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ค าน า 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  
โดยมีการจัดประชุมบุคลากร ทบทวนระบบและกลไกการจัดการความรู้โดยก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งแผนการจัดการความรู้ที่
มุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการด าเนินการในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบการท างาน 

กลุ่ม FMS E-Form ได้ก าหนดองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้มติในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง“การให้บริการ
ด้วยระบบ E-Form” 

ชุมชนนักปฏิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งกลุ่มความรู้ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของคณะวิทยาการจัดการเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี ้

ด้วยส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯหนึ่งใน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือ การปฏิบัติงานให้บริการด้านการเรียนการสอน ในการนี้จากจัดตั้งกลุ่มความรู้

สมาชิกได้ท าประชุมปรึกษาค้นหาภาระงานหรือปัญหาจากการปฏิบัติงานของภาระงานประจ าแต่ละฝ่ายงาน 

พิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่าจะน าปัญหาการให้บริการเบิกยืม-คนือุปกรณใ์นการเรียนการสอนจากที่ปัจจุบันมี

การจดบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและชิน้ส่วนกระดาษให้เป็นเป็นรูปแบบจัดเก็บและบันทึกด้วยระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและขจัดปัญหาที่มัก เกิดขึ้นเป็นประจ าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

๑ นิภาวรรณ ธาราศักดิ ์ คณะวิทยาการจัดการ คุณอ านวย 

๒ สายบัว นนท์ศิลา คณะวิทยาการจัดการ คุณลิขติ 

๓ ณัฏฐิญา นุชนาง คณะวิทยาการจัดการ คุณลิขติ 

๔ สมภพ บุญคุม้ คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

๕ ภคพร   เดชอนันต ์ คณะวิทยาการจัดการ คุณประสาน 

๖ ปิยะกาญจน ์  อภิชัยกุล คณะวิทยาการจัดการ คุณประสาน 

๗ นพพล สินสืบผล คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

๘ พัชราภรณ ์ สีลาดเลา คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

๙ กันยากร สุจรติเนติการ คณะวิทยาการจัดการ คุณวิศาสตร ์

๑๐ สุวิมล วจีทองรัตนา คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

๑๑ วรเชษฐ์ เอี่ยมมัน่ คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

๑๒ วชิรศักดิ ์ ถิ่นทวี คณะวิทยาการจัดการ คุณวิศาสตร ์

๑๓ สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาต ิ คณะวิทยาการจัดการ คุณวิศาสตร ์

๑๔ นาวิน ศรีแสง คณะวิทยาการจัดการ คุณกจิ 

* บทบาทหน้าท่ี ระบุต าแหนง่ : คุณอ านวย คุณลิขติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร์
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้     มีแนวคิดที่เชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร(People 
are our most important asset) เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้องค์กรบรรลุจุดประสงค์ และ
เป้าหมายโดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่ง
เป็นเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ที่ท าให้เกิดการเติบโต และสร้างงานในอุตสาหกรรมทุก
รูปแบบ การที่องค์กรจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับวงจรการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมี
กระบวนการที่เป็นระบบ ในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ 
กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) นั่นเอง 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “KM” คือ การรวบ รวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล เอกสาร องค์การ หรือชุมชน มาจัดระเบียบ พัฒนา แล้วจัดเก็บให้อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทางการบริหารองค์การให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การต่อ
ยอดความรู้ การแบ่งปันภูมิปัญญา และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนหรือองค์การ เพ่ือความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
 “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
 “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่าง
ง่ายและรวดเร็วขึ้น  
 “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือท าให้
เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

มีผู้ให้นิยามความหมายของการจัดการความรู้ไว้มากมาย ผู้เขียนเลือกน าเสนอความหมาย ของ KM 
ในลักษณะของKnowledge Sharing (KS) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประเด็นส าคัญ 
  ArthurAnderson Business Consulting (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547:21)   การ
จัดการความรู้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กร รวบรวม ค้นหา แลกเปลี่ยนความรู้และน ามาใช้ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร 

Carla O’Dell และ Jackson Grayson (อ้างถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ 2547:21) กล่าวว่า การ
จัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะท าให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการ ภายในเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งช่วยท าให้
เกิด การแลกเปลี่ยน และน าความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้การ
จัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือที่จัดการกับตัวความรู้โดยตรง แต่เป็นวิธีการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีระหว่างกัน 
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คุณค่าของ KM ที่มีต่อหน่วยงาน 
1. ท าอย่างไร จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัว คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
2. คนในหน่วยงาน ท างานแบบต่อยอดความรู้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ 
3. คนในหน่วยงานไม่ต้องท างานแบบลองผิดลองถูก มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการ

ท างาน ท าให้ประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และได้ผลผลิตมาก ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
4.  หน่วยงานได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อคนออกจากหน่วยงานไปแล้ว 
ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ยังคงอยู่กับหน่วยงาน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะ 

ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
1.การบ่งชีค้วามรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง 
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation andAcquisition) เป็นการรวบรวม
สืบค้นความรู้ทั้งความรู้ซัดแจ้ง(Explicit Knowledge)จากเอกสาร หรือความรู้ฝังลึก(Tacit Knowledge) ที่อยู่
ในตัวบุคคลจากภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ ในการสร้างแสวงหา 
ความรู้ที่เหมาะสม เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล 
เช่น การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่าง เป็นระบบในอนาคต 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการ
ปรับปรุงแบบเอกสารความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขั้นตามความรู้ที่ 
เปลี่ยนแปลงไปโดยการประชุมพิจารณาร่วมกันหรือการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้นเช่น 
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ด้อง การได้
ง่ายและสะดวก โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุน ผ่านรูปแบบต่างๆ เซ่น เว็บไซด์ 
กระดานข่าว และบอร์ดประซาสัมพันธ์ความรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board เป็นต้น  

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ท าได้หลายวิธีการ เป็นการน าความรู้เข้า
สู่เวทีแลกเปลี่ยน โดยสามารถท าได้หลายวิธีการ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

● กรณีท่ีเป็นความรู้ซัดแจ้ง(ExplicitKnowledge)อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” 
ความรู้มักเป็นแบบทางเดียว เซ่น จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ต้น 

● กรณีท่ีเป็นความรู้ฝังลึก(TacitKnowledge)อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้
ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น อาจจัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน, 
กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมซนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยน
งาน, การยืมตัว, เวทีแลก เปลี่ยน ความรู้ เป็นด้น 
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7.การเรียนรู้ (Learning) ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ การ น าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
มุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 1. การจัดการความรู้คือ การบริหารจัดการเพ่ือให้ “คน” ที่ต้องการใช้ความรู้ ได้รับ“ความรู้”ที่
ต้องการใช้ใน“เวลา”ที่ต้องการ (Right Knowledge, Right People, Right Time) (American Promotion 
and Quality Center, APQC)   

2.การจัดการความรู้คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ก.พ.ร.) 

3. การจัดการความรู้คือเครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ 
1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะมีความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างานการ
จัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติ งานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร 
เพ่ือสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม (วิจารณ์ พาณิช) 

4. กิจกรรมที่ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ได้แก่ (วิจารณ์ พาณิช)  
(1) การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ปัญหา 
(2) ก าหนดผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นคนภายในองค์กร ท าตารางรายชื่อและ 

วิธีติดต่อ  
(3) ดึงเอาความรู้ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้และกระจายความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  
(4) จัดท าโครงสร้างความรู้เพ่ือให้ข้อมูลเป็นระบบ เข้าถึงง่าย และน าไปใช้ได้ง่าย 
(5) จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยอาจเป็นการประชุม

ตามปกติ หรือผ่านการสื่อสารทางไกลรูปแบบต่างๆ  
(6) จัดกระบวนการกลุ่มให้คนจากต่างพ้ืนที่ได้ท างานแก้ปัญหาร่วมกัน และผลัดกันท าหน้าที่

ผู้จัดการ ความรู้ 
(7) ค้นหาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในความรู้และทักษะที่เป็นหัวใจของความส าเร็จ

ของ องค์การ และหาทางให้ได้อยู่ในองค์การไปนานๆ  
(8) ออกแบบการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประเมินและ

พัฒนา ความรู้ของแต่ละคนในองค์การ 
(9) ส่งเสริม ให้รางวัล หรือยกย่อง ปฏิบัติการที่น าไปสู่การแบ่งปันข้อมูลและด าเนิน 

การเพ่ือป้องกัน ไม่ให้มีการปิดบังข้อมูล  
(10) สร้างเครื่องอ านวยความสะดวกในการค้นหาและประยุกต์ใช้ความรู้  
(11) วัดเพ่ือหาทางจัดการความรู้ให้ดีขึ้น “ต้นทุนทางปัญญา”  
(12) ท าความเข้าใจแนวโน้มของลูกค้า โดยศึกษาข้อมูลจากจุดให้บริการเก่ียวกับความ

ต้องการความพึงพอใจ และรสนิยมของลูกค้า  
จุดหมายปลายทางของการจัดการความรู้ไม่ใช่ความเป็นเลิศของการจัดการความรู้ เช่น การมี

คลังความรู้ที่ทันสมัยครบถ้วน การมีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง



 

5 

 

บุคลากรอย่างทั่วถึง ฯลฯ ความเป็นเลิศของการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการ
จัดการความรู้ องค์กรต่างๆด าเนินการจัดการความรู้เพื่อสิ่งต่อไปนี้ (เรียงล าดับตามจ านวนผู้เห็นด้วยจากมาก
ไปน้อย) 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
2. ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม  
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
4. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร  
5. เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น  
 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ มี 3 ประการ ดังนี้  

  1.การพัฒนาคน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ สูงขึ้น ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น โดยที่บุคลากรระดับต้น ระดับกลางจะได้ประโยชน์มากที่สุด 

 2.การพัฒนางาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ เช่น ผดิพลาดน้อยลง รวดเร็วขึ้น มีประ 
สิทธิผล เช่น ลดต้นทุน ผลผลติสูงขึ้น เกิดนวัตกรรม 

  3.การพัฒนาองค์กร ท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้จะต้องท าอะไรบ้าง และท า
อย่างไร เรื่องนี้จะเข้าใจได้ดีขึ้นถ้ารู้ว่าความรู้คืออะไรเสียก่อน มีหลายความเห็นหลายมุมมองเก่ียวกับความรู้ 
เช่น  

1. ความรู้ คือ 1) สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้ง 
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 2) ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 3) สิ่งที่ได้รับมา
จากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ 4) องค์วิชาในแต่ละสาขา(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542)  

2. ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิด
เป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา ส่วน
สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ มีบริบทซึ่งเกิดจากความเชื่อ สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้ใช้สารสนเทศ นั้นๆ มักจะอยู่ใน
รูปข้อมูลที่วัดได้หรือจับต้องได้ สารสนเทศอาจมีข้อจ ากัดเรื่องช่วงเวลาที่จะใช้และขอบข่ายของงานที่จะ
น ามาใช้ ส่วนข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความ (Hideo 
Yamazaki)  

3. ความรู้คือ 1) สิ่งที่เมื่อน าไปใช้จะไม่หมดหรือสึกหรอแต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น 2) 
สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ 3) สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ 4) สิ่งที่เกิดข้ึน ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นั้น 5) สิ่งที่ขึ้นกับ
บริบท และกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ ความรู้มี 2 ยุค ความรู้ที่เราคุ้นเคยกันเป็น ความรู้ยุคที่ 1 แต่
ความรู้ที่เน้นในเรื่องการจัดการความรู้เป็นความรู้ยุคที่ 2 ความรู้ยุคที่ 1 เป็นความรู้ที่ สร้างข้ึนโดยนักวิชาการ 
มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นความเป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิชาการ มีการ
จ าแนกแยกแยะ เป็นความรู้เฉพาะสาขาวิชาการ เป็นความรู้ที่เน้นความลึก ความเป็นวิชาการเฉพาะด้าน 
ความรู้ยุคที่ 2 เป็นความรู้ที่ผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมของบุคคลและองค์กร เป็นความรู้ที่ใช้งานและสร้าง
ขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง โดยอาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้
จากภายนอกมาปรับแต่งเพ่ือการใช้งาน หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ในการท างาน ความรู้เหล่านี้มี
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ลักษณะบูรณาการและมีความจ าเพาะต่อบริบทของงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กรนั้นๆ (นพ.
วิจารณ์ พานิช) 
 
การด าเนินการจัดการความรู้   

กลุ่มความรู้ฯ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ในการจัดการความรู้ได้ก าหนดแผนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็น 

ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน
จ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม ที่ท าโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด 
เริ่มด าเนินการโดยที่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่
ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่ส าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และ,นิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของ
พนักงาน และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 

2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการ เรียนรู้ขององค์กร 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง สัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การ
ท างานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึงการท างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือ
คุณภาพสูง เป้า หมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการ
จัดการความรู้ร่วมกัน มีขุมความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส าหรับใช้งานของตนคน
เหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอด เวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียง
บางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภาย นอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อ
สภาพของตนและทดลองใช้งาน การจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณา
การอยู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการ
จัดการด้วย 
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1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกมีการจัดประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยได้พิจารณาสกัดข้อปัญหาการ

ให้บริการเบิกยืม-คืนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนโดยสามารถระบปัญหาที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง (ปัญหาที่มัก

เกิดซ้ าๆ) ได้แก่ นักศึกษามาขอเบิกยืมอุปกรณ์มักให้รายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนหรือจ าไม่ได้ท าให้เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการให้ยิมอุปกรณ์ได้เนื่องจากตามแบบฟอร์มต้องระบุรายละเอียดที่จ าเป็นให้

ครบถว้น เช่น หมายเลขห้องเรียนที่ต้องการน าอุปกรณไ์ปใช้ , ชื่ออาจารย์ผูค้วบคุมประจ ารายวิชา , เวลาที่ท า

การขอยืมไปใช้-เวลาที่ต้องคนือุปกรณ ์และตลอดจนนักศึกษายืมอุปกรณ์ไปแล้วไม่คืนตามก าหนดเวลา หรือ

แม้แต่ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาทิเช่น การลืมจดบันทึกหรือการจดบันทึกไม่ครบถ้วน , การ

ตีความลายมือของผู้ปฏิบัติงานคนกอ่นหน้า , เอกสารจดบันทึกหรือชิ้นส่วนกระดาษจดบันทึกฉีกขาดหรือสูญ

หายกอ่นเวลาอันควร เป็นต้น 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ข้อสรุปว่าความต้องการของผลลัพธ์อันจะท าให้บรรลุ

วัตถุปประสงคข์องการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการให้บริการการเรียนการสอน

ด้วยระบบ E-Form ควรจะต้องมีระบบสารสนเทศที่จะมาช่วยแกป้ัญหาและใช้งานควรตอบโจทย์ดังต่อไปนี้ 

1 มีความสะดวกในการใช้งานระบบ 

2 ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องครบถว้นครอบคลุมการส าหรับการติดต่อ ติดตามและแก้ปัญหา 

3 ต้องเป็นการสั่งงานและเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 ต้องลดปรมิาณการเก็บขอ้มูลเป็นเอกสารหรอืกระดาษ 

5 การใช้งานต้องมีความยืดหยุ่นและง่ายเรียนรูใ้ช้งานได้ได้กับบุคลากรทุกระดับ 

6 สามารถปรับแก้เพิ่มขยายระบบได้ในอนาคต 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

จากการที่สมาชิกกลุ่มได้มีการก าหนดความต้องการความรู้ (Need of Knowledge)  
เรื่อง การให้บริการด้วยระบบ E-Form เพ่ือให้ทราบว่าความรู้ใดบ้างท่ีต้องมี อยู่ที่ใด อยู่กับใคร และ จะไป
เสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศท่ีไหน ความรู้ที่สามารถหาได้มีอยู่ 2 รูปแบบคือความรู้ที่อยู่ในรูป
เอกสาร (Explicit Knowledge)และความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  

ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) จะด าเนินการดังนี้ 
  - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้จากเอกสาร ต ารา และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์  
  - วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตรวจสอบ 
      กลุ่มบริหารส านักงานด าเนินการในการเสาะแสวงหาความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) จากทั้งแหล่งสารสนเทศภายในและภายนอก ซึ่งลักษณะข้อมูลมีอยู่ 2 รูปแบบคือ  
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แบบที่ 1 อยู่ในหนังสือเอกสาร ที่สามารถจับต้องได้  และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง   
แบบที่ 2 อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

ออกมาใช้ในการท างานและการตัดสินใจ  การสืบค้นโดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากผ่านระบบสาร สนเทศ  
ความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จะถอดออกมาได้อย่างไร 

วิธีการถอดความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) - การถอดองค์ความรู้จากบุคลากร
ภายใน /ภายนอก  จะแบ่งออกเป็น 
การถอดบทเรียนจากสมาชิกภายใน/ภายนอกกลุ่มที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

1. จัดท าประเด็นความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.   รวบรวมความรู้จากผู้ที่เก่ียวข้อง สรุปขุมความรู้ เพื่อสกัดเป็นแก่นความรู้ 
3.   ประชุม เพื่อจัดหัวข้ออบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จากภายนอก  
4.   วิเคราะห์ความจ าเป็นของการพัฒนา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   -ประชุมกลุ่มย่อย   
- สร้างความเข้าใจ 

  -ประชุมกลุ่มย่อยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการท างานเดิม จากสมาชิกภายในกลุ่มโดย
โดยใช้การเล่าเรื่องจากตัวบุคคลทุกคน 
  -สกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
  -จัดท าประเด็นความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลความรู้  กลุ่มบริหารส านักงานสามารถด าเนินการในการเสาะ
แสวงหาความรู้แบบชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) จากทั้งแหล่งสารสนเทศภายในและภายนอกกลุ่มบริหาร
ส านักงาน ซึ่งลักษณะข้อมูลมีอยู่ 2 รูปแบบคือ แบบที่อยู่ในหนังสือเอกสาร ที่สามารถจับต้องได้ กับที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ในการท างานและการ
ตัดสินใจโดยอาจจะวิธีสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในกลุ่มบริหารส านักงานผ่านระบบ อินทราเน็ต 
(Intranet) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายภายในกลุ่มบริหารส านักงาน อาจให้มีการเขียนปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
ใส่ไว้ในคลังความรู้ของกลุ่มบริหารส านักงาน  
 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

การจัดการฐานขอ้มูล เข้าใจกลไกลวธิีการการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร ์

ข้อมูลทรัพยากรและอุปกรณก์ารเรียนการสอน จัดรวมสรุปเป็นรายการข้อมลูโดยมีรายละเอียดและ

จ านวนที่แนน่อนเพือ่เป็นข้อมลูให้ระบบ E-From  

ระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดสรา้ง การใช้งานระบบแบบฟอร์มอิลเล็กทรอ

นิกส์ส าหรับน าไปสรา้งแล้ใชง้านระบบ E-From 

ข้อมูลตารางเรียนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูประกอบการยืนยนัและการบันทึก
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ข้อมูลของผู้เรยีน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปด้วยโปรแกรมประเภท 

Spread Sheet (Microsoft Excel) 

เป็นการดึงข้อมูลสรุปใหอ้ยู่ในรูปแบบรายงานทีอ่่าน

เข้าใจง่ายเพื่อการวเิคราะหต์ดัสินใจและสรุปความ

ข้อมูล 

 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู ้ได้น าความรูเ้รื่องการให้บริการด้วยระบบ E-From ไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน ในคร้ังแรกเร่ิมกลุ่มความรูไ้ด้มีแนวคดิและด าเนินการโดยการใช้วิธีการอย่าง

ง่ายแตม่ีประสิทธิภาพโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ประยุกตใ์ช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ซึ่งเมือ่

ด าเนินการและทดสอบปฏิบัตแิล้วระยะหนึ่งพบวา่เนื่องจากปรมิาณข้อมลูของฐานขอ้มลูรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 

File งานลักษณะนีม้ีจ านวนมากส่งผลให้การเปิดใช้งานแตล่ะครัง้ใช้เวลาในการประมวลผลและจดัเก็บบันทึก

คอ่นข้างใช้เวลาสงูท าให้เกิดปญัหาผู้รับบริการหรอืนักศึกษารอคอยด้วยระยะเวลาที่นานกวา่การให้บริการ

ปกติ  

                 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับขอ้มูลการขอใช้บริการห้องเรียน

ผ่านการจดบันทึกด้วยกระดาษ 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับขอ้มูลการขอใช้บริการห้องเรียน

ผ่านการบันทึกข้อมูลสถานการณ์

ยืม-คืน ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel 

การน าโปรแกรม Microsoft Excel 

เข้าใช้งานแทนการจดบันทึกด้วย

กระดาษ 

กระบวนการรับคืน 

รับอุปกรณ์และท าเครื่องหมายลง

บนกระดาษบันทึก 

กระบวนการรับคืน 

บันทึกข้อมูลสถานการณ์ยืม-คืน 

ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

การน าโปรแกรม Microsoft Excel

เข้าใช้งานแทนการจดบันทึกด้วย

กระดาษ 

 

 ผลที่เกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติจากการส ารวจความพึง

พอใจยังส่งผลชีชั้ดถงึปัญหาการให้เวลาบริการที่มีระยะเวลาเพิ่มขึน้ ซึ่งกลุ่มความรู้ได้ตระหนักและเริ่มท าการ

ประชุมทบทวนการแก้ปัญหาใหม่อีกคร้ัง 
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5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

กลุ่มความรู ้FMS E-Form ไดป้ระชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการน า

กระบวนการ/วิธีปฏิบตัิงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัต ิโดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู ้ดังนี้ 

          โดยจากการประชุมได้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพโดยได้ศึกษาถึงการ

น าระบบเว็บไซต์ส าเร็จรูปมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาระบบ E-Form ซึ่งเป็นสร้างแบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Word Press (ซอฟท์แวร์ CMS) เพื่อน ามาใช้ทดแทนการปฏิบัติงานที่จัดเก็บและ

จดบันทึกด้วยกระดาษและแก้ปัญหาจากการบันทึกข้อมูลที่ใช้ระยะเวลานานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

อกีด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                1 กระบวนการให้เบิกยืม จากเดิมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับข้อมูลการขอใช้บริการห้องเรียนจาก

นักศึกษาผ่านการจดบันทึกด้วยกระดาษ จะทดแทนด้วยระบบ E-Form โดยการรับข้อมูลการขอใช้บริการ

ห้องเรียนเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานจะต้องท าการบันทึกข้อมูลผ่านเมนูการจองห้อง/ยืม-คนื ด้วยระบบ E-Form 

                2 กระบวนการรับคนื จากเดิมเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานรับอุปกรณแ์ละท าเครื่องหมายลงบนกระดาษ

บันทึกจากการให้เบิกยืม จะทดแทนด้วยระบบ E-Form โดยการดึงข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลสถานการณ์

ยืม-คนื ด้วยระบบ E-Form และท ารายการคืนอุปกรณ์ 

 

          กลุ่มความรู้ได้น ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการให้บริการด้วยระบบ E-Form เสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

                 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับข้อมูลการขอใช้บริการ

ห้ อ ง เ รี ย นผ่ า น กา รจด

บันทึกด้วยกระดาษ 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับข้อมูลการขอใช้บริการ

ห้องเรียนผ่านการบันทึก

ข้อมูลสถานการณ์ยืม-คืน 

ด้วยระบบ E-Form 

กา รน า ร ะบบ  E-Form 

เข้าใ ช้งานแทนการจด

บันทึกด้วยกระดาษ 

ให้ด าเนินการทดสอบ

ความพึ งพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 

กระบวนการรับคืน 

รั บ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ท า

เครื่องหมายลงบนกระดาษ

บันทึก 

กระบวนการรับคืน 

บันทึกข้อมูลสถานการณ์

ยื ม-คืน  ด้ วย ระบบ  E-

Form 

กา รน า ร ะบบ  E-Form 

เข้าใ ช้งานแทนการจด

บันทึกด้วยกระดาษ 

ให้ด าเนินการทดสอบ

ความพึ งพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 
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6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน : 

กลุ่มความรู ้FMS E-Form ไดน้ าข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วธิีการ

ปฏิบัติงาน และสรุปองคค์วามรู้ จัดท าเปน็กระบวนการ/วธิปีฏิบัติงานเรื่องการให้บริการด้วยระบบ E-Form ที่

พรอ้มเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การปฏิบัต ิโดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับข้อมูลการขอใช้บริการห้องเรียน

ผ่านการจดบันทึกด้วยกระดาษ 

กระบวนการให้เบิกยืม 

รับข้อมูลการขอใช้บริการห้องเรียน

ผ่านการบันทึกข้อมูลสถานการณ์

ยืม-คนื ด้วยระบบ E-Form 

ด าเนินการทดสอบความพึง

พอใจของผู้ใชบ้รกิาร 

กระบวนการรับคืน 

รับอุปกรณ์และท าเครื่องหมายลงบน

กระดาษบันทึก 

กระบวนการรับคืน 

บันทึกข้อมูลสถานการณ์ยืม-คืน 

ด้วยระบบ E-Form 

ด าเนินการทดสอบความพึง

พอใจของผู้ใชบ้รกิาร 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ท่ีได้ 

การให้บริการด้วยระบบ E-Form เป็นการน ารูปแบบฟอร์มเอกสารแบบกระดาษพัฒนาให้อยู่ในรูป

ของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดท าเป็นด้วยโปรแกรมประยุกต์และแสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ 

ซึ่งช่วยป้องกันความสูญหายของข้อมูลได้ดีกว่าการจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษเอกสาร อีกทั้งการ

เรียกดูหรอืสรุปขอ้มูลรายวันสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 

ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มความรู้ได้มีการศึกษาทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในครั้งนี ้

และได้ผา่นความเห็นชอบจากที่ปรกึษาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแล้ว 

บันทกึอยู่ที่ 

ความรู้ในครั้งนี้ได้มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัลไฟล์ในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู้  

สามารถน าแนวคิดการสร้างระบบ E-Form มาทดแทนระบบเอกสารอื่นๆ ได้อีกในอนาคต เพื่อ

ลดปรมิาณการใชท้รัยากรกระดาษตามนโยบายภาครัฐ 

2.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  

1 เป็นการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูลแทนรูปแบบการจดบันทึกด้วยกระดาษ ข้อมูล

ที่ถูกบันทึกมีความสะดวกในการสืบค้น และเก็บรักษาข้อมูลได้ยาวนาน และเป็นการใช้ทรัพยากรทาง

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการให้บริการการเรียนการสอน 

2 ลดการสูญหายของข้อมูลจากการลืม ไม่ระวัง จดบันทึกข้อมูลผิดพลาดของผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

3 สามารถให้ขอ้มูลสรุปเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง   

 

3. สรุปการด าเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้น าและการสร้างกลยุทธ์ 
   กุญแจส าคัญท่ีสุด คือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ
องค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ขององค์กร ผู้บริหารระดับสูง มีความเชื่อในคุณค่าของ
คนและความรู้ที่มีในองค์กรเข้าใจในลักษณะของปัญหาและพันธะกิจขององค์กร ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆให้เกิดข้ึน ค้นหาและเชิดชูกระบวนการท างานที่เป็นเลิศจาก
หน่วยงานภายใน  เป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้ริเริ่มในการแบ่งปันและเรียนรู้  ก าหนดทิศทางในการ
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พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน วางกลยุทธ์ในการจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ที่จะ
ประสพผลสัมฤทธิ์เช่น เลือกเรื่องท่ีท าแล้วเห็นผล หรือเรื่องที่มีคนเข้าใจและมีองค์ความรู้อยู่แล้วใน
องค์กร ที่ส าคัญที่สุดคือคนในองค์กรอยากน าเรื่องที่ตนรู้ออกมาแบ่งปันโดยไม่หวาดระแวงว่าจะเสีย
ผลประโยชน์  ถูกแอบอ้างผลงาน  ถูกกลั่นแกล้งเพราะอิจฉาตาร้อนต่างๆนานา  องค์กรที่จะประสพ
ความส าเร็จในเรื่องนี้ต้องสร้างอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ(Trust) และการให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน (Mutual respect) 
  
2.   วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร 
 วัฒนธรรมของหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ผู้บริหารเป็นตัวอย่างและให้การ
สนับสนุน คนในองค์กรต้องมีความเจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานใน
การต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  หน่วยงานมีวัฒนธรรมภายในแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และให้
เกียรติกัน เคารพในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับ 
 3.     Technology 
ระบบเทคโนโลยีเป็นระบบเดียวทั้งองค์กร  ท าให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์
ทันสมัยของเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการท างานและการเรียนรู้ของคนในองค์กรได้ การสร้าง
ฐานขอ้มูลและการจัดการระบบฐานข้อมูลตลอดจนวิธีการที่จะท าให้คนยอมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็น
สื่อกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององค์ความรู้ ที่ส าคัญคือสร้างระบบการป้องกันไม่ให้คนนอกเข้า
มาก่อกวนและท าความเสียหายแก่ระบบฐานข้อมูลภายในได้ ขณะเดียวกัน KM ก็ไม่ได้หมายความว่า
ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แพงๆเพ่ือสร้างฐานข้อมูลขนาดยักษ์ แต่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งาน
ของคนส่วนใหญ่ในองค์กร ผู้ที่ดูแลระบบนี้ต้องมีใจเปิดกว้างและมีความเพียรพยายามที่จะให้บริการ
แก่ผู้ใช้ เพ่ือให้ฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เอ้ือประโยชน์ให้คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป อย่าลืมว่าระบบ
เหล่านี้หมดอายุขัยเร็วมากภายในไม่กี่ปี 
4.       การวัดผลและการน าไปใช้ 
มีระบบการให้รางวัลและการยกย่องในรูปแบบต่างๆ ที่กระตุ้นให้คนสนใจที่จะแบ่งปันความรู้ จัดท า
ระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ เพ่ือสร้างแรง
ขับเคลื่อนให้คนในองค์กรมีความกระหายอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้ให้
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
5.       โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า ไม่ใช่ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น การวางระบบการบริหาร
จัดการ  การรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลการด าเนินการต่างๆที่จะเอ้ือให้แผนงานของการ
จัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ 
 
3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

ระยะเวลาการทดสอบการใช้งานโปรแกรมและการรวมรวมผลส ารวจความพึงพอใจในขณะที่

ด าเนินการทั่วโลกเกดิวิกฤตการณ์โรคโควดิ-19 ท าให้รัฐบาลไทยเข้าสู่สถานการณฉ์ุกเฉินและมหาวิทยาลัยใน

ฐานะหน่วยงานสถานบันอุดมศึกษาภาครัฐก็ได้มีค าสั่งให้ปิดสถานศึกษาเป็นการช่ัวคราวซึ่งส่งผลให้นักศึกษา

และบุคลากรไม่สามารถเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งรูปแบบการเรียนการถูกบังคับให้มีลักษณะ
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การเรียนในรูปแบบ On-line นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของทาง

คณะ จึงท าให้การทดสอบโปรแกรมกับผูร้ับบริการ(นักศึกษา) จึงท าให้การทดสอบโปรแกรมและเก็บผลความ

พึงใจ เพื่อเป็นการยืนยันผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ท าได้ไม่ต่อเนื่องตามเป้าประสงค์ของ

กลุ่มความรู ้

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย  

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป WordPress กลุ่มความรู้ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะการ

ท างานของโปรแกรมและวิธีการประยุกต์น ามาจัดสร้างเป็นเว็บไซต์ระบบ E-Form ในครั้งนี้ โดยมีข้อดีคือ

โปรแกรมมีลักษณะ On-line การใช้งานโปรแกรมสามารถเขา้ใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แท็บ

เล็ต และสมารท์โฟนหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเครื่องใดก็ได้ อีกทั้งระบบมีความง่ายต่อการใช้

งานและมีความยืดหยุ่นในการปรับแก้แบบฟอร์มหรอืองคป์ระกอบอื่นๆ ในอนาคต 

 

4.2 นวัตกรรม  

การพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Development) เป็นนวัตกรรมและแนวคิดที่ใช้ในการจัดการกลุ่ม

ความรู้ในครั้งนี้ หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบ E-Form ด้วยโปรแกรม Word Press ใชหลักการพัฒนา

ซอฟท์แวร์อันได้แก ่การวเิคราะห์ปัญหาความต้องการจากนั้นจึงออกแบบรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดสร้างด้วยโปรแกรมจากนั้นจึงท าการทดสอบและใช้งานระบบและสามารถวนซ้ า

กระบวนการดังกล่าวเมื่อพบปัญหาและขจัดปัญหาด้วยแนวคิดและการกระท าดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการของการท างานในระบบ KM  
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ภาคผนวก 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรม E-Form 
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ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม 

 

เมนูหลักที่ 1 

ส าหรับจัดการจองห้อง/ยืมอุปกรณ์ จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
 

เมนูหลักที่ 1 

ส าหรับจัดการจองห้อง/ยืมอุปกรณ์ จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

1. ส่วนขอ้มูลผู้ยืม 

รูปภาพประจ าตัวข้อมูลผูย้ืม (ถ้ามี) 

ชื่อนักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 

รหัสบัตรประชาชน 

สาขาวิชา 

คณะ 

ช้ันปี 

เบอร์ตดิต่อ 

2. ข้อมูลห้องเรียน 

หมายเลขห้องเรียน 

ภาคการศกึษา 
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ช่วงเวลาที่เริม่เรียน 

ช่วงเวลาที่สิ้นสุดการเรียน 

อาจารย์ผู้สอน 

3. รายการอุปกรณ์ที่ให้ยมื 

ชุดกุญแจ keycard 

Remote เครื่องปรับอากาศ 

Remote เครื่อง Projector 

สาย VGA 

สาย HDMI 

สาย AV 

ไมโครโฟน 

ล าโพง 

เครื่องคอมพวิเตอร์ Notebook  

 

เมนูหลักที่ 2 

ส าหรับแสดงสถานะการเปิดห้อง จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
 

แสดงขอ้มูลรายการหอ้งที่มีการใชง้านด้วยสีเขียว และห้องที่ไม่มกีารใช้งานด้วยสีแดง 
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เมนูหลักที่ 3 

ส าหรับแสดงขอ้มูลการเปิดหอ้ง จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 

 
ชื่อผู้ยืม (ชื่อนักศึกษา) 

หมายเลขห้องเรียน 

วัน/เวลาที่ยืม 

วัน/เวลาที่คืน 

 

 

 

 

 
 



 

20 

 

เมนูหลักที่ 4 

ส าหรับแสดงขอ้มูลนักศึกษา จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 

รูปภาพประจ าตัวข้อมูลผูย้ืม (ถ้ามี) 

ชื่อนักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 

รหัสบัตรประชาชน 

สาขาวิชา 

คณะ 

ช้ันปี 

เบอร์ตดิต่อ 
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เมนูหลักที่ 5 

ส าหรับแสดงขอ้มูลเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
 

          แสดงรายชื่อพนักงานผู้ใช้งานระบบ 
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เมนูหลักที่ 6 

ส าหรับแสดงขอ้มูลจัดการห้องเรียน จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

          

      แสดงรายการหอ้งเรียนที่ถูกใช้งาน ณ ปัจจุบัน 
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เมนูหลักที่ 7 

ส าหรับแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงและจัดเก็บรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
 

      แสดงรายการอุปกรณ์ที่พรอ้มส าหรับการเบิกยืม 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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สรุปผลส ารวจความคดิเห็นที่มีต่อระบบ E-Form 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระยะเวลาที่เปิดรับความคดิเห็น ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 (ช่วงที่ 1) 

และระหว่างวันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2563 (ช่วงที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 98 70.50 

หญิง 41 29.50 

รวม 139 100 

 

อภิปรายผล 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 139 คน ผูต้อบมากที่สุดคือเพศหญงิ 98 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.50 

รองลงมาคือเพศชาย 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 

 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักศกึษา 131 94.24 

บุคลากรสายวิชาการ 4 2.88 

บุคลากรสายสนับสนุน 4 2.88 

รวม 139 100 

 

อภิปรายผล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นนักศึกษา จ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.24 

รองลงมาเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.88 และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 
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ส่วนที่ 2 แบบวัดระดับความพึงพอใจ 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจและแปลผลขอ้มูลดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1.การให้บรกิารด้วยความสุภาพ 5 มากที่สุด 

2.การลดใช้ทรัพยากรกระดาษ 4 มาก 

3.ระบบใช้งานง่าย 4 มาก 

4.การลดระยะเวลาบริการ 4 มาก 

 

 

อภิปรายผล 

การประเมนิผลด้านความพึงพอใจ 4 ข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดับมาก 

ในด้านการลดใช้ทรัพยากรกระดาษ, ระบบใช้งานงา่ย และการลดระยะเวลาบริการ โดยในด้านการ

ให้บริการด้วยความสุภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

 
 


