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                       งานวิจัยนี้เปนพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา(Open source 
Joomla) ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการทํางานบนอุปกรณเคลื่อนที่ การพัฒนาระบบไดศึกษา
เกณฑในการคัดเลือกเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรูควบคูกับการศึกษาองคประกอบและการจัด
วางตําแหนงในการแสดงผลจากเว็บไซตประสบความสําเร็จดานการจัดการความรู ผลของการ
ศึกษาวิจัยพบวา เทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลาที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับที่ดี โดยการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญอยู
ในเกณฑที่ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง โดยทําการประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน คือ  ดานประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59  ดาน
ความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดานสวนติดตอ
ผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรและบนอุปกรณเคลื่อนที่ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.32 และ 4.37 
ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากัน เทากับ 0.64 และผลของการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมของทั้งระบบนั้น มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.61   
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This research is a development of a template of knowledge management by using 
an open source, Joomla. This template is developed for improving the efficiency. That is 
supported to use on a mobile. The appropriate and useful extensions are used to develop 
this template. The appropriated layout and components of knowledge management  is also 
included in this template. The developed knowledge management template is efficient. By 
evaluating the performance of experts remained strong with an average of 4.66 and 0.31 of 
standard deviation. The satisfaction of the samples using the system remained good. The 
efficiency evaluation results with the average of 4.28 and the standard deviation of 0.59. 
The average and the standard deviation was 4.74 and 0.55, respectively, for the system 
security. For the evaluation of the graphical user interface and mobile usage, the average 
was 4.32 and 4.37, respectively, while the equal standard deviation was 0.64. The total 
average was 4.43 and the total standard deviation of 0.61. The system developed can be 
applied to practical and responsive to the needs of users. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

             ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาชวยเหลือ และความเอาใจใสอยาง
ดียิ่งตลอดจนการใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการปรับแกไข
ขอบกพรอง  จากคณะกรรมการผู ควบคุมปริญญานิพนธ  ผู วิ จัยขอกราบขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย ธนรัตน แตวัฒนา และผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ ศรีสนิท ที่ไดใหความเมตตา
กรุณาเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือชี้แนะแนวทางในสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
ทําปริญญานิพนธนี้ดวยความเอาใจใสตลอดมา 
    ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการทาง
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ไดกรุณาประสิทธิ์
ประสาทความรูตางๆ ใหแกผูวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ 
    ขอขอบคุณ เจาหนาที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยสําหรับขอมูลตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี 
เพ่ือนรวมงานในบริษัท แผนก STR ทุกคน และคุณสุนทรี อุณหพิพัฒน ที่ใหความชวยเหลือและ
กําลังใจใหกับผูวิจัยตลอดมา 
    ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพื่อน ๆ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม รวมถึงบุคคลอีกหลาย
ทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยมาโดยตลอด 
    สุดทายนี้ ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูอาจารย ที่อบรมสั่งสอนให
ความรูเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
                                                 

                                                                           อินทรัตน อินทรภักดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

บทที่ 1  
บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
  ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเขามามีบทบาทตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ความรู มีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และมีการสรางขึ้นใหม
ตลอดเวลา (พรธิดา วิเชียรปญญาม 2547: 13-17; เยาวลักษณ สงวนพาณิช, 2552: 1) ความรูเปน
ปจจัยสําคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงดานขอมูลขาวสาร 
ความรูอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีความรูเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก สังคมปจจุบันเรียกไดวาเปนสังคม
ฐานความรู (Knowledge-based society)  จึงตองใชความรูในการขับเคลื่อนองคกรและมีการพัฒนา
อยางตอ เ น่ืองเ พ่ือสร างศักยภาพในการแข งขันใหองคกรอยู รอด  (สุวัชรา  จุน พิจารณ  
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_team/knowledge.pdf, ม.ป.ป.) 

  การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เปนเครื่องมือหรือกระบวนการที่
องคสมัยใหมนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาการปฎิบัติงานในองคกร เพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขัน และเพื่อใหองคกรเผชิญกับความทาทายใหมๆ ได (จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2552; 
Bixler, 2000)  เปนการจัดการเพ่ือใหเกิดความรูใหมดวยความพยายามที่จะใชความรูที่มีอยูและ
ประสบการณของบุคคลในองคกรอยางเปนระบบ (นรินทร พันธเขียว, 2552) และยังชวยรักษา
ความรูที่จะสูญเสียไปกับบุคลากรที่ออกไปจากองคกร เชน ลาออกหรือเกษียณอายุ (Freke, 2006:  
i; เยาวลักษณ สงวนพาณิช, 2552: 2) 

  ดาเวนพอรท และคณะ(2001) ไดศึกษาโครงการจัดการความรู 34 โครงการ ใน 24 บริษัท 
พบวาแตละแหงมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน คือ เพ่ือสรางความรู ใชทั้งความรูภายนอกและภายใน
องคกร เพ่ือพัฒนาความรู เปนการสรางผูเชี่ยวชาญและเครือขาย เพ่ือสงเสริมความรู โดยการ
เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานขององคกรใหมีการใชและแบงปนความรู และเพ่ือบริหารจัดการใหความรู
เปนขุมทรัพย(Davenport et al. cited in Thorn http://epaa.asu.edu/epaa/v9n47/,2001; เยาว
ลักษณ สงวนพาณิช, 2552: 2) สวน นอรทและ ฮอรนัง ไดรวบรวมและสรุปประโยชนจากการใชการ
จัดการความรูของประเทศเยอรมัน ในป 2002 พบวามีรัฐวิสาหกิจ 50 แหง ที่ใชการจัดการความรู 
และมี 34 แหงที่ใชเต็มรูปแบบ ซึ่งพบวา การจัดการความรูกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการทาง
ธุรกิจ พนักงาน ลูกคา การเงิน และการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งประโยชนตอกระบวนการทางธุรกิจ ทํา
ใหประหยัดเวลาในการทํางานประจํา ลดความผิดพลาด และการนําความรูที่ดีขึ้นมาใชภายในองคกร 
มีผลตอการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ ตอบสนองความตองการลูกคาไดทันเวลา นําไปสูการ
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สรางรายได ทําใหการสื่อสารดีขึ้น สามารถรักษาลูกคาไวได นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมของพนักงาน ใชระยะเวลาในการฝกงานลดลง พัฒนาความสามารถของพนักงาน เพ่ิมคุณคา
ของคน เพ่ิมพูนความรูของคน ผลตอการเรียนรู ประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ การสรางผลผลิต และ
งานใหมๆ สวนดานการเงิน ชวยเพิ่มสวนแบงทางการตลาด เพ่ิมยอดขาย สามารถวิเคราะหความ
เสี่ยงไดดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดตนทุนได แตจุดออนของประโยชนทางการเงินคือ องคกรไมสามารถ
ตีราคาการใชกระบวนการจัดความรูได ประโยชนดังกลาวนี้ไมไดรับการยืนยันเหมือนกันทุกองคกร 
แตทุกองคกรยืนยันวาการจัดการความรูสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดได ทําให
มีความสามารถทางการแขงขันดีขึ้น ทําใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น (North and Hornung, 
2002: 463-471; เยาวลักษณ สงวนพาณิช, 2552: 2-3)  

  สําหรับปญหาที่พบในการจัดการความรูของประเทศไทยสวนใหญที่มีการพัฒนาองคกร
ตามรูปแบบองคกรแหงการเรียนรูในลักษณะตามแนวทางของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ พบวาบาง
หนวยงานของภาครัฐซ่ึงมีบางสวนไดเร่ิมดําเนินงานดานการจัดการความรูมาตั้งแตป พ.ศ.2547 
อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบานตาก เพราะเปนหนวยงานนํารอง แตบางหนวยงานในสวน
ของกระทรวง กรมกอง เร่ิมป พ.ศ. 2548 มีแนวทางที่ยังไมชัดเจนทั้งในดานการวางแผนการจัดการ
ความรูและการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับบุคลากร ซึ่งผูรับผิดชอบดานการจัดการความรูมีความไม
แนใจวาการดําเนินการดังกลาวมีความถูกตองตรงตามเปาหมายหรือไม (พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 
2550) การจัดการความรูจะประสบผลสําเร็จอยางสูงสุดไดนั้น กระบวนการและการเลือกใชเครื่องมือ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีสวนสําคัญในขั้นตอนตางๆ จะเห็นไดวาเครื่องมือ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาประยุกตเปนเครื่องมือการจัดการความรูนั้นมีมากมาย ทั้ง
ที่เปนซอฟตแวรเชิงพาณิชย และที่เปนโอเพนซอรส (Open Source) การตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่
เหมาะสมจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง จากงานวิจัยเรื่อง เกณฑการคัดเลือกเครื่องมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู (นรินทร พันธเขียว, 2552)  ทําใหทราบคุณลักษณะ
ของเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการความรูอยางเหมาะสมตามมาตรฐานไอเอส
บีเอสจี  และงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ (จิรัชฌา 
วิเชียรปญญา, 2549) ไดศึกษาตัวบงชี้รวมการจัดการความรูที่เกิดประสิทธิภาพ ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ/เอกชนที่ไดรับการยอมรับจากประชาคมการจัดการความรูของไทยวามีการ
จัดการความรูที่เปนเลิศ (Best Practice) รวมทั้งมีการนําเสนอผลการทํางานที่เปนเลิศผานทางเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ทางผูวิจัยไดศึกษาเกณฑ
การคัดเลือกเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม องคประกอบ ตัวบงชี้ และตัวแปรการ
จัดความรูที่มีประสิทธิภาพ ไปพัฒนาเทมเพลตสําหรับรูปบนโปรแกรมโอเพนซอรส (Open Source) 
เพ่ือใหหนวยงานหรือผูที่สนใจนําไปใชในการจัดความรูไดตรงตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
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ในการวิจัยผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา (Open source Joomla) เน่ืองจากเปน 
Content Management System (CMS) ตัวหน่ึงในหลาย ๆ ตัวที่ไดรับความนิยมในปจจุบันและ
สามารถนําไปติดตั้งเพื่อใชงานไดงาย นอกจากนั้นยังมีเทมเพลตตางๆ มากมายที่สามารถดาวน
โหลดมาใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย (Webmaster http://www.ninetechno.com/a/joomla/54-
Joomlaคืออะไร.html, ม.ป.ป.) ดังนั้นการพัฒนาเทมเพลตของการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพน
ซอรสจูมลา(Open source Joomla) จะชวยใหองคกรหรือผูที่มีความตองการสรางการจัดการความรู
นั้นประหยัดเวลาในการสรางและออกแบบ เพ่ือใหการจัดการความรูนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพ่ือพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ บนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 

(Open source Joomla) 
2. เพ่ือหาประสิทธิผลของเทมเพลตการจัดการความรู บนโปรแกรมโอเพนซอร 

สจูมลา (Open source Joomla) ที่พัฒนาขึ้น 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา (Open source Joomla)  
ที่ตรงตามความตองการขององคกร 

2. ทําใหเกิดความรูความเขาใจในการออกแบบและการสรางการจัดการความรูที่มี 
ประสิทธิผล 

3. ไดเทมเพลตการจัดการความรู ที่สามารถนําไปติดตั้งและปรับใชใหสอดคลองกับองคกร 
ตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. การศึกษาองคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑในการคัดเลือกเครื่องมือ ที่ใชในการจัดการ 

ความรู ไดจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาและการสํารวจจากเว็บไซคที่เปนที่รูจักในดานการจัดการ
ความรู 

2. การพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูทําบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา (Open  
source Joomla) เทมเพลตที่ไดจากการพัฒนาตองสามารถทํางานไดทั้งบนคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เคลื่อนที่ 

3. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของเทมเพลตการจัดการ 
ความรู ไดแก ประชากร คือ ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี เปนพนักงานในกลุมบริษัท G-ABLE 
ทั้งหมด กลุมตัวอยางผูใชที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนพนักงานในกลุมบริษัท G-ABLE แผนก 
Software Research Engineer จํานวน 14 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใชในการวจัิยมีดังนี้ 

1.  แบบประเมินประสิทธิภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญเครื่องมือในการจัดการความรู 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรู 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

  เทมเพลตของการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา มีความ 
พึงพอใจของการใชงานอยูในระดับด ี

ตัวแปรอิสระ (X) 

• องคประกอบในจัดทํา
ระบบการจัดการความรู 

• เกณฑในการคัดเลือก

เครื่องมือการจัดการ

ความรู 

ตัวแปรตาม(Y) 

• การพัฒนาเทมเพลตของการ
จัดการความรู 

• ประสิทธผิลของเทมเพลต 

 



 
 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 การศึกษาเพื่อพัฒนาเท็มเพลตของการจัดการความรูบนโปรแกรม Open Source Joomla  
ผูพัฒนาไดศึกษาและคนควาทฤษฐี  งานวิจัย เอกสาร และเทคโนโลยีตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของเพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฎิบัติ  โดยในบทนี้จะเสนอหัวขอตามลําดับตอไปน้ี 
 

    2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู  
    ความหมายของการจัดการความรู 
    ความสําคัญของการจัดการความรู 
    ปจจัยที่ทําใหองคกรมีการบริหารจัดการความรู 
    วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดการความรู 
    องคประกอบสําคัญในการจัดการความรู 
    กระบวนการของการจัดการความรู 
    องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 

    2.2 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการจัดการความรู 
    เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการจัดการความรู 
    เกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการความรู   

    2.3 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมโอเพนซอรส (Open Source) 
   ความหมายของโปรแกรมโอเพนซอรส 
   ขอดีและขอจํากัดของโปรแกรมโอเพนซอรส 
   โปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 

    2.4 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบเว็บไซตและเว็บเพจ 
   ความหมายของการออกแบบ 
   ทฤษฎีการออกแบบเวบ็ไซค 
   หลักการออกแบบเว็บเพจ 

   2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
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2.1 แนวคดิเก่ียวกับการจัดการความรู  
               ความหมายของการจัดการความรู 
   การจัดการความรูมีผูใหคํานิยามหลายทาน ดังนี้ 

  วิจารณ พานิช (ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (ส.ค.ส.)) : 
กระบวนการที่ดําเนินการรวมกัน โดยผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพ่ือสราง
และใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ดีขึ้นกวาเดิม โดยมีเปาหมายพัฒนางานและคนโดยใช
ความรูและการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 

  บุญดี บุญยกิจ (ที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ): การจัดการความรูเปนกระบวนการ
ในการนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผานกระบวนการตาง ๆ 
เชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใชความรู เปนตน 

  ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) :  การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

  European Foundation for Quality Management (EFQM) : วิธีการจัดการความรูเปนกล
ยุทธและกระบวนการในการ จําแนก จัดหา และนําความรูมาใชประโยชนเพ่ือชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

  การบริหารจัดการความรู  เปนการบริหารจัดการเพื่อให “คน” ที่ตองการใชความรู “ไดรับ
ความรูที่ตองการ”  ใน “เวลา” ที่ตองการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการทํางาน 
 
               ความสําคัญของการจัดการความรู 

  เม่ือกวา 10 ปมาแลว Ikujiro Nonaka ปรมาจารยและผูบุกเบิกเรื่องการจัดการความรูได
กลาวถึงความสําคัญของความรูวาเปนความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนที่สุด ซึ่งเวลาไดเปน
เครื่องพิสูจนแลววาคํากลาวขางตนเปนความจริง โดยเฉพาะโลกปจจุบัน ซึ่งถือวาเปนยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge-based Economy) ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่อาศัยการสราง การกระจาย และการ
ใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่ทําใหเกิดการเติบโต สรางความมั่งคั่งและสรางงานในอุตสาหกรรม
ทุกรูปแบบ (OECD, 1996 อางถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548) การที่องคกรจะอยูรอดในยุค
เศรษฐกิจฐานความรูไดนั้น จะตองปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด 
(Scale-based Competition) เปนการแขงขันที่ตองใชความเร็ว (Speed-based Competition) ตอง
สรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible Assets) เชน 
ความรู ทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี มากขึ้นกวาการใชสินทรัพยที่จับตองได (Tangible Assets) 
เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน นอกจากนี้ยังตองใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) 
มากกวาการใชทุน (Capital) และใหความสําคัญกับลูกคามากกวาการมุงเนนที่การผลิต 
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  กลาวงาย ๆ คือ การแขงขันในยุคปจจุบันจะขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรในการ
สราง และใชสินทรัพยที่จับตองไมได ในการเพิ่มคุณภาพ ลดตนทุน ลดระยะเวลาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ สรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

  เห็นไดวาความรูเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดขององคกร ความรูเปนสินทรัพยที่มี
ลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินทรัพยอ่ืนๆ คือ เปนสินทรัพยที่ไมมีขีดจํากัดยิ่งใชยิ่งเพิ่ม ยิ่งใชมาก
เทาไรก็ยิ่งมีคุณคาเพิ่มมากขึ้นเทานั้น หรืออีกนัยหน่ึง ยิ่งองคกรมีความรูมากเทาไร ก็ยิ่งสามารถ
เรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เม่ือเรียนรูไดมากขึ้นก็สรางความรูใหมไดมากขึ้น เม่ือนําความรู
เกามาบูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นอีก และสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น จึงกลายเปนวงจรที่เพ่ิมพูนไดในตัวเองอยางไมมีสิ้นสุด ที่เรียกวา “วงจรการ
เรียนรู” การที่องคกรจะสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้น ขึ้นกับความสามารถของ
องคกรในการทําใหวงจรการเรียนรูที่กลาวขางตนหมุนไดรวดเร็วและตอเน่ืองซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเม่ือองคกรมีกระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด 

  แบงปนและใชความรู กระบวนการที่วานี้ คือ “การจัดการความรู” การจัดการความรูไมใช
เร่ืองใหม เพราะมีมาแลวนับรอยๆ ป ตัวอยางที่เห็นชัดเจนไดแก อุตสาหกรรมในครัวเรือนตางๆ 
เชน งานฝมือ การทําอาหาร ซึ่งมีการสราง เก็บ และถายทอดความรู และภูมิปญญาที่มีในครอบครัว
จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งตอๆ กันไปหลายชั่วคน โดยใชวิธีธรรมชาติ เชน การพูดคุย สั่งสอน 
สังเกต จดจํา ซึ่งไมจําเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด วิธีการดังกลาวก็ถือวาเปนการ
จัดการความรูรูปแบบหนึ่ง อยางไรก็ตามโลกในยุคปจจุบัน เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในดานตางๆ เชน ความรู เทคโนโลยี การตลาด และความตองการของลูกคา และคูแขง เปนตน 
ดังน้ันการใชวิธีการจัดการความรูแบบธรรมชาติอยางเดียวอาจกาวตามโลกไมทัน จึงจําเปนตองมี
กระบวนการที่เปนระบบ เพ่ือชวยใหองคกรสามารถทําใหบุคลากรไดใชความรูที่ตองการไดทันเวลา
ที่ตองการเพื่อเพ่ิมผลผลิตและศักยภาพในการแขงขันขององคกร 
 
               ปจจัยที่ทําใหองคกรมีการบริหารจัดการความรู 

  การบริหารจัดการความรูเร่ิมตนจากแนวทฤษฎีของตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา มีองคกร
ชั้นนําหลายแหงมีการบริหารจัดการความรูในองคกรของตนเองอยางเปนระบบและฝงลึกใน
กระบวนการทํางานของตนอยูโดยไมไดแยกออกมาเปนระบบเหมือนการทํา ISO หรือกิจกรรม 5 ส 
การที่องคกรชั้นนําเหลานี้มีการบริหารจัดการความรูก็ เพ่ือใหองคกรของตนเองอยูรอด ปจจัย
ภายนอกที่เปนแรงผลักดันใหองคกรตองบริหารจัดการความรูมี 3 ดาน คือ 

 
 



8 
 

 
 

  1. Customer ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และคาดหวังไดรับ
คุณภาพ สินคาและบริการที่สูงมากขึ้น การตอบสนองความตองการของลูกคาจึงจําเปนตองรูจัก
กลุมเปาหมายลูกคาของตน พรอมศึกษาวิเคราะหความตองการของลูกคาอยางละเอียดเพ่ือให
สามารถพัฒนามาตรฐานสินคาและการใหบริการ ไดตรงหรือเกินความคาดหวังของลูกคา 

  2. Change การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการเปดเสรีทางการคา ทําใหองคกรตองศึกษาวิเคราะห
ขอมูลจากปจจัยรอบดานตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ 

  3. Competition การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทําใหองคกรที่มีการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลของตนเองเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส ปญหา อุปสรรค และตลาดคูแขง ไดอยางตรง
ทิศทาง สงผลใหองคกรนั้นไดเปรียบในการแขงขันแหลงเก็บความรูในองคกรหรือคลังความรูนั้น  

  จากผลการวิจัยของ Delphi  ที่สํารวจจากกลุมตัวอยางผูบริหาร ชี้ใหเห็นวา ฐานขอมูล
ความรูสวนใหญอยูในสมองของพนักงานถึง 42%  ซึ่งไมสามารถบันทึกออกมาเปนลายลักษณอักษร 
เชน เดียวกับประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมการเรียนรูเลาสืบตอกันมามากกวาการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ทําใหฐานขอมูลความรูสวนใหญติดกับตัวบุคคล หากบุคคลนั้นจากไปและไมมีการสืบทอด
ความรูอยางตอเน่ือง จะทําใหความรูที่เหลืออยูในองคกรถึงปจจุบัน ไมครบถวนสมบูรณ 

  ความรูแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. Explicit Knowledge  (ความรูที่ชัดแจง) เปนความรูเชิงทฤษฏีเน้ือหาวิชาการ และ

ขอมูลตางๆ ที่ถูกถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร อยูในรูปแบบตาง ๆ  เชน หนังสือ เอกสาร
กฎระเบียบ คูมือปฏิบัติงาน วิ ดีโอ เทปบันทึกเสียง ไฟลในคอมพิวเตอร เปนตน 

   2. Tacit Knowledge  (ความรูที่ฝงอยูในคน) เปนความรูที่อยูภายในตัวบุคคล ไมมองเห็น
เกิดจากทักษะ ประสบการณและพรสวรรคที่อยูในตัวบุคคล 
 
              วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดการความรู 
              วัตถุประสงคของการจัดการความรู 
   นฤมล พฤกษศิลป และพัชรา หาญกิจเจริญ (2543 อางถึงใน รัชฌา วิเชียรปญญา, 2549 ) 
การจัดการความรูมีความสําคัญยิ่ง ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาก็ตาม 
วัตถุประสงคของการจัดการความรูมีดังนี้คือ 

1.  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจที่เปนอยูในปจจุบัน 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 
3.  เพ่ือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาองคความรู และนํา 

ความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน 
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                ประโยชนของการจัดการความรู 
        Bacha (2000 อางถึงใน นฤมล พฤกษศิลป และพัชรา หาญกิจเจริญ, 2543; จิรัชฌา 

วิเชียรปญญา, 2549) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการความรูไว 8 ประการดังนี้ 
1.  ปองกันความรูสูญหาย การจัดการความรูทําใหองคกรสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ  

ความชํานาญ และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร  เชน  
การเกษียณอายุการทํางานหรือการลาออกจากงาน เปนตน 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ประเภท คุณภาพและความสะดวกในการเขาถึง  
ความรูเปนปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เน่ืองจากผูที่มีหนาที่ตัดสินใจสามารถ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน การทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ 
ในงานและวัตถุประสงคของงานโดยไมตองมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนักจะทําให
ผูปฏิบตัิงานสามารถทํางานในหนาที่ตางๆ และพัฒนาจิตสํานึกในการทํางาน 

4.  ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา  
แนวโนมของการตลาดและการแขงขันทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได 

5. การพัฒนาทรัพทสิน เปนการพัฒนาความสามารถขององคในการใชประโยชนจาก 
ทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ 

6. การยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจัดการความรูมาใชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตและบริการซึ่งจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้นๆ 

7. การบริหารลูกคา การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปนการสราง 
ความพึงพอใจและเพิ่มยอดขายและการสรางรายไดใหแกองคกร 

8.  การลงทุนทางดานทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแขงขันผานการ 
เรียนรูรวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการความรูที่ไมเปนทางการเปนการเพิ่มความสามารถ
ใหแกองคกรในการจางและฝกฝนบุคลากร 
 
               องคประกอบสาํคัญในการจัดการความรู 
การจัดการความรูจะมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานดวยกันคือ คน เทคโนโลยีและ 

  กระบวนการความรู ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) คน เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหเกิดการจัดการความรู 

1.1) ผูบริหารสูงสุดขององคกร (Chief Excusive Officer: CEO) หากเห็นคุณคา 
และดําเนินการผลักดันการจัดการความรูจากเรื่องที่ยากใหงายขึ้น 
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1.2) คุณเอ้ือหรือผูบริหารจัดการความรู (Chief Knowledge Officer: CKO) เปน 
ผูจัดทําและผูเสนอเปาหมายตอผูบริหารสูงสุดขององคกร สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรู โดยการ
ผลักดันใหผูบริหารเห็นความสําคัญ จัดทําเปาหมาย จัดสรรทรัพยากร เปนตน และเปดโอกาสใหใช
ความรู 

1.3) คุณอํานวยหรือผูสงเสริมการจัดการความรู (Knowledge Facilitator: KF) เปน 
ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู เปนผูทําหนาที่ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจาก
ประสบการณ เปนเสมือนวิทยากรประจํากลุมที่คอยดูแลผูเขารวมประชุมเขาสูประเด็นที่กําลังโตแยง
กันอยู เพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนด คุณอํานวย ชวยใหเกิด 4 เอ้ือ ดังนี้ 

     เอ้ือโอกาส (Learn) กอใหเกิดเรียนรู/อยากเรียนรู/ใฝรู (เวลา/เวที) 
     เอ้ืออาทร (Care) กอใหเกิดความหวงใยใสใจกัน/ชวยเหลือกัน 
     เอ้ืออารี (Share) กอใหเกิดการแบงปนความรู/เลาสูกันฟง 
     เอ้ือเอ็นดู (Shine) กอใหเกิดความภาคภูมิใจ/ยกยอง/กําลังใจ/มีไฟ 
1.4) คุณกิจหรือผูปฏิบัติการจัดการความรู (Knowledge Practitioner: KP) หรือ 

ผูปฏิบัติงาน เปนผูที่มีความรูที่ชัดแจงและเปนผูที่ตองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใช หา สราง แปลง
ความรูเพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุถึง “เปาหมาย” 

1.5) คุณประสาน (Network Management: NM) เปนผูที่คอยประสานเชื่อมโยง 
เครือขายการจัดการความรูระหวางหนวยงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงที่กวางขึ้น 

      2) เทคโนโลยี เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนคนหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน นําความรูไปใชได
อยางงายและรวดเร็วขึ้น 

      3) กระบวนการความรู เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช
เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
 
               กระบวนการของการจัดการความรู (Knowledge Process) 

  กระบวนการความรู ประกอบดวยองคประกอบหลักๆ 7 องคประกอบ คือ 
  1) การระบุความรู (Knowledge Identification) การระบุวาองคกรมีความรูอะไรบาง ใน

รูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่องคกรจําเปนตองมี ทําใหองคกรทราบวาขาดความรูอะไรบาง 
โดยทั่วๆ ไปองคกรสามารถใชเครื่องมือที่เรียกวา การทําแผนที่ความรู (Knowledge Mapping) ใน
ขั้นตอนนี้เพ่ือหาวาความรูใดมีความสําคัญสําหรับองคกร จัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น 
เพื่อใหองคกรวางขอบเขตของการจัดการความรูและสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประโยชนของแผนที่ความรูคือชวยทําใหเห็นภาพรวมของคลังความรู
ขององคกร ทําใหองคกรทราบวามีความรูที่ทับซอนกันระหวางหนวยงานตางๆ หรือไม ซึ่งกอใหเกิด
ความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บและรวบรวม และทําใหบุคลากรทุกคนทราบวาองคกรมีความรูอะไรและ
จะหาความรูที่ตนเองตองการไดที่ไหน นอกจากนี้ยังใชเปนโครงสรางพื้นฐานทางความรูที่องคกร
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สามารถใชเปนฐานในการตอยอดขยายความรูในเรื่องตางๆ อยางเปนระบบ รวมทั้งการใชเพ่ือศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและการเคลื่อนยายแหลงขอมูลความรูตอระบบ 
ตางๆ ในองคกร 

   2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) จากแผนที่
ความรู องคกรจะทราบวามีความรูที่จําเปนตองมีอยูหรือไม ถามีแลวองคกรก็จะตองหาวิธีการในการ
ดึงความรูจากแหลงตางๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจายไมเปนที่มารวมไวเพ่ือจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสม
และตรงกับความตองการของผูใช สําหรับความรูที่จําเปนตองมีแตยังไมมีนั้น องคกรอาจสรางความรู
ดังกลาวจากความรูเดิมที่มีอยูก็ไดหรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช นอกจากนี้องคกรอาจจะ
ตองพิจารณากําจัดความรูที่ไมจําเปนหรือลาสมัยทิ้งไปเพ่ือประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บความรู
เหลานั้น หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้คือ การกําหนดเนื้อหาของความรูที่ตองการและการดักจับความรู
ดังกลาวใหได ปจจัยสําคัญที่จะทําใหขั้นตอนนี้ประสบความสําเร็จคือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
องคกรที่เอ้ือใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ือใชในการสรางความรู
ใหมๆ อยูตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกันไดรวดเร็วขึ้นและทําใหการเสาะแสวงหาความรูใหมๆ จากภายนอกทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   3) การจัดระเบียบความรู (Knowledge Organization) เม่ือมีเน้ือหาความรูที่ตองการแลว 
องคกรตองจัดความรูใหเปนระเบียบเพื่อใหผูใชสามารถคนหาและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชน
ได การจัดการความรูใหเปนระเบียบนั้นหมายถึงการจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรูประเภทตางๆ 
เพ่ือใหการเก็บรวบรวม การคนหา การนํามาใชไดงายและรวดเร็วการแบงชนิดหรือประเภทของ
ความรูนั้นจะขึ้นอยูกับวาผูใชนําไปใชอยางไรและลักษณะการทํางานของบุคลากรในองคกรเปนแบบ
ไหน โดยทั่วๆ ไปการแบงประเภทความรูจะแบงตามสิ่งตอไปน้ี 

- ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร (เชน การจัดทําเนียบผูเชี่ยวชาญ) 
- หัวขอ/หัวเรื่อง 
- หนาที่/กระบวนการ 
- ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ กลุมตลาดหรือกลุมลูกคา 

    ความครอบคลุม (แนวราบ) และความละเอียด (แนวดิ่ง) ของการแบงประเภทของความรู
จะขึ้นอยูกับการใชความรูนั้นๆ เชน ถาเปนความรูที่มีผูใชมากและหลากหลายการแบงจะครอบคลุม
ความรูมากมายหลายประเภท แตถาเปนความรูที่ใชเฉพาะกลุมการแบงจะไมครอบคลุมมากนักแต
จะลงลึกในรายละเอียด 

    4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 
นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลวองคกรตองประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและ
ภาษาที่เขาใจงายและใชไดงายซึ่งอาจทําไดในหลายลักษณะ คือ 

         - การจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร
จะชวยทําใหการปอนขอมูลจากหนวยงานตางๆ การจัดเก็บ การคนหา และการใชขอมูลทําได
สะดวกและรวดเร็ว 
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          - การใชภาษาเดียวกันทั่วทั้งองคกรนั่นคือ องคกรควรจัดทําอภิธานศัพทของคํา
จํากัดความ ความหมายของคําตางๆ ที่แตละหนวยงานใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกันซ่ึงจะชวยใหการปอนขอมูล/ความรู การแบงประเภทและการจัดเก็บไดมาตรฐานเดียวกัน ที่
สําคัญตองมีการปรับปรุงอภิธานศัพทใหทันสมัยตลอดเวลารวมทั้งตองใหผูใชสามารถคนหาและเปด
ใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

          - การเรียบเรียง ตัดตอ และปรับปรุงเน้ือหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน ความ
ครบถวน เที่ยงตรง ทันสมัย สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช 

     5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) ความรูที่ไดมานั้นจะไรคาหากไมถูกนําไป
เผยแพรเพ่ือใหผูอ่ืนใชประโยชนได ดังน้ันองคกรจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูทั้ง
ความรูชัดแจงและความรูซอนเรนโดยทั่วไปการสงหรือการกระจายความรูใหผูใชมี 2 ลักษณะ คือ 

         - การปอนความรู (Push) คือการสงขอมูล/ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอหรือ
ตองการหรือเรียกงายๆ วาตามอุปทาน (Supply-based) เชน การสงหนังสือเวียนแจงใหทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ขาวสารตางๆ หรือขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร ซึ่งโดย
ทั่วๆ ไปมักจะทําใหผูรับรูสึกวาไดรับขอมูล/ความรูมากเกินไปหรือไมตรงตามความตองการ 

         - การใหโอกาสเลือกใชความรู (Pull) คือ การที่ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะ
ขอมูล/ความรูที่ตองการเทานั้น ซึ่งทําใหลดปญหาการไดรับขอมูล/ความรูที่ไมตองการมากเกินไป 
(Information Overload) การกระจายความรูลักษณะนี้เรียกวา การเขาถึงตามอุปสงค(Demand-
based Access) องคกรควรทําใหเกิดความสมดุลระหวางการกระจายความรูแบบปอนความรูและ
การใหเลือกใชความรู เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูใชขอมูล/ความรู 

    6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) การจัดทําเอกสาร จัดทํา
ฐานความรู รวมทั้งการทําสมุดหนาเหลืองโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะชวยใหเขาถึงความรู
ไดงายและรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวใชไดดีสําหรับความรูที่ชัดแจงเทานั้น สําหรับการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูประเภทซอนเรนนั้นจะตองทํา ดวยการพบปะกันตัวตอตัวหรือเปน
กลุมหรือที่เรียกวา การขัดเกลาทางสังคม Socialization ซึ่งอาจทําไดในหลายรูปแบบ จาก
การศึกษาพบวาองคกรสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จในการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
อยางทั่วถึงเทาไรนัก 

    7) การเรียนรู (Learning) วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดในการจัดการความรูคือ การเรียนรู
ของบุคลากรและนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไขปญหาและปรับปรุงองคกร ดังน้ัน 
ขั้นตอนนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถึงแมองคกรจะมีวิธีในการกําหนด รวบรวม คัดเลือก 
ถายทอด และแบงปนความรูที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไมไดเรียนรูและนําไปใชประโยชนก็เปน
การสูญเปลาของเวลาและทรัพยากรที่ใช องคกรจะตองกระตุนและสรางบรรยากาศที่ทําใหบุคลากร
ทุกคนกลาคิด กลาทํา กลาลองผิดลองถูก โดยผูบริหารจะตองยอมรับผลลัพธที่ออกมาไมวาจะเปน
ความสําเร็จหรือความลมเหลวเพราะกระบวนการเรียนรู มิไดขึ้นอยูกับผลลัพธแตมาจาก
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ประสบการณที่ไดรับในการลองนําความรูที่ไดมาฝกปฏิบัติหากลมเหลวก็จะไมทําผิดซ้ําสองอีก 
อยางไรก็ตามการเรียนรูที่กลาวมาขางตนน้ันจะตองสอดคลองกับทิศทางและคานิยมขององคกรดวย 
 
             องคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู 
  แนวทางการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูของแตละองคกรมีความแตกตางกันไป
ตามแนวคิดของนักวิชาการแตละทานซึ่งมีองคประกอบที่คลายและแตกตางกันไป จากการศึกษา
จากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารตางๆ พบวา นักวิชาการที่มีชื่อเสียงคือ Senge และ 
Marquardt ไดนําเสนอองคประกอบที่สามารถนไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาองคกรได
จริง คือ 

   1. องคกรแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Senge (1990) ไดชี้ใหเห็นถึง วินัย 5 ประการที่
ชวยผลักดันและสนับสนุนองคกรแหงการเรียนรูเปนการพัฒนาบุคลากรในองคกร คือ 

        ลักษณะไฟแรงใฝรูคูศักยภาพ (Personal Mastery) 
       ลักษณะไฟแรงใฝรูคูศักยภาพเปนวินัยที่ Senge (1990) อธิบายไววา เปนวินัยที่อยู

บนพื้นฐานของการเรียนรูระดับบุคคล เพราะองคกรจะไมเกิดการเรียนรูจนกวาสมาชิกในองคกร
เร่ิมตนที่จะเรียนรูองคประกอบหลักของลักษณะไฟแรงใฝรูคูศักยภาพ คือ บุคลากรทุกคนจะตอง
พยายามกําหนดวิสัยทัศนที่ตองการของแตละคน และบุคลากรทุกคนตองยอมรับความเปนจริง เพ่ือ
หาหนทางที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนนั้นๆ ซึ่งวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดขึ้นในอีกลักษณะหนึ่งคือ การ
ยอมรับความเปนจริงในปจจุบันโดยไมลําเอียงเขาขางตนเองเมื่อมองเห็นความเปนจริงแลวสามารถ
มองเห็นสิ่งที่เปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดและสามารถปรับเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติตนใหประสบความสําเร็จได 

         ลักษณะรับรูภาพลักษณโลกรอบตัวอยางถูกตอง (Mental Models) 
       ลักษณะรับรูภาพลักษณโลกรอบตัวอยางถูกตองเปนลักษณะที่ใชมองสภาพแวดลอม

รอบตัวเปนกรอบของกระบวนการคิดาภยในจิตใจ เปนตัวกําหนดวิธีคิดและพฤติกรรมของบุคคล 
Argyris (1982) กลาววาความคิดสวนใหญของบุคคลมักจะเปนไปทางลบ แตละบุคคลจะกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนตามรูปแบบความคิดหรือพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออก โดยองคกร
จําเปนตองสงเสริมบุคลากรใหตระหนักในรูปผแบบความคิดของตนเองในขณะนั้นตอผูอ่ืนโดยที่ไม
เขาขางตนเอง ใหถูกตอง ซึ่งถาขาดกระบวนการนี้แลวองคกรจะไมเกิดากรแกไขความผิดพลาดของ
รูปแบบความคิดเหลานี้ โดยสิ่งสําคัญที่จําเปนตอองคกรคือความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 

         ลักษณะการสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 
       วิสัยทัศนรวมกันเกิดขึ้นจากวิสัยทัศนของบุคคลทุกคนในองคกรที่มีการยึดถือวิสยัทศัน

ของตนเองอยางตั้งใจ ตามแนวคิดของ Senge (1990) วิสัยทัศนนี้หมายถึงเปาหมายในระยะยาว 
หรือเปนความฝนสูงสุดของแตละบุคคล สําหรับการสรางวิสัยทัศนรวมกันในองคกรตองสรางจาก
วิสัยทัศนสวนบุคคลของสมาชิกในองคกร ทุกคนในองคกรไดนํามาเปดเผยวิสัยทัศนของตนและ
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ยอมรับตามกันเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนเหลานั้นใหเกิดขึ้นในวิถีทางเดียวกัน ผูนําจึงมีบทบาทในการรวม
สานวิสัยทัศนของตนกับบุคลากรในองคกรโดยไมบังคับใหสรางวิสัยทัศนตามความคิดของตน แต
ตองกระตุนหรือสนับสนุนใหทุกคนรวมสรางวิสัยทัศนจึงจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนาไปขางหนา 

         การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 
        การเรียนรูเปนทีมของสมาชิกในองคกรเปนกระบวนการจัดแนวคิดแนวปฏิบัติที่
สอดคลองกันของบุคลากรในองคกร และมีจุดมุงหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ที่ตั้งใจไว
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเปนเง่ือนไขที่จําเปนกอนที่จะมีการเพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงานใหแกสมาชิก
ในทีมในการตัดสินใจหรือแกปญหาตางๆ โดยสมาชิกในทีมปฏิบัติหนาที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปน
การประสานพลังความรูและความใฝรูของสมาชิกแตละคนใหเกิดเปนพลังของทีม ในการทํางานเพื่อ
สรางสรรคผลงานที่สมาชิกทุกคนตองการอยางแทจริง โดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกใน
ทีมและมีวิสัยทัศนรวมกัน ทั้งนั้สมาชิกในกลุมจะตองมีพฤติกรรมเอ้ือเฟอตอกัน รวมพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันจ จนสามารถรวมกันปฏิบัติงานและมีความสัมพันธที่แข็งแกรง สามารถ
ทํางานรวมกันและสรางสรรคสิ่งใหม มีการะประสารความรวมมือกันเปนอยางดี มีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดจนมีความรูและทักษะที่ไดพัฒนาขึ้นนี้สามารถถายทอดไปยังบุคคลหรือทีมอ่ืนๆ เพ่ือ
สรางเสริมใหเกิดการเรียนรูในระบบองคกร 

         ลักษณะคิดเปนระบบครบวงจร (System Thinking) 
       ลักษณะคิดเปนระบบครบวงจรเปนสวนสําคัญขององคกรแหงการเรียนรูและสนับสนุน

ใหเกิดการเรียนรูทั้งองคกร เปนการสรางความสัมพันธระหวางความรูที่ไดจากลักษณะไฟแรงใฝรู คู
ศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหเชื่อมตออยางเปนระบบ โดยอาศัยการสรางวิสัยทัศนรวมกันและ 
การเรียนรูเปนทีมของสมาชิกทุกคนในองคกร สามาถพัฒนาแบบแผนทางความคิดอยางเปนระบบ 
หาสาเหตุที่มีอิทธิพลและสงผลตอพฤติกรรมและสําเร็จขององคกร ทําความเขาใจในปรากฏการณ
และความเปลี่ยนรแปลงทั้งในภาพรวมและในสวนยอย โดยตองปรับเปลี่ยนจิตใจในดานตางๆ 
นอกจากนี้บุคลากรที่มีลักษณะคิดเปนระบบครบวงจรจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกันได
อยางเปนระบบ สามารถมองปญหาที่เกิดขึ้นไดวัฎจักรคือ ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่
กอใหเกิดปญหาในปจจุบัน 

  2. องคกรแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ Marquardt 
      Marquardt (1996) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูวาประกอบดวย

ระบบยอย ที่มีความสัมพันธเชื่อมตอและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (The System-Linked 
Organization Model) แนวคิดองคกรแหงการเรียนรูของ Marquardt (1996) ประกอบดวย ระบบ
ยอย 5 ระบบคือ  

      1) ระบบยอยดานบุคคล : การเพิ่มอํานาจแกบุคคล  
      2) ระบบยอยดานองคกร : การปรับเปลี่ยนองคกร  
      3) ระบบยอยดานบุคคล : การเพิ่มอํานาจแกบุคคล  
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     4) ระบบยอยดานความรู : การจัดองคความรู  
     5) ระบบยอยดานเทคโนโลยี : การประยุกตใชเทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบองคกรแหงการเรียนรู (The System-Linked Organization Model) 
 
             ที่มา: Marquardt, M. J. Building the Learning Organization, 1996: 21 
 

   รูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวยระบบยอยที่สําคัญคือ ระบบยอยดานการ
เรียนรูจะกอใหเกิดพื้นฐานและสวนประกอบที่สนับสนุนเพ่ิมพูน และหมุนเวียนตอเน่ืองไปยังระบบ
ยอยอ่ืนๆ ขององคกรแหงการเรียนรูอีก 4 ระบบยอย การเรียนรูเกิดขึ้นในระดับตาง ๆ ทั้งระดับ
บุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ทักษะตางๆ ของการคิดอยางเปนระบบเปนสิ่งจําเปนที่จะชวย
สนับสนุนใหมีลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู 

   นอกจากระบบยอยดานการเรียนรูแลว ยังมีระบบยอยดานองคกร ระบบยอยดานบุคคล 
ระบบยอยดานความรู และระบบยอยดานเทคโนโลยี เปนระบบยอยที่สงเสริมเพ่ิมคุณภาพและสงผล
ตอการเรียนรู ซึ่งระบบยอยเหลานี้เปนสวนที่มีความจําเปนสําหรับการสราง การธํารงรักษา  
การเรียนรูที่ยั่งยืน และเปนประโยชนในองคกรแหงการเรียนรูทั้ง 5 ระบบยอยจะมีความเปนพลวัตร  
มีความเกี่ยวพันกัน ถาระบบยอยใดออนแอหรือขาดไป จะเปนผลตอระบบยอยอ่ืนๆ อยางมี
นัยสําคัญอีกดวย 
 
 
 
 

 

เทคโนโลยี 

 

ความรู 

องคกร บุคคล 

 การเรียนรู 
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2.2 แนวคดิเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศทีช่วยในการจัดการความรู 
             เครือ่งมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการจัดการความรู 

 นรินทร พันธเขียว (2552) ไดกลาวถึงเครื่องมือเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวย
ในการจัดการความรูไววา ในเรื่องของการจัดการความรูนั้น มีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามอธิบาย
ความสัมพันธและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู ดังที่ปรากฏวาเปน
เร่ืองราวจํานวนมากที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรผานการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแมวาการจัดการความรูจะเปนกระบวนการไมใชเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีกลับ
ถูกคาดหมายวาเปนปจจัยแหงความสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จ องคกรสวนใหญจึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลตอ
ความสําเร็จในระบบการจัดการความรูเขามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรูทั้งในสวนของ
พนักงานและองคกรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรู
ประกอบดวย 

  เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน 
(Collaboration 
Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) 

   - เทคโนโลยีการสื่อสาร ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายขึ้นสะดวกขึ้น 
รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ คนหาขอมูล สารสนเทศและความรูที่
ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต เอ็กซตราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 

   - เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอยางเชนโปรแกรมกลุม (Groupware) ตางๆ เปน
ตน 

   - เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ จะเห็นไดวา
เทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดการความรูขององคกรนั้นประกอบดวยเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุม
กระบวนการตางๆ ในการจัดการความรูใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไปไดเชนมีระบบฐานขอมูลและ
ระบบการสื่อสารที่ชวยในการสราง คนหา แลกเปลี่ยน จัดเก็บความรู 

 ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเขาดวยกันทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู
(Knowledge Transfer) ทําไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยียังชวยใหการนําเสนอสามารถเลือกไดหลาย
รูปแบบเชนตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชั่น เสียง วิดีโอ ซึ่งชวยใหการเรียนรูทําไดงายยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถชวยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรูและสารสนเทศตางๆ
(Knowledge Storage and Maintenance) เทคโนโลยีชวยลดคาใชจายในการดําเนินการใน
กระบวนการจัดการความรูดวย จึงนับไดวาเทคโนโลยีจึงเปนเครื่องมือสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู (สมชาย นําประเสริฐชัย, 2550: ระบบออนไลน) 



17 
 

 
 

   การจัดการความรูที่ดีนั้นจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี โดยเครื่องมือทางเทคโนโลยี
(Technology Tools) ที่สนับสนุนการจัดการความรูเรียกวา “Knowware” ซึ่งชุดของซอฟตแวร
จัดการความรูสวนใหญจะประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ีอยางนอยหน่ึงอยาง ไดแก 

    - เครื่องมือสนับสนุนการทํางานรวมกัน หรือโปรแกรมกลุม (Collaborative Computing 
Tools) เปนเครื่องมือที่ชวยในการถายทอดความรูที่ซอนเรนภายในองคกร ตัวอยางโปรแกรมกลุม 
เชน Lotus Notes/Domino, MeetingPlace, QuickPlace eRoom, Groove Networks และ 
PlaceWare เปนตน 

    - Knowledge Servers ประกอบดวยซอฟตแวรหลักสําหรับการจัดการความรูรวมทั้งเปน
แหลงเก็บความรูและการเขาถึงความรู สารสนเทศ และขอมูลตางๆ ตัวอยางของ Knowledge 
Servers เชน Hummingbird Knowledge Server, The Intraspect Software Knowledge Server 
และ The Hyperwave Information Server เปนตน 

    - Enterprise Knowledge Portals (EKP) เปนประตูสูระบบการจัดการความรูขององคกร 
ซึ่งเว็บศูนยรวมของการจัดการความรู (Knowledge Portals) สวนใหญจะบูรณาการความรูกลไกการ
รายงาน และการทํางานรวมกัน ในขณะที่การจัดการเอกสารและความรูจะไดรับการดําเนินการดวย
เซิรฟเวอร ตัวอยางเชน Autonomy, Brio, Corechange, DataChannel, Epicentric,Intraspect, 
Hummingbird, IBM/Lotus Microsoft, Oracle และ Sybase เปนตน 

    - Electronic Document Management Systems (EDM) เปนระบบที่มุงจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบที่เนนการทํางานรวมกัน สนับสนุนการเขาถึงเอกสารตางๆ ผานทางเว็บ
เบราวเซอรทางเครือขายอินทราเน็ตขององคกร ระบบนี้จะชวยในการจัดการเอกสารและกระแสงาน 
(Workflow) สามารถทําไดอยางราบรื่น อีกทั้งยังสนับสนุนการสรางและการแกไขปรับปรุงเอกสาร
รวมกัน 

    - Knowledge Harvesting Tools เปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมากในการจับความรูที่
ซอนเรน เนื่องจากยอมใหผูที่ใหความรู (Knowledge Contributor) มีสวนเกี่ยวของเพียงเล็กนอย 
(หรือไมมีเลย) ในความพยายามเก็บเกี่ยวความรูนั้น ตัวอยางของเครื่องมือน้ี เชน KnowledgeX และ 
ActiveKnowledge เปนตน 

    - Search Engines ทําหนาที่ในการจัดการความรู เชน การคนหาและดึงเอกสารที่
ตองการมาจากแหลงเก็บเอกสารขนาดใหญขององคกร บริษัทอยางเชน Google, Verity และ 
Inktomi เสนอความสามารถของโปรแกรมคนหา (Search Engines) ที่มีความสามารถในการทํา
ดรรชนี (Indexing) และการจัดทํารายการ (Cataloging Files) จากเอกสารในรูปแบบที่หลากหลาย 
เชนเดียวกับความสามารถในการคนคืนและจัดลําดับเอกสารใหตามที่ผูใชเรียกคน 

    - Knowledge Management Suites (KMS) เปนโซลูชันการจัดการความรูแบบครบชุดที่
รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร การทํางานรวมกัน และการจัดเก็บขอมูล (Storage) ในชุดเดียวกัน(A 
Single Convenient Package) ซึ่งสามารถเขาถึงฐานขอมูลภายในและแหลงความรูจากภายนอกได 
ตัวอยาง เชน Dataware Knowledge Management Suite และ KnowledgeX เปนตน จะเห็นไดวา
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มีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่ชวยในการจัดการความรูทั้งนี้ที่กลาวมาขางตนน้ันสวนใหญจะเปน
เครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์กลาวคือ หากวาหนวยงานหรือองคกรไหนตองการเครื่องมือเหลานี้มาชวยใน
การจัดการความรู องคกรหรือหนวยงานเหลานั้นจะตองเสียคาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือนํามา
ติดตั้งในองคกรของตนเอง ปจจุบันนี้ยังมีเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการจัดการ
ความรูที่มีลักษณะเปนซอฟตแวรที่เปนฟรีแวร นั่นหมายความวาหากวาองคกรใดจะนําเครื่องมือ
ดังกลาวมาติดตั้ง ก็สามารถหาดาวนโหลดเพ่ือนํามาติดตั้งในหนวยงานหรือองคกรของตนเองไดและ
ไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์แตอยางใด เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสวนสําคัญ 
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตชวยทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น 
รวมทั้งระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยก็จะมีสวนชวยใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ภาพรวมแลวเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการชวยใหคนสามารถคนหาความรู ดึงเอาความรู
ไปใช การวิเคราะหขอมูลและการจัดเก็บเปนระเบียบ แตอยางไรก็ตามการนําเอาเทคโนโลยีมาใชใน
องคกรจะตองม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีนั้นสามารถเชื่อมตอหรือบูรณาการเขากับระบบเดิมที่มีอยูและ
ใชไดงาย ทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชวยในการจัดการความรูที่ไดรับความนิยมในปจจุบันมีหลากหลายชนิด 

 
              เกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการความรู 
  นรินทร พันธเขียว (2552) ไดศึกษาคุณลักษณะของเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใชในการจัดการความรูที่นิยมใชในปจจุบันผานการประยุกตใชกระบวนการการเทียบสมรรถนะของ
มาตรฐานไอเอสบีเอสจี ทําใหไดเกณฑการคัดเลือกเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
อยางหมาะสมกับการจัดการความรูจะตองประกอบดวยเกณฑทั้งสิ้น 6 เกณฑ 21ตัวชี้วัดดังตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงเกณฑการคัดเลือกเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เกณฑ ตัวชี้วัด 
1. เกณฑความตองการดานความ

ปลอดภัย 
1.1 การจัดการสิทธิ ์
1.2 การระงับการใชงานของไอพีหรือผูเยี่ยม

ชม 
2. เกณฑความตองการดานชุมชน 2.1 การจัดอันดับหัวขอประกาศ 
3. เกณฑความตองการดานการสราง

เน้ือหา 
3.1 ผูเขียนที่หลากหลาย 
3.2 รายละเอียดของประกาศทีห่ลากหลาย 
3.3 การแกไขผานวิซิวิก 

4. เกณฑความตองการดานการ
ปฏิสัมพันธในเนื้อหา 

4.1 การแสดงความคิดเห็น 
4.2 ลิงคที่เปนมิตร 
4.3 แบบสํารวจความคิดเห็น 
4.4 การติดตามขอมูล 
4.5 การสมัครใชเครื่องมือดวยอีเมลล 

5. เกณฑความตองการดานการจัดการ
เน้ือหา 

5.1 การจัดเก็บ 
5.2 การแบงประเภท 
5.3 ปฏิทิน 
5.4 การเผยแพรฉบับราง 

 5.5 การจัดการการประกาศ 
5.6 การําหนดเวลาการเผยแพร 
5.7 การคนหา 

6. เกณฑความตองการดานการแสดง
เน้ือหา 

6.5 ลิงคถาวร 
6.6 การเผยแพร 

 

2.3 แนวคดิเก่ียวกับโปรแกรมโอเพนซอรส (Open source) 
               ความหมายของโปรแกรมโอเพนซอรส 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545 อางอิงจาก, 2552 ) ไดใหความหมายโอเพนซอรสไว
วา หมายถึง การเปดเผยซอรสโคดตนฉบับ ที่ใชในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ในความหมายที่
ใชกันโดยทั่วไป ทางโปรแกรมหมายถึงโปรแกรมที่ผูพัฒนามีความตั้งใจที่จะเผยแพรหรือแจกจายไป
ใหบุคคลอื่นที่ตองการ โดยมีเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอตกลงยินยอมเกี่ยวกับสิทธิ 
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  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2552: ออนไลน) ไดใหคําจํากัดความ ของ คือวิธีการในการ
ออกแบบ พัฒนา และแจกจายสําหรับตนฉบับของสินคาหรือความรู โดยเฉพาะซอฟตแวร โดย
โอเพนซอรซถูกพิจารณาวาเปนทั้งรูปแบบหนึ่งในการออกแบบ และแผนการในการดําเนินการ โดย
โอเพนซอรซเปดโอกาสใหบุคคลอื่นนําเอาระบบนั้นไปพัฒนาไดตอไป 
 
              ขอดีและขอจํากัดของโปรแกรมโอเพนซอรส  
              ขอดีของโปรแกรมโอเพนซอรส 
  พิสิฏฐ ธนานนัต (2552) ไดกลาวถึงขอดีของโปรแกรมโอเพนซอรสไวดังนี้ 

  1. ประหยัดคาใชจาย การนําโปรแกรมโอเพนซอรสมาใชในงานดานตางๆ จะชวยในการ
ลดตนทุนคาใชจายดานเทคโนโลยีแทนการพึ่งพาการใชโปรแกรมจากตางประเทศ เนื่องจาก
โปรแกรมโอเพนซอรสเปนโปรแกรมเสรี และสามารถนํามาพัฒนาเพิ่มเติมได 

  2. ลดปญหาดานลิขสิทธิ์ ปจจุบันปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมถือวาเปนปญหา
หลักสําหรับทุกหนวยงาน ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์การใชโปรแกรมจํานวนไมนอย แตการนําโปรแกรม
โอเพนซอรส มาใชจะชวยลดปญหาน้ีได เน่ืองจาก โปรแกรมโอเพนซอรส เปนโปรแกรมที่มีลิชสิทธิ์
แบบ General Public License-GPL ซึ่งเปดลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฏหมาย มีกฏหมายรองรับ และมี
ขอแตกตางกับลิขสิทธิ์โปรแกรมการคาอ่ืน คือ GPL ใหสิทธิแกผูใชมากกวาเพราะใหสิทธิ์ในการใช
ทําสําเนา ในการแจกจายตอ เปดเผยรหัสตนฉบับ สามารพัฒนาแกไข ดัดแปลงไดไมวากระทําการ
ใดๆ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือธุรกิจเชิงพาณิชย แตไดเนนขอพิเศษไวคือ หาม
เปลี่ยนแปลงหลักการ เง่ือนไข หรือขอตกลงใดๆ ที่กําหนดไวในโปรแกรมที่ใชลิขสิทธิ์แบบ GPL 
กลาวคือ ถาผูใชนําลิขสิทธิ์แบบ GPL ไปใชและพัฒนาเพิ่มเติม ตองคงลิขสิทธิ์แบบ GPL ตอไป ทั้งน้ี
เปนขอดีที่เปนแนวความคิดที่ปองกันไวในกรณีที่บุคคลตอไปจะไปสรางสิทธิ์หรือจํากัดสิทธิ์แกผูอ่ืนที่
เปลี่ยนไปจากเดิม 
   3. สามารถแกไข ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมในระบบได โปรแกรมโอเพนซอรส คือ 
โปรแกรมที่สามารถนําไปใชงาน ศึกษา แกไข และเผยแพร ไดอยางเสรี การพัฒนาที่เปดเผยรหัส
ตนฉบับใหสาธารณชนนําไปพัฒนาเพิ่มเติมได กอใหเกิดความรวมมือกันทํางานอยางไรพรหมแดน 
ผานเครือขายอินเตอรเนต ซึ่งคุณสมบัตที่สําคัญของโปรแกรมโอเพนซอรสที่ทําใหเกิดการพัฒนา
เพ่ิมเติมได คือ  
        ก. การเขาถึงรหัสตนฉบับบ โดยการแจกจายหรือการกระจายโปรแกรมกระทําโดย
การแนบรหัสตนฉบับ การใหผูใชหรือบุคคลอื่นเขาถึงรหัสตนฉบับได เพ่ือที่จะทําการปรับปรุง ใช
ประโยชนจากรหัสตนฉบับเพ่ือการศึกษา ทําความเขาใจ เรียบรูเทคนิค ตลอดจนการเพิ่มเติม
ปรับปรุงฟงกชัน หรือบางสวนของโปรแกรมไดเอง 
        ข. การมีขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิ ในการอนุญาตใหแจกจายเผยแพรโปรแกรมที่เริ่ม
พัฒนาขึ้นและกระจายตอ เม่ือมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหดีขึ้น 
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    4. สามารถแกปญหาไดทันที เน่ืองจากโปรแกรมโอเพนซอรส เปนระบบเปดเผยรหัส
ตนฉบับ หากมีปญหาติดขัดอะไรโปรแกรมเมอรหรือผูพัฒนาระบบสามารถแกไขปญหาไดทันทีโดย
ไมตองรอเจาของโปรแกรมมาแกไข ซึ่งจะมีประโยชนมากกวาการมชโปรแกรมเพื่อการคาเม่ือมี
ปญหาเกิดขึ้นตองรอใหเจาของโปรแกรมหรือเจาของระบบเขามาแกไขเทานั้น ผูใชไมสามารถแกไข
ไดเองทันที ซึ่งกอใหเกิดความลาชา เสียคาใชจายในการดําเนินการ เกิดผลกระทบตอการทํางาน
และดานงบประมาณ 
    5. เกิดสังคมแหงการเรียนรู จะเห็นไดจากการรวมกลุมหรือสังคมของนักพัฒนาโปแกรม
หรัสเปด และผูที่สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมโอเพนซอรส ไดสรางชุมชนออนไลนผานเว็บไซต เว็บบอรด 
หรือเว็บบล็อกของผูพัฒนาระบบแตละระบบ ซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจโปรแกรมสามารถเขาไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ และสอบถามปญหาที่เกิดขึ้นได 
 
              ขอจํากัดของโปรแกรมโอเพนซอรส 
   พิสิฏฐ ธนานันต (2552) ไดกลาวถึงขอจํากัดของโปรแกรมโอเพนซอรสไวดีงนี้ 

   1. เอกสารที่เผยแพรเกี่ยวของกับโปรแกรมโอเพนซอรสยังมีนอยมาก เชนคูมือการใชงาน 
รวมทั้งคูมือการติดตั้งระบบ และในสวนที่เปนภาษาไทยมีนอยมาก ทําใหการเรียนรูทําไดยาก 

   2. ขาดบุคลากรและผูเชี่ยวชาญที่มีความรูดานโปรแกรมโอเพนซอรส เชน โปรแกรมเมอร
และนักพัฒนาระบบโปรแกรมโอเพนซอรส 

   3. โปรแกรมโอเพนซอรสหลายโปรแกรมยังมีคุณภาพไมเทากับโปรแกรมเชิงพาณิชย 
   4. ตองเรียนรูการใชงานโปรแกรมใหม ทําใหเสียเวลาสําหรับการเรียนรูและใชงานระบบ 
   5. ปญหาในการถายโอนระบบเกาสูระบบใหมที่ใชโปรแกรมโอเพนซอรส มีความยุงยาก

หลายขึ้นตอน และตองมีผูเชี่ยวชาญในการถายโอนขอมูล 
   6. โปรแกรมโอเพนซอรส บางโปรแกรมไมรองรับภาษาไทย ทําใหยุงยากในการพัฒนา

ภาษาไทย 
 

              โปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 
 การสรางเว็บไซตจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน  

เร่ิมจากการใชภาษาในการเขียนเว็บไมกี่ภาษา มาเปนใชภาษาหลาย ๆ ภาษารวมกัน ไมวาจะเปน
ภาษา HTML, DHTML, PHP, ASP ฯลฯ นอกจากนี้หากตองการใหเว็บไซตของเรามีความสวยงาม
ก็จะตองมีความรูทางดานกราฟฟกสอีกดวย ไมวาจะเปนการตัดตอ ยอ ขยาย รูปภาพ สรางภาพที่
เปน GIF Animation หรือจะใหดูนุมนวลก็จะตองมีความรูเกี่ยวกับการสราง Flash ดวยความหลายก
หลายที่จําเปนจําตองมีในเว็บไซตนั้น การที่จะสรางเว็บสวนตัว หรือองคกรใหสวยงามและมี
ประสิทธิภาพ ดวยคนเพียงคนเดียวนั้นอาจตองใชเวลานานมาก ดวยเหตุนี้ปจจุบันจึงมีกลุมคนที่
รวมตัวกัน และรวมกันพัฒนา หรือที่เรียกวา "เว็บไซตกึ่งสําเร็จรูป" ขึ้นมา เพ่ือเปนการลดภาระการ
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ทํางานหลาย ๆ ดาน ใหมีความงาย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใหความหมายกับสิ่งที่ไดพัฒนาขึ้นวา 
CMS 

  joomla เปน CMS ตัวหนึ่งในหลาย ๆ ตัวที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ซึ่ง CMS นั้นเปน
อักษรยอของ คําวา "Content Management System" หมายถึง ระบบซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใช
เพ่ือจัดระเบียบ และสงเสริมการทํางานในหมูคณะ ใหสามารถสรางเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ 
โดยมากแลว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเปนเว็บแอปพลิเคชัน เชน การเพิ่มบทความ การเพิ่ม
รูปภาพ หรือการปรับแตงโยกยายโมดูลตางๆ  โดยไมจําเปนจะตองมานั่งเขียน Code ดวยภาษา 
HTML, PHP, SQL เพียงแตเรียนรูวิธีการติดตั้ง การปรับแตง การใชงาน CMS เทานั้น  สําหรับ 
Code ตาง ๆ ที่นํามาสราง และ ออกแบบเว็บไซต จะทําโดยทีมงานของผูพัฒนา CMS ของแตละทีม 
ซึ่งทําใหประหยัดเวลาในการสราง  และออกแบบเว็บไซต ไดอยางมาก 

  joomla เปน CMS ที่ไดรับความนิยมเปนอันดับตน ๆ  เพราะมีระบบการจัดการเนื้อหาที่มี
รูปแบบสากล การปรับแตงหนาตาของเว็บไซตทําไดงาย เพราะ joomla ถูกออกแบบมาใหรองรับกับ
เทคโนโลยีการ ออกแบบเว็บไซต สมัยใหม ไมวาจะเปนการรองรับ Flash หรือ GIF Animation 
นอกจากนี้ยังสามารถ Download template ไดอยางมากมายมีทั้งแบบที่สามารถนํามาใชงานไดฟรี 
หรือหากตองการ template ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสวยงาม ก็สามารถหาซื้อมาใชได เพราะมี
เว็บไซตที่ใหบริการจัดทําtemplate ของ joomla อยูมากมาย จุดเดนของ joomla อีกจุดหนึ่งก็คือมี 
Extension จํานวนมากใหเราสามารถนํามาประยุกตใชงาน เชน component, module, Plugin มีทั้ง
แบบฟรี และแบบตองชําระเงิน  

  joomla มีการ Update อยางสมํ่าเสมอ ทําใหเราม่ันใจไดวาการ ออกแบบเว็บไซต ดวย 
CMS joomla จะมีความปลอดภัย ซึ่งปจจุบัน (ตุลาคม 2553) เปนรุน 1.5.21 และที่สําคัญ
ที่สุด joomla รองรับภาษาไทย 100% เพราะมีทีมงานที่คอยดูแลเรื่องภาษา ทําใหไมตองมากังวลกับ
การใชงานภาษาไทยวาจะผิดเพี้ยนในสวนใดหรือไม (Webmaster http://www.ninetechno.com/a/ 
joomla/54-Joomlaคืออะไร.html, ม.ป.ป.) 
 

2.4 แนวคดิเก่ียวกับการออกแบบเว็บไซตและเว็บเพจ 
              ความหมายของการออกแบบ 

 โสรชัย นันทวัชรวิบูลย (2545 อางอิงจาก อัครเดช จันทะวัง, 2551: 7) ไดใหคําจํากัดความ
ของ การออกแบบ (Design) คือ ศาสตรแหงความคิด การแกไขปญญาที่มีอยู เพ่ือสนองตอ
จุดมุงหมายและนํากลับมาใชงานอยางพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจ สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นที่สําคญัคือ 
 1) ความสวยงาม (Aesthetic) เปนความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสไดกอน มนุษยแตละ

คนตงมีการรับรูเร่ืองความสวยงามและความพึงพอใจในเรื่องของความงามไดไมเทากัน และไมมี
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กฎเกณฑการตัดสินใดๆที่เปนตัวกําหนดความแนชัดลงไปแตเชื่อวางานที่มีการจัดองคประกอบที่ดี 
คนสวนใหญจะมองวาสวยงามไดเหมือนกัน 

   2) มีประโยชนใชสอยที่ดี (Function) การมีประโยชนใชสอยที่ดีนั้นเปนเรื่องสําคัญมากใน
งานออกแบบทุกประเภท เชน ถาเปนเกาอ้ี เกาอ้ีนั้นตองนั่งสบาย ถาเปนบาน บานนั้นจะตองอยูแลว
ไมอึดอัด ถึงจะเรียกไดวาเปนงานออกแบบที่มีประโยชนใชสอยที่ดี 

   3) มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept) แนวความคิดในการออกแบบที่ดีนั้นคือ 
หนทางความคิดที่ทําใหงานออกแบบที่ไดตอบสนองตอความรูสึกพอใจ ชื่นชม 

 
               ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต 

  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551: ออนไลน) ไดใหคําจํากัดความ ของเว็บไซต (Web site) 
หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้นเพ่ือ
นําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอรโดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตที่เก็บไวที่ชื่อ
หลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซต
จําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและเสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซตนั้น ซึ่งไดแกขอมูลทาง
วิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลสื่อตางๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ตั้งแตสราง
เว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับเว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตางๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไป
นิยมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะของ เว็บเบราวเซอร 

  ชัยมงคล เทพวงษ(2550 อางถึงใน อัครเดช จันทะวัง, 2551: 11-13)โดยองคประกอบของ
การออกแบบเว็บไซต มีดังนี้คือ 

   1) ความเรียบงาย ไดแก มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดสะดวก ไมมี
กราฟกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไมมากจนเกินไปทําให
วุนวาย 

   2) ความสม่ําเสมอ ไดแก ใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต เชน รูปแบบของหนา 
สไตล ของกราฟก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคลายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต 

   3) ความเปนเอกลักษณการออกแบบเว็บไซตควรคํานึงถึงอัตลักษณและลักษณะของ
องคกรเพราะรูปแบบของเว็บไซตจะสะทอนถึงเอกลักษณและลักษณะขององคกรนั้นๆเชนถาเปน
เว็บไซตของทางราชการ จะตองดูนาเชื่อถือไมเหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

   4) เน้ือหาที่มีประโยชน เน้ือหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในเว็บไซต ดังน้ันควรจัดเตรียมเน้ือหา
และขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ 
เน้ือหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอ่ืนจึงจะดึงดูดความสนใจ 

   5) ระบบเนวิเกชันที่ใชงานงาย ตองออกแบบใหผูใชเขาใจงายและใชงานสะดวก ใช
กราฟกที่สื่อความหมายรวมกับคําอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลําดับของรายการที่สม่ําเสมอ เชน 
วางไวตําแหนงเดียวกันของทุกหนา 
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   6) ลักษณะที่นาสนใจหนาตาของเว็บไซตตองมีความสัมพันธกับคุณภาพขององคประกอบ
ประกอบตางๆ เชน คุณภาพของกราฟกที่จะตองสมบูรณ การใชสี การใชตัวอักษรที่อานงาย สบาย
ตา การใชโทนสีที่เขากัน ลักษณะหนาตาที่นาสนใจนั้นขึ้นอยูกับความชอบของแตละบุคคล 

   7) การใชงานอยางไมจํากัดผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเลือกใชบราวเซอร
ชนิดใดก็ไดในการเขาถึงเนื้อหาสามารถแสดงผลไดทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหนาตางๆ 
กันอยางไมมีปญหาเปนลักษณะสําคัฐสําหรับผูใชที่มีจํานวนมาก 

   8) คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบ และ การเรียบเรียงเน้ือหาอยางรอบคอบ
สามารถสรางความรูสึกวาเว็บไซตมีคุณภาพถูกตองและเชื่อถือได 

   9) ระบบการใชงานที่ถูกตองการใชแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลตองสามารถกรอกได
จริงใชงานไดจริงลิงคตางๆจะตองเชื่อมโยงไปหนาที่มีอยูจริงและถูกตองระบบการทํางานตางๆใน
เว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูกตอง 

 ธวัชชัย ศรีสุเทพ(2545)ไดกลาวถึง สวนตอประสารกบัผูใชซึ่งจะประกอบดวย 
   1) เนวิเกชั่นบาร (Navigation Bar) เปนระบบพื้นฐานที่ใชไดหลายรูปแบบโดยทั่วไปเนวิ

เกชั่นบารจะประกอบดวยกลุมของลิงคตาง ๆ ที่อยูรวมกันในบริเวณหนึ่งของหนาเว็บโดยอาจจะเปน
ตัวหนังสือหรือกราฟกก็ไดและถือเปนรูปแบบของเนวิกาชั่นที่ไดรับความนิยมที่สุด 

   2) เนวิเกชั่นระบบเฟรม (Frame-Based) การสรางเนวิเกชั่นระบบเฟรมเปนอีกวิธีทําให
ผูใชเขาถึงเนวิเกชั่นบารไดงายและสม่ําเสมอ โดยที่แตละหนายังเปนอิสระตอกัน การลิงคจากเฟรมที่
เปนเนวิเกชั่นบารสามารถควบคุมการแสดงผลของขอมูลในอีกเฟรมหนึ่งได ดังน้ันสวนที่เปนเนวิ
เกชั่นบารจะปรากฏคงที่เสมอ ในขณะที่ผูใชเลื่อนดูขอมูลใด ๆ ก็ตามในอีกเฟรมหนึ่งการแยกแยะ 
ระบบเนวิเกชั่นบารออกจากหนาขอมูลในลักษณะนี้จะทําใหผูใชเขาถึงระบบเนวิเกชั่นไดตลอดเวลา
และยังคงความสม่ําเสมอทั่วทั้งเว็บไซต 

   3) Pull-Down Menuเปนสวนประกอบของแบบฟอรม ที่มีลักษณะเดนคือ มีรายการให
เลือกมากมายแตใชพ้ืนที่นอยมากเมื่อเทียบกับองคประกอบชนิดอ่ืน ๆ การนํา Pull-Down Menu มา
ใชเปนระบบเนวิเกชั่นจะชวยใหผุใชเลือกรายการยอยเขาไปสูเปาหมายไดอยางสะดวก เมนูรูปแบบ
นี้เหมาะสําหรับขอมูลประเภทเดียวกันที่มีจํานวนมาก เชน รายชื่อประเทศ จังหวัด หรือ ภาษา แต
ไมเหมาะกับขอมูลจํานวนนอยหรือขอมูลตางประเภทกัน และควรระวังไมใช Pull- Down Menu 
มากจนเกินไป การใชเมนูแบบน้ีเปนระบบเนวิเกชั่นหลาย ๆ แหงในหนึ่งหนาอยางไมเหมาะสม จะ
สรางความสับสนใหผูใชเพราะไมมีการแสดงความสัมพันธของขอมูลภายในเว็บไซต และ ผูใชหนา
ใหมอาจไมรูวามีรายการใหเลือกภายใตเมนูนั้นก็เปนได 

   4) Pop-up Menuเปนเมนูอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคลายPull-Down Menu แตรายการ
ยอยของเมนูจะปรากฏขึ้นเองเม่ือผูใชนําเมาสไปวางเหนือตําแหนงของรายการในเมนูหลัก จากนั้น
ผูใชก็สามารถเลื่อนเมาสไปเลือกรายการตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นได ซึ่งสามารถพัฒนาเมนูแบบน้ีได โดย
ใชภาษาจาวาสคริปต (JavaScript)วิธีนี้ชวยใหหนาเพจดูไมรกเกินไปดวยลิงคจํานวนมาก และยัง
ชวยประหยัดพื้นที่แสดงรายการยอยของเมนูได 
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   5) Image Map การใชรูปกราฟกเปนลิงคในรูปแบบ Image map ไดรับความนิยม
นํามาใชกับระบบเนวิเกชั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยบางบริเวณของกราฟกนั้น จะถูกกําหนดใหเปนลิงค
ไปยังสวนตาง ๆ ตามตองการ ควรใสคําอธิบายของ ALT (Alternative text) ใหครบถวนเพ่ือผูใช จะ
ไดรูวาบริเวณนั้นถูกลิงคไปยังที่ใด และไมควรที่จะใชแต Image maps เปนระบบเนวิเกชั่นเพียง
อยางเดียวในเว็บเพจ เพราะอาจมีผูใชบางคนไมรูวากราฟกนั้นสามารถคลิกเพื่อไปยังขอมูลอ่ืนๆได 

   6) Search Box การจัดเตรียมระบบสือคนขอมูล (Search) ภายในเว็บไซตเปนระบบเนวิ
เกชั่นแบบหนึ่งที่มีประโยชนสําหรับเว็บที่มีขอมูลปริมาณมาก ทําใหคนใชคนหาสิ่งที่ตองการไดอยาง
รวดเร็วโดยระบุคียเวิรดที่นาสนใจ เน่ืองจากขอมูลในเว็บไซตนั้นอาจไมไดจัดระบบไวตรงกับความ
สนใจของผูอาน 

   7) แผนที่เว็บไซต(Site Map) แผนที่เว็บไซตเปนการแสดงโครงสรางขอมูลในเว็บไซต
แบบกราฟก เพ่ือเพิ่มความสวยงามและการสื่อความหมายของเนื้อหาที่มากกวาแบบตัวอักษรแตก็
จัดทําคอนขางยากเพราะตองอาศัยความเขาใจถึงโครงสรางของเว็บไซตและ มีความชํานาญทาง
กราฟก เราจึงเห็นแผนที่เว็บไซตจริงๆ ที่เปนแบบกราฟกกันไมมากนัก เพราะเว็บไซตสวนใหญ มัก
ทําในแบบตัวอักษรแทน 

   8) อีเมล (E-mail) จัดเปนชองทางติดตอที่สําคัญอีกชองทางหนึ่งระหวางผูชมเว็บไซตกับ
ผูพัฒนาเว็บไซตเพราะเปนชองทางการสื่อสารที่งาย ดังนั้นจึงเปนที่นิยมใชกันมากและพบใน
เว็บไซตแทบทุกประเภท 

    9) เว็บบอรด (Webboard) กระดานสนทนาที่มีไวเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูใชกับผูใชหรือระหวางผูใชกับผูพัฒนาเหมาะสําหรับการแสดงความคิดเห็นที่ตองการกลุมสนทนา
มากที่สุด 

  10) สมุดเยี่ยม(Guest Book)สมุดเยี่ยมเปนเพียงการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความ
ยินดี หรือเพียงเยี่ยมชมตอผูพัฒนาเว็บไซตเทานั้น จึงไมเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย 

  11) Contact Us เปนการแสดงชองทางติดตอสื่อสารในดานอ่ืนเพ่ิมเติม อาจมีการระบุ
เบอรโทรศัพทติดตอ โทรสาร ที่อยู หรือขอความที่จะใหผูใชสามารถติดตอกับผูออกแบบเว็บไซตใน
ภายหลังได 

 
              หลักการออกแบบเว็บเพจ 

 เว็บเพจ เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน การสรางเว็บเพจจึง
ควรคํานึงในเรื่องการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยพิจารณาถึงองคประกอบ
เทคนิค วิธีการตางๆ ที่มีสวนทําใหการออกแบบเว็บเพจเปนที่นาสนใจ และดึงดูดใจมากที่สุดดังน้ัน
ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาเทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
เพจอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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 กิดานันท มลิทอง (2542: 21-28 อางอิงจาก พัชญสิตา, 2551:9-12) ไดกลาวถึงการ
ออกแบบเว็บเพจไววา องคประกอบของการออกแบบเว็บเพจจะเกี่ยวเน่ืองกับขนาดของเว็บเพจ 
การจัดหนา พ้ืนหลัง ศิลปะการใชตัวพิมพและโปรแกรมที่ใชในการออกแบบ ดังนี้ 

 
 ขนาดของหนาเว็บ 
 จํากัดขนาดแฟมของแตละหนา โดยการกําหนดขีดจํากัดเปนกิโลไบต สําหรับขนาดของ

“น้ําหนัก” ของแตละหนา หมายถึง จํานวนรวมกิโลไบตของภาพกราฟคทั้งหมดในหนา โดยรวมภาพ
พ้ืนหลังดวย โดยใชแคชของโปรแกรมคนดูเว็บ (web browser) ซึ่งสะดวกในการนําเสนอภาพซ้ํา 
ชวยประหยัดเวลาในการ download แกเครื่องบริการเว็บ 

 การจัดหนา 
  1. ควรกําหนดความยาวของหนาใหสั้น ระหวาง 200-500 คํา ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมดวย 
  2. ในสวนบนสุดของหนาเว็บเพจเปนสวนที่สําคัญที่สุด ทุกคนที่เขามาในเว็บไซตจะ

มองเห็นสวนบนสุดเปนลําดับแรก ถาไมตองการใหผูอานพลาดสาระสําคัญบนสวนบนสุดควรใส
สาระสําคัญไวในสวนบนของหนา ซึ่งอยูภายในประมาณ 300 จุดภาพ 

  3. ใชความไดเปรียบของตาราง ตารางจําเปนสําหรับการสรางหนาที่ซับซอน โดยเฉพาะ
ถาตองการใชคอลัมนในการจัดระเบียบหนา เชน การแบงแยกภาพกราฟฟก หรือเครื่องมือนํา
ทางออกจากขอความ หรือการจัดแบงขอความออกเปนคอลัมน 

  4. กรอบ (frame) จะแตกตางจากตารางถึงแมจะมีลักษณะเปนคอลัมนเชนกัน ถาตองการ
ทราบวาสวนใดของหนาเว็บเปนกรอบ จะสังเกตไดจากแถบเลื่อน (scroll bar) ที่อยูดานลางซึ่งใน
หนึ่งหนาอาจจะมีตั้งแต 1 – 4 กรอบ หรือมากกวาแลวแตการออกแบบ 

  5. การเชื่อมโยง ขอความหนึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังอีกขอความหนึ่งภายในหนาเดียวกัน
หรือหนาอ่ืนๆ ภายในเว็บไซตเดียวกัน หรือตางเว็บไซตก็ได นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับอีเมล
ดวย 

  6. แบบฟอรม ควรกําหนดลักษณะพิเศษในระบบเชื่อมตรงของสื่อ คือ การที่ผูอานสามารถ
สงขอมูลปอนกลับไปยังเจาของเว็บไซตนั้นไดทันทีในลักษณะของอีเมลและยังรวมไปถึงการกรอก
แบบฟอรมในชองขอความ การใสรหัสผาน รวมถึงการคลิกปุมเลือกตอบ ปุมสง หรือปุมจัดใหมและ
การเลือกตัวเลือกในเมนู 

พื้นหลัง 
  1. ความยากงายในการอาน พ้ืนหลังที่มีลวดลายมากจะทําใหหนาเว็บมีความยากลําบาก

ในการอาน การใชสีรอนมีความเปรียบตางสูง ทําใหไมสบายตา ดังน้ันจึงไมควรใชสีพ้ืนหลังที่มี
ลวดลายมากเกินไป ควรใชสีเย็นจะชวยใหเว็บเพจนาอานมากขึ้น 
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   2. การทดสอบการอาน การทดสอบที่ดีที่สุด คือ ใหผูที่ไมเคยอานเนื้อหาของเรามากอน
อานขอความที่อยูขางบนพื้นหลังที่ไดจัดทําไว หรืออีกวิธี คือ การอานดวยตัวเอง ถาอานไดแสดงวา
พ้ืนหลังนั้นสามารถใชงานไดจริง 

  ศิลปะการใชตวัพิมพ 
   1. ความจํากัดของการใชตัวพิมพ นักออกแบบรุนเกาจะสามารถใชอักษรไดเพียง 2 

รูปแบบเทานั้นคือ times new roman และ courier แตนักออกแบบรุนใหมสามารถใชอักษรได
หลากหลายขึ้น นอกจากนี้การพิมพในเว็บไมสามารถควบคุมชวงบรรทัด ซึ่งเปนเนื้อที่ระหวาง
บรรทัด หรือชองไฟระหวางตัวอักษรได 

   2. ความแตกตางระหวางระบบและการใชโปรแกรมคนผาน โปรแกรมคนผานแตละตัวจะ
มีตัวเลือกในการใชแบบตัวอักษรที่แตกตางกัน ซึ่งผูอานสามารถเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของแบบ
ตัวอักษรไดดวยตนเอง 

   3. สรางแบบการพิมพเปนแนวทางไว ถึงแมจะมีขอจํากัดในการใชตัวพิมพบนเว็บก็
ตามแตนักออกแบบสามารถปรับระดับของหัวเรื่องและเน้ือหาไวไดเชนเดียวกับการพิมพหนังสือ 

   4. ควรใชลักษณะกราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาใหนอยที่สุด ถึงแมจะสามารถใชลักษณะ
กราฟกแทนตัวอักษรธรรมดาไดก็ตาม แตไมควรใชมากกวา 2 – 3 บรรทัด เพราะจะทําใหเสียเวลา
ในการบรรจุมากกวาปกติ 

  การออกแบบเว็บเพจมีหลักในการปฏิบัติหลากหลาย ซึ่งนิโคล และคณะ (Nichol and 
other,1995 อางอิงจาก พัชญสิตา, 2551:12-14) ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บเพจที่ดี ไววา ควร
พิจารณาถึงขอมูลและวิธีการนําเสนอวาตองการใหออกมาในรูปแบบใด เชน ตัวอักษร ภาพ หรือ
เสียง โดยไดอธิบายถึงหลักการออกแบบเว็บเพจที่ดีไวดังนี้ 

  เนื้อหาในการนําเสนอ 
  การนําเสนอขอมูลควรคํานึงวาขอมูลน้ันอยูในความสนใจหรือเกี่ยวของกับผูอานหรือไมถา

นําเสนอมากเกินไปอาจทําใหเกิดความสับสนและเบื่อหนาย ดังน้ันในการนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจ
จึงควรเริ่มจากขอมูลทั่วไปกอน แลวจึงนําเขาไปสูเน้ือหาที่ตองการนําเสนอ ซึ่งเน้ือหาทั่วไปอาจอยู
ในโฮมเพจ สวนรายละเอียดอาจอยูในเว็บเพจอ่ืนภายในเว็บไซตเดียวกัน 

  ความจุของขอมูล 
  ในแตละหนาไมควรมีความจุขอมูลมากเกินความจําเปน เน่ืองจากเว็บเพจสามารถที่จะ

เชื่อมโยงเว็บตางๆ เขาหากันไดโดยงาย เพียงแตกําหนดจุดการเชื่อมโยงเทานั้น ถามีความจุของ
ขอมูลมากเกินไปจะทําใหเกิดความเบื่อหนายได โดยเฉพาะการใชแถบเลื่อนดานขาง เพ่ือเลื่อนดู
ขอมูลบางครั้งผูอานอาจจะไมสนใจที่จะอานตอได ในการกําหนดความเหมาะสมของขอมูลใน เว็บ
เพจสามารถทําไดโดย การดูจํานวนเนื้อที่วาง (white space) หากมีที่วางนอยกวา 30 เปอรเซ็นต 
แสดงวาในเว็บนั้นมีความจุของขอมูลมากเกินไป วิธีการแกไข คือ การกําหนดใหเปนยอหนาสั้นๆ 
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และได ใจความ อีกวิธี คือ ควรวางตําแหนงรูปภาพไวตรงกลางของจอภาพมากกวาที่จะวางรูปภาพ
ไวขางใดขางหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้จะทําใหจอภาพมีลักษณะสมดุล 

  รูปแบบของการนําเสนอ 
  1. การใชโครงสรางเว็บเพจที่เหมาะสม เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูใชติดตามเนื้อหาและ

เชื่อมโยงไปยังหัวขอ หรือหนาที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งควรเสนอขอมูลทั่วไปกอนและ
เชื่อมตอไปยังหนาที่มีขอมูลเพ่ิมเติม ซึ่งขอมูลในหนาที่ผูอานเชื่อมโยงมา จะเปนการอธิบาย
รายละเอียดตอจากหนากอน การกระทําเชนนี้คลายคลึงกับการที่เรียบเรียงเน้ือหาเปนตอนๆโดย
ผูอานสามารถเลือกอานรายละเอียดเองได 

  2. การใชรูปแบบของตัวอักษรและกราฟก การใชสีตองเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา
และควรมีพ้ืนที่วางไวในเว็บเพจดวย เพ่ือเปนการผอนคลายกลามเนื้อสายตาของผูอาน นอกจากนี้
ขนาดของตัวอักษรนั้น นอกจากภาษา HTML แลวยังมีซอฟทแวร หรือโปรแกรมมากมายใหเลือกใช
ซึ่งสามารถกําหนดรูปแบบและขนาดของตัวอักษรไดตามความเหมาะสม 

  การใชกราฟกที่เหมาะสม 
  1. ควรใชกราฟกเทาที่จําเปน มีความสวยงาม และไมรบกวนเนื้อหาที่ตองการจะนําเสนอ

ในเว็บเพจน้ัน 
  2. ควรจํากัดจํานวนของกราฟกในแตละเว็บเพจ โดยใช 1 หรือ 2 ภาพตอเว็บเพจ ซึ่งถือ

วาเพียงพอแลว 
  3. ถาเปนไปไดควรออกแบบเว็บเพจ 2 ลักษณะ คือ แบบแรกเปนแบบที่มีกราฟก และ

แบบที่สองเปนแบบที่ไมมีกราฟก โดยผูใชสามารถเลือกดูไดตามความตองการ เน่ืองจากผูใชบางคน
อาจไมตองการดูภาพกราฟก เน่ืองจากใชเวลาในการเขาถึงขอมูลนานเกินความจําเปน 

 การใชเสียงประกอบ 
 การใชเสียงประกอบในเว็บเพจจะสามารถเพิ่มความนาสนใจได แตอาจมีผูชมบางสวนที่ไม

ตองการรับฟงเสียงประกอบ นอกจากนี้การใชเสียงประกอบยังเปนการเพิ่มเนื้อที่ในการจุของขอมูล
มากขึ้น สงผลใหการ download ขอมูลใชเวลานาน ดังน้ันถาจะใชเสียงประกอบในเว็บเพจควร
พิจารณาถึงผลดีผลเสียใหดีกอนที่จะนําไปใช 

 การประชาสมัพันธ 
 หลังจากที่สรางเว็บเพจเสร็จสมบูรณแลวการที่จะทําใหผูอ่ืนเขามาเยี่ยมชมเว็บเพจนั้นเปน

เร่ืองที่ไมงายนัก ดังน้ันจึงควรมีการกระจายขาวหรือขอความในการเชิญชวนหรือประชาสัมพันธให
ผูอ่ืนทราบ โดยสามารถประชาสัมพันธผานทางเว็บเพจตางๆ ได 
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 ความทันสมัยของขอมูล 
 การปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลทันสมัยอยางสม่ําเสมอจะมีสวนชวยใหเว็บมีความนาสนใจ

และนาติดตาม ทั้งน้ีควรมีการสํารวจขอมูลอยางนอยเดือนละครั้ง รวมทั้งการใสวันเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลนับเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหผูชมรูวาขอมูลน้ันมีความทันสมัย
เพียงใด 

 จุดเดนของการนําเสนอ 
 เว็บเพจที่ดีควรประกอบไปดวย 2 สวน สวนแรก คือ ความบันเทิง สนุกสนาน และสวนที่

สองคือ เน้ือหาสาระที่หลากหลาย และมีประโยชน ทั้งน้ีควรมีการออกแบบใหเหมาะสมกับผูอานโดย
สามารถรวมทั้งสองแบบเขาไวดวยกัน คือ มีทั้งเน้ือหาสาระที่หลากหลายควบคูไปกับความบันเทิง 
ซึ่งจะชวยใหเว็บเพจนาสนใจมากขึ้นได 

 
              งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
  จิรัชฌา วิเชียรปญญา (2549) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้รวมสําหรับการจัดการ
ความรูที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู
และสังเคราะหตัวแปรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย 
จําแนกตามหนวยงานภาครัฐและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน เพ่ือนําเสนอตัวบงชี้รวมสําหรับการ
จัดการความรู ผลการวิจัยพบวา  
ตัวแปรการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพมี 3 องคประกอบคือ  

 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ตัวบงชี้คุณลักษณะของบุคลากรกับคุณลักษณะขององคกร  
 2) กระบวนการ ประกอบดวย ตัวบงชี้การพัฒนามนุษยกับการพัฒนาองคกร  
 3) ผลผลิต ประกอบดวยตัวบงชี้ทุนมนุษยกับทุนองคกร  

ซึ่งองคประกอบและตัวบงชี้ที่ศึกษาในครั้งน้ีสามารถนําเปนกรอบแนวทางสําหรับการพัฒนาเทม
เพลตเพื่อใชในระบบการจัดการความรูในหนวยงานไดเปนอยางดี  

 นรินทร พันธเขียว (2552) ไดศึกษาเรื่องเกณฑการคัดเลือกเครื่องมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการความรู เปนการศึกษาถึงคุณลักษณะของเครื่องมือทั่วไปที่ใช
สําหรับการจัดการความรู โดยศึกษาในดานคุณสมบัติและความสามารถของเครื่องมือแตละชนิดแลว
ทําการสรุปคุณลักษณะและความสามารถทั้งหมดเปนเกณฑเบื้องตน เครื่องมือที่ผูวิจัยใหความสนใจ
ในการนํามาเปรียบเทียบคุณภาพไดแก เว็บบล็อก เว็บบอรดและวิกีพีเดีย โดยมีการประยุกต
ขั้นตอนการเทียบสมรรถนะซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสบีเอสจี ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องมือเหลานี้
เปนความสามารถสวนหนึ่งของโปรแกรมโอเพนซอรส (Open Source) จูมลา ดังน้ันเกณฑในการ
คัดเลือกเครื่องมือในการจัดการความรูจะชวยใหการพัฒนาเทมเพลตนั้นมีความเหมาะสมกับการ
จัดการความรูใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการขององคกรตอไป 
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  พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
สําหรับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการความรู
สําหรับหนวยงานภาครัฐ 

  จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2552) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธการจัดการ
ความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาสภาพและปญหาการจัดการความรูของมหาลัยนั้นเกิดจากมหา
ลัยยังขาดความสามารถในการจัดเก็บ จัดระบบ การจับและประมวลผลความรู ผูปฏิบัติงานขาด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู และสวนใหญยังไมเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
สําหรับปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทค พบวาหนวยงานยังขาดผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการความรู และหนวยงานขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการความรู  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรม 

Opensource Joomla ประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 
 1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 2. การสรางและพัฒนาระบบ 
 3. การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโปรแกรม 
 4. การทดสอบความพึงพอใจของโปรแกรม 
 5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
 6. ทําเอกสารคูมือรายงานการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

• พัฒนาเทมแพลตการจัดการความรูบน

โปรแกรม Open source Joomla 

• ศึกษาองคประกอบของการจัดการ

ความรู 

•  ศึกษาเกณฑในการตัดสินใจเลือกใช

เครื่องมือ ในการจัดการความรู 

• ออกแบบการจัดวางตําแหนง

องคประกอบและสวนติดตอผูใชงาน 

 

เร่ิมตน 

• จัดทําแบบประเมิน 

• กําหนดเกณฑในการประเมิน 

• กําหนดหัวขอในการประเมิน 

• กําหนดกลุมตัวอยาง 

• ทําแบบประเมินการใชระบบ 

จบ 
แกไข ปรับปรุง 

วิเคราะหและออกแบบระบบ 

ทดสอบระบบ 

การสรางและพัฒนาระบบ 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ทําเอกสารคูมือรายงานการวิจัย 

ทดสอบความพึงพอใจของโปรแกรม 

สรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 
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1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  1.1 การศึกษาองคประกอบและเกณฑในการคัดเลือกเครื่องมอืของการจัดการ

ความรูที่เหมาะสม 

  จากการศึกษารูปแบบ องคประกอบตางๆ รวมทั้งตัวชี้วัดและเกณฑในการคัดเลือก

เครื่องมือของการจัดการความรูดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 2 จะนําผลสรุปที่ไดนั้นมาใชประกอบการ

พัฒนาเทมเพลตตอไป 

  1.2 แผนกรณีการใชงาน (User Case Diagrams) 
  แผนภาพกรณีการใชงานอธิบายการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรูและ

บทบาทของผูกระทําที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรูโดยมีภาพรวม ดังภาพประกอบ 3.2  
 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพกรณีการใชงานของเครื่องมือการจัดการความรู 
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จากภาพประกอบ 3 สามารถอธิบายรายละเอียดแผนภาพยูสเคส (Use Case Detail) ได
ดังนี้ 

      1. ผูดูแลระบบ (Administrator) จะมีหนาที่หลักอยู 2 ดานคือ 
         1.1. จัดการสิทธิ์การใชงานของผูใชระบบ รวมทั้งการระงับการใชงานของผูใชระบบที่ 

ไมเหมาะสม   
         1.2. จัดการหมวดหมูขององคความรู ผูดูแลระบบจะทําการกําหนดหมวดหมูขององค 

ความรู แกไขหมวดหมู และลบหมวดหมูขององคความรูที่ไมไดใชงานหรือไมจําเปนออกโดยผูดูแล
ระบบ (Administrator) สามารถทํางานในระดับ ผูเขียน (Author) ไดทั้งหมด 

      2. ผูเขียน (Author) ผูเขียนจะมีสวนเกี่ยวของกับระบบ 2 สวน คือ 
         2.1. ผูเขียนจะตองลงชื่อเขาสูระบบ โดยระบบจะทําการตรวจสอบชื่อผูใชงานและ 

รหัสผานจากฐานขอมูลของระบบ 
         2.2. ผูเขียนที่ลงชื่อเขาสูระบบแลว สามารถเขียนหรือเผยแพรความรูใหมใน 

เครื่องมือได สามารถแกไขและลบบทความที่ตัวเองเขียนขึ้นได โดยผูเขียน (Author) สามารถ
ทํางานในระดับ ผูเยี่ยมชม (Guest) ไดทั้งหมด 

     3. ผูเยี่ยมชม (Guest) ในสวนของผูเยี่ยมชมที่ไมลงชื่อเขาใชงานในระบบมีสวน 
เกี่ยวของกับระบบ 2 สวนดวยกัน คือ 
                  3.1. สามารถแสดงความคิดเห็นในบทความหรือความรูทุกเรื่องที่มีอยูได 
                  3.2. ผูเยี่ยมชมสามารถคนหาบทความหรือความรูที่มีได 

1.3 Flowchart การใชงานระบบ 
Flowchart อธิบายการทํางานของเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรูแบงตามสิทธิ์ผูเขาใช

งานกับระบบการจัดการความรูสามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ ผูใชงานทั่วไปที่ไมไดสมัครสมาชิก
สามารถเขาอานบทความ ขาวสาร ได ผูใชที่สมัครสมาชิกและ Login เขาสูระบบเทานั้น ที่จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นได สําหรับการเพิ่มบทความ สมาชิกที่จะสามารถเพิ่มบทความตองไดรับ
การกําหนดสิทธิ์จากผูดูแลระบบเทานั้น โดยมีภาพรวมดังภาพประกอบ 3.3 
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ภาพประกอบ 4 Flowchart การใชงานระบบ 

www.edutechzone.com/km 

เขาสูระบบ 

Admin  Author  อานบทความและ

ขาวสาร 

แสดงความคิดเห็น เพิ่ม/แกไข บทความที่

ตัวเองเขียน 

เพิ่มหมวดหมูองคความรู 

อานบทความและ

ขาวสาร 

เพิ่ม/แกไข/ลบ ขาวสาร

และบทความ 

เพิ่ม/แกไข/ลบ สมาชิก  

แสดงความคิดเห็น 

ส่ังพิมพบทความ 

ส่ังพิมพบทความ 

ส่ังพิมพบทความ 

เพิ่ม/แกไข/ลบ โมดูลที่

ตองการแสดงผล  

ปรัปแตงตําแหนงการ

แสดงผล  



35 
 

 
 

1.4 ออกแบบการจัดวางตําแหนงองคประกอบและสวนติดตอผูใชงาน 

 จากการศึกษาการออกแบบการจัดวางตําแหนงองคประกอบและสวนติดตอผูใชงานจาก
เว็บไซตตางๆ ในการจัดการความรู ดังตอไปน้ี 

• www.tkc.go.th เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการจัดการความรูที่จัดทําขึ้นโดยศูนยกลาง 
ความรูแหงชาติ ที่จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริการเรียนรู และเปนศูนยรวม
ความรูในสาขาวิชาตางๆ 

• www.kmi.or.th เปนเว็บไซคของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม หรือ  
สคส. ซึ่งถือกําเนิดขึ้นนับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ใหทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการทดลอง เพ่ือการจัดการความรูในระยะ
เร่ิมตน เปนเวลา 3 ป แกสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สกว. เพ่ือบุกเบิกงาน
จัดการความรู (โครงการ นํารองเครือขายการจัดการความรู) ภายใตการดําเนินงานของสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันสงเสริมการจัดการ
ความรูเพ่ือสังคม พ.ศ.2546 (ประกาศแตงตั้ง 2546) เพ่ือการขับเคลื่อนสังคมไทยให "มีการจัดการ
ความรูในทุกหยอมหญา" 

• www.gotoknow.org เปนเว็บไซตที่ใหบริการระบบบล็อกเพ่ือการจัดการความรู 
สําหรับกลุมคนทํางานและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) ของประเทศไทย 

• www1.si.mahidol.ac.th/km เปนเว็บไซตการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตรศิริ 
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับรางวัล Project of the Year สาขา Knowledge 
Management จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2009 ซึ่งมีองคกรใหญจากภาครัฐ และ
เอกชนสงผลงานเขาประกวดเปนจํานวนมาก 

• www.ru.ac.th/km/index.html เปนเว็บไซตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 
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ตาราง 2 แสดงองคประกอบของสวนติดตอผูใชงานของเว็บไซตตางๆ 
 

 
 
           

                 เว็บไซต 
 
 
 

         องคประกอบ 

ศูน
ยก

ลา
งค
วา
มร
ูแห

งช
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ิ 

สถ
าบ

ันส
งเ
สร
มิก

าร
จัด

กา
รค
วา
มร

ูเพื่
อส

ังค
ม 

คน
ทํา

งา
นแ

ลก
เป
ลี่ย

นเ
รีย
นรู

 

คณ
ะแ
พท

ยศ
าส
ตร
ศิร
ิรา
ชพ

ยา
บา

ล 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าม
คํา
แร
ง 

รว
ม 

องคความรูใหม / / /  / 4 
องคความรูยอดนิยม  / /   2 
องคความรูปรบัปรุงลาสุด /  /   2 
องคความรูแนะนํา  / / /  3 
องคความรูที่ไดรับความเหน็ลาสุด /  /   2 
องคความรูที่ไดรับคะแนนสงูสุด /  /   2 
หมวดหมูองคความรู /  /  / 3 
กลุมการเรียนรู /    / 2 
แลกเปลีย่นความรู(Forums)    / / 2 
บล็อก(Blog)    /  1 
สมัครสมาชิก(Register) / / / /  4 
เขาสูระบบ(Log in) / / / /  4 
สมาชิกออนไลน  / /   2 
จํานวนผูเขาชมทั้งหมด  /  /  2 
ขาวประชาสัมพันธ(News) /  / / / 4 
แบบสํารวจ(Poll) /     1 
ปฏิทินกิจกรรม /   /  2 
การคนหา /  /  / 3 
ลิงคที่นาสนใจ / / / / / 5 
ติอตอผูดูแล  / / / / 4 
เกี่ยวกับเรา / / /  / 4 
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  จากตาราง 3.1 สามารถนํามาสรุปเพ่ือออกแบบองคประกอบที่สําคัญสําหรับสวนติดตอ
ผูใชงานบนหนาเว็บหลัก โดยพิจารณาองคประกอบที่มีผูใชงานมากกวา 3 เว็บไซต ควบคูไปกับ
เกณฑการคัดเลือกเครื่องมือใหเหมาะสมกับการจัดการความรู ไดดังตอไปน้ี 

•  องคความรูใหม คือ บทความหรือบันทึกที่เพ่ิมเขามาลาสุด 

•  องคความรูแนะนํา คือ บทความหรือบันทึกที่มีจํานวนผูเขาชมสูงสุด 

•  หมวดหมูองคความรู คือ การแบงองคความรูออกเปนหมวดตางๆ เพ่ือสะดวกตอ 
การเขาใชงาน 

•  สมัครสมาชิก(Register) เพื่อชวยในการยืนยันตัวตนผูใชงานและนําไปใชในการ 
กําหนดสิทธิ์การใชงานเมื่อเขาใชงานระบบ 

• เขาสูระบบ(Log in) เพ่ือชวยในการกําหนดสิทธิ์ โดยปกติแลวเจาของเครื่องมือจะ 
ไดรับสิทธิ์เปนผูใชที่มีสิทธิ์สูงที่สุด (Super-user) โดยจะเปนผูใหสิทธิ์ในแกไขใหกับผูเขียนรวม
ภายในชุมชน สําหรับความแตกตางของระดับสิทธิ์ที่เปนไปไดนั้นขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิ์การใช
งานใหผูใชจากผูมีสิทธิ์สูงสุดของเครื่องมือน้ันๆ  

•  ขาวประชาสัมพันธ(News) เพื่อชวยในการประชาสัมพันธขาวสาร หรือกิจกรรมตาง 
ที่นาจะสนใจ ทั้งที่ไดเกิดขึ้นแลวและยังไมไดเกิดขึ้น 

• การคนหา เพ่ือชวยใหการสืบคนบทความหรือบันทึกที่มีทั้งหมด 
• ลิงคที่นาสนใจ คือ ลิงคที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนที่ผูใชชื่นชอบ ซึ่งโดยปกติแลว 

จะแสดงในรูปแบบรายการเชื่อมโยง  

• ติอตอผูดูแล คือ รายละเอยีดของผูดูแลระบบ และโดยสวนใหญแลวจะมีแบบฟอรม 
การกรอกขอมูลเพ่ือติดตอผูดูแลระบบ 

• เกี่ยวกับเรา คือ รายละเอียดของเว็บไซต ซึ่งโดยสวนใหญจะกลาวถึง ความเปนมา  
และวัตถุประสงคเว็บไซค  

• คําสําคัญ (tag) คือคําสั้นๆ สองสามคํา ที่เอาไวอธิบายวาบทความหรือบันทึก 
กลาวถึงอะไร เพ่ือชวยในการเขาถึงบทความหรือบันทึกที่สนใจงายขึ้น 
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2. การสรางและการพัฒนาระบบ 

     ในการสรางและพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูโดยใชโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา(Open 
source Joomla) ซึ่งเปน Content Management System (CMS) ที่ใชภาษา PHP ในการพัฒนา 
ทํางานบน Apache และใช MySQL ในการจัดการฐานขอมูล ผูวิจัยจึงเลือกใช WAMP Server ซึ่ง
เปนชุดซอฟตแวรฟรีที่ชวยในการจัดการดานเซิรฟเวอร ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows7 และ
เพ่ือใหการทํางานของโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลาเปนไปตามเกณฑในการคัดเลือกเครื่องมือที่ใชใน
การจัดการความรู มีองคประกอบและสวนการติดตอผูใชงานที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีความสามารถใน
การทํางานและแสดงผลผานอุปกรณเครื่องที่ ตองมีการนําสวนเสริมของโปรแกรม(Extension) มา
ติดตั้งเพ่ิมเติม ไดแก 

•  Jomcomment Extension เปนระบบการแสดงความคิดเห็นของผูเขามาเยี่ยมชม
เว็บไซตหรือสวนแสดงความคิดเห็นสําหรับบทความตาง ๆ ภายในเว็บไซต โดยมีระบบปองกัน 
SPAM ดวย Captcha image, IP บล็อค, เซ็นเซอรคํา, การเพิ่มความคิดเห็นใหมหรืออนุญาตให
สมาชิกที่ลงทะเบียนเทานั้นโพสตขอคิดเห็น เม่ือทําการติดตั้งสวนเสริม Jomcomment เรียบรอย  
จะปรากฎแท็ปไวสําหรับใชงานดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 การติดตั้งสวนเสริม Jomcomment 
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 เม่ือติดตั้งสวนเสริมของโปรแกรมเรียบรอยผูดูแลระบบสามารถเขาไปกําหนดสิทธิ์การใช
งานระบบแสดงความคิดเห็นและตั้งคาการใชงานตางๆ ไดดังภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 การตั้งคาใชงานสวนเสรมิ Jomcomment 
 

• joomla tags ชวยในการจัดการ Tags เพ่ือใหงายตอการคนหาบทความตาง ๆ ที่สนใจ 
พูดงายๆ ก็คือเปนการจัดกลุมหรือหมวดหมูอีกทางหนึ่งน่ันเอง เม่ือทําการติดตั้งสวนเสริม joomla 
tags เรียบรอย จะปรากฎแท็ปไวสําหรับใชงานดังภาพประกอบ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 8 การติดตั้งสวนเสริม joomla tags 
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      เม่ือติดตั้งสวนเสริมของโปรแกรมเรียบรอยผูดูแลระบบสามารถเขาไปกําหนดปรับปรุงการ

ใชงานและตั้งคาตางๆ ไดดังภาพประกอบ 9 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 การตั้งคาการใชงานสวนเสริม joomla tags 
 

•  All Wedlinks Extension ชวยในการแสดงการเชื่อมโยงไปยังลิงคตางๆ ที่นาสนใจ
สามารถกําหนดการจัดลําดับหรือกําหนดหมวดหมูของลิงคที่จะโชว เม่ือติดตั้งสวนเสริมของ
โปรแกรมเรียบรอยผูดูแลระบบสามารถเขาไปกําหนดกลุมของการแสดงผลลิงคที่เกี่ยวของและตั้งคา
ตางๆ ในการแสดงผลไดดังภาพประกอบ 10 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การตั้งคาการใชงานสวนเสริม All Wedlinks 
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3. การสรางเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจโปรแกรม 

   เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินความพึงพอใจของการจัดการความรู ใชแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้

   1. แบบประเมินคุณภาพการใชงานระบบชวยเหลือออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ 
   2. แบบประเมินคุณภาพการใชงานระบบชวยเหลือออนไลนโดยผูใชงาน 

 โดยมีขั้นตอนการทํางานดังตอไปน้ี 
       3.1 วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบประเมิน 
    3.1.1 ศึกษาจากแบบประเมินที่มีผูจัดทําไวแลว 
    3.1.2 คัดเลือกปรับปรุงเพ่ิมเติม และแกไข ใหสอดคลองกับระบบที่พัฒนาขึ้น 
       3.2 เกณฑหรือมาตรฐานในการประเมิน 
    แบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชตอโปรแกรมไดกําหนดเกณฑโดย
ประกอบดวยมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรการวัดอันดับ
เชิงปริมาณ 5 ระดับ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 เกณฑการแปลคะแนนของแบบประเมิน 

 

ระดับเกณฑการใหคะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 5 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพงึพอใจในระดับดีมาก 

ดี 4 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพงึพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 3 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพงึพอใจในระดับปานกลาง 

นอย 2 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพงึพอใจในระดับนอย 

นอยมาก 1 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพงึพอใจในระดับนอยมาก 
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5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี  ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
การวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉลี่ย (Mean) และวัด
การกระจายของขอมูลโดยใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้   

1.1 สถิติพื้นฐาน 
            สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวย คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1.1 การหาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือคาเฉลี่ย (Mean)  
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 35) ดังสมการที่ (1) 
 

N

x
X

n

i
i∑

== 1                                     (1) 

เม่ือ X  คือ คาเฉลี่ยเลขคณติ 

∑
=

n

i
ix

1

 คือ ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

N      คือ จํานวนขอมูลทั้งหมดหรือกลุมตัวอยาง 
 

1.1.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 64) ดังสมการที่ (2) 
 

( )
1

..

2

1

−

−
=
∑
=

N

XX
DS

n

i                                             (2) 

              เม่ือ ..DS  คือ คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    X       คือ ขอมูลแตละจํานวน 
    X       คือ คาเฉลี่ยเลขคณติ 
    N  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมดหรือกลุมตัวอยาง 

1.2  สถิติสําหรับการวิเคราะหคุณภาพ 
    สถิติสําหรับการวิเคราะหคุณภาพเพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามซึ่งเปน 

แบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
ของครอนบาค (เกียรติสุดา ศรีสุข. 2549: 160) 
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     โดย  
          α      =   คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
     n      =   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

          ΣS2
 i =   ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอ 

     S2
 t      =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
1.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

    สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยนี้ใชสถิติคา t-test (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2546: 145) ซึ่งเปนการทดสอบในกรณีที่มีกลุมตัวอยางเดียว (One Sample test) เปนการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกับคาคงที่คาใดคาหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี้ 
            5.3.1  ตั้งสมมติฐาน H0, H1 

- สมมติฐานดานความพึงพอใจ 
 H0: >= 4 

      H1: < 4 

    โดย คือคาความพึงพอใจอยูในระดับดี 
  
 5.3.2 คํานวณคา t จากสูตร 
  

t =    

          
    โดย  

      =  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

      =  คาคงที่ 
         S   =  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
     n   =  จํานวนกลุมตวัอยาง 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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⎡
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 5.3.3 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) 
การวิจัยนี้กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.05, df = n-1 = 13  
 

  5.3.4  สรางเขตปฏิเสธ 
  จากคานัยสําคัญที่กําหนด และการทดสอบสมมติฐานนี้เปนการทดสอบหางเดียว
ทางซาย จึงสามารถสรางเขตปฏิเสธ ไดดังนี้ 
  เขตปฏิเสธ : จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 ถา t < -tα =0.05,df=13 หรือ t < -1.771 
 
        5.3.5 สรุปผลการทดสอบ 

ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถเกิดความคลาดเคลือ่นในการตัดสินใจได 2 แบบ คือ 
  - ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I Error): เปนการปฏิเสธสมมติฐานศูนยที่ถูก   
ความนาจะเปนในการปฏิเสธสมมติฐานศูนยทั้ง ๆ ที่สมมติฐานศูนยนั้นเปนจริง เขียนแทนดวย
สัญลักษณ α หรือ P หรือเรียกวาระดับนัยสําคัญ (Level of significant) ดังน้ันความนาจะเปนใน
การยอมรับสมมติฐานศูนยที่ถูกตองจึงมีคาเทากับ 1-  α หรือเรียกวาระดับความเชื่อม่ัน (Level of 
confidence) 
  - ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2 (Type II Error): เปนการยอมรับสมมติฐานศูนยที่ผิด   
ความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานศูนยทั้ง ๆ ที่สมมติฐานศูนยนั้นเปนผิดหรือไมเปนจริง เขียน
แทนดวยสัญลักษณ β ดังนั้นความนาจะเปนในการปฏิเสธฐานศูนยที่ผิดตองจึงมีคาเทากับ 1- β หรือ
เรียกวาอํานาจของการทดสอบ (Power of testing)  
                ความคลาดเคลื่อนทั้ง 2 แบบ แสดงดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจ 
 

การตัดสินใจ 
สภาพความเปนจริงของ H0 

H0 เปนจริง H0 ไมเปนจริง 
ยอมรับ H0 การตัดสินใจถกูตอง (1-α) ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2 

(ระดับความเชื่อม่ัน) (Type II Error : β) 
    

ปฏิเสธ H0 ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 การตัดสินใจถกูตอง (1-β) 

(Type I Error : α) (อํานาจของการทดสอบ) 

(ระดับนัยสําคญั)   
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6. การทําเอกสารคูมือรายงานการวิจัย 
              สําหรับการจัดทํารายงานการวิจัยน้ัน นับวาเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยหลังจากที่
ผานขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ การสรางและพัฒนาระบบ การทดสอบและแกไข
ขอผิดพลาด การนําระบบที่สรางขึ้นไปทดลองใชงาน และการประเมินผลและการปรับปรุงแกไข
มาแลว ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินที่ไดมา
สรุปผล และจัดทําเปนเอกสารงานวิจัยและคูมือการใชระบบที่พัฒนาเพื่อนําเสนอการวิจัยและผลของ
การวิจัยใหบุคลากรเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอไป 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
  ในบทนี้จะเปนผลการวิจัยในวิทยานิพนธที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทมเพลตการจัดการ
ความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา มาใชเปนเครื่องใชการจัดการความรู โดยใชเกณฑในการคัดเลือก
เครื่องมือในการจัดการความรูและการจัดวางองคประกอบที่กลาวในบทที่ 3 ซึ่งจากการดําเนินการวิจัย
สามารถแสดงผลได 5 สวนดังนี้ 
       4.1 ผลลัพธจากการการพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 

4.2 แผนการใชระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลาภายในองคกร 
4.3 การบํารุงรักษาระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 

              4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูบน
โปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา โดยกลุมตัวอยาง 
              4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

4.1 ผลลัพธจากการการพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอร
สจูมลา 

  จากการพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูโดยใชโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลาและการเลือกใช
สวนเสริมของโปรแกรม(Extension) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของการคัดเลือกเครื่องในการจัดการ
ความรู โดยติดตั้งบน WAMP Server ซึ่งเปนชุดซอฟตแวรฟรีที่ชวยในการจัดการดานเซิรฟเวอร ทํางาน
บนระบบปฏิบัติการ Windows7 เม่ือผูใชงานเขาสูหนาแรกของเว็บไซคจะปรากฎหนาตาสวนติดตอ
ผูใชงาน ดังแสดงในภาพประกอบ 16  
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4.2 แผนการใชระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 
ภายในองคกร 
 4.2.1 เตรียมการ 
  1).ประชาสัมพันธระบบใหพนักงานรูจักกับระบบ การจัดอบรมใหหัวขอเร่ือง การจัดการ
ความรู และบอกถึงประโยชน รวมถึงวัตถุประสงคในการจัดการความรู  
  2).จัดหาผูดูแลระบบการจัดการความรูและผูเชี่ยวชาญในแตละหมวดหมูขององคความรู 
เพ่ือชวยในการตรวจสอบองคความรู 
 4.2.2 ทดสอบระบบ 
  1).เปดใชงานระบบการจัดการความรู โดยเริ่มจากกลุมพนักงานในแผนก Software 
Research Engineer ซึ่งมีการจํานวนประมาณ 18 คน เพ่ือเปนกลุมตัวอยางของการใชงาน และคอยให
คําแนะนํากับพนักงานในแผนกตอๆ ไป  
 4.2.3 เปดใชงานระบบ 
  1).จัดกิจกรรมสงเสริมการเขารวมการใชงานระบบ เชน มีรางวัลใชกับผูที่เขียนบทความ
มากที่สุด 
  2).ประชาสัมพันธระบบการจัดการความรูอยางตอเน่ือง 
 

4.3 การบํารุงรักษาระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 
 การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) ในที่นี้หมายถึง 

1.  การบํารุงรักษาเพื่อใหมีความถูกตองเสมอ (Corrective maintenance) คือ การตรวจสอบ 
ความถูกตองของบทความ การจําแจกหมวดหมูขององคความรู 

2. การบํารุงรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง (Adaptive maintenance) คือ การ 
บํารุงรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ ตามความเปลี่ยนแปลงของขอมูลและความตองการของผูใช  

3. การบํารุงรักษาเพื่อใหระบบทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด (Perfective maintenance) คือ  การ 
บํารุงรักษาระบบโดยการปรับปรุงใหระบบทํางานไดโดยมีประสิทธิภาพสูง และตอบสนองความตองการ
ของผูใชได  
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรูบน
โปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา โดยกลุมตัวอยาง 

4.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในดานตาง ๆ 
 หลังจากไดทําการพัฒนาเทมเพลต โดยใชโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลาแลวไดมีการทดสอบ
ความพึงพอใจที่มีตอเทมเพลตการจัดการความรู โดยแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
นักพัฒนา(Developer)และอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน และกลุมผูใชงานทั่วไปซึ่งเปน
พนักงานในกลุมบริษัท G-ABLE ที่ปฏิบัติงานในอาคารปญจธานี ชั้น 25 จํานวน 14 คน โดยนําไป
ทดลองใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูใหพนักงานในแผนก Software Research Engineer ได
ทดลองใชดวยตนเอง หลังจากนั้นผูพัฒนาไดทําการประเมินความพึงพอใจ โดยผลสรุปของการประเมิน
พึงพอใจ ดังแสดงในตาราง 
  4.4.1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญเครื่องมือในการจัดการความรู ตาม

เกณฑการคัดเลือกเครื่องมือการจัดการความรู ดังแสดงในตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลการประเมินประสิทธิภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญเครื่องมือในการจัดการความรู 

 

รายการประเมิน  
 SD 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1. การกําหนดขอจํากัดสิทธิ์ในการใชงานในระบบ 5 0 ดีมาก 

2. การระงับการใชงานของไอพีหรือผูเยี่ยมชม 5 0 ดีมาก 

3. การจัดอันดับหัวขอประกาศ 4.8 0.45 ดีมาก 

4. ผูเขียนที่หลากหลาย  3.8 0.84 ดี 

5. รายละเอียดของการประกาศที่หลากหลาย  4.2 0.45 ดี 

6. รูปแบบการแกไขผานวิซวิกิ 4.8 0.45 ดีมาก 

7. สวนของการแสดงความคิดเห็น  5 0 ดีมาก 

8. ลิงคที่เปนมิตรใชในกรณีอางอิงจากแหลงอ่ืน  5 0 ดีมาก 
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ตาราง 6 (ตอ)  
 

รายการประเมิน  
 SD 

ระดับความพงึ
พอใจ 

9. แบบสํารวจความคิดเห็น  5 0 ดีมาก 

10. สวนของการติดตามขอมูล  4.4 0.89 ดี 

11. การสมัครใชเว็บบล็อกดวยอีเมล 5 0 ดีมาก 

12. การจัดเก็บบทความ 4.8 0.45 ดีมาก 

13. การแบงประเภทบทความ  4.2 0.45 ดี 

14. ปฏิทินแสดงบทความ 3.8 0.45 ดี 

15. สวนของฉบบัรางกอนเผยแพร 4.8 0.45 ดีมาก 

16. สวนของการอัพโหลดไฟล 4.2 0.45 ดี 

17. การจัดการประกาศและความคิดเห็นของผูใช  5 0 ดีมาก 

18. สวนของกําหนดเวลาการเผยแพร  4.4 0.89 ดี 

19. สวนของการคนหาบทความ  5 0 ดีมาก 

20. ขอกําหนดลิงคถาวรในกรณีที่เพ่ือนบานเชื่อมโยง
มา 

4.6 0.55 ดีมาก 

21. การเผยแพรบทความ 5 0 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมจากการประเมินทุกหัวขอ 4.66 0.31 ดีมาก 
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  จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาการนําโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลามาพัฒนาเปนเทมเพลตเพื่อใช

สําหรับการจัดการความรูและนําเกณฑในการคัดเลือกเครื่องมือของการจัดการความรู ไปประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินแสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดของแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพ่ือ
ทําการหาคาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 0.31 ดังน้ันเทมเพลตที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการความรูมีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการทํางานเปนไปตามเกณฑของ
การคัดเลือกเครื่องมือในการจัดการความรูอยูในระดับดีมาก 

   4.4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรูดาน

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ดังแสดงในตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

 

รายการประเมิน 
 
 

SD 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. ความสามารถของระบบในดานการจัดเก็บบทความ 4.5 0.52 ดีมาก 

2. ความสามารถของระบบในดานการแบงประเภท
บทความ 

4.21 0.70 ดี 

3. ความสามารถของระบบในดานการคนหาบทความ 4.36 0.63 ดี 

4. ความสามารถของระบบในดานการสรางบทความ 3.71 0.83 ดี 

5. ความสามารถของระบบในดานการปรับปรุงบทความ 4.21 0.58 ดี 

6. ความสามารถของระบบในดานการลบบทความ 4.21 0.43 ดี 

7. ความสามารถของระบบในดานการแสดงความ
คิดเห็น 

4.71 0.47 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมจากการประเมินทุกหัวขอ 4.28 0.59 ดี 
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 จากตาราง 7 แสดงใหวาการนําเครื่องมือในการจัดการความรูไปทดสอบดานประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบโดยผูใชงาน ผลการประเมินแสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดของแตละหัวขอมาผาน
วิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาคาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 
0.59 ดังน้ันเทมเพลตที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการจัดการความรูมีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบรูอยูในระดับดี 

4.4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรูดานความปลอดภัย
ของระบบ ดังแสดงในตาราง 8 

 
ตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจดานความปลอดภัย 

 

รายการประเมิน  
 SD 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1. การมีระบบสมัครสมาชิก 4.64 0.63 ดีมาก 

2. การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ 4.71 0.47 ดีมาก 

3. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.86 0.53 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมจากการประเมินทุกหัวขอ 4.74 0.55 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 แสดงใหวาการนําเครื่องมือในการจัดการความรูไปทดสอบดานความปลอดภัยของ

ระบบโดยผูใชงาน ผลการประเมินระบบสมัครสมาชิก ระบบ Login และ Logout สามารถทํางานไดดีมาก 
โดยคะแนนเฉลี่ยที่ไดของแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาคาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 
4.74 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 0.55 ดังนั้นเทมเพลตที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการความรูมี
ความพึงพอใจดานความปลอดภัยอยูในระดับดีมาก 

4.4.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรูในสวนติดตอ
ผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร ดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการประเมินความพึงพอใจสวนติดตอผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

รายการประเมิน  
 SD 

ระดับความพงึ
พอใจ 

การแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร    

1. ความงายตอการใชงานของระบบ 4.21 0.58 ดี 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตวัอักษร 
บนจอจาพ 

4.50 0.76 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษรพื้นหลังและ
รูปภาพ 

4.36 0.63 ดี 

4. ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของสวนประกอบ
บนจอภาพ 

4.14 0.77 ดี 

5. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละ
จอภาพ 

4.43 0.65 ดี 

6. คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติามได
โดยงาย 

4.29 0.47 ดี 

คาเฉลี่ยรวมจากการประเมินทุกหัวขอ 4.32 0.64 ดี 

 
จากตาราง 9 แสดงใหวาการนําเครื่องมือในการจัดการความรูไปประเมินความพอใจในสวน

ติดตอผูใชงานและตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพของครื่องคอมพิวเตอรมีการใชขนาดของ
ตัวอักษร การใชสีพ้ืนหลังและมีการนําเสนอขอมูลในแตละจอภาพที่เหมาะสม คําศัพทที่ใชงายตอการทํา
ความเขาใจ โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยที่ไดของแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหา
คาเฉลี่ย พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.32 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 0.64 ดังนั้นเทมเพลตที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใชในการจัดการความรูมีความพึงพอใจในสวนติดตอผูใชงานและตําแหนงของสวนประกอบบน
จอภาพอยูในระดับดี 

4.4.1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรูในสวนติดตอ
ผูใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่ ดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจสวนติดตอผูใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

 

รายการประเมิน  
 SD 

ระดับความพงึ
พอใจ 

การแสดงผลบนอุปกรณเคลื่อนที ่    

1. ความงายตอการใชงานของระบบ 4.4 0.55 ดี 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตวัอักษร 
บนจอจาพ 

4.2 0.84 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษรพื้นหลังและ
รูปภาพ 

4.2 0.83 ดี 

4. ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของสวนประกอบ
บนจอภาพ 

4.4 0.55 ดี 

5. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละ
จอภาพ 

4.4 0.55 ดี 

6. คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติามได
โดยงาย 

4.6 0.55 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวมจากการประเมินทุกหัวขอ 4.37 0.64 ดี 

 
จากตาราง 10 แสดงใหวาการนําเครื่องมือในการจัดการความรูไปทดสอบในสวนติดตอผูใชงาน

และตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพของอุปกรณเคลื่อนที่ มีการใชขนาดของตัวอักษร การใชสีพ้ืน
หลังและมีการนําเสนอขอมูลในแตละจอภาพที่เหมาะสม คําศัพทที่ใชงายตอการทําความเขาใจ โดยผล
การประเมินแสดงคะแนนเฉลี่ยที่ไดของแตละหัวขอมาผานวิธีการทางสถิติเพ่ือทําการหาคาเฉลี่ย พบวา
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.37 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 0.64 ดังน้ันเทมเพลตที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการ
จัดการความรูมีความพึงพอใจในสวนติดตอผูใชงานและตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพอยูในระดับ
ดี 

 
 4.4.2 การทดสอบความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 

การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับผูใชงานเครื่องมือการจัดการความรูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรและบนอุปกรณเคลื่อนที่ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -coefficient) ของครอ
นบาค โดยการหาคาความแปรปรวนในแตละขอ และความแปรปรวนของคะแนนรวม ดังตาราง 11 และ
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นําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งจากการคํานวณพบวาแบบสอบถามในการวิจัยสําหรับ
ผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.879 และการทดสอบความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามสําหรับผูใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.625 ซึ่งมากกวาคา
มาตรฐาน 0.50 ดังน้ัน แบบสอบในการวิจัยน้ีมีความเที่ยงโดยมีความเชื่อม่ันเทากับ 0.879 สําหรับ
ผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร และ 0.625 สําหรับผูใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที ่ 
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ตาราง 11 การหาคาความแปรปรวนของแบบสอบถามเพื่อใชคํานวณสัมประสิทธิแ์อลฟา  
 

คนที่ 
รายการประเมินขอที่ คะแนนรวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

1 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5       68 

2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5       72 

3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4       65 

4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4       70 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5       79 

6 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5       75 

7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4       59 

8 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4       63 

9 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4       75 

10 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4       75 

11 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4       65 

12 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4       67 

13 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4       73 

14 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4       75 

S2 0.27 0.49 0.40 0.68 0.34 0.18 0.22 0.40 0.22 0.29 0.34 0.58 0.40 0.59 0.42 0.22       32.84 

1                 4 3 3 5 4 5 24 

2                 4 5 5 4 5 5 28 

3                 4 4 4 4 4 4 24 

4                 5 5 4 4 4 4 26 

5                 5 4 5 5 5 5 29 

S2                 0.30 0.70 0.70 0.30 0.30 0.30 5.20 

 

67 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานดานความพึงพอใจ 
   จากสมมติฐานงานวิจัย สามารถแปลงใหอยูรูปของสมมติฐาน H0, H1 ไดดังนี้ 

 H0: >= 4  

 H1: < 4  
   - คํานวณคาสถติิทดสอบจากสูตรการคํานวณหาคา t จากพารามิเตอร                 

 = 4.43, SD = 0.61,   >= 4 และ n = 14 ซึ่งผลการคํานวณไดคา t = 2.638   
   - กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.05, df = n-1 = 13  
   - สรางเขตปฏิเสธ เน่ืองจากการทดสอบสมมติฐานนี้เปนการทดสอบหางเดียว
ทางซาย จึงสามารถสรางเขตปฏิเสธไดดังนี้ 
    เขตปฏิเสธ : จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 ถา t < -tα=0.05,df=13 หรือ t < -1.771 

- สรุปผลการทดสอบ 
  
 จากคาสถิติทดสอบ t ที่คํานวณไดคือ 2.638 ซึ่งมากกวา -1.771 จึงอยูในเขตยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H1  

 ดังน้ันสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดานความพึงพอใจของระบบ ดังน้ี 
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
การทดสอบสมมติฐานยอมรับ H0 นั่นคือเทมเพลตการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจของการ
ใชงานอยูในระดับด ี

0 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถสรุปผลโดยมีรายละเอียดตามหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
  5.3.1 ขอจํากัดของการวิจัย 
  5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชงาน 
  5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการดําเนินงานวิจัยนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ  

-    การประเมินผลความพึงพอใจของเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอร
สจูมลา 

- การประเมินผลเพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือในการวิจัย 
- การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
5.1.1 การประเมินผลความพึงพอใจของเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพน

ซอรสจูมลา 
 จากการนําเทมเพลตการจัดการความรูที่พัฒนาบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา ไป
ประเมินผลดานประสิทธิภาพการทํางานโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและนําไปทดลองใชกับพนักงานใน
แผนก Software Research Engineer จํานวน 14 คน ผลประเมินการทดสอบเปนดังนี้ 
        5.1.1.1 ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยทําการประเมินระบบ
ดานประสิทธิผลการทํางาน พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูที่ 0.31 
ดังนั้นเทมเพลตที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการความรูมีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการทํางาน
เปนไปตามเกณฑของการคัดเลือกเครื่องมือในการจัดการความรูอยูในระดับดีมาก 
        5.1.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางที่ทดลองใชระบบจาก
พนักงานในแผนก Software Research Engineer จํานวน 14 คน โดยทําการประเมินความพึงพอใจ 
3 ดาน คือ  ดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.59  โดยมีหัวขอการประเมินที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสามารถ
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ของระบบในดานการจัดเก็บบทความและการแสดงความคิดเห็น ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเลข
คณิตเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 โดยทุกหัวขอการประเมินรับความพึงพอใจ
มากที่สุด ดานสวนติดตอผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรและบนอุปกรณเคลื่อนที่ มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.32 และ 4.37 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากัน เทากับ 0.64 และผลของการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมของทั้งระบบนั้น มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 แสดงวาการพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูบน
โปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา ขึ้นมามีความพึงพอใจของการใชงานจากกลุมตัวอยางอยูในระดับที่ดี 

5.1.2 การประเมินผลเพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือในการวิจัย 
การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) 

ของครอนบาค พบวาแบบสอบถามในการวิจัยสําหรับผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ 0.879 และการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสําหรับผูใชงานบนอุปกรณ
เคลื่อนที่  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.625 ซึ่งมากกวาคามาตรฐาน 0.50 ดังน้ัน แบบสอบถาม
ในการวิจัยน้ีมีความเที่ยงโดยมีความเชื่อม่ันเทากับ 0.879 สําหรับผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 
และ 0.625 สําหรับผูใชงานบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดานความพึงพอใจของระบบ ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 การทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ H0 นั่นคือเทมเพลตการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจของการใชงานอยูในระดับ
ดี 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 การอภิปรายผลของการพัฒนาเทมเพลตการจัดการความรูทําบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูม

ลา (Open source Joomla)  สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
1. ดานประสิทธิภาพของระบบ เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในดาน

ประสิทธิภาพ พบวาระบบสามารถจัดเก็บบทความ แบงประเภทบทความ คนหาบทความ สราง
บทความ ลบบทความ ปรับปรุงบทความ และสามารถแสดงความคิดเห็นในบทความ นั้นไดรับผล
จากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับที่ดี  

2. ดานความปลอดภัยของขอมูล เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในดาน
ความปลอดภัยของขอมูล พบวาการมีระบบสมัครสมาชิกเพื่อกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชงานระบบ การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ การมีระบบ Logout ใน
การออกจากระบบ นั้นไดรับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีมาก 
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3. ดานสวนติดตอผูใชงาน เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในสวนติดตอ
ผูใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรและบนอุปกรณเคลื่อนที่ เชน ความงายตอการใชงานของระบบ ความ
เหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตัวอักษรบนจอจาพ ความเหมาะสมในการใชสีของตัวอักษรและ
รูปภาพ ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของสวนประกอบบนจอภาพ คําศัพทที่ใชมีความคุนเคย
และสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย นั้นไดรับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับที่ดี 

จากผลของการประเมิน ความพึงพอใจของระบบโดยผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทั่วไป จะเห็น
ไดวาการนําเทมเพลตการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา (Open source Joomla)  
ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใชงาน สามารถทํางานไดตามเกณฑในการคัดเลือกเครื่องมือในการจัดการความ
รูอยูในระดับดี และสามารถแสดงองคประกอบสวนติดตอผูใชงานไดอยูในระดับดี รวมถึงความสารถ
ในการแสดงผลผานอุปกรณเคลื่อนที่ดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ            
 5.3.1 ขอจํากัดของการวิจัย 
  5.3.1.1 งานวิจัยนี้ไดพัฒนาแทมเพลตการจัดการความรูเพ่ือรองรับการแสดงผลทั้ง
บนจอคอมพิวเตอรและผานอุปกรณเคลื่อนที่ แตยังไมครอบคลุมอุปกรณเคลื่อนที่ประเภทแท็บเล็ต 
ซึ่งมีขนาดหนาจอที่หลากหลายมาก 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชงาน 
  5.3.2.1 เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิดจะไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หากบุคลากรขององคกรยังไมเขาใจถึงประโยชนของการจัดการความรูอยางลึกซึ้ง ดังน้ันองคกรควร
จัดตั้งคณะทํางานและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 
  5.3.2.2 ขอมูลของผูใชงานระบบหรือขอมูลสมาชิก ถาเปนพนักงานภายในองคกร

หรือหนวยงาน ควรทํางานรวมกับแอพพิเคชั่นอ่ืนๆ ไดเลย เพ่ือลดขัน้ตอนการสมัครสมาชิกและเปน

การลดความซ้ําซอนของขอมูล  

 5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  5.3.3.1 ศึกษาการแสดงผลผานอุปกรณเคลื่อนที่ใหครอบคลุมขนาดหนาจอที่
แตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน การแสดงผลผานแท็บแล็ตซ่ึงในปจจุบันเปนที่นิยมอยางสูง แต
ขนาดหนาของอุปกรณนั้นมีความหลากหลายมาก 
  5.3.3.2 ผูดูแลระบบควรศึกษาความสามารถของแตละธีมที่เหมาะสม โดยดูจาก
คุณลักษณะความสามารถของแตละธีมใหเหมาะสมและใชไดดีกับเกณฑที่กําหนดไว ทั้งน้ีในแต
ละธีมน้ันตองสามารถแกไขโครงสรางสถาปตยกรรมของแตละธีมใหมีคุณลักษณะของการจัดวาง
ตําแหนงที่เหมาะสมดวย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพสาํหรับผูเชี่ยวชาญเครื่องมอืในการจัดการความรู 

และแบบประเมินความพงึพอใจของผูใชงานเครื่องมือในการจัดการความรู 
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รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ดานการปฏิสัมพันธในเน้ือหา 

1. สวนของการแสดงความคิดเห็น       
2. ลิงคที่เปนมิตรใชในกรณีอางอิงจากแหลงอ่ืน       
3. แบบสํารวจความคิดเห็น       
4. สวนของการติดตามขอมูล       
5. การสมัครใชงานดวยอีเมลล      

ดานการจัดการเน้ือหา 
1. การจัดเก็บบทความ      
2. การแบงประเภทบทความ       
3. ปฏิทินแสดงบทความ      

4. สวนของฉบบัรางกอนเผยแพร      
5. สวนของการอัพโหลดไฟล       
6. การจัดการประกาศและความคิดเห็นของผูใช       
7. สวนของกําหนดเวลาการเผยแพร       
8. สวนของการคนหาบทความ       

ดานการแสดงเนื้อหา 
1. ขอกําหนดลิงคถาวรในกรณีที่เพ่ือนบานเชื่อมโยงมา      
2. การเผยแพรบทความ      

สําหรับผูวิจยั 

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = )      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      

 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงในการใหขอมูลที่เปนจริงจากทาน 
 



 

 

 
 
 
 

 
คําชี้แจง
           
ประสิทธิ
คือ   

ในการต

มากที่สุด

 

แบบป

ง 
  แบบสอบถ
ธิภาพของเครื

1. ดาน 
2. ดาน 
3. ดาน 

อบแบบสอบ
ทําเครื่องหม
ด โดยตัวเลข

ประเมนิความ

ถามนี้ เปน
รื่องมือในการ

ประสิทธิภา
ความปลอด
ความยากงา

ถามนีข้อควา
าย  ลงใน
ของระดับปร

5 หมา
4 หมา
3 หมา
2 หมา
1 หมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มพึงพอใจข

การสอบถา
รจัดการความ

พการทํางาน
ดภัยของขอม
ายตอการใช

ามกรุณาใหท
นชองในแบบส
ระสิทธิภาพต
ายถึง โปรแก
ายถึง โปรแก
ายถึง โปรแก
ายถึง โปรแก
ายถึง โปรแก

องผูใชงานเ

ามขอมูลคว
มรู ซึ่งการปร

นของระบบ 
มูล 
ชระบบ 

ทานดําเนินกา
สอบถามที่ตร
อแบบประเมิ
รมมีประสิทธิ
รมมีประสิทธิ
รมมีประสิทธิ
รมตองปรับป
รมไมสามาร

เคร่ืองมอืใน

ามคิดเห็นข
ระเมินผลสวน

 

ารดังนี้ 
รงกบัระดับคว
มินแตละดานมี
ธภิาพในระดับ
ธภิาพในระดับ
ธภิาพในระดับ
ปรุงแกไข 
ถนําไปใชงาน

นการจัดการ

ของผูตอบข
นนี้จะแบงออ

วามคิดเห็นข
มีความหมาย
ับดีมาก 
ับดี 
ับที่พอใช 

นได 

ความรู 

ขอมูลเกี่ยวกั
อกเปน 3 ดาน

องทาน 
ยดังนี้ 
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สวนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1. ความสามารถของระบบในดานการจัดเก็บบทความ      
2. ความสามารถของระบบในดานการแบงประเภท

บทความ 
     

3. ความสามารถของระบบในดานการคนหาบทความ      
4. ความสามารถของระบบในดานการสรางบทความ      
5. ความสามารถของระบบในดานการปรับปรุงบทความ      
6. ความสามารถของระบบในดานการลบบทความ      
7. ความสามารถของระบบในดานการแสดงความคิดเห็น      

สําหรับผูวิจยั      

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = )      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      

 
 
 
สวนที่ 2  ประเมินความพงึพอใจดานความปลอดภยั 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ความปลอดภัย      

1. การมีระบบสมัครสมาชิก      
2. การมีระบบ Login เพ่ือตรวจสอบผูเขาใชระบบ      
3. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ      

สําหรับผูวิจยั      

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 15)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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สวนที่ 3  ประเมินความพงึพอใจสวนตดิตอผูใชงาน 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

การแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร 
1. ความงายตอการใชงานของระบบ      
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตวัอักษร 

บนจอจาพ 
     

3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษรพื้นหลังและ
รูปภาพ 

     

4. ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของสวนประกอบ
บนจอภาพ 

     

5. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละ
จอภาพ 

     

6. คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติามได
โดยงาย 

     

การแสดงผลบนอุปกรณเคลื่อนที ่
1. ความงายตอการใชงานของระบบ      
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชขนาดของตวัอักษร 

บนจอจาพ 
     

3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษรพื้นหลังและ
รูปภาพ 

     

4. ความเหมาะสมในการวางตาํแหนงของสวนประกอบ
บนจอภาพ 

     

5. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละ
จอภาพ 

     

6. คําศัพททีใ่ชมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัตติามได
โดยงาย 

     

สําหรับผูวิจยั      

คะแนนรวมแตละระดับความพึงพอใจ      

คะแนนรวมทั้งหมด (คะแนนเต็ม = 60)      

คะแนนเฉลีย่ (คะแนนเฉลี่ยเต็ม = 5)      
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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา 
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คํานํา 
คูมือการใชงานระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา จัดทําขึ้นเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับผูที่ตองการติดตั้งโปรแกรมการจัดการความรู ซึ่งจะกลาวถึงกระบวนการติดตั้ง
โปรแกรมจูมลา การติดตั้งสวนเสริมตางๆ ที่ตองใช วิธีการตั้งคาตางๆ รวมถึงวิธีการใชงานของผูใชงาน
ระบบ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบการจัดการความรูบนโปรแกรมโอเพนซอรสจูมลา
เลมน้ี จะเปนประโยชนตอผูใชงานไมมากก็นอย  
 

อินทรัตน อินทรภักดี 
                                                                                                 ผูวิจัย 
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1.6 การติดตั้
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ท็ปไวสําหรับใ
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ภาพประกอบ ข-14 การติดตั้งสวนเสริม Jomcomment 

 เม่ือติดตั้งสวนเสริมของโปรแกรมเรียบรอยผูดูแลระบบสามารถเขาไปตั้งคาการใชงาน
ตางๆ ไดดังน้ี สวนของการปรับแตงคาพื้นฐานจะอยูที่เมนูดานซาย General Settings ดัง
ภาพประกอบ ข-15 
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ภาพประกอบ ข-15 การปรับแตงคาพื้นฐาน General Settings 

ในสวนของ content tools ใชเปด/ปด การทํางานของเครื่องมือตาง ๆ เครื่องมือน้ีจะอยูสวน 
front end ดานลางสุดของบทความแตละอัน ดังภาพประกอบ ข-16  

 

 ภาพประกอบ ข-16 การปรับแตงคา content tools 

 ในสวนของ Smilies And BBCode ใชสําหรับ เปด/ปด การใชงาน รูปแสดงอารมณและ 
BBCode ดังภาพประกอบ ข-17 
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ภาพประกอบ ข-17 การปรับแตงคา Smilies And BBCode 

Fields to show สวนนี้ใชกําหนดวาผูที่จะมาคอมเมนท จะตองใสขอมูลอะไรบาง ดัง
ภาพประกอบ ข-18 

• Require Name ถามชื่อ 

• Require E-Mail ถามอีเมล 

• Name field to use ตรวจสอบชื่อกับอีเมลกับฐานขอมูลผูใชของ joomla 

• Enable website field เปดการใชงานชองสําหรับกรอกชื่อเว็บไซตของตนเอง 

• Enable title field เปดการใชงานหัวขอของคอมเมนท 

 

 

ภาพประกอบ ข-18 การปรับแตงคา Fields to show 

  Comment static content เก็บสถิติคอมเมนท เลือก sections ที่ตองการใหมีการคอมเมนท 
หากตองการเลือกหลายอันให กดปุม ctrl+คลิ๊ก ดังภาพประกอบ ข-19 
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ภาพประกอบ ข-19 Comment static content 

   Notifications เปนระบบแจงเตือนทางอีเมลเม่ือมีการโพสตขอความใหมเกิดขึ้น ดัง
ภาพประกอบ ข-20 

 

ภาพประกอบ ข-20 การปรับตั้งคา Notifications 

  สวนปรับแตงคาการปองกัน spam ดังภาพประกอบ ข-21 

 

 

ภาพประกอบ ข-21 ปรับแตงคาการปองกัน spam 
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สวนของการบล็อค IP และบล็อคคํา การใชงานคือใสหมายเลขไอพีหรือคําที่ตองการ
บล็อคลงในชอง หากตองการเริ่มตนไอพีหรือคําใหมก็ใหกด enter เพ่ือเร่ิมบรรทัดใหม ดัง
ภาพประกอบ ข-22 

 

ภาพประกอบ ข-22 การบลอ็ค IP และบลอ็คคํา 

1.8 การใชงาน joomla tags Extension 
เม่ือทําการติดตั้งสวนเสริม joomla tags เรียบรอย จะปรากฎแท็ปไวสําหรับใชงาน ดัง

ภาพประกอบ ข-23 
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ภาพประกอบ ข-30 เลือกโมดูล All Weblinks 

 

 
 

ภาพประกอบ ข-31 การตั้งคาการใชงานสวนเสริม All Wedlinks 
 

1.10 การใชงาน Gantry Framework  
เม่ือติดตั้ง Gantry Framework เสร็จเรียบรอย ผูดูแลระบบสามารถเขาไปตั้งคาการใช

งานของ Framework ไดโดยไปที่เมนู Extensions ->Template Manager หลังจากนั้นคลิกเขา
ไปที่ rt_gantry_j15 ดังภาพประกอบ ข-32 
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ระกอบ ข-44

ดงความคิดเห็
สมาชิกแลวแ
ะมีการแสดงจ

ภาพประ

าไปแสดงคว
มคิดเห็นในบ

4 การกําหนด

ห็นในบทความ
และทําการเข
จํานวนความ

ะกอบ ข-45 ก

วามคิดเห็นจะ
ทความสามา

ดหมวดหมูแล

ม ผูใชงานสา
าสูระบบกอน
คิดเห็นดายล

การแสดงควา

ะปรากฏหนา
ารถทําเครื่อง

ละเวลาการแส

ามารถแสดงค
นถึงจะแสดงค
ลางบทความ 

ามคิดเห็นใน

จอดังภาพปร
หมายที่ Sub

สดงผลของบ

ความคดิเห็น
ความคิดเห็นไ
 ดังแสดงในภ

บทความ 

ระกอบ ข-46
bscride ได 

ทความ 

นในแตละบทค
ได บทความ
ภาพประกอบ

6 สําหรับผูใช
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ความได
ที่มีการ

บ ข-45 

 

งานที่



 

พิมพคํา
แสดงใน
 

2.5 การคนห
สําคัญที่ตองก

นภาพประกอบ

ภาพป

หา ชองทางสํ
การคนหาใสใ
บ ข-47  

ภาพประกอ

ประกอบ ข-4

สาหรับการคน
ในชองวาง ร

อบ ข-47 แสด

 
46 หนาจอกา

 
นหาไดจัดเตรี
ะบบจะทํากา

 
ดงวธิีการคนห

ารเพ่ิมความคิ

รยีมไวแลวใน
ารคนหาทันที

หาจากชองทา

คดิเห็น 

นสวนบนของ
ท ีโดยจะแสด

 

างการคนหา

เวบ็ไซค ผูใช
งผลการคนห
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ชสามารถ
หา ดัง



 

หรือ
ปาย
กํากั

 

ไมตองทํ
ไดเพียงว
 
 
 
 
 
 

 

2.6 การคนห
อคําสําคัญ เพื
ยกํากับสามาร
กบัน้ัน ดังแสด

 
 
 

2.7 การใชงา
ทาํการเขาสูระ
วันละครั้งเทา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาจากปายกํา
พื่ออํานวยควา
รถคลิกเลือกต
ดงในภาพปร

ภาพป

านแบบสํารว
ะบบ ซึง่ระบบ
านั้น ดังแสดง

ภา

ากับหรือคําสํ
ามสะดวกในก
ตามชื่อของป
ะกอบ ข-48 

ประกอบ ข-48

จความคิดเห็
บจะทําการตร
งในภาพประ

าพประกอบ ข

สําคญั บทควา
การคนหาบท
ปายกํากับ ระ

 
 

8 แสดงปายก

ห็น ผูใชงานส
รวจสอบ IP a
กอบ ข-49 

 
 
 

ข-47 แสดงแ

ามแตละบทค
ทความ โดยถ
บบก็จะแสดง

กํากับหรือคาํ

สามารถตอบแ
address เพ่ือ

แบบสํารวจแล

ความจะมีการ
ถาผูใชตองกา
งบทความที่เ

าสําคัญ 

แบบสาํรวจแล
อใหผูทําแบบ

ละผลสํารวจ 

รกําหนดปาย
ารคนหาบทค
กีย่วของกับป

ละดูผลสํารวจ
บสํารวจทําแบ
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ยกํากับ
ความจาก
ปาย

จไดโดย
บบสํารวจ
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  ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล อินทรัตน อินทรภักด ี
วันเดือนปเกิด 26 สิงหาคม 2526 
สถานที่เกิด จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน 48/1 หมู 6 ตาํบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  พนักงานบริษทัเอกชน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัท จีเอเบลิ จํากัด 
ประวตัิการศึกษา  
         พ.ศ. 2544  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
 จาก โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี 
         พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 จาก มหาวิทยาลัยศลิปากร 
         พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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