนการท างานเป็นสองแบบคือปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีหรืองานประจ า และการ
ปฏิบติัภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ขั้นท่ี 4 การแสวงหาความรู้จากผูป้ฏิบติังาน ในทีมหรือ
ในกระบวนงาน อาจถามค าถามต่อไปน้ีแลว้น ามาประมวลเป็นความรู้เป้าหมายเพื่อจะไดร้วบรวม
และพฒันาใหเ้ป็นระบบ  

CommonKADS เป็นแนวทางการจดัการความรู้ท่ีรวมผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ี
ใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาพรวมทั้งระดบัองคก์าร ระดบัทีมหรืองาน และระดบับุคคล เม่ือไดผ้ล
วเิคราะห์ สังเคราะห์และวนิิจฉยัแลว้ จะน าไปบนัทึกไวใ้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์าร 
จึงถือวา่เป็นวธีิการท่ีแปลงความรู้ภายในบุคคลออกมาเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมาก
จึงไดน้ าแนวทางของ CommonKADS มาเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

 

จากงานวจิยั สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ในองคก์รเป็นเครืองมืออยา่งหน่ึงในการ
พฒันาองคก์รให้สามารถน าความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่มาใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขนัไดใ้นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การน า CommonKADS มาวิเคราะห์สังเคราะห์
ความรู้ในองคก์รจะสามารถแปลงความรู้แฝงในตวับุคคลออกมาใหเ้ป็นความรู้ชดัแจง้ได ้นอกจากน้ี
การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจดัการความรู้ของดว้ยการท าระบบการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management System: KMS) จะช่วยส่งเสริมให้การจดัการความรู้ สร้าง รวบรวม 
จดัเก็บ กระบวนการจดัการ และแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้านโดยง่าย สะดวกในการคน้หาความรู้มาใชง้าน และท า
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไดท้ัว่ถึงทั้งองค์กร ทั้งน้ีผูน้  าองค์กรจะตอ้งมีนโยบายและแนวทางการ
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ปฏิบติัท่ีชัดเจน สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมในองค์กรให้เอ้ือต่อการจดัการความรู้ และมี
งบประมาณสนนัสนุนการด าเนินการอยา่งเพียงพอ 

 
6.  ตัวช้ีวดัการวจิัย 
 
 ตวัช้ีวดัการวจิยัของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบไป
ดว้ย 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1) การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2) ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

 
6.1 การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 1 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้พฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบั

ระดบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารด าเนินภารกิจของมหาวทิยาลยับรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย 9 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (ส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555) 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
(1) ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ประกอบไปดว้ย

เกณฑม์าตราฐาน ดงัน้ี 

                                                 
1 ดูเพิ่มเติม คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 
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1) มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนดา้นการวจิยัของส่วนงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2) มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
3) มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละใหค้วามรู้ดา้น

จรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4) มีการจดัสรรงบประมาณของส่วนงาน เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
5) มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของส่วน

งานอยา่งนอ้ยในประเด็นต่อไปน้ี 
- หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์หค้  าปรึกษา

และสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัฯ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการวจิยั 
- กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดง

งานสร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (Visiting Professor) 
6) มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุก

ประเด็น 
7) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคข์องส่วนงาน 
มีเกณฑก์ารประเมินดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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(2) ตัวบ่งช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประกอบไปดว้ยเกณฑม์าตราฐาน ดงัน้ี 

1) มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2) มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3) มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร์องคค์วามรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ได้
จากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4) มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5) มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
น าไปใชป้ระโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

6) มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร หรือการจดแจง้ความ
เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และมีการยืน่จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร หรือการจดแจง้ความเป็นเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ  

มีเกณฑก์ารประเมินดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 

จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ ตามเกณฑ ์

ทัว่ไป 
 
 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ ตามเกณฑ ์

ทัว่ไป 
 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ ตามเกณฑ ์

ทัว่ไป 
 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ัว่ไป 

 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑท์ัว่ไป และ 
ครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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(3) ตัวบ่งช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทข้ึนไปต่อคน และมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

1)  ค านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

                            =
                                            

                                    
 

2) แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

                                             x 5
                                           �         5

�           =
 

 
(4) ตัวบ่งช้ี 5 (สมศ.) งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

การวิจยัเป็นพนัธกิจหน่ึงท่ีส าคญัของของสถาบนัอุดมศึกษา การด าเนินการตามพนัธ
กิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจยัท่ี
ตีพิมพแ์ละจ านวนผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติกบัจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยัประจ า  ในกรณีท่ีบทความวิจยัของอาจารยท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ร่วมกบันกัศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษาจะนบัไดเ้ม่ืออาจารยเ์ป็นเจา้ของโครงการวิจยันั้น และมีเกณฑ์การพิจารณาดงั
ตาราง 7 และ 8 ดงัน้ี 
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ตาราง 7 ระดับคุณภาพบทความวจัิยทีต่ีพมิพ์ 
 

น า้หนัก ระดับคุณภาพ 
0.25 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบั

นานาชาติหรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล Thai-
Journal Citation Center (TCI) 

0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพบ์ญัชีรายช่ือวารสารระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI และ Scopus 

 
ตาราง 8 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ 

 

น า้หนัก ระดับคุณภาพ* 
0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาซียน 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

หมายเหตุ : * องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
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วธีิการค านวณ 

                                           � 
                     

                                           
x 100

 
เกณฑก์ารประเมิน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน 

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัในตาราง 9 บญัญติัไตรยางศเ์ทียบจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

ตาราง 9 บัญญตัิไตรยางศ์เทียบจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

การคิดคะแนนระดบัคณะ ให้น าคะแนนท่ีคิดไดข้องแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ียและการคิด
คะแนนระดบัสถาบนัใหน้ าคะแนนท่ีคิดไดใ้นแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 

(5) ตัวบ่งช้ี 6 (สมศ.) งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปสู่การ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีดงัน้ี 
1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น ผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์แก่

สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ท่ีท  าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแ้ก่ การใช้
ประโยชน์ดา้นสาธารณสุข ดา้นการบริหารจดัการส าหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวิถีชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

2) การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัเชิงนโยบายใน
การน าไปประกอบเป็นขอ้มูลการประกาศใชก้ฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย
องคก์ร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 

3) การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปสู่การ
พฒันาส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เป็นตน้ 
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4) การใช้ประโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดบัจิตใจก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใชใ้นโรงพยาบาล ซ่ึงได้
มีการศึกษาและการประเมินไว ้

วธีิการค านวณ 

                                     � 
                   

                                           
x 100

 
เกณฑก์ารประเมิน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อ ยละ 20  เท่ากบั 5 คะแนน 

ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
 

(6) ตัวบ่งช้ี 7 (สมศ.) ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 
เกณฑก์ารพิจารณา โดยการก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ  

 
ตาราง 10 ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวชิาการ 
0.25 บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ 
0.50 บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตาม

เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือต าราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผูท้รงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก ์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 
วธีิการค านวณ 

                                            �     
                                           

x 100
 

เกณฑก์ารประเมิน ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20  เท่ากบั 5 คะแนน 
ทุกกลุ่มสาขาวชิา 
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6.2  ค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปี 2 
 ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปีถือเป็นกระบวนการหรือกลไกอย่างหน่ึงท่ี
ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนแผนการพฒันาการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบา ยให้ส่วนงานต่างๆ จัดท าค ารับรองการปฏิบติังานตั้ งแต่ปี 
งบประมาณ 2553 เป็นตน้มา และให้มีการลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างผูบ้ริหารส่วนงานใน
ฐานะผูท้  าค  ารับรองกบัท่านอธิการบดีในฐานะผูรั้บค ารับรอง เพื่อร่วมกนัด าเนินงานตามแผนให้
เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มข้ึน ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี
ประกอบไปดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554) 

1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพในระดบัสากล 
2. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันางานวิจยัและสร้างนวตักรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

เรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของทอ้งถ่ิน ประเทศ และสากล  
3. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาการบริการวชิาการและการใหบ้ริการบนฐานความตอ้งการ

ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
4. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยทอ้งถ่ินลา้นนา

และกลุ่มชาติพนัธ์ุ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั 
6. ยทุธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันางานวิจยัและสร้างนวตักรรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของทอ้งถ่ิน 
ประเทศ และสากล ประกอบไปดว้ย 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  จ านวนผลงานวจิยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

ตวัช้ีวดัท่ี 2  จ านวนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน Refereed journal 
หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

ตวัช้ีวดัท่ี 3  จ านวนเงินทุนวจิยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายนอก/
ภาคการผลิต 

                                                 
2 ดูเพิ่มเติมท่ีคู่มือตวัช้ีวดัเพื่อจดัท าค ารับรองการปฏิบติังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 4  ร้อยละของอาจารยแ์ละนกัวจิยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการท าวจิยั นวตักรรม 
หรืองานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารยแ์ละนกัวจิยัทั้งหมด 

ตวัช้ีวดัท่ี 5  จ านวนโครงการวจิยัท่ีร่วมบูรณาการกบัประเทศกลุ่มอาเซียนและ
นานาชาติ (ตวัช้ีวดัเลือก) 

ตวัช้ีวดัท่ี 6  จ านวนผลงานวจิยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดย้ื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ (ตวัช้ีวดัเลือก) 
 

7.  ค าจ ากดัความ 
 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมค าจ ากดัความและความหมายของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
ไว ้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของค าจ ากดั
ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการระเบียบวิธี
วจิยัท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิาเพื่อใหเ้ปิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้เดิม  

ประเภทของงานวิจยัสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามคุณลกัษณะของงานวิจยั เช่น 
จากประโยชน์หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั ลกัษณะของขอ้มูล ระดบัการศึกษาตวัแปร 
ชนิดขอ้มูล และระเบียบการวิจยั เป็นตน้ วิจารณ์ พานิช (2546, น.12) ไดแ้ยกประเภทของโครงการ 
วจิยัตามผลลพัธ์ท่ีตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ทุนวิจยัเชิงวิชาการ โครงการวิจยัท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการ 
ผลลพัทท่ี์มุ่งหวงัของทุนวจิยัเชิงวชิาการ คือ ผลงานวจิยัท่ีน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวงการวชิาการและ
หากตอ้งการผลงานท่ีมีคุณภาพสูงจะตอ้งระบุให้ชดัเจนว่า การตีพิมพ์เผยแพร่ในท่ีน้ี ตอ้งการให้
ตีพิมพใ์นวารวิชาการระดบันานาชาติ ซ่ึงหมายความวา่จะตอ้งเป็นวารสารท่ีมีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพของตน้ฉบบัอยา่งเขม้งวด บทความท่ีน าลงตีพิมพไ์ดรั้บการดชันีไวใ้นฐานขอ้มูลผลงานวิจยั
ท่ีเป็นฐานขอ้มูลนานาชาติและเป็นฐานขอ้มูลท่ีคดัเลือกตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลท่ีน าเขา้เก็บ
อยา่งพิถีพิถนั  

2. ทุนวิจยัและพฒันา โครงการวิจยัประเภทท่ีหวงัน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์
โดยตรง ผลลพัท์ท่ีมุ่งหวงัของทุนวิจยัและพฒันา คือ ผลการวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ซ่ึง
หมายความวา่ “ผูใ้ช”้ ผลงานวิจยัจะตอ้งเขา้มาร่วมตั้งโจทยด์ว้ย หรือถา้ผูใ้ชจ้ะเป็นผูริ้เร่ิมตั้งโจทยก์็
จะยิ่งดี ยิ่งถา้ “ผูใ้ช”้ เขา้ร่วมวิจยัในโครงการ โดยการร่วมลงทุนในโครงการหรือร่วมลงมือท างาน
วจิยัก็จะยิง่ช่วยใหม้ัน่ใจไดม้ากข้ึนวา่ ผลงานวจิยัจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์จริง 
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3. ทุนวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน โครงการวจิยัประเภทท่ีหวงัผลการเรียนรู้ของชาวบา้นหรือเกิด
การ “ติดอาวุธทางปัญญา” (empowerment) แก่ชาวบา้น ผลลพัท์ท่ีมุ่งหวงัของทุนวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน 
คือ การเรียนรู้ของชาวบา้นหรือการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ชาวบา้นในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้
เป็นกลุ่มและเรียนรู้จากการแกปั้ญญาให้แก่ชาวบา้นในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเรียนรู้
จากการแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินหรือกลุ่ม หรือจากการพฒันาโอกาสให้เกิดเป็นผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ี
เป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี งานวจิยัยงัแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ สถาบนัหรือจงัหวดั ชาติ ภูมิภาคอาเซียน 
และนานาชาติ (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 และฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555) 

 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมีการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มวิชาทางศิลปะ ตามการจดักลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแ้ก่ ทศันศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะ การ
แสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International 
Classification of Education ไดแ้ก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยมีผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวทางการทดลองหรือการพฒันาจากแนวคิด
การสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นตน้แบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้าง  
สรรค์ยงัครอบคลุมไปถึงส่ิงประดิษฐ์และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางท่ีมีคุณค่าและ
คุณประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ  

 

การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรคใ์นลกัษณะส่ิงตีพิมพ ์การจดันิทรรศการ 
(Exhibition) การจดัการแสดง (Performance) หรือการจดัประกวด ซ่ึงเป็นการน าเสนอผลงาน
ศิลปะๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบท่ีผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการ
จดัการน าเสนอการเผยแพร่ในระดบันานาชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอม 
รับในวงวชิาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ ประกอบดว้ย
ศิลปินแห่งชาติ ผูท้รงคุณวฒิุ และนกัวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการ 

 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ (2555, น.134) ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 
2. งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
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3. งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ เป็น
โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน 

4. งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of 

South East Asian Nation) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า 

การเผยแพร่ในระดบัอาเซียน เป็นการเผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่
จ  าเป็นตอ้งไปแสดงในต่างประเทศ 

5. งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้ง
ส าหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียน) 

ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถาน 
ศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย  

 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบัชาติและมีช่ือปรากฎในฐานบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดย
ส านกังานฯ หรือวารสารวชิาการท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Center (TCI)  
 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ (Journal) ท่ีปรากฎอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล 
เช่น ฐานขอ้มูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือในฐานขอ้มูลสากลอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบันานาชาติ และมีช่ือปรากฎในบญัชีรายช่ือเผยแพร่โดยส านกังานฯ  

 

งานวจัิยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั
ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation 
Index Center (TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศ สมศ.  

 

งานวจัิยทีไ่ด้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวจิยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฎอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล เช่น ฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ฐานขอ้มูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
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หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือวารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัท่ี
ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดบัชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานหรือคณะกรรมการ
จดัการประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย  ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขานั้นๆ นอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  

 

งานวจัิยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยั
ท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานหรือคณะ 
กรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รง 
คุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนงัสือท่ี
ผา่นกระบวนการกลัน่กรองและไดรั้บการรับรองคุณภาพแลว้ ตามเกณฑ์ของ กพอ. เร่ืองหลกัเกณฑ์
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่าผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ 
(Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนงัสือ (Book) ตอ้งเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองผลงานก่อนตีพิมพ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

- บทความวชิาการ หมายถึง เอกสารทางวชิาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบมีขอ้ความรู้
ท่ีสะทอ้นมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจยั โดย
จดัท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน 

- ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบ 
สนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลกัสูตรก็ไดโ้ดยมีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และสะทอ้นให้เป็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบั 
อุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ
หรือผูอ่้านทัว่ไป โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรหรือตอ้งน ามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีเอกภาพ มีรากฐาน
ทางวิชาการท่ีมัน่คงและให้ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวชิาการใหแ้ก่สาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวเน่ือง 
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จรรยาบรรณนักวจัิย หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบติัของนกัวิจยัทัว่ไปเพื่อให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสมตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวจิยั ดงัน้ี  

1. นกัวจิยัตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
2. นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวิจยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บั 

หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
3. นกัวจิยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
4. นกัวจิยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติ 

หรือไม่มีชีวิต 
5. นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
6. นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
7. นกัวจิยัพึงน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. นกัวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
9. นกัวจิยัพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั 

 

 
 
 
 


