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บทคัดยอ
งานวิจัย นี้เป นการนํ า การจัด การความรูมาประยุ กต ใช ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการ
แกปญหางานซอมเครื่องจักรกล โดยงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาองคกรกรณีศึกษาซึ่งเปนองคกรผลิต
ไฟฟา ในสวนของงานซอมเครื่องจักรกล ซึ่งประสบปญหาดานเวลาในการแกปญหางานซอมแตละครั้ง
ใชเวลามาก งานวิจัยนี้ไดนําเครื่องมือในการจัดการความรูไปใชในการวิเคราะห บงชี้สถานะภาพการ
จัดการความรู ผลจากการวิเคราะหพบวาในองคกรยังไมมีมาตรฐานในการรวบรวมความรูเชิงเทคนิค
วิธีการในการซ อมเครื่องจักรที่ถูกวิธี ไมมีชองทางในการเข าถึ งความรูที่สะดวก รวดเร็ ว อี กทั้งการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรูยังดําเนินการไดไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดมีการจัดตั้งทีมงานการจัดการความรู
และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก อินทราเน็ต/เวปเพจ เพื่อใหการเขาสูระบบของ
ผูใชงานและการเขาถึงฟงกชั่งการใชงานตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งนําเสนอใหมีการใช
เวทีแ ลกเปลี่ ยนความรูในรูปแบบของมัลติมีเดีย ผลจากการนําการจัดการความรู ไปประยุกต ใช ใน
องคกรกรณีศึกษาพบวาเวลาเฉลี่ยที่ใชในการซอมเครื่องจักรกลแตละครั้งลดลงจาก 150.9 นาที เปน
136.5 นาที และผู ใชงานมีความพึงพอใจในระบบการจัด การความรู เพิ่ มขึ้ นจากร อยละ 43 เป น
รอยละ 70 ซึ่งผลจากการจัดการความรูทําใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
คําสําคัญ: การจัดการความรู, องคกรผลิตไฟฟา, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, เวทีแลกเปลี่ยนความรู
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ABSTRACT
This research is to apply knowledge management to increase the efficiency
of solving mechanical repairing problem. The case study of this research is electricity
generating firm which has the problem of time wasting in process machine repairing.
The study started from survey and interview to indicate the status of knowledge
management in organization presently. The results show that there was no standard
for technical knowledge gathering. There was a need to improve the process of
knowledge and sharing. Therefore, the study established a knowledge management
team to design the information technology systems such as the intranet and web pages
to manage the user to access to various function conveniently, and to be a platform
for the knowledge exchange. The results after applying knowledge management to
the organization show that the average time spent for machine repairing decreased
from 150.9 to 136.5 minutes. Users satisfied with the knowledge management system
increases from 43 to 70 percent. Therefore, the work efficiency increased significantly.
Keywords: knowledge management, electricity generating organizations, information
technology systems, exchange knowledge platform
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันการจัดการความรูตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใชงานงายและ
ตอบสนองการใชงานของบุคคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหผูใชสามารถใชงานไดงา ย มี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถนําความรูไปใชไดทันที และยังมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาความรู
ได ประโยชนที่องคกรจะไดจากการจัดการความรูมีมากมาย อาทิ เชน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร เพื่อปองกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต
เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะแบงปนความรูท่ไี ดเรียนรูมาใหกับคนอื่นๆ ภายในองคกร และมีการนํา
ความรูไปปรับใชกับงานที่ทําอยูใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กรณีศึกษานี้ ไดทําการศึก ษาการทํา งานในสวนของงานซอมเครื่อ งจัก รกล ซึ่งองค กร
กรณีศึกษาเปนงานใหบริการดานการขนสงอุปกรณที่มีนํา้ หนักมากและมีขนาดพิเศษ รวมทั้งอุปกรณ
ขนาดทั่ว ๆ ไป โดยใหบริการงานขนสงอุปกรณที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงไฟฟา การกอสรางระบบ
สงกระแสไฟฟา การบํารุงรักษาโรงไฟฟา การบํารุงรักษาระบบสงกระแสไฟฟา ทั้งทางบกและทางน้ํา
รวมถึงการใหบริการงานซอมรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแกสายงานตาง ๆ ขององคกรดวย
โดยงานวิจั ย นี้ไ ด ศึก ษาการทํา งานในสว นงานซอ มเครื่ อ งจั ก รกล ได แ ก เทรลเลอร
ไฮดรอลิค ขนาดระวางบรรทุก 20 – 250 ตัน ซึ่งพบวางานซอมเครื่องจักรกลไมสามารถดําเนินการได
ทันตอความตองการใชงาน และบางปญหาเคยเปนปญหาที่เคยเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซ้ําหลายครั้ง ถึงแม
องคกรจะมีการเก็บบันทึกรายละเอียดการเกิดปญหาของเครื่องจักรกลอยางละเอียด แตในดานของ
การจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อนํามาวิเคราะหและหาทางแกปญหานั้น ยังไมมีระบบหรือกระบวนการที่
มีประสิทธิภาพมารองรับ อีกทั้งกระบวนการเรียนรูของผูที่เกี่ยวของในการซอมเครื่องจักรกลยั งเปน
การเรี ย นรู แ บบเกิ ด ขึ้ น ในองค ก รเองโดยธรรมชาติ ตามภู มิ ป ญ ญาในองค ก ร และความรู ในการ
แกปญหาสวนใหญจะจํากัดอยูเพียงผูที่เกี่ยวของในวงแคบ ผูที่มีสวนในการแกปญหาสวนใหญจึง ไม
สามารถเขาถึงความรูในสวนนี้ได หรือทราบแตตองเสียเวลาในการคนหาขอมูล สิ่งเหลานี้ลวนทําให
เกิดการสูญเสียของเวลาและประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการเสียโอกาสและทําใหเกิดผลเสียแก
องคกร
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ภาพที่ 1.1 ตัวอยางงานซอม รถเทรลเลอรไฮดรอลิค ขนาดบรรทุก 250 ตัน
โดยในกรณีศึกษาในสวนงานซอมเครื่องจักรกล พบวาเครื่องจั กรกลมีการขัดของหรือ
เครื่องจักรกลมีปญหาไมสามารถนําไปใชงานไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมสามารถใชงานไดทันตอความ
ตองการตามแผนงานได ซึ่งมีความถี่ในการเสียและใชเวลาในการซอมที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด
ตามภาพที่ 3.6 เปนการบันทึกเวลาในการซอมเครื่องจักร ซึ่งเปนเวลาเฉลี่ยในการแกไขปญหาแตละ
ครั้ง โดยเก็บขอมูลตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2558 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2561 ดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 เวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักรประเภทรถเทรลเลอร ขนาดบรรทุก 20 – 250 ตัน
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งานวิจัยนี้จึงนําหลักการในการจัดการความรูมาชวยการสื่อสารใหเกิดการเรียนรูภายใน
องคกรโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ชวยในการรวบรวม ในรูปแบบของมัลติมีเดีย
Info graphic, Clip VDO และการถ า ยทอดความรู ใ นรู ป แบบ Intranet ขององค ก ร โดยผ า น
กระบวนการในการจัดการความรูใหบุคลากร สามารถเขาเรียนรูถึงแหลงขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว
สามารถนาขอมูลไปใชไดทันที
สํ า หรั บ ดั ช นี ชี้ วั ด (Key Performance Index, KPI) ที่ นํ า มาใช ใ นการพิ จ ารณาการ
ประยุกตใชการจัดการความรู มีดวยกัน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
1. ประเมินระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความรูข องผูใชงาน โดยอาศัย
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจกอนและหลังการนําระบบมาใช
2. เวลาที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการประยุกตใชการ
จัดการความรู ประเมินจากบันทึกการซอมเครื่องจักรกล
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เปนการสรางระบบการจัดการความรูในองคกรที่ใชเปนกรณีศึกษาในสวนงานซ อม
เครื่องจักรกล ใหเปนระบบ พรอมกับนําเทคโนโลยีสารสนเทศไวใชรวบรวมขอมูลในการคนหา เพื่อ
การเขาถึงขอมูลที่งาย รวดเร็ว ถูกตอง จนสามารถนําความรูที่ไดไปใชงานไดจริง เกิดประสิทธิผลใน
การทํางาน
2. เพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักรกล หลังจากมีการนําระบบการจัดการความรู
มาใชงานจริง
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
การค น คว า อิ ส ระนี้ จ ะทํ า การศึ ก ษาเฉพาะส ว นงานซ อ มเครื่ อ งจั ก รกลขององค ก ร
กรณีศกึ ษา ซึ่งมีหนาที่ในการซอมเครื่องจักรกล ประเภทรถเทรลเลอร ขนาดระวางบรรทุก 20 – 250
ตั น มีจํา นวนทั้ ง หมด 35 คัน โดยเริ่ม การจั ด การความรู จ ะถู ก นํ า ไปประยุ ก ต ใช ผ า นทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเปนตัวกลางในการรวบรวมและเขา ถึงขอมูลตา ง ๆ ขององคกร ซึ่งการ
ค น คว า อิ ส ระนี้ จ ะมี ก ารประเมิน ผ า นดัช นีชี้ วั ด 2 ตัว ได แ ก 1. ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจใน
กระบวนการจัดการความรูของผูใชงาน โดยอาศัยแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจกอนและหลัง
การนําระบบมาใช 2. เวลาที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการประยุกตใช
การจัดการความรู ประเมินจากบันทึกการซอมเครื่องจักรกล
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นอกจากนี้ การสนั บ สนุ นการถา ยทอดขอมูล ในองค กร จะนํ าเครื่อ งมื อในการจั ด การ
ความรู เชน การจั ดเวที แ ลกเปลี่ยนความรูโดยเชิ ญ ผูมี ความเชี่ย วชาญหรื อมี ป ระสบการณ มาเป น
ผูเขารวมเพื่อเสวนาและอภิปรายถึงความรูที่มี เพื่อใหผูเกี่ยวของไดมีการเรียนรูและใชประโยชน จาก
การจัดการความรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
1.4 วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเรื่องการจัดการความรู
2. ศึกษาสภาพปจจุบันเพื่อใชกําหนดรูปแบบการใชเครื่องมือสําหรับจัดการความรู
3. กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการดําเนินการ
4. วัดผลกอนดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
5. ระบุประเด็นความรู
6. แสวงหาและสรางความรู
7. จัดการความรูใหเปนระบบ โดยการสรางคลังความรู ผานระบบสารสนเทศ
8. ประมวลและกลั่นกรองความรู
9. การเขาถึงความรูผา นฐานขอมูลใหผูสนใจเลือกนําไปใชงาน
10. แลกเปลีย่ นและแบงปนความรู
11. การนําเอาความรูไปใช
12. วัดผลหลังการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
13. สรุปผลการประยุกตใชการจัดการความรู และเรียบเรียงผลการศึกษา
1.5 แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานตามตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน / ระยะเวลา

ป 2561
ป 2562
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเรื่องการจัดการความรู
2. ศึกษาสภาพปจจุบันเพื่อใชกาหนดรูปแบบการใช
เครื่องมือสําหรับการจัดการความรู
3. กํา หนดตัวชี้วดั (KPI) ในการดําเนินการ
4. วัดผลกอนดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด
5. ระบุประเด็นความรู
6. แสวงหาและสรางความรู
7. จัดการความรูใหเปนระบบ โดยการสรางคลัง
ความรูผานระบบสารสนเทศ
8. ประมวลและกลั่นกรองความรู
9. การเขาถึงความรูผานฐานขอมูลใหผูสนใจเลือก
นําไปใชงาน
10. แลกเปลี่ยนและแบงปนความรู
11. การนําเอาความรูไปใช
12. วัดผลหลังการดําเนินการตามตัวชี้วัด
13. สรุปผลการประยุกตใช

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดเวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักรกล
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลของผูเกี่ยวของในการซอมเครื่องจักรกล ทําให
เขาถึงขอมูล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
3. สรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของในการซอมเครื่องจักรกล
4. สรางคุณคาใหกับตัวองคกรและบุคลากรเกิดเปนวัฒนธรรมในการเรียนรู เรื่องการ
จัดการองคความรู
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้กลาวถึงการศึกษา คนควาหาความรูสําหรับการจัดการองคความรู (Knowledge
Management) ไดแก หลักการ แนวความคิด ประเภทของความรู กระบวนการพัฒนาของความรู
เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู ปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการความรู เพื่อนํามา
จัดการองคความรูและรวบรวมเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเขาถึงขอมูลตอไป
2.1 แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการจัดการความรู
2.1.1 คํานิยามและความหมายของการจัดการความรู
2.1.1.1 คํานิยามการจักการความรู
การจัดการความรูเกี่ยวของและมีค วามสัมพันธกันระหวางคําวา ข อ มูล
(Data) สารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) ตามความหมายตอไปนี้
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริง (Fact) ขอมูลดิบ หรือตัวเลขตาง ๆ
ซึ่งยังไมไดผานการประมวลหรือจัดหมวดหมู และถูกใชเปนฐานของสารสนเทศ ขอมูลมักเปนขอความ
ที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผลได
จึงมักไมสามารถนํามาใชตัดสินใจหรื อสัง เคราะหได ขอมูลจึงเปน พื้ นฐานของสารสนเทศและองค
ความรู
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่นํามาเรียบเรียง จัดประเภท
หรือจัดหมวดหมู สามารถใชวิเคราะห นําเสนอ และสื่อสารในรูปแบบตา ง ๆ ได ความรู เปน สิ่งที่มี
ความหมายมากกวาสารสนเทศ สารสนเทศจะถูกเปลี่ยนเปนความรูโดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก
การเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคคล (กิตติพันธ
คงสวัสดิ์เกียรติ, 2553)
ความรู (Knowledge) หมายถึ ง สิ่ ง การใช ป ระสบการณ คุ ณ ค า
สารสนเทศ ความชํานาญ และสัญชาตญาณ เพื่อกําหนดสภาพแวดลอม และกรอบการทํางานสําหรับ
การประเมินเพื่อใหไดประสบการณ และสารสนเทศใหม ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันในแตละบุคคล ความรู
ไมไดอยูเพียงในรูปเอกสาร แตอยูในประสบการณการทํางาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ และความ
เชื่อในองคกรดวย (พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, 2545)
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ความรู หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือ
ประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจาก
ประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา หรือ
กฎระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ อาจจะอยูในรู ปของประสบการณ (Experience) ความจริง
(Truth) วิจารณญาณ (Judgment) ปญญาญาณ (Intuition) คุณคาและความเชื่อ (Value & Belief)
ซึ่งมีอยูในที่ตาง ๆ ทั่วทั้งองคกรทั้งในบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน เอกสาร และวัฒนธรรมของ
องคกร (สมชาย นําประเสริฐชัย, 2558)
การจัดการความรู หมายถึง การบริหารจัดการ ขอมูล ความรู สารสนเทศ
ในองคกรเพื่อ ใหเกิดประโยชนกับการใชการทํางานในองคก ร เชน การรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร
รวมทั้งยังตองทําการวิเคราะหขอมูล โดยการจัดการความรูนั้นจะตอง เริ่มตนจาก เปาหมายของธุรกิจ
นั้น ๆ และมีการยองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลจากคนในองคกร (ไพฑูรย โภคาชัยพัฒน, 2561)
2.1.1.2 ประเภทของความรู
ความรูสามารถจําแนกตามความสามารถในการถายทอดความรูไดเปน 2
ประเภท ไดแก 1. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) และ 2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ความรูฝงลึก และ ความรูชัดแจง
ที่มา http://www.dtc.ac.th/th/knowledge-management
1. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวคน มักไดจาก
ประสบการณ พรสวรรค สั ญ ชาตญาณของแต ล ะบุ ค คลในการทํ า ความเข า ใจในสิ่ ง ต า ง ๆ หรื อ
ภูมิปญญา ยากตอการบรรยายเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษร แตสามารถถายทอดและแบงปนกันได
เชน ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะงานฝมือ หรือความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห เปนตน จัดเปน
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ความรูแบบนามธรรม ความรูฝงลึกเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ความรูฝงลึกเปนสิ่งที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู ประสบการณ และปญญาเขาดวยกัน ความรูฝงลึกนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูไดโดยการพูดคุย
การฝกหัด และการเลาเรื่อง ซึ่งจําเปนตองมีความไววางใจกันจึงจะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธดังกลาวได
2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม
บรรยายหรือถายทอดได ผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือ ฐานขอมูล
เปนตน จัดเปนความรูแบบรูปธรรม ความรูชัดแจงเปนสิ่งที่นํามาจัดระบบและถ ายทอดไดงาย ผูที่
เรียนรูจากความรูชัดแจ งมีโอกาสสูงที่จะเรียนรูไดครบถ วน หรือเท าเที ยมกับเจาของความรู นั้น ๆ
ตั ว อย า งความรู ชั ดแจ ง ได แ ก ลิข สิ ท ธิ์ รูป แผนภู มิ สิ ทธิ บั ต ร กระบวนการทํ า งาน รายชื่อ ลู ก ค า
ผลการวิจัย หรือสารสนเทศที่ไดจากการบรรยาย หนังสือ หรือสิ่งพิมพ
ความรู ทั้ง 2 ประเภท พบว า รอ ยละ 80 จะเป น ความรู ฝ ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) สวนอีกรอยละ 20 จัดเปนความรูชัดแจง (Tacit Knowledge) ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขา
น้ําแข็งที่สวนใหญจมอยูใตน้ําเหมือนความรูฝงลึกที่รอการถูกจัดการและพัฒนาใหพนน้ํา สวนที่โผลพน
น้ํ า จั ด เป น ความรู ชั ด แจ ง ที่ ทุ ก คนสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด โดยทั่ ว ไปความรู ฝ ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) และความรู ชั ด แจ ง (Explicit Knowledge) จะมี ก ารสลั บ สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นอยู
ตลอดเวลา แสดงดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางความรูฝงลึกและความรูชัดแจง
ที่มา http://www.dtc.ac.th/th/knowledge-management
2.1.1.3 แบบจําลองการจัดการความรู
ความสัมพั นธ ร ะหว า งความรู โดยนัย และความรูชัด แจ งนั้น สามารถ
เปลี่ยนสถานะไดตลอดเวลา ทําใหเกิ ดความรูใ หมๆ เกิดขึ้นเสมอ โดยผานกระบวนการที่เรีย กว า
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Knowledge Spiral หรือ SECI Model ซึ่งคิดคนโดย อิกูจิโร โนนากะ และ ฮิโรทากะ ทาเกอึก ได
พัฒนาแนวคิดดังกลาวซึ่งรูจักกันแพรหลายในชื่อเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ซึ่งมีทั้งหมด 4
รูปแบบ แสดงดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 การจัดการความรูแบบ SECI Model (Nonaka Ikujiro, 1995)
อิกูจิโร โนนากะ ไดเสนอทฤษฎีการสรางความรูขององคกรที่มีจุดเริ่ มตน
มาจากการเรียนรูระดับบุคคล และแพรขยายไปทั่วองคกรโดยการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ และให
ความสําคัญของการแยกประเภทความรู เปนความรูฝงลึกและความรูชัดแจง และการปฏิสัมพัน ธ
ระหวางความรูทั้งสองประเภท โนนากะมีแนวคิดวากระบวนการจัดการความรูมี 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1. การสรางความรู (Knowledge Generation)
2. การจัดเก็บความรู (Knowledge Codification)
3. การถายโอนความรู (Knowledge Transfer)
โนนากะจําแนกความแตกตา งระหวางความรูฝงลึกและความรูชั ด แจ ง
นํามาเปนพื้นฐานในการสรางรูปแบบการจัดการความรู และนําเสนอในรูปแบบของ SECI Model ซึ่ง
ประกอบดวย
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S = Socialization การปฏิสัมพันธทางสังคม คือ การถายทอดความรูฝง
ลึกจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง เกิดการถายโอนความรู ซึ่งมีผลตอการเรียนรูของบุคคล ทีมและ
องคกร โดยวิธีการมาพบหนากัน หรือใชสื่อในรูปแบบตาง ๆ
E = Externalization การนําความรูกลับมาใช ซึ่งเปนไปไดทั้งความรูฝง
ลึกที่มีอยูในบุคคล หรือความรูชัดแจงขององคกร เปนการเปลี่ยนความรูฝงลึกใหกลับเปนความรูชัด
แจง รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการถายโอนความรูและจัดเก็บความรู
C = Combination การผสมผสานความรู เปนการนําความรูชัดแจงที่มี
อยูในองคกรมาเชื่อมโยงเขาดวยการ เปนการจัดระบบความรูและการใชความรูชัดแจงและสารสนเทศ
บุคลากรในองคกรจะมีก ารบูรณาการความรู โดยการหาแนวความคิ ดและความสั มพัน ธระหว าง
แนวความคิดตาง ๆ ตรวจสอบแลวนํามาจัดทําใหเปนระบบ เพื่อพัฒนาเปนความรูใหม ๆ
I = Internalization การนําความรูชัดแจงมาใชงานและทําใหกลายเปน
ความรูฝงลึก เปนขั้นตอนการสนับสนุนการรับรูและการเรียนรู องคกรตองมีความสามารถที่จะดํารง
รักษาความรูแ ละมีการปรับให ทันสมัย ตลอดเวลา จึงตองจัด หาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อใช เ ก็บ
ความรูขององคกร สรางความสามารถของบุคลากรในการเก็บรักษา และทําใหเกิดการหมุนเปนเกลียว
อยางตอเนื่อง
ดีเมอเรสต (Demerest, 1997) ไดเสนอรูปแบบการจัดการความรูที่ให
ความสําคัญทั้งความรูที่เปนความรูชัดแจง โดยจัดเปนความรูที่มาจากดานวิทยาศาสตร (Scientific
Paradigm) และความรูฝงลึก หรือความรูที่มาจากดานสังคม (Social Paradigm) โดยเนนการสราง
ความรู มีการจัดเก็บความรูที่ใชเทคโนโลยีและมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล จะตองมีการนํา
ความรูนั้น ๆ มาเผยแพรใหเปนที่รูจักกันในองคกร และนําความรูมาใชประโยชนในการสรางประโยชน
ใหเกิดขึ้นกับองคกร ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบการจัดการความรูตามแนวคิดของดีเมอเรสต Demerest
ที่มา http://www.dtc.ac.th/th/knowledge-management
ลูกศรสีเหลืองแสดงถึงทิศทางการไหลของความรู ในขณะที่ลูกศรสีขาว
แสดงการไหลวนเปนวง ซึ่งเนนใหเห็นวาความรูในองคกรนั้นไมไดเกิดขึ้นทีละขั้นตามลําดับ ความรูที่
นําเขามาอาจจะเปนทั้งความรูตามตาราและความรูที่เกิดจากประสบการณ จุดแข็งของรูปแบบนี้อยูที่
การกําหนด หรือการบรรยายถึงคุณคาของการจัดการความรูใหเปนที่ทราบลวงหนาทั่วกันในองคกรวา
เปาหมายสุดทายจะเป นอยางไร ดังนั้น การใชความรูจะเปนไปเพื่อวัตถุประสงคทําใหองคกรบรรลุ
เปาหมายขององคกร และเปนประโยชนโดยตรงตอบุคลากร
2.1.2 ความสําคัญของการจัดการความรู
นราธร วิรุฬหชาตะพันธ (2559) ไดกลาววา โลกยุ คปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในดานตาง ๆ เชน สารสนเทศ ความรู เทคโนโลยี การตลาด ความตองการของลูกคา
คูแขง ฯลฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ ทั้ง สินคาและการผลิตที่ตองพึ่งพาความรูและสารสนเทศ
ความไดเปรียบดานการผลิตที่อาศัย ความรู ทักษะและเทคโนโลยี และการใช ความรู ซึ่ง อาจเรีย ก
รวมกันวาการจัดการความรู กลายเปนตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยุคปจจุบัน จึงผลักดันใหองคกร
ตองมีการคนหา สราง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรูอยางเปนระบบเพื่อใหบุคลากรที่ ตองการใช
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เขาถึงความรูนั้นไดตลอดเวลา บุคลากรทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารก็จะตองมีการเรียนรู มีการสราง
และใชความรูในการทํา งานอยางสม่ํา เสมอและตอ เนื่อง นอกจากนี้เหตุผลที่ สนับ สนุน การนํา การ
จัดการความรูมาเปนตัวชวยในการทํางานในองคกรเพื่อใหประสบความสําเร็จ ไดแก
1. องคกรชั้นนําลวนแตใชการจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อนงาน ในมิติและแงมุม
ตา ง ๆ ทํา ใหอ งคกร ตัว อยา งเชน Microsoft, Xerox, Roche, Chevron ฯลฯ ก าวไปเปน องค ก ร
ระดับโลก
2. เกณฑ ร างวั ล คุ ณ ภาพ TQA: Thailand Quality Award สํ า หรั บ องค ก ร
ภาคเอกชน, PMQA: Public Sector Management Quality Award สําหรั บองคก รภาคราชการ)
กําหนดเรื่องการจัดการความรูไวในหมวด 4 จาก 9 หมวด ซึ่งการจัดการความรูเปนเครื่องมือหรือตัว
ชวยสําคัญในองคกร
2.1.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู
แนวทางปฏิบัติของการจัดการความรูในองคกร มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงค คือ ตองระบุวัตถุประสงคของการจั ดการความรู ใน
องคกรวาเปนไปเพื่ออะไร ซึ่งเปนสวนหัวปลา
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ ตองจัดกิจกรรมใหบุคลากรขององคกรแลกเปลี่ยน
เรียนรูความรูฝงลึกระหวางกัน ซึ่งเปนสวนตัวปลา
3. การนําความรูไปใชงานและตอยอด คือ การจัดเก็บความรู การใชความรู และ
การพัฒนาความรู วางระบบใหเปนคลังแหงความรูขององคกร ซึ่งเปนสวนของหางปลา (ประพันธ
ผาสุขยืด, 2553)
2.1.3.1 องคประกอบหลักของการจัดการความรู
พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ (2545) ไดสรุปการจัดการความรู มีองคประกอบ
อยู 3 สวน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1. คน (People) เปนองคประกอบสําคัญที่สุดเนื่องจากเปนแหลงความรู
ที่สําคัญขององคกรรวมทั้งเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
2. เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี (Tool and Technology) เป นเครื่อ งมื อ
เพื่อใหคนสามารถคนควา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็ว
3. กระบวนการความรู (Knowledge Process) เปนการบริ หารจัด การ
เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรมขึ้น
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2.1.3.2 บุคคลสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู
การจัดการความรูตามรูปแบบโมเดลปลาทู ผูที่เกี่ยวของในองคก รจะมี
บทบาทและรับผิดชอบหนาที่ในการจัดการความรูแตกตางกันไป ดังนี้
1. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer) ผูบริหารระดับสูงขององคกรทํา
หนาที่จัดการระบบการจัดการความรูขององคกร ทําใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของงานปกติ
และเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมแนวราบ เพื่อใหเอื้อตอการแบงปนความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรู
2. คุณอํ านวย (Knowledge Facilitator) ทํ าหนาที่เป น ผูส ง เสริ ม และ
อํ า นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละเป น ผู ป ระสานเชื่ อ มโยง ระหว า งผู ต อ งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ผูเปนแหลงความรู และผูที่ตองการใชความรู หนาที่ของคุณอานวย คือ กําหนด
วิสัยทัศนการจัดการความรูรวมกับคุณเอื้อและคุณกิจ จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความสําเร็จ
จั ด กิ จ กรรมดู ด ซั บ แบบปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ และส ง เสริ ม ให เ กิ ด ชุ ม ชนผู ป ฏิ บั ติ (Communities of
Practices: CoPs)
3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner) ซึ่งเปนเจาของความรูฝงลึกในแต
ละเรื่อง และเปนผูดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. คุณลิขิต (Note Taker) คือ ผูทําหนาที่จดบันทึกสิ่งตาง ๆ ในกิจกรรม
การจัดการความรู
5. คุณประสาน (Knowledge Manager) ทําหนาที่เชื่อมโยงการจัดการ
ความรู ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร
6. คุณวิศาสตร (Wizard) เปนผูออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
เหมาะสมกับสภาพขององคกร เพื่อใชในการจัดการความรู
ศรีปทุม นุมอุรา (2552) ไดเสนอกรอบความคิดการจัดการความรู แบบ
ปลาทู (Tuna Model) เปนกรอบความคิด อยางงาย ในการจัดการความรูของสถาบันส งเสริม การ
จัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) โดยเปรียบการจัดการความรูเสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีสวนประกอบ 3
สวน คือ สวนหัว สวนตัว และสวนหางปลา ดังภาพที่ 2.5
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ภาพที่ 2.5 รูปแบบการจัดการความรู “โมเดลปลาทู”
1. สวนหัว เปนวิสัยทัศนการจัดการความรู (Knowledge Vision: KV)
คื อ เป า หมายในการนํ า การจั ด การความรู เ ข า สู อ งค ก ร ต อ งการจั ด การความรู ใ นองค ก รเพื่ อ
วัตถุประสงคใด
2. สวนลําตัว หมายถึง เปนสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge
Sharing: KS) ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตองมีการกระตุนใหเกิดความปรารถนาที่จะเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง มีความไววางใจ ปรารถนาดีตอเพื่อนรวมงานที่จะนําความรูของตนเองมาถายทอดใหแก
กันและกัน รวมทั้งพรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่น (Share & Learn)
3. สวนหาง เปนขุมความรู (Knowledge Asset: KA) ที่ทําใหเกิดการนํา
ความรูไปใชงาน และตอยอดพัฒนาขึ้นไปอยางตอเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การวางระบบการจัดเก็บ ความรู การจัด พื้นที่เสมือ นสํา หรั บการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู เพื่อให มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยไมจํากัดสถานที่ และเวลา
ในแตละองคกรรูปรางของปลาไมจําเปนตองมีการแบงสวนใหมีขนาดและ
ลักษณะเดียวกันขนาดของสวนหัวปลา ลําตัวปลา และหางปลา จะใหญหรือเล็ก จะขึ้นอยูกับ บริบท
และจุดมุงหมายของการใชประโยชนจากการจัดการความรูขององคกร บางองคกรอาจใชวิสัยทัศน
และพันธกิจขององคกรมาเปนจุดเริ่มตน และใหการจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมในองคกร
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2.1.4 กระบวนการจัดการความรู
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547) ไดสรุปรูปแบบของกระบวนจัดการความรูจาก
นักวิจัยอื่นเพื่อใหสอดคลองกับการนํามาประยุกตองคกรในปจจุบัน โดยไดประยุกตมาก Demarest
M (1997) ซึ่งไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปน 7 กระบวนการ ดังนี้
1. การบ ง ชี้ ค วามรู (Knowledge Identification) หมายถึ ง การพิ จ ารณา
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรเปนอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เราจําเปนตอง
รูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) ทํา
ใหเกิดความรูใหม อาจจะเปนการแสวงหาความรูจากภายนอก การรักษาความรูเกา และการกําจั ด
ความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจั ดการความรู ให เป นระบบ (Knowledge Organization) เป น การวาง
โครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4. การประ มวลและ กลั่ น กรองความรู (Knowledge Codification and
Refinement) การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ทําใหเนื้อหาถู กต อง
สมบูรณ
5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) การทําใหผูที่ตองใชความรู สามารถ
เขาถึงความรูไดงายและสะดวก เชน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
6. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู (Knowledge Sharing) การนํ า ความรู ม าแบ ง ป น
แลกเปลี่ยน ซึ่งถาเปนความรูแบบชัดแจงอาจจะทําเปนเอกสาร หรืออยูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือถาเปนความรูฝงลึก อาจจะใชเครื่องมือการจัดการความรูมาชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การตั้งชุมชนผูปฏิบัติ การจัดพี่เลี้ยง การจัดเพื่อนชวยเพื่อน
7. การเรียนรู (Learning) การทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานที่ทํา และมี
การทําใหวงจรการจัดการความรูหมุนตอเนื่องตอไป ขยายไปสูทุกหนวยในองคกร และในกระบวนการ
ทํางานทุกอยางขององคกร
2.1.5 เครื่องมือการจัดการความรู
เครื่องมือ ที่ ใช ในการจั ดการความรูเพื่อ คน หาความรู แบ งปน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งเปนที่รูจักและนําไปใชกันอยางแพรหลาย (ประพันธ ผาสุขยืด, 2553) มีดังนี้
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1. เรื่องเลา (Success Story) เปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อแบงปนความรูหรือ
สรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยใชภาษางาย ๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อพรรณนา
เรื่องราว
2. ชุมชนผูปฏิบัติ (Community of Practice) ชุมชนผูปฏิบัติหรือที่เรียกวา CoP
(Community of Practice) เป น เครื อ ข า ยของบุ ค คลที่ ม าร ว มแบ ง ป น ความรู ห รื อ สมรรถนะ
(Competency) ดวยความเต็มใจที่จะทํางานและเรียนรูรวมกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนความรู เวงเกอร (Wenger, 2002) เปนผูที่เริ่มตนใชคํานี้ในการจัดการความรูและได ใ ห
ความหมายไววา “เปนกลุมบุคคลที่เขามาแบงปนความสนใจในปญหาหรือความหลงใหลในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญการในเรื่องนั้นใหลึกซึ้งโดยการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น”
3. เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) การถายโอนความรูฝงลึกที่เปน วิธีการทํางาน
รวมกันระหวางเพื่อนซึ่งมีฐานอยูบนการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น
กันอยางเป นกัลยาณมิตร ในการใชเทคนิคนี้เพื่อนฝายหนึ่งจะเรียกวา ทีมเรียนรูและอีกฝายหนึ่ งจะ
เรียกวาทีมเพื่อน โดยทีมเรียนรูเปนทีมที่เริ่มทํางาน โครงการ หรือกิจกรรมใหม และมีปญหาในการ
เริ่มทํางานหรือระหวางการทํางาน
4. แบบปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) หมายถึง กระบวนการใด ๆ หรือวิธีการ
ใด ๆ ซึ่งเปนตัวแทนของวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําใหงานนั้น ๆ บรรลุเปาหมายเฉพาะ
อยาง แบบปฏิบัติที่ไดผานการพิสูจนแลววาใชการไดดีและกอใหเกิดผลผลิตที่ดี ดังนั้นจึงไดแนะนํา
แบบปฏิบัตินี้ใหเปนตนแบบของการทํางาน แบบปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวนมากเปนความรูฝงลึกอยูใน
ปญ ญาของผูป ฏิ บัติ แตสวนหนึ่งก็มีก ารบั นทึกไวแ ม จะทําไดย าก ดั งนั้ น แบบปฏิบั ติที่เป น เลิศ จึ ง
ประกอบดวยความรูชัดแจงสวนหนึ่งและความรูฝงลึกอีกสวนหนึ่ง ตัวอยางของความรูชัดแจงคือ การ
จัดทําบันทึกใหอยูในรูปของฐานขอมูลเพื่อใหผูอื่นสามารถดึงไปใชได สวนความรูฝงลึกนั้นตัวอยางคือ
ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนผูปฏิบัติโดยผานเทคนิคตาง ๆ ความรูทั้ง 2 สวนนี้เปนการเติม
เต็มของกันและกัน ผูสนใจสามารถคนหาแบบปฏิบัติที่เปนเลิศจากความรูชัดแจงที่ไดมาจากการถอด
ความรูฝงลึก และศึกษาตอวาควรจะนํา ไปใชหรือไม อยางไรก็ตาม วิธีที่เหมาะสมที่ สุดสํา หรับ การ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรูแบบปฏิบัติ ที่เปน เลิศ คือ การเรีย นรูผา นการปฏิบัติงาน ดว ยเหตุ นี้ก ารพบปะ
ติดตอกันเปนสวนตัว และการรวมกันเปนชุมชนผูปฏิบัติจึงเปนวิธีสําคัญในการไดมาของแบบปฏิบัติที่
เปนเลิศ
5. การทบทวนหลั ง ปฏิ บั ติ ก าร (After Action Review) การทบทวนหลั ง
ปฏิบัติการหรือที่เรียกวา AAR เปนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยกองทัพอเมริกันและใชกันอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการสูรบหรือลาดตระเวน การทบทวนหลังปฏิบัติการเปนการคุยกันถึงกิจกรรม
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ที่ชวยใหแตละคนเรียนรูดวยตนเองวาเกิดอะไรขึ้น ทําไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น อะไรเปนสิ่งที่ดี อะไรที่ตอง
ปรับปรุง และไดรับบทเรียนอะไรจากประสบการณที่ไดจากการทํ างานอยางใดอย างหนึ่ง สาระที่
แทจริงของการทบทวนหลัง ปฏิบัติการ คือ การเปดใจและการเรียนรู ไมใชการแกปญ หาหรือ การ
ตําหนิ บทเรียนที่ไดเรียนรูนอกจากจะแลกเปลี่ยนกันดวยวาจาแลวยังสามารถบันทึกและแบงปนกันใน
วงกวาง
6. สมุด หนา ขาว (White Pages) สมุด หนา ขาวเปน เครื่ อ งมื อที่ ชว ยใหสามารถ
คนหาบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีความรูและความชํานาญในองคกร และเปนที่ตองการเพื่อทํางานอยางใดอยาง
หนึ่ง มี ลักษณะคลาย ๆ กับรายชื่อในสมุดโทรศัพทภายในขององคกร คือ มีชื่อ ตํา แหนงงาน ฝาย
แผนกและหมายเลขโทรศัพทติดตอ แตสิ่งที่เปนขอมูลเพิ่มเติม ไดแก รายละเอียดเรื่องความรู ความ
ถนัด ทักษะความชํานาญการ ประสบการณและความสนใจ อาจทําไวในรูปฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แทนเอกสารเก็บเปนแฟม เพื่อที่ผูใชจะไดคนหาไดงายและสะดวก ในเอกสารหรือองคกรอื่น สมุดหนา
ขาวอาจอยูในชื่อ ที่แ ตกตา งออกไป เชน สมุด หนา เหลือ ง (Yellow Pages) ทํา เนีย บ ผูเชี่ย วชาญ
(Expert Directories) ทํ า เนี ย บผู ชํ า นาญการ (Expertise Directories) ทํ า เนี ย บทั ก ษะ (Skill
Directories) หรือรายการสมรรถภาพ (Capabilities Catalogues) เปนตน
2.1.6 ปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการความรู
2.1.6.1 ปจจัยความสําเร็จของการจัดการความรู
จากแนวคิดของนักวิชาการและผลการวิ จัย (พรรณี สวนเพลง, 2552)
ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่สามารถสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรดังนี้
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนการนําการจัดการความรูเขามาใชในองคกร
2. ผูบริหารอุทิศเวลาและความมุงมั่นในการดําเนินงานการจัดการความรู
3. ผูบริหารมีวิธีการที่หลากหลายในการสรางแรงจูงใจ
4. มีการจัดสรรทรัพยากรใหอยางเพียงพอ
5. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมอยางจริงจัง
6. มีการทํางานเปนทีม
7. มีการกระจายอํานาจ
8. การสื่อสารในองคกรมีประสิทธิภาพ
9. มีเปาหมายในการจัดการความรูที่ชัดเจน
10. มีวัฒนธรรมที่สงเสริมการเรียนรู
11. มีการประเมินผลเปนระยะ
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12. ปริมาณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
13. บุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยี
14. มีการฝกอบรมเรื่องการจัดการความรู
2.1.6.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู
แอนเดรียส รีจ (Riege, 2005) ไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการจัดการความรู โดยจําแนกออกเปน ดังนี้
1. ระดับบุคคล
1) ไมมีเวลามาใหความรูสําหรับบางคน และสําหรับบางคนไมมีเวลามา
รับ รูสึกกลัววาเมื่อเปดเผยความรูของตนเองออกไปแลว ตนจะไมเปนที่ตองการขององคกรอีกตอไป
2) ไมตระหนักถึงคุณคาหรือประโยชนของความรูที่ตนเองมีอยู
3) ขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน
4) บรรยากาศในองค ก รเน น การให ค วามสํ า คั ญ ต อ ความรู ชั ด แจ ง
มากกวาความรูฝงลึก
5) การบริหารงานเนนการบังคับบัญชาตามสายงาน
6) ไมมกี ารใชประโยชนบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีต
7) ไมมกี ารพบปะสังสรรคกันระหวางบุคลากร
8) การสื่อสารในองคกรมีปญ หา อาจจะเปน การสื่อสารดวยเอกสาร
หรือการสนทนา
9) ไมมกี ารสรางกลุมและเครือขาย
2. ระดับองคกร
1) ขาดภาวะผูนํา
2) ทิศทางการบริหารงานไมแนนอน ชัดเจน
3) ไมมีสถานที่ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันทั้งแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ
4) ไมมรี ะบบการใหแรงจูงใจและใหรางวัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5) วัฒนธรรมองคกรไมเอื้อตอการเรียนรู
6) ไมใหความสําคัญตอการรักษาความรูและประสบการณของบุคลากร
7) ขาดสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปน
8) ขาดทรัพยากรที่จะใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
9) ขาดความเขาใจที่ถูกตองตอการแขงขันในองคกร
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10) การสื่อสารและการลื่นไหลของความรู
3. ระดับเทคโนโลยี
1) ไมมีการบูรณาการระบบและกระบวนการทํางานของเทคโนโลยีมีผล
ทําใหการทํางานชาลง
2) ไมมกี ารสนับสนุนดานเทคโนโลยีจากทั้งภายในและภายนอกองคกร
3) ขาดความเขาใจที่ถูกตองวาเทคโนโลยีทําอะไรไดและทําอะไรไมได
4) บุคลากรไมกลาใชเทคโนโลยี
5) ไมมกี ารฝกอบรมการใชเทคโนโลยี
6) ไมมีการนําเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม ๆ เขามาใช ทําใหตองใช
ของเกาลาสมัย
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นางสาวหทัยชนก จันทวงษ (2557) ไดศึกษาการนําหลักการจัดการความรูมาชวยในการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวางแผนจัดการสั่งซื้อและสั่งผลิต จากระบบ
TPICS เปนระบบ SAP ในองคกรกรณีศึกษาบริษัทผลิตกลองถายรูป ซึ่งระบบใหม มีความทัน สมัย
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกันหลายระบบตั้งแตระบบจัดซื้อ การวางแผนการผลิต ระบบตน ทุน ระบบ
บัญชี การจัดการสินคาคงคลัง การขายและการกระจายสินคาไปจนถึงการจัดการสินทรัพย ซึ่งสะดวก
ตอการจัดการดานตนทุน และการวางแผนกลยุทธการซื้อ สั่งสินคา ผูวิจัยไดนําหลักการจัดการความรู
มาชวยในการสื่อสารใหพนักงานตระหนักในการเรียนรู โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ชวยในการรวบรวมคลังความรู และการถายทอดในรูปแบบ Intranet ของบริษัท สําหรับดัช นีชี้วั ด
(Key Performance Index, KPI) ในการประยุกตใชการจัดการความรูในกรณีศึกษานี้ มีดวยกัน 2
ตัวชี้วัด โดยผลการดําเนินการดังนี้ ดานการประเมินผลการเรียนรูที่ไดรับ จากคลังความรูผานระบบ
สารสนเทศ พบวาผูปฏิบัติงานมีความเขาใจตอการใชงาน SAP รอยละ 92-96 อยูในระดับดีดานการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ กับการนําการจัดการความรูมาประยุกตใช ในเรื่องของ
การจัดการความรู การเขา ถึงเนื้อหา คุณภาพของเนื้อหา และการใชงานคลังความรูเพิ่มขึ้น พบวา
ความพึงพอใจอยูที่รอยละ 82.7-90.7 อยูในระดับดีมาก ทําใหพนักงานสามารถหาแหลงความรูภายใน
บริษัท โดยสามารถเรียกใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว และชวยใหเกิดการเขาถึงขอมูลไดมากขึ้นจากคลัง
ความรูผานระบบสารสนเทศนี้
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นายสุรโิ ย กัณหา (2558) ไดศกึ ษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทํางานขององคกรใหดี
ขึ้น ดวยการจั ดการความรูข องเครื่อ งจัก รอุต สาหกรรมอาหาร ได แก เครื่ องฆ าเชื้ อ พาสเจอร ไ รซ
(Pasteurization) เครื่องฆาเชื้อยูเอชที (UHT) และเครื่องจักรที่ใชทํา ความสะอาดภายในระบบทอ
(CIP machine) เป น ข อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะทาง ที่ ผู อ อกแบบและสร า งต อ งมี ค วามรู แ ละ
ประสบการณที่คอนขางสูง ผูวิจัยเห็นสมควรใหมีการดึงความรู ขอมูลตาง ๆ จากประสบการณการ
ทํางานของผูปฏิบัติงาน ใหมีการเก็บขอมูลในรูปแบบลายลักษร มีการสรางแหลงความรู แหลงจัดเก็บ
และรักษาทรั พยสินทางปญญาขององคกรไว งานวิจัยนี้แบงออกเป น 2 สวน คือ สวนแรกเปน การ
จัดตั้งทีมการจัดการองคค วามรู เพื่อประยุกตใชหลักการจัดการความรู และสร างองคความรูข อง
องคกร สวนที่สองเปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชสนับสนุนการจัดการความรู สนับสนุน
การเขาถึ งความรู รวมทั้งนําเสนอใหมีการใชเวทีแลกเปลี่ยนความรู เพื่อกระตุนการแลกเปลี่ยน การ
เรียนรูระหวางกัน สําหรับผลดัชนีชี้วัด 2 ดัชนี ไดแก ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบจัดการ
ความรูที่ไดนํา ไปประยุกตใช พบวา มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นรอยละ 63 และดานประสิทธิภาพการ
ทํางาน รวมถึงระยะการทํางานที่สั้นลงหลังจากการจัดการความรู พบวาประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น
รอนละ 30 ซึ่งผลโดยรวม สามารถลดเวลาการทํางาน ทําใหงานมีป ระสิทธิ์ ภาพสูง ขึ้น และทําให
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น
นายนาวี วงศกระจาง (2559) จากการวิจัยพบวา การใชเทคโนโลยี สารสนเทศใน
การจัดการความรู เพื่อสรางความรูดานการแกไขปญ หาเครื่อ งลา งชิ้น งาน กรณีศึกษาบริษัท ผลิต
ฮารดดิสกไดรฟ ในอุ ตสาหกรรมคอมพิวเตอร โดยงานวิ จัยเริ่ มต นจาก การใช แบบสอบถาม การ
สัมภาษณผูเกี่ยวของ เพื่อระบุประเด็นที่ตองการพัฒนาการ ทํางานดวยการจัดการความรู ผูวิจัยไดมี
การจัดตั้งทีมงานการจัดการความรูขึ้นในองคกร เพื่อออกแบบและสรางระบบสารสนเทศ มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู มีการสรางระบบพี่เลี้ยง มีการสับ เปลี่ยนการทํางาน เพื่อใหผูเกี่ยวของไดมี การ
เรียนรูและใชประโยชนจากการจัดการความรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สําหรับผลดัชนีชี้วัด ดานการ
จัดการความรูมีดัชนีชี้วัด 3 ดัชนี คือ ดานความพึงพอใจในการใชงานระบบการจัดการความรู พบวามี
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นดานความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ และเวลาเฉลี่ยที่ใชแกไขปญหา ซึ่งผล
จากการจัดการความรูทําใหประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นอยางชัดเจน
นางสาวอังคนา สิงหสุ (2560) ไดศึกษาการแกปญหาดานคุณภาพผลิตภัณฑรุนใหม
ขององคกรกรณีศึกษาซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต เนื่องจากองคกรประสบปญหาการจัดเก็บขอมูล
และการถายทอดขอมูลจากรุนสูรุน ซึ่งการจัดเก็บขอมูลเปนการเก็บ ในรูปแบบของกระดาษ (Hard
copy) และคอมพิวเตอรสวนตัว ทํา ใหระบบการจัดการข อมูลไมทั่วถึง ผูวิจัย จึงใชการจัดการองค
ความรูเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเริ่มจากเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะหความตองการ และ
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ดําเนินการจัดการองคค วามรู โดยเครื่องมือที่จะใชในการจั ดเก็บและประมวลผลข อมูลนั้น จะถูก
จัดเก็บในรูปแบบของอินเตอรเน็ต (Intranet) และเวปเพจ (Webpage) ของบริษัท สําหรับผลดัชนีชี้
วัด ดานการจั ดการความรูมี 2 ดัชนี โดยผลการดําเนินการ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด การ
ความรูของผูที่เกี่ยวของ พบวามีความพึงพอใจมากกวารอยละ 92 และเวลาในการเขาถึงขอมูล พบวา
สามารถลดลงไดรอยละ 82 ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
Ganesh D. Bhatt (2001) ไดหาความสัมพันธในการจัดการความรูระหวาง คน ขอมูล
เทคนิค เทคโนโลยี โดยไดอธิบายถึงการจัดการความรูดวยการสรางสมดุลใหเกิดขึ้น ผูวิจัยไดทําการ
วิจัยและสรุปวา องคกรที่เนนเฉพาะบางดานเชน คน, เทคโนโลยีหรือเทคนิคนั้น ไมใชองคกรแหงการ
เรียนรูที่ยั่งยืน แตในทางตรงกันขามการ การจัดความรูโดยเชื่อมตอระหวาง คนเทคโนโลยี และเทคนิค
จะสามารถสรางความมแขงแกรงใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษาการจั ด การความรู ข ององค ก รผลิ ต ไฟฟ า แห ง หนึ่ ง โดยได
ดําเนินการในการแก ไขปญ หาให กับฝายซอมบํารุง เครื่องจัก รกลและยานพาหนะ ซึ่งสวนงานซอ ม
เครื่องจักรกล ไมสามารถดําเนินการซอมไดทันตอความตองการใชงานของเครื่องจักร และบางปญหา
เปนปญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ําหลายครั้ง ทําใหไมสามารถใชงานเครื่องจักรกลไดทันตอความตองการตาม
แผนงานได จึงนําหลักการจัดการองคความรู ซึ่งไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของผานทางการ
สัมภาษณดวยแบบสอบถาม แลวนําขอมูลมารวบรวม เพื่อทํา การวิ เคราะห และดําเนินการตาม
หลักการ ทฤษฎีการจัดการความรู เพื่อทําใหผูที่เกี่ยวของมีระดับความพึงพอใจในระบบการจั ดการ
ความรู แ ละการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง ลดเวลาเฉลี่ ย ในการซ อ ม
เครื่องจักรกล
3.1 สภาพแวดลอมขององคกรในกรณีศึกษา
องค ก รในกรณี ศึ ก ษาเป น องค ก รผลิ ต กระแสไฟฟ า แห ง หนึ่ ง โดยเริ่ ม ก อ ตั้ ง เมื่ อ ป
พ.ศ. 2512 มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 42,433 เมกาวัตต ซึ่งมีแหลงผลิตไฟฟาประจําอยูทั่วภูมิภาค
มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร (เฉพาะสํานักงานกลาง) จํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 21,788 คน (กรกฎาคม
2561) แบงเปนหนว ยงานหลักไดแก หนวยงานผลิตกระแสไฟฟ า หนวยงานบํ ารุ งรักษาโรงไฟฟ า
ซึ่งงานซอมบํารุงรักษาอุปกรณโรงไฟฟาตาง ๆ ทั้ง Transformer ,Generator, Gas Turbine Rotor
ฯลฯ มีความจําเปนตองมีการสับเปลี่ยน หมุนเวียน หรือบํารุงรักษาอยูตลอดเวลา ทั้งในสวนของการ
สงซอมตางประเทศ หรือนําตัวใหมเขาติดตั้งทดแทน ทําใหเครื่อ งจัก รกลตองมีความพร อมใช งาน
สําหรับขนสงอุปกรณโรงไฟฟาเหลานั้นอยูเสมอ เพื่อใหสามารถสนับสนุนงานผลิตไฟฟาไดอยางราบรื่น
และเพื่อลดความเสี่ยงดานความไมพรอมใชของเครื่องจักรกลเนื่องจากปญหางานซอมชาหรือเสียบอย
งานวิจัยนี้จึงนําหลักการจัดการองคความรู มาชวยจัดหมวดหมูของปญหา เพื่อนํามาวิเคราะห และ
หาทางแกปญหา ใหเปนระบบ หมวดหมูหรือหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพมารองรับ จึงเปนจุ ดที่
ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาการจัดการความรูในเรื่องนี้
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3.2 สภาพแวดลอมขององคกรในกรณีศึกษา
กระบวนการทํ า งานในระบบการซ อ มเครื่ อ งจั ก ร เริ่ ม ตั้ ง แต รั บ เรื่ อ งงานซ อ มจาก
หนวยงานตาง ๆ ประเมินงานซอม สงใบงานสั่งซอมตอใหแตละหมวดงานดําเนินการซอม ทดสอบการ
ทํางานของเครื่องจักรจนแลวเสร็จกระบวนการงานซอม แสดงดังตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กระบวนการทํางานการซอมเครื่องจักรกล

Ref. code: 25616010037049QWO

24
ผู รับผิ ดชอบ/หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูปฏิบัติงาน

ขั้นตอน
1.การรั บงาน

หนวยงาน
รับงานซอม

หน วยงาน
ซอมฯ

หัวหนางาน

หนวยงานผูขอ
ใชบริการ
(Customer)

รับงานและนําเขาระบบ

ผูขอใชบริการ
QC.REPORT
FM.5034

2.ลงทะเบียนตามลั กษณะงาน

ลงทะเบียนรับงาน
ใบสั่งซอม

3.พิจารณารายละเอียดงานซอม

FM.5201
ใบสั่งงาน
ใบบันทึกเวลา

- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ตรวจเช็ค
- สมุดรับงาน
- ประเมินลักษณะ
- ประเมินสถานที่
- ประเมินกําลังพล
- ประเมินเวลาที่ ใช

4.ขั้นตอนดําเนิ นการตรวจสอบ
ประเมินงานซอม
หมวด ซอมเครื่องจักรกล ,
หมวด ซอมเครื่องจักรกลขนสง ,
หมวด รถบรรทุกและยาง
ตรวจสอบสภาพ/ประเมินงาน

ยังไมเขาซอม รอ
เบิกอะไหล

ดําเนินการเบิกอะไหล
บันทึกขอมูลลงในระบบ
ระบบSAP
ใบเบิก
ใบสั่งงาน
ใบบันทึก

6.อนุมัติ

อนุมัติ

7.ดําเนินงานซ อม
ดําเนินการซอม
(เมื่อไดรับอะไหล)

8 ทดสอบการใชงานหลั งการซ อม

9.ประเมินความพึ งพอใจของ
ผู ใชบริการ

-ตรวจสอบประวัติ
- ตรวจสอบเลขที่ใน
แบบฟอรม และ
เลขที่ งานต องตรงกั น

หซจ-ห
พิจารณา

5.ดําเนินการเบิกอะไหล

จุ ดควบคุ มที่
สําคัญ

- แบบฟอร มการ
จั ดซื้อจัดจ าง
- Part list

ผูรับผิดชอบตาม
USER ในระบบ
SAP
ปฏิ บัติตาม WI.
ปฏิ บัติตาม

ทดสอบ ตรวจเช็ ค
อีกครั้ง

ทดสอบหลังการ
ซอม

ตรวจสอบใหมี

ประเมินความพึงพอใจ
ใบประเมินความพึงพอใจ

10.ปดใบสั่งงาน
ปดใบสั่งงาน

- ตรวจสอบความ
เรียบรอย

ภาพที่ 3.1 แผนผังการไหลการดําเนินงานขององคกรกรณีศึกษา

Ref. code: 25616010037049QWO

25
ความหมายของคําศัพท
1. รถเทรลเลอร: เครื่องจักรไวสําหรับบรรทุกอุปกรณน้ําหนักมากและขนาดใหญ ไมมี
แรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปนตองใชรถลากจูงขับเคลื่อน และน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกบางสวน
สามารถเฉลี่ยลงบนเพลาลอของรถลากจูงได
2. Foreman: หัวหนางานชางซอมเครื่องจักรกล
3. Engineer: วิศวกรทําหนาที่ควบคุมงานซอมเครื่องจักรกล
3.3 ขั้นตอนการทําวิจัย
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเรื่องการจัดการความรู
2. ศึกษาสภาพปจจุบันเพื่อใชกําหนดรูปแบบการใชเครื่องมือสําหรับจัดการความรู
3 จั ดตั้ ง ที ม งานในการดํ า เนิ น การจั ดการความรู พร อมกํ า หนดกลุ ม ตัว อย า งที่ ใ ช ใ น
การศึกษา
4. กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการดําเนินการ
5 วัดผลกอนดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
6. ระบุประเด็นความรูและนํามาสรางชุดความรู
7. แสวงหา รวบรวมและสรางความรู
8. จัดการความรูใหเปนระบบ โดยการสรางคลังความรู ผานระบบสารสนเทศขององคกร
9. ประมวลผลและกลั่นกรองความรู
10. การเขาถึงความรูผานฐานขอมูลใหผูสนใจเลือกนําไปใชงาน
11. แลกเปลี่ยนและแบงปนความรู
12. การนําเอาความรูไปใช
13. วัดผลหลังการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด
14. สรุปผลการประยุกตใชการจัดการความรู และเรียบเรียงผลการศึกษา
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ภาพที่ 3.2 แผนภาพขั้นตอนการทําวิจัย
3.4 จัดตั้งทีมงานดําเนินการจัดการความรู
ผูวิ จัย ได นํา เสนอ การจัดการความรู งานซอ มเครื่อ งจั ก รกล ต อผู บ ริหารในแผนกที่
เกี่ยวของภายในสวนของงานซอมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ โดยนําเสนอหลักการ วัตถุประสงค
เปาหมายในการทําโครงการ และวิธีดําเนินการ เพื่อขออนุมัติในการจัดตั้งทีมงานในการจัดการความรู
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ซึ่งผูบริหารไดแกหัวหนากองซอมเครื่องจักรกลมีความเห็นชอบ และสนับสนุนในแผนงานนี้เปนอยางดี
ทางผูวิจัยและผูบริหารจึงจัดทําโครงการขึ้นโดยใชชื่อโครงการวา การจัดการความรูสําหรับแผนกซอม
เครื่องจักรกล (Knowledge Management for Maintenance)
การจัดตั้งทีมงานในการจัดการความรู ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้น เพื่อกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบในแตละตําแหนง โดยไดรับมีความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบริหารไดแกหัวหนา
กองซอมเครื่องจักรกล โดยมีโครงสรางและหนาที่รับผิดชอบของทีมงานจัดการความรูดังนี้
(1) ผูอํานวยการงานซอมบํารุง (Chief Knowledge officer: CKO)
หนาที่หลัก : อํานวยการและสนับสนุนใหเกิดการจัดการความรูภายในองคกร
- สนับสนุนอํานวยความสะดวกใหแกคณะทํางาน
- กํ า หนดเป า หมาย ยุ ท ธศาสตร แผนการดํ า เนิ น งาน ติ ด ตามผล
ความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมถึงใหคาํ ปรึกษาการแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ แกคณะทํางาน
(2) หัวหนาแผนกแตละสวน (KM Steering Committee: KM SC)
หนาที่หลัก : เปนคณะกรรมการ อํานวยความสะดวก ประสานความรวมมือในการ
ดําเนินการใหเกิ ดการจัดการความรูภายในองคก ร เชื่อมโยงระหวางแนวทางของผู บ ริ หารความรู
(CKO) กับผูปฏิบัติการ
(3) กลุมหัวหนางาน วิศวกรอาวุโส หัวหนาชางซอม (KM Expert: KM EX)
หนาที่หลัก : เปนผูนําความรู ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในดานการซอมเครื่องจักรกล
มาแลกเปลี่ยน แบงปนความรู และการเรียนรูรวมกัน
(4) นักคอมพิวเตอรประจําแผนก (KM Information Technology: KM IT)
หนาที่หลัก : คนที่ดูแลงานตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนผูจัดการ
เรื่องระบบเชื่อมโยงเครือขายในการจัดการความรู
(5) ทีมงานจัดการความรู (KM Administrator: KM AD)
หนาที่หลัก : ทําหนาที่ดูแลระบบการจัดการความรู ประสานงานภายในทีมงานให
การจัดกิจกรรมการจัดการความรูสามารถดําเนินการตอไปไดดวยดี
(6) ชางซอมภายในแผนกซอมบํารุง (KM Member)
หนาที่หลัก : ทําหนาที่ใชความรูและใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อนําไปประยุกตใชใน
การทํางานตาง ๆ รวมถึงใหความคิดเห็น เสนอแนะ ใหขอมูลปญหาตาง ๆ
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ภาพที่ 3.3 โครงสรางบุคลากรในการจัดการความรูภายในองคกรกรณีศึกษา
3.5 การวิเคราะหหาความรู ที่ตองการเพื่อสรางองความรู
หลังจากเริ่มตนศึกษาสภาพแวดลอมขององคกรที่ใชเปนกรณี ศึกษา พบวาในสวนงาน
ซอมเครื่องจักรกลประเภทรถเทรลเลอร ขนาดระวางบรรทุก 100 – 250 ตัน ไมสามารถดําเนินการ
ซอมไดทันตอความตองการใชงานของเครื่องจักร และบางปญหาเปนปญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ําหลายครั้ง
ทําใหไมสามารถใชงานเครื่องจักรกลไดทันตอความตองการตามแผนงานได ทางผูวิจัยและทีม งาน
จัดการความรูจึงดําเนินการเก็บขอมูลเรื่องเวลาที่ใชในการซอมเครื่องจักรในแตละครั้ง โดยใชขอมูล
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2558 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2561 ดังรายละเอียดตามภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 เวลาในการซอมเครื่องจักรแบบรายไตรมาส ขององคกรกรณีศึกษา
จากขอมูลการซอมเครื่องจักรที่ไดกลาวมาในขางตน ผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูได
มีการประชุมรวมเพื่อทําการคัดกรองขอมูล โดยมีการจําแนกขอมูลเวลาที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล
ตามอายุงานของชางซอม พบวากลุมชางซอมที่มีอายุงาน 1-5 ป จะมีเวลาเฉลี่ยในการแกไขปญหางาน
ซอมสูงสุด คือ 250 นาทีและมีแนวโนมลดลงตามอายุงานที่เพิ่มมากขึ้นดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 เวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักรกลตามอายุงาน
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เมื่อนําขอมูลอายุงานของชางซอมขององคกรกรณีศึกษามาคัดแยกขอมูล พบวาชวงชวง
อายุงานมีความแตกตางกันมาก โดยจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีอายุงานอยูระหวาง 0 - 10 ป
และกลุมที่มีอายุงานอยูระหวาง 26 - 38 ป แสดงในรูปที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แสดงจํานวนพนักงานซอมเครื่องจักรประเภทขององคกรกรณีศึกษา
ทางผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูมีความเห็นรวมกัน คือ กลุมชางซอมที่มีอายุงานที่ไม
เกิน 10 ป รวมถึงกลุมชางซอมที่เขางานมาใหม ถือวาเปนกลุมที่มีประสบการณในการทํางานนอย
ขาดความรูหรือเทคนิคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถายทอดความรูจากชางอาวุโส วิศวกรอาวุโส ซึ่งเปน
ความรูโดยนัยที่แฝงอยูในตัวพนักงานที่ไดรับจากการศึกษาสวนบุคคลหรือประสบการณการทํางานที่
ไดรับการสั่งสมมาอยางเปนระบบ
ทางผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูตองการหาสาเหตุที่แทจริง ที่สงผลใหเวลาในการ
แก ไขป ญ หาในการซ อ มของเครื่ อ งกลมี ค วามแตกต า งกั น ตามอายุ ง านของช า งซอ ม จึ ง มี ก ารสุ ม
แบบสอบถามชางซอมที่มีอายุงาน 0-5 ป, 6-10 ป, 11-30 ป และ 31 ปขึ้นไป จํานวน 9 คนตอกลุม
ชวงอายุ โดยเปนคําถามเปดเพื่อใหผูตอบไดแจงถึงปญหาตาง ๆ ที่พบในระหวางการแกไขปญหาการ
ซอมเครื่องจักรกล โดยใชแบบสอบถามดังแสดงในภาคผนวก ก
เมื่อสรุปจํานวนปญหาที่ไดจากการสุมถาม พบวาชวงอายุงาน 0-5 ป มีปญหาในการ
ซอมเครื่องจักรกลมากที่สุดเมื่อเทียบกับชางซอมที่มีอายุงานมากกวา ซึ่งคําถามจะระบุถึงปญหาที่พบ
ของผูตอบ โดยเกี่ยวเนื่องกับความรูของชางซอม คําตอบสวนใหญแสดงใหเห็นวาชางซอมยังขาดซึ่ง
ความรูที่ตองการเพื่อใชในการแกปญหาของเครื่องจักร ทํา ใหเห็นวา องคกรกรณีศึกษายังขาดการ
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ถายทอดความรูที่เปนระบบมาตรฐานใหกับชางซอมที่มีอายุงานนอยกวา ทําใหประสบปญหาในการ
ทํางาน ตามตารางที่ 3.2 และภาพที่ 3.7
ตารางที่ 3.2 จํานวนปญหาในการซอมเครื่องจักรกลแยกตามอายุงาน
ช วงอายุ ใ นการสุ มแบบสอบถาม

อายุ งาน

(ช วงอายุ ล ะ 9 แบบสอบถาม)

0-5 ป

6-10 ป

11-30 ป

31 ป ขึ้น ไป

จํา นวนป ญหาที่ พบของช างซ อม

9

7

3

1

ภาพที่ 3.7 จํานวนปญหาในการซอมเครื่องจักรตามอายุงานขององคกรกรณีศึกษา
ผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูไดจัดประชุมรวม เพื่อวิเคราะหและกลั่นกรองปญ หาที่
พบจากการสุมถามกอนหนานี้ นํามาเรียบเรียงโดยเชื่อมโยงกับความรูในเรื่องตาง ๆ และไดทําการ
สอบถามกลุมตัวอยางเพิ่มเติม โดยจะใชแบบสอบถามในสวนที่ 2 เพื่อหาปจจัย ทีม่ ีผลตอการซ อม
เครื่องจักรกลของชางซอม โดยจํานวนตัวอยางที่ตองการในการตอบแบบสอบถามจะมีการคํานวณ
ดังที่จะกลาวตอไป
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
การคนควาอิสระนี้ไดทาํ การศึกษาในสวนของงานซอมเครื่องจักรกลประเภทตาง ๆ ของ
องค กรกรณี ศึ ก ษา โดยมีผู เ กี่ ย วข อ งกั บ งานวิ จั ย นี้ ทั้ ง สิ้ น 72 คน ไดแ ก หั ว หนา งานวิ ศ วกรซ อ ม
เครื่องจักรกล วิศวกรซอมเครื่องจักรกล หัวหนาชางซอม ชางซอม โดยผูเกี่ยวของทั้งหมด มีลกั ษณะ
การใชความรูที่เหมือนกัน สามารถมองเปนกลุมตัวอยางเดียวกันได
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ดังนั้น จึ งสามารถคํา นวณขนาดของกลุ มตั ว อย า งนี้ ต ามสูต รการคํา นวณของ Taro
Yamane ไดดังนี้ (Taro Yamane, 1973)

=
โดย

= จํานวนตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความคลาดเคลื่อน ในที่น้คี ดิ ที่ 5%
สามารถคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางไดดังนี้

=

( .

)

= 61

ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ จะเก็บตัวอยางจํานวน 61
คน (คิดเป นร อยละ 84.72 ของจํานวนผูที่เกี่ยวขอ งทั้ง หมด) โดยเปน การสอบถามในแผนกซ อ ม
เครื่องจักรกล ซึ่งกระจายไปยังทุกสวนของแผนก ทั้งผูจัดการ วิศวกร หัวหนาชางซอม และชางซอม
เพื่อใหไดขอมูลอยางทั่วถึงและครบถวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามองคความรูดานการซอมเครื่องจักรที่องคกร
กรณีศึกษามีอยูในปจจุบัน ดังแสดงในภาคผนวก ก เพื่อความถูกตองและครบถวนในประเด็นที่ ใชใน
การวิจัย ผูวิจัยมีการขอรรับคําปรึกษา และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยที่ปรึกษาและ
ผูจัดการแผนก เพื่อตรวจสอบความครบถ วน ถูกตองและความสอดคล องกับ วัต ถุ ป ระสงคในการ
ทําวิจัย
สําหรับแบบสอบถาม ทางผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูไดออกแบบคําถามโดยแบง
ออกเปน 3 สวนหลัก คือ
1. สวนที่หนึ่ง เปนสวนของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อที่จะทราบขอมูล
เบื้ องตน ของผูถูก สัม ภาษณผานแบบสอบถาม ตําแหนงงาน และอายุ งาน สวนหนว ยงานที่ ผู ทํ า
แบบสอบถามรับผิดชอบอยู
2. สวนที่สอง เปนสวนของการสํารวจความคิดเห็นของชางซอม เรื่องปญหาที่มีผลตอการ
ซอมเครื่องจักรกลโดยแยกตามอายุงานของชางซอม เพื่อหาปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว
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3. สวนที่สาม เปนสวนของความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของกระบวนการจัดการความรู 7
หัวขอ ไดแก ความสําคัญการบงชี้ความรู และความพึงพอใจในการจัดการความรูในองคกร รวมถึง
ความคิดเห็นวา องคกรของทานมีกระบวนการจัดการความรู หรือไมกรณีมี ทานคิดวาความพึงพอใจ
ในระดับใด กรณีไมมี ทานคิดวาองคกรของทานจําเปนตองมีหรือไม
โดยผลการสํ า รวจป ญ หาหลั ก ที่ พ บของชา งซ อม เพื่ อ หาปจ จั ย ที่ ทํา ให เกิ ด ปญ หาใน
กระบวนการซอม จากแบบสอบถามในสวนที่หนึ่งและสอง แสดงไดตามตารางที่ 3.3 และภาพที่ 3.8
ตารางที่ 3.3 ผลการสํารวจปญหาหลักที่พบของชางซอมที่มผี ลกระทบในการซอมเครื่องจักรกล
ลําดับที่

ปญหาหลั ก

ระดับผลกระทบของปญหาตอเวลาในการซ อมเครื่ องจั กร(%)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

เฉลี่ย
(%)

1

ขาดความรูเรื่องการหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เสีย

33.33

41.67

19.44

5.56

0.00

29.00

2

ขาดประสบการณในการแกไขปญหาเนื่องจากอายุงานนอย

11.11

38.89

27.78

13.89

8.33

23.80

3

ความรูเรื่องกระบวนการซอมแกไขเครื่องจักรกลที่ถูกวิธี

8.33

13.89

55.56

16.67

5.56

21.80

4

ขาดความรูความในวิธีการใชงานเครื่องจักรกลที่ถูกวิธี

5.56

16.67

41.67

22.22

13.89

20.00

5

ขาดความรูเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องจักรหลังการซอม

2.78

11.11

52.78

16.67

16.67

19.20

6

ขาดความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการงานซอม

0.00

5.56

25.00

44.44

25.00

15.20

ภาพที่ 3.8 ปญหาที่พบของชางซอมในการซอมเครื่องจักรกล
จากตารางและกราฟดังกลาวแสดงใหเห็นวาปญหาของชางซอมในการซอมเครื่องจักรกล
นั้น มีสาเหตุมากที่สุดมาจากขาดความรูในการหาสาเหตุที่ แทจริงของปญ หา เปน จํานวนรอ ยละ
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29.00 และรองลงมา คือ ขาดประสบการณในการแกปญหาเนื่องจากอายุงานนอย รอยละ 23.80
และเมื่อวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาในกระบวนการซอมดังกลาว สามารถสรุปดังแสดงในตาราง
ที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การวิเคราะหหาความรูที่ตองการเพื่อการจัดการความรู
ป ญ หา

ป จ จั ยที่ ทํ าใหเ กิ ดป ญ หา

ความรู ที่ ตอ งการใหมี

1. ขาดความรูเรื่องการหาสาเหตุ ที่

- ระบบการถายทอดความรูภายในองค กรยังไมเป นระบบ - ป ญหาสาเหตุ ของเครื่องจั กรที่ เคยขึ้ น

แท จริงของป ญหาที่ เสี ย

- มีความรูไมเพียงพอในการทํา งานเพื่อแก ไขป ญหา

2. ขาดประสบการณ ในการแก ไขป ญหา - ไมมีหรือมีประสบการณในการแก ไขป ญหาน อยไป
- การถายทอดความรูภายในองค กรน อยเกิ นไป
เนื่ องจากอายุงานน อย

และวิ ธีการแก ไขที่ ถูกต อง
- ประสบการณการแก ไขป ญหาและ
ความรูจากช างอาวุ โ สหรือหั วหน างาน
- ความรูในกระบวนการแก ไขป ญหาที่

- ไมสามารถติ ดสิ นใจในการแก ไขป ญหาด วยตั วเอง
- ขาดแหล งความรูที่ช วยให เข าถึงวิ ธีการแก ไขป ญหาที่

ถูกต อง การเข าถึงง าย รวดเร็ว และ

4. ขาดความรูเรื่องการทดสอบ

ถูกต องได ทันท วงที
- ใช เวลาในการทํางานนานเกิ นไป

ถูกต อง
- เทคนิ คที่ เกี่ ยวข องกั บการทดสอบ

เครื่องจั กรกล ภายหลั งการซ อม

- ขาดการเก็ บรักษาความรูในด านนี้

เครื่องจั กรกล

5. ขาดความรูในวิ ธีการใช งาน

- สามารถเข าถึงแหล งความรูที่ตองการใช งาน

- ขั้ นตอนการทํา งานที่ ชั ดเจนเข าใจง าย

เครื่องจั กรกลที่ ถูกวิ ธี

- เลื อกใช วิ ธีการและขั้ นตอนการทํา งานที่ ผิด

และนํา ไปใช ได จริง

6. ขาดความรูในเรื่องอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง

- เครื่องจั กรมีความซั บซ อนและขั้ นตอนการทํา งานที่

- รวบรวมคู มือเครื่องจั กรที่ ใช งานอยู

แตกต างกั น

และเป นหมวดหมู

3. ขาดความรูเรื่องกระบวนการซ อม
แก ไขเครื่องจั กรที่ ถกู วิ ธี

ที่มา : กรณีศึกษา
เมื่อพิจารณาปญหาหลักที่เกิดขึ้นทั้ง 6 ปญหาจะพบวาปญหาทั้งหมดมีความสัมพันธกัน
อยางตอเนื่อง สงผลใหอีก 1 ปญหาคือ การขาดประสบการณในการแกไขปญหาเนื่องจากอายุ งาน
นอยนั้นจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยหรือไมเกิดขึ้นเลยหากมีการจัดการความรูอยางเปนระบบตอเนื่อง ดัง
แสดงตามภาพที่ 3.9
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ภาพที่ 3.9 ความสัมพันธของปญหาและความรูที่ตองการ
สรุปหมวดความรูมีความสําคัญตอการดําเนินการซอมเครื่องจักร จําเปนตองมีการจัดการ
ความรูเพิ่มเติม จําแนกไดเปน 5 หมวดความรู ดังนี้
1. ความรูเรื่องการหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เสีย
2. ความรูเรื่องกระบวนการซอมแกไขเครื่องจักรกลที่ถูกวิธี
3. ความรูเรื่องการทดสอบเครื่องจักรกล ภายหลังการซอม
4. ความรูในวิธีการใชงานเครื่องจักรกลที่ถูกวิธี
5. ความรูในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการซอม
3.6 กระบวนการสรางความรูใหองคกร
ทีมงานสรางความรู ชางซอมใหมและชางซอมอาวุโส หัวหนาชางซอม วิศวกรและวิศวกร
อาวุโสซึ่งรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทาํ ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน ความรูจะถูกกลั่นกรองและ
ผานการตรวจสอบจากวิศวกรและชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานนั้น ๆ ซึ่งหากมีรายละเอียด
หรื อ เนื้ อ หาที่ ไ ม ส มบู ร ณ ก็ จ ะถู ก ขั ด เกลาให มี ค วามถู ก ต อ ง ก อ นที่ จ ะทํ าการส ง ความรู นี้ ไ ปยั ง
คณะกรรมการจัดการความรูพิจารณาตอไป ซึ่งหากคณะกรรมการพิจารณาแลวยังเห็นวาความรูนี้ยังมี
จุดบกพรองก็จะสงเรื่องกลับไปใหผูเชี่ยวชาญและกลุม ชางซอมแกไขอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้จะเปน
การตรวจสอบความรู โดยเมื่อ คณะกรรมการเห็นชอบในความสมบูรณของความรู ก็จะทําการสงเรื่อง
ไปยังผูจัดการแผนกเพื่อทําการอนุมัติองคความรูนั้น ผูจัดการระบบถึงจะสามารถนําความรูน้ันเขาสู
ระบบสารสนเทศเพื่อเปนแหลงความรูตอไป แสดงดังภาพที่ 3.10
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ภาพที่ 3.10 กระบวนการสรางความรูขององคกร
3.7 สรุปผลจากการสัมภาษณและพิจารณาเลือกเครื่องมือในการจัดการความรู
3.7.1 ผลการสํารวจสถานะของกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน
ผลการสํารวจสถานะของกระบวนการจัดการความรู โดยแสดงผลเปนรอยละของ
การมีและไมมีกระบวนการ ดัชนีความพึงพอใจในกรณีที่มีกระบวนการแบงคะแนนตามระดับของดัชนี
ความพึงพอใจของกระบวนการมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) นอยที่สุด (1) และนํา
คะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยและแสดงรายละเอียดของสถานะในปจจุบัน ดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 ผลการสํารวจสถานะของกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน
ผลการสํารวจ
มีกระบวนการ ไมมี
รายการสํารวจ
ความคิดเห็น

จํานวน
ผูให
ความ
คิดเห็น
(คน)

ดัชนี
ความ
พึง
พอใจ
(เต็ม 5
คะแนน)

จํานวน
ผูให
ความ
คิดเห็น
(คน)

รายละเอียดสถานะการจัดการความรู

1. การบงชี้ความรู
48 2.55
13
องคกรมีการบงชี้สถานะความรู
(รอย (รอยละ (รอย
ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับงานซอม ละ 51.15) ละ
เครื่องจักรกล เพื่อพิจารณาองค 78.69)
21.31)
ความรูที่จําเปน

องคกรมีการสํารวจหัวขอความรูที่จําเปนเพิ่ม
สําหรับการอบรมพนักงานที่ตองการความรู
เฉพาะดานของงานนั้นๆ ของพนักงานแตละ
คน การพิจารณาองคความรูยังขาดการระบุ
ที่ชดั เจน ยังขาดความรูท่มี ีอยูในปจจุบันในรูป
เอกสาร เสนทางในการเขาถึงความรูและ
ความสัมพันธระหวางหนวยความรูตาง ๆ

2. การสรางและแสวงหาความรู
องคกรมีการสรางและแสวงหา
ความรูเพื่อนํามาใชประโยชนใน
การดําเนินงานตอเนื่องได

44 2.24 17
(รอย (รอยละ (รอย
ละ 44.90) ละ
72.13)
27.87)

องคกรมีฐานขอมูลดิบบนเวปไซดของบริษัท
แตไมมีการผนวกความรูตาง ๆ จาก
บุคคลากรที่มคี วามชํานาญและเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเขาดวยกันจึงไมมีการตอยอด
ความรูเหลานั้นจนเกิดเปนความรูใหม ๆ และ
ยังขาดการแสวงหาความรูเพิ่มเติมที่จะชวย
เพิ่มศักยภาพในการทํางานใหมากขี้น

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 9
1.98 52
องคกรมีการจัดความรูเพื่ออยาง (รอย (รอยละ (รอย
เปนระบบและเปนหมวดหมูและ ละ 39.67) ละ
ทันสมัย อยูตลอดเวลา
14.75)
85.25)

ความรูขององคการในปจจุบันอยูในลักษณะ
กระจัดกระจาย ทั้งความรูโดยนัยที่ยังไมได
รับการบันทึกและความรูที่ปรากฎที่ไดรับ
การบันทึกอยางไมเปนระบบ มีการสรางและ
จัดระบบไฟลโดยผูใชกลุมยอยที่ยังไมได
มาตรฐาน
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ผลการสํารวจ
มีกระบวนการ ไมมี
รายการสํารวจ
ความคิดเห็น

จํานวน
ผูให
ความ
คิดเห็น
(คน)

ดัชนี
ความ
พึง
พอใจ
(เต็ม 5
คะแนน)

จํานวน
ผูให
ความ
คิดเห็น
(คน)

รายละเอียดสถานะการจัดการความรู

4. การประมวลและการ
กลั่นกรองความรู
องคกรมีการประมวลและ
กลั่นกรองความรูใหมีความ
ครบถวน ชัดเจนและงายตอการ
นําไปใช

7
1.93 54
(รอย (รอย (รอย
ละ
ละ
ละ
11.48) 38.68) 88.52)

องคกรยังขาดการคัดกรองและอางอิงที่มา
ของขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ การจัด
เอกสารไมเปนรูปแบบเดียวกัน และยังขาด
การปรับปรุงเนื้อหาความรูใหทันสมัยและ
งายตอการเรียนรู เพื่อความสะดวกในการ
ประยุกตใช

5. การเขาถึงความรู
องคกรมีการสงเสริมเขาถึง
ความรูของบุคลากรเพื่อนําไปใช
ในการบริการ

54 2.81
7
(รอย (รอย (รอย
ละ
ละ
ละ
88.52) 56.39) 11.48)

องคกรยังขาดการสื่อสารเพื่อใหบุคลากร
เขาถึงแหลงความรูดวยวิธีการตาง ๆ ดวย
ตนเอง องคกรมีการปอนความรูใหกับ
พนักงานโดยการอบรมภายในใหพนักงานใหม
เฉพาะเรื่องพื้นฐาน ยังขาดความรูเบื้องลึก
และยังขาดการปอนความรูอยางตอเนื่อง

6. การแบงปนความรู
12 1.86
49
องคกรมีการสงเสริมการ
(รอย (รอยละ (รอย
แลกเปลี่ยนถายทอดและแบงปน ละ 37.37) ละ
ความรูเพื่อนําไปใชในพัฒนา
19.67)
80.33)
ความสามารถของบุคลากร

องคกรยังขาดการเวทีแลกเปลี่ยนความรู มี
การแบงปนความรูในอินทราเน็ตในลักษณะที่
ตางคนตางทํา การถายทอดความรูสูพนักงาน
โดยสวนใหญอาศัยการเลาจากความรูเชิง
ประสบการณ ที่ยังขาดการบันทึกเปนเอกสาร

7. การเรียนรู
องคกรมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหบุคลากรไดเรียนรูโดยนํา
ความรูไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได

องคกรมีการฝกอบรมบุคคลากร โดยเนนการ
สอนงานบนความรูเชิงประสบการณของ
ผูสอนในสิ่งที่เปนพื้นฐานการปฎิบัติเทานั้น
และยังขาดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ทําใหความรูที่ไดรับจากการ
ถายทอดอยูในวงจํากัด และไมไดถูกนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ

18 2.01
43
(รอย (รอยละ (รอย
ละ 40.32) ละ
29.51)
70.49)
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จากตารางที่ 3.5 สามารถสรุปคาดัชนีวัดผลโดยรวมในดังตารางที่ 3.6
ดัชนีวัดผลโดยรวม เปนการหาคาเฉลี่ยของผลสํารวจทั้งระบบ ดังสมการที่ 3.1
ดัชนีวัดผลโดยรวม = (รอยละของดัชนีวัดผลความพึงพอใจ x รอยละของการมีกระบวนการ) / 100
ตารางที่ 3.6 ดัชนีวัดผลโดยรวมของสถานะการจัดการความรู
ผลการสํารวจสถานะของกระบวนการจัดการความรู
หัวข อกระบวนการจัดการความรู

รอยละ ดัชนี วัดผล
ความพึ งพอใจ
(มี กระบวนการ)

รอยละ
มี กระบวนการ

รอยละ
ไม มีกระบวนการ

รอยละ
ดัชนี วัดผลโดยรวม

1. การบงชี้ความรู

51.14

78.69

21.31

40.24

2. การสร างและแสวงหาความรู

44.91

72.13

27.87

32.39

3. การจั ดการความรู ใหเปนระบบ

47.21

14.75

85.25

6.96

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู

43.34

11.48

88.52

4.98

5. การเขาถึงความรู

39.34

88.52

11.48

34.82

6. การแบงปนความรู

37.37

19.67

80.33

7.35

7. การเรี ยนรู

40.32

29.51

70.49

11.90

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ร ้อยละ ด ัชนีว ัดผลความพึงพอใจ
(มีกระบวนการ)

ร ้อยละ
มีกระบวนการ

ร ้อยละ
ไม่มก
ี ระบวนการ

ร ้อยละ
ด ัชนีว ัดผลโดยรวม

1. การบ่งชีความรู ้

2. การสร ้างและแสวงหาความรู ้

3. การจด
ั การความรูใ้ ห้เป็นระบบ

4. การประมวลและการกลนกรองความรู
ั
้

5. การเข้าถ ึงความรู ้

6. การแบ่งปันความรู ้

7. การเรียนรู ้

ภาพที 3.11 กราฟแทงแสดงดัชนีวัดผลโดยรวมของสถานะจัดการความรูความรู 7 ขั้นตอน
จากตารางที่ 3.6 พบวามี 4 หัวขอของกระบวนการจัดการความรู มีผูที่เกี่ยวข อง
แสดงความคิดเห็นวาไมมีกระบวนการจัดการองคความรู จึงเลือก 4 หัวขอมาพัฒนาการจัดการความรู
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ระบุประเด็นที่จะนําไปพัฒนา
จากขอมูลการสอบถามผูที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาประเด็นที่ตองพัฒนา มีดังนี้
1. เรื่องการจัดความรูใ หเปนระบบ เนื่องจากภายในองคกรนั้น ยัง มีก ารจัด สรร
หมวดหมูของเอกสารหรือฐานขอมูลยังไมดีเทาที่ควร ทําใหสบื คนไดยาก
2. เรื่องการประมวลและกลั่น กรองความรู เนื่องจากรู ปแบบเอกสารยั งไมเ ป น
มาตรฐาน ภาษาที่ใชยังไมเปนภาษาเดียวกัน เนื้อหายังไมสมบูรณ
3. เรื่องการแบ งป นแลกเปลี่ยนความรู เนื่องจากการจัดทําเอกสาร ฐานความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมสมบูรณ
4. เรื่องการเรียนรู เนื่องจากระบบการเรียนรูจากการสร างองคความรู การนํ า
ความรูไปใชเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม การหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่องนั้นยังไม
มีอยางตอเนื่อง
3.7.2 การพิจารณาเลือกเครื่องมือในการจัดการความรู
เมื่อพิจารณาเครื่องมือที่จะนํามาใชในการจัดการความรูในงานวิจัยครั้งนี้ มี 2 สวน
คือ
1. การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได แ ก ระบบ Intranet / Webpage ซึ่ ง เป น
เครื่องมือที่ชวยในการเขาถึงองคความรู ชวยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วใหกับผูใชงาน เนื่องจากสามารถ
ใช ง านและเขา ถึง ระบบนี้ ได ผ า นระบบสารสนเทศของบริ ษัท ที่ มีโ ครงข า ยของระบบสารสนเทศ
สนับสนุนอยูแลว
2. การใชเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) จากการการ
จัดกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง และการทบทวนหลังปฏิบัติงาน รวมทั้งการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู
และแบงปนประสบการณ รวมถึงทักษะตาง ๆ ไปยังผูอื่น โดยจะมีการบันทึกเพื่อนําไปรวบรวมเป น
ขอมูลความรูในลําดับตอไป
3.8 การกําหนดตัวชี้วัดในการประยุกตใชการจัดการความรู
ผลจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในกลุมตัวอยางดังที่กลาวมาขางตน และนํามา
กําหนดเกณฑของตัวชี้วัด เพื่อใหไดผลเปรียบเทียบ ระหวางกอนและหลังการพัฒนาระบบการการ
จัดการความรู ซึ่งจําแนกได 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

Ref. code: 25616010037049QWO

41
1. เวลาเฉลี่ยที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการประยุกตใช
การจัดการความรู ประเมินจากบันทึกการซอมเครื่องจักรกล
2. ประเมิน ระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัด การความรู ของผู ใชงาน โดยอาศัย
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจกอนและหลังการนําระบบจัดการความรูมาใช
3.9 การวัดผลกอนดําเนินการ ตามตัวชี้วัดที่กําหนไว
3.9.1 การวัดผลกอนดําเนินการเรื่องเวลาเฉลี่ยที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมขององคกรที่ใชเปนกรณีศึกษาพบวาในสวน
ของงานซอมเครื่องจักร ไดแก รถเทรลเลอร ขนาดระวางบรรทุก 20 – 250 ตัน โดยจํานวนเครื่องจักร
ขององคกรที่ใชเปนกรณีศึกษามีจํานวนทั้งหมด 35 คัน ซึ่งแตละเครื่องจักรมีความถี่ในการเสียและสง
ซอมที่แตกตางกัน ทําใหไมสามารถใชงานไดทันตอความตองการตามแผนงานได ซึ่งเปนการบันทึก
เวลาในการซอมเครื่องจักร แตละหัวขอปญหาในการซอม โดยเก็บ ข อมูลตั้ งแตไตรมาสที่ 1 ของป
2558 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2561 ดังนี้รายละเอียดตามภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 เวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักรประเภทรถเทรลเลอร ขนาดบรรทุก 20 – 250 ตัน
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3.9.2 การวัดผลกอนดําเนินการเรื่องการประเมินระดับความพึงพอใจ
ทําการวัดระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกอนดําเนิน การ โดยพิจารณา 7
ป จ จั ย หลั ก ในเรื่ อ งกระบวนการจั ด การความรู ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นประเด็ น พั ฒ นาข า งต น แสดงดั ง
ในตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ระดับความพึงพอใจกอนดําเนินการ
ระดับเปอรเซ็นตความพึ งพอใจ
หัวข อกระบวนการจัดการความรู
1. การบงชี้ความรู
2. การสร างและแสวงหาความรู
3. การจั ดการความรู ใหเปนระบบ
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
6. การแบงปนความรู
7. การเรี ยนรู

น อยมาก

น อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

คาเฉลี่ย

6.56
29.51
14.75
21.31
36.07
40.98
36.07

40.98
32.79
42.62
42.62
34.43
32.79
32.79

44.26
22.95
36.07
32.79
27.87
24.59
26.23

6.56
13.11
4.92
1.64
1.64
1.64
3.28

1.64
1.64
1.64
1.64
0.00
0.00
1.64

51.14
44.91
47.21
43.34
39.34
37.37
40.32

3.10 การนําเครื่องมือทางดานการจัดการความรูมาประยุกตใช
ในการวิ จัยนี้ไดนํา เครื่อ งมือ ในการจัด การความรูมาประยุ กตใชใ นประเด็นที่ ตอ งการ
พัฒนาเพื่อมีสวนชวยในการจัดการความรูมี 2 รูปแบบ ดังนี้
3.10.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกระบบ Intranet / Webpage
การสรางระบบสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู เนน หลักการ
เขาถึงขอมูล ไดงาย สะดวกในการใชงาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล แบงขั้นตอนเปน
4 ขั้นตอน ดังนี้
3.10.1.1 การออกแบบระบบ Intranet / Webpage ประกอบดวย
1. การออกแบบฟอรมในการใสขอมูลตามแบบฟอรมการจัดเก็บความรู
2. การออกแบบหนาตางในการเลือกขอมูลที่ตองการ
3. การออกแบบรูปแบบการนําเสนอขอมูล
การเลือกใชระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับการการจัดเก็บองคความรู
โดยเนนหลักการเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกในการเปดใชงาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล โดยการกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน โดยมีฟงกชันการใชงาน ดังนี้
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3.1 ฟงกชั่น การเขาใชงาน (Log in) ผูเขาใชงาน (User Name) และ
รหัสผาน Password)
3.2 ฟงกชั่นการสรางหนาหมวดหัวขอหลัก (Create Main Data)
3.3 ฟงกชั่นการแกไขขอมูล (Edit)
3.4 ฟงกชั่นการเพิ่มเอกสารเขาไปในระบบ (Upload File)
3.5 ฟงกชั่นการสรางบัญชีรายชื่อผูใชงาน (Create Account)
3.6 ฟงกชั่นการลบหนาขอมูล (Delete)
3.7ฟงกชั่นการอภิปราย (Discussion) และการถาม – ตอบ
(Questioned Answer)
3.8 ฟงกชั่นการคนหาขอมูล (Search Engine)
3.10.1.2 ขั้นตอนการจัดทํา ระบบ Intranet / Web Page
เมื่อทําการออกแบบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Intranet / Web
Page รวมถึงหมวดความรูที่จะนํามาบรรจุทั้ง 5 หมวด เสร็จจะสงให อาจารยที่ปรึกษาในการทําวิ จัย
ผูจัดการแผนกงานซอมเครื่องจักร และผูจัดการแผนก IT รวมกันพิจารณา และทําเรื่องขออนุมัติใน
ตามลําดับตอไป
3.10.1.3 ขั้นตอนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet / Webpage
การนําขอมูลเขาสูระบบและการเขาถึงขอมูลของผูใชงานหรือเรียกวา
ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS :Management Information System) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นําขอมูลหมวดการจัดการความรูแตละหัวขอมาใสในแบบฟอรมการ
จัดการความรูและปอนขอมูลลงในระบบ ผานการอนุมั ติจากฝายบริหารที่เกี่ยวของ วิศวกรที่ดูแล
โดยตรง > ผูจัดการฝาย > Admin ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและนําขึ้นทะเบียนเอกสารสู
ระบบและสง E-mail แจงผูที่เกี่ยวของทั้งหมดใหรับทราบและสามารถใชงานได
2. ขอมูลที่เขาระบบไปแลว สามารถปรับปรุงแกไขไดโดยการแกไขใหม
(Revise) ตามลําดับขอมูลที่ใหมกวา (Update)
3. ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเขาระบบแลว จะรายงานขอมูลออกมา
ตามคําสั่งที่ผูใชงานตองการสามารถ Print และ Comment สอบถามเพิ่มเติมได
4. ผู ใ ช ง านสามารถ Login ผ า น User และ Password สามารถ
Search หาหัวขอที่ตองการสืบคนได รวมถึงสามารพิมพ (Print) เพื่อนํามาใชงาน เมื่อผูใชงานตองการ
สอบถาม สามารถสอบถามได โดยสงขอมูลเขา E-mail ผูที่เกี่ยวของ เพื่อเป นหัวขอในการทํ า การ
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แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) การวิธีการแกไข และ Revise ลงในเอกสารได โดยขั้นตอน
ดังกลาวขางตนสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 แผนภาพระบบการจัดการสารสนเทศ
3.10.2 โครงสรางชุดความรูในกระบวนการจัดการความรู
การนําหัวขอจากหมวดความรูที่ไดวิเคราะหแลวนั้น มาดําเนินการจัดชุดความรู
เพื่อเตรียมนําเขาสูระบบสารสนเทศ Intranet โดยทีมงานจัดการความรูทําการสรุปความคิดเห็น และ
กําหนดรูปแบบการนําเสนอความรูใหกับองคกรในลักษณะของชุดความรู (Knowledge Package)
ชุดความรูแตละชุดจะมีแบบแผนเดียวกัน คือ สวนของชื่อเรื่อง (Knowledge topic) และสวนหัวขอ
เรื่อง (Knowledge content) โครงสรา งชุดความรูในกระบวนการจัดการความรู แสดงดังตารางที่
3.8 และแผนภาพที่ 3.14
ตารางที่ 3.8 องคความรูประกอบในชุดความรูแตละประเภท
ลําดับ

1

ชุดความรู
(Knowledge Package)

ชุดความรูเรื่องการหาสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหาที่เสีย

หัวขอหลัก
(Knowledge Content)
1. คํานิยาม
2. โครงสรางของเครื่องจักรกล
3. ประวัติการซอมของเครื่องจักรกล
4. การหาสาเหตุของปญหาที่เสีย

วัตถุประสงค
(Purpose)
เพื่อความเขาใจตรงกันปองกัน
ความผิดพลาด
เพื่อทราบสวนประกอบของ
เครื่องจักร
เพื่อเก็บขอมูลประวัติการเสีย
และวิธีการซอมในอดีตที่ผานมา
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
พรอมแนวทางการซอมแกไข
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ลําดับ

2

ชุดความรู
(Knowledge Package)

ชุดความรูเรื่องกระบวนการซอม
แกไขเครื่องจักรกลที่ถูกวิธี

หัวขอหลัก
(Knowledge Content)
1. คํานิยาม
2. เครื่องมืออุปกรณที่ตองใชงาน
3. กระบวนการถอด ประกอบ
เครื่องจักรที่ถูกวิธี
4. กระบวนการซอมแกไข
เครื่องจักรกลที่ถูกวิธี
1. คํานิยาม

3

ชุดความรูเรื่องการทดสอบ
เครื่องจักรกล ภายหลังการซอม

2. เครื่องมืออุปกรณที่ตองใชงาน
3. กระบวนการทดสอบเครื่อง
จักรกลที่ถูกวิธี
1. คํานิยาม

4

ชุดความรูในวิธีการใชงาน
เครื่องจักรกลที่ถูกวิธี

2. สวนประกอบของเครื่องจักรกล
3. วิธีการใชงานเครื่องจักรกล
ที่ถูกวิธี
1. คํานิยาม

5

ชุดความรูในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการซอม
2. หัวขอยอยของความรูอื่น ๆ

วัตถุประสงค
(Purpose)
เพื่อความเขาใจตรงกันปองกัน
ความผิดพลาด
เพื่อใหทราบถึงความรูในการใช
งานอยางถูกวิธี
เพื่อใหเขาใจขั้นตอน และกลไก
กระบวนการถอด ประกอบที่ถูกวิธี
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
พรอมแนวทางการซอมแกไข
เครื่องจักรกลที่ถูกวิธี
เพื่อความเขาใจตรงกันปองกัน
ความผิดพลาด
เพื่อใหทราบถึงความรูในการใช
งานอยางถูกวิธี
สรางความรูความเขาใจใน
กระบวนการทดสอบเครื่องจักรกล
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
เพื่อความเขาใจตรงกันปองกัน
ความผิดพลาด
ทราบถึงการทํางานของ
เครื่องจักรกลแตละสวน
เรียนรูหลักการใชงาน
เครื่องจักรกลที่ถูกวิธี
เพื่อความเขาใจตรงกันปองกัน
ความผิดพลาด
ใหทราบรายละเอียดของความรู
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
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ภาพที่ 3.14 โครงสรางชุดความรูในกระบวนการจัดการความรู
3.10.3 การใชเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)
โดยจัดใหมีการประชุมกันในเรื่องการซอมเครื่องจักรและหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากนําขอมูลองคความรูแตละหมวด เขาสูระบบ Intranet /
Webpage เสร็จสิ้น โดยวิศวกรดูแลโดยตรงในสวนของงานซอมโดยตรงจะเปนเจาภาพในการเรียก
ประชุม และจั ดหัวขอ ในการประชุมแตล ะครั้ง เพื่ อเชื่อมโยงสมาชิก เข าด วยกัน ใหพ บปะพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนความรูและแบงปนประสบการณ รวมถึงทักษะตาง ๆ ไปยังผูอื่น โดยจะมีการบันทึก เพื่อ
นําไปรวบรวมเปนขอมูลความรูในลําดับตอไป เกิดการกระจายความรูและการเรียนรูทั่วทั้งองคกร

Ref. code: 25616010037049QWO

47
3.11 การวัดผลหลังจากการดําเนินการ
จะทํ า การวั ด ผลหลั ง การดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด กํ า หนดไว ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การ
เชนเดียวกับการวัดผลกอนการดําเนินการ คือ
1. เรื่องเวลาเฉลี่ยที่ใชในการซอมเครื่องจักรกล
2. เรื่องการประเมินระดับความพึงพอใจ
3.12 การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
เมื่อมีการประยุกตใชการจัดการความรูในเรื่องการการซอมเครื่องจักรกล ตามขั้นตอนที่
ไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจะทาการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยจากตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด พรอม
ทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหกระบวนการจัดการความรูในองคกรกรณีศึกษาในเรื่องการแกไข
ปญหางานซอมเครื่องจักรกลนั้น ไดมีการสรุปประเด็นปญ หาเพื่อนํามาพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหดีขึ้น โดยไดมีการวัดผลกอนดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดที่ตั้งไว ขั้นตอไปจะเปนการดําเนินการ
ประยุกตใชการจัดการความรูในองคกรกรณีศึกษา โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบไว
ไดแก อินทราเน็ต/เวปเพจ โดยเก็บขอมูลการเขาสูระบบของผูใชงานและการเขาถึงฟงกชั่งการใชงาน
ตาง ๆ แลวทําการวัดผลตามตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบผลหลังการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว
ตอไป
4.1 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู
4.1.1 การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกิ จกรรมการจัดการความรู
เนนหลักการเขาถึงขอมูลไดงา ย สะดวกในการใชงาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สามารถแสดงเปนรูปแบบระบบการจัดการสารสนเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 รูปแบบกระบวนการจัดการความรูตามระบบการจัดการสารสนเทศ
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โครงสรางของระบบสามารถแบงออกเปน 5 สวนหลัก ตอไปนี้
(1) ศูนย รวมความรู (Knowledge Pool) เปน การรวบรวมข อ มู ลความรู ต า งๆ
จัดแบงตามหมวดหมูตามประเด็นที่จะนําไปพัฒนา โดยการสรางชุดความรูในแตละชุด เพื่อเติมเขาสู
ระบบการจัดการความรูในองคกร
(2) เครื่องมือค นหาความรู (Search Engine) เป นเครื่ องมือที่ชวยในการคน หา
ขอมูลที่ตองการ เพื่อใหมีความสะดวกสะดวกกับผูใชงานในการคน หาข อมูลไดรวดเร็วขึ้น ผูใชงาน
สามารถคนหาความรูที่ตองการในแตละเรื่องดวยการใช Key Word ตางๆ ตามแตละประเภทของการ
คนหาขอมูลได
(3) การบริหารระบบสารสนเทศ (Administration) เปนผูดูแลระบบใหสามารถใช
งานฟงกชันตาง ๆ ไดตามปกติ รวมถึงพัฒนาหรือปรับปรุงฟงกชันตางๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนตอการ
ใชในงานระบบมากขึ้นอีกดวย ทั้งชวยสนับสนุนเพิ่มขอมูล หมวดหมูการจัดการความรู รวมถึงการ
กําหนดสิทธิ์การใชงานระบบของพนักงานแตละกลุม เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานของแตละบุคคล
(4) ผูที่มีอํานาจในการใหสิทธิ์ใชงาน (Authority) ฟงกชันเกี่ยวกับกระบวนการ
สราง การแกไขขอมูล ฟงกชันการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผูใชงานระบบ การติดตามผลการใช
งานระบบสารสนเทศ ดวยการนับจํานวนผูเขาใชงานในระบบ (Visitor Counter) ถือเปนบุคคลที่มี
ความสาคัญเปนอยางมากที่ชวยติดตามและกระตุนใหเกิดการใชงานระบบการจัดการความรู
(5) หน ว ยการติ ด ต อ สื่ อ สาร (Communication) เป น ช อ งทางในการติ ด ต อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวา งกลุมผูใชงาน การอภิปราย (Discussion) และการถาม – ตอบ
(Question and Answer) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได ระหวางผูเขาใชงานและผูชํานาญการ
ที มงานจัดการความรูไ ด ชวยกั นออกแบบระบบ และจัดสร า งหนา Webpage
โดยคํานึงถึงตามโครงสรางระบบ 5 สวนหลัก และใหสอดคลองตรงตามฟงกชันการใชงานตางๆ ดัง
แสดงตัวอยางในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 การออกแบบหนา Webpage สําหรับระบบการจัดการความรู
หนวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชสําหรับกิจกรรมการจัดการความรู (Tool Engineering)
ประกอบดวยฟงกชันการใชงานอยางหลากหลาย ฟงกชันหลักที่นํามาใชในกระบวนการจัดการความรู
เบื้องตน ไดแก
- ฟงกชันการอานขอมูล (Read) ผูใชงานทั่วไปที่มีชื่อผูเขาใช (User Name) และ
รหัสผาน (Password) สามารถคนควาความรู อานขอมูลไดทุกประเภท
- ฟงกชันการอภิปรายในระบบ (Discussion) ผูใชงานทั่วไปสามารถแลกเปลี่ย น
คิดเห็น รวมอภิปรายในสวน Community of Practice ได
- ฟงกชันการสรางหนาขอมูล (Create) เปนฟงกชันเพื่อสรางหนากระดาษใหม
คลายกับ โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft word) โปรแกรมจะแสดงหนา กระดาษเปลา ใน
ลักษณะ Web page เพื่อรองรับการพิมพความรูตา ง ๆ ลงไป
- ฟงก ชั น การแก ไขข อ มูล (Edit) เปน ฟงกชัน ในการเขี ย นความรู ต า งๆ ลงบน
หนากระดาษที่สรางใหม หรือการแกไขขอมูลในชุดขอมูลเดิม คลายการพิมพในไมโครซอฟทเวิรด
- ฟงก ชันการเพิ่ม เอกสารเขา ในระบบ (Upload file) เปน ฟง กชั น ที่ ใช ใ นการ
Upload รูปภาพหรือเอกสารที่ตองการแนบในชุดความรูเขาสูโปรแกรม เมื่ อทาการสรางขอมู ลใน
Web page จะมีคาสั่งในการเรียกแสดงรูปภาพหรือเอกสาร
- ฟงกชันการสรางบัญ ชีรายชื่อผู ใชงาน (Create account) เปนฟ งกชัน ในการ
สมัครเขาใชงานระบบ เพื่อสราง User name และ Password

Ref. code: 25616010037049QWO

51
- ฟงกชันการลบหนาขอมูล (Delete) ในกรณีที่ผูดูแลระบบตรวจสอบพบขอความ
อันไมสมควรใด ๆ สามารถทาการลบหนาขอมูลนั้นทิ้งไปได
4.1.2 การแบงกลุมผูใชงานและการกําหนดระดับสิทธิ์ในการเขาใชระบบ
ในการเขาถึงขอมูล จะมีการแบงกลุมผูใชงานและการกําหนดระดับสิทธิ์ในการเขา
ใชระบบสารทนเทศ สามารถจัดกลุมการใชงานออกเปน 4 กลุม ดังนี้
(1) กลุมผูใชงานทั่วไป (User) สามารถใชงานระบบเพียงสามารถอานไดเท านั้น
(Read only) ไมสามารถดําเนินการแกไขขอมูลใดๆ ในระบบได เพื่อปองกันการแกไขขอมูลที่ผิดและ
ไมไดผานการตรวจสอบความถูกตองจากหัวหนางาน
(2) กลุมหัวหนางาน (Group Leader) สามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลได เชน
สรางขอมูล เพิ่มขอมูล แกไขขอมูล สามารถปอนขอมูลเขาสูระบบการจัดการความรู โดยวิศวกรอาวุโส
หรือหัวหนากลุมเทคโนโลยี มีหนาที่ในการตรวจสอบความถู กต องของชุ ดความรู ที่ที มการจั ด การ
ความรูสรางขึ้น และเปนผูปอนขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ
(3) กลุมผูบริหาร (Management Member) สามารถอานขอมูล สนทนาและให
คําแนะนําในเวปบอรดได รวมถึงการเปลี่ยนชื่อชุดขอมูลที่เห็นวาไมถูกตองได
(4) กลุมผูดูแลระบบ (Administrator) มีหนาที่และความรับผิดชอบระบบทั้งหมด
ควบคุม ดูแลการเขาสูระบบของผูใชงาน การเขาถึงฟงกชั่งการใชงานตางๆ โดยกลุมผูดูแลระบบเปน
ผูกํา หนดสิท ธิ์ ผู เข า ใชง านแตล ะระดั บ ชวยเหลื อให คํา แนะนํ า การสร างบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู เ ข า ใช ง าน
ตลอดจนการดูแลพัฒนา และปรับปรุงระบบใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
4.1.3 ฟงกชันการทํางานของระบบสารสนเทศ
4.1.3.1 ฟ งกชั่น การเข าใช ง านผูเ ข าใช ง าน (User Name) และรหั ส ผ า น
(Password)
ผู ใ ชง านระบบ (User) ตอ งมี ชื่อ ผู เข า ใช ง านและรหั ส ผ า นก อ นถึ งจะ
สามารถเขาใชงานได โดยสามารถสราง User และ Password ไดที่หนาเวปไซด ใสขอมูลที่มี ความ
จําเปนเบื้องตน ขอมูลจะถูกสงไปที่ กลุมผูดูแลระบบ (Administrator) และจะยืนยั นการใชงานได
ผานทางอีเมลตามทีผ่ ูใชระบุไว ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.3 การเขาใชงานโดยชื่อผูเขาใชและรหัสผาน (Username Password)

ภาพที่ 4.4 ตัวอยางหนาจอการเขาใชงานหนาแรกของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.1.3.2 ฟงกชั่นการสรางหนาขอมูล (Create Data)
การนําขอมูลเขาสูระบบการจัดการความรู ทีมงานการจัดการความรูจะมี
หนาที่กลั่นกรองความรูที่จะนํามาเขา ระบบ และผา นการตรวจสอบและอนุมัติจากระบบผูจัด การ
แผนกในองคกร ผูที่สามารถสรางขอมูลเขา ระบบจะตองเปนทีมงานการจัดการความรู ที่ไดรับการ
กําหนดสิทธิ์เทานั้น โดยจะเขาไปที่หนาหลักของเวปไซด ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 ตัวอยางการสรางหนาขอมูลหลัก (Create Data)
4.1.3.3 ฟงกชั่นการแกไขขอมูล (Edit Data)
การแกไขขอมูลในระบบการจัดการความรู สามารถดําเนินการแก ไขได
โดยสิทธิ์ของผูเขาระบบตามขอกําหนด โดยผานการตรวจสอบความถูกตองของทีมงานการจัด การ
ความรูและอนุมัติจากผูจัดการแผนกกอน เพราะการแกไขขอมูลถือมีความสําคัญมากตอการนําความรู
เขาสูระบบการจัดการความรู แสดงการนําขอมูลเขาสูระบบ ดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 การแกไขขอมูลในระบบการจัดการความรู
4.1.3.4 ฟงกชั่นการเพิ่มเอกสารเขาไปในระบบ (Upload File)
การเพิ่มขอมูลในระบบการจัดการความรู สามารถดําเนิน การ Upload
File เขาสูระบบการจัดการความรูไดทั้งที่เปน รูปภาพ คลิปวีดีโอ ขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบ PDF File
,PowerPoint File ฯลฯ โดยสิทธิ์ของผูเขาระบบตามขอกําหนด การเพิ่มขอมูลเขาสูระบบ (Upload)
การสรางชุดความรูแตละชุด หากตองการแทรกขอมูลชนิดอื่นนอกเหนือจากขอความตัวอักษร จะตอง
ดําเนินการเพิ่มขอมูล (Upload) ชนิดนั้นๆ เขาสูโปรแกรมกอนแลวจึงเขี ยนคําสั่งเรีย กใชขอมูลนั้น
เชน PDF File การแทรกรูปภาพ เปนตน ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 การ Upload ขอมูลเขาไปในชุดความรูแตละชุดในระบบการจัดการความรู
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4.1.3.5 ฟงกชั่นการสรางบัญชีรายชื่อผูใชงาน (Create Account)
การสรางบัญชีรายชื่อผูใชงาน (Create Account) เพื่อเพิ่มบุคคลเขา ใช
งานระบบ ผูใชงานใหมจะตองไดรับการเพิ่มชื่อเขา ในระบบกอน โดยผานทีมงานการจัดการความรู
และผูดูแลระบบเปนผูทําหนา ที่ในการสรางบัญชีรายชื่อ กรอกขอมูลตางๆ ในชองขอความ ผลการ
ทดสอบโปรแกรมสามารถทํางานการสรางบัญชีรายชื่อผูเขาใชงานได แสดงตัวอยางดังภาพที่ 4.8 และ
ภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.8 ตัวอยางหนาจอการกรอกขอมูลเพื่อสรางบัญชีรายชื่อผูใชงาน (Create Account)

ภาพที่ 4.9 ตัวอยางหนาจอบัญชีรายชื่อผูใชงานที่สมัครและสงมายังผูดูแลระบบ (Admin)
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4.1.3.6 ฟงกชันการลบหนาขอมูล (Delete Data)
การลบชุ ด ความรู (Delete Page) ในกรณี ที่ พ บเอกสารที่ ไ ม ส มควร
เผยแพร สามารถดําเนินการลบหนานั้นออกไปไดดวยคําสั่ง Delete ในการสรางขอความที่ตองการผล
จากการทําการทดสอบโปรแกรม สามารถทํางานฟงกชันการลบชุดความรูได และเมื่อดําเนินลบขอมูล
เรียบรอย ระบบจะเชื่อมโยงใหผูใชงานไมสามารถมองเห็นของมูลดังกลาว ดังภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 ตัวอยางหนาจอฟงกชันการลบหนาขอมูล (Delete Data)
4.1.3.7 ฟง กชั่นการถาม – ตอบ (Questioned Answer) เพื่อ แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น
การใชกระดานถาม-ตอบในการแลกเปลี่ยนความรู ผูใชงานสามารถตั้ง
คําถามที่หนาจอนี้ โดยจะมีผูเชี่ยวชาญเขามาตอบคําถาม ฟงกชันนี้ผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.11 ตัวอยางหนาจอฟงกชั่นการถาม – ตอบ (Questioned Answer)
4.1.3.8 ฟงกชั่นการคนหาขอมูล (Search Engine)
ฟงกชั่นการคนหาข อมูล เพื่อการสื บ ค น ขอ มู ลด วยคํา ที่ นาสนใจ หรื อ
ขอความเพื่อใหระบบนําไปสือหาใหอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกประเภทการคนหาขอมูลได ผลจากการ
ทําการทดสอบโปรแกรม ระบบสามารถหาขอมูลที่ตองการได ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 ตัวอยางหนาจอฟงกชั่นการคนหาขอมูล (Search engine)
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4.1.3.9 ตัวอยางการใชงานระบบจัดการความรูและประมวลผลความรู

ภาพที่ 4.13 ตัวอยางการเขาใชงาน คนหาความรู
จากภาพที่ 4.13 เป น ตัว อย า งการใช ง านการคน หาข อ มู ล ความรู โ ดย
สามารถคนหาจากคําที่สนใจ หรือขอความเพื่อใหระบบนําไปสือหาใหอัตโนมัติ โดยสามารถเลือก
ประเภทการคนหาขอมูลได จะเห็นวาระบบสามารถตอบสนองความตองการในการคนหาไดเปนอยาง
ดี และจากการทดสอบการใชงานระบบผานฟงกชันตางๆ ทั้ง 8 ฟงกชัน สามารถเขาใชงาน และ
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แสดงผลตามแต ล ะฟ ง ก ชั น ตรงตามที่ อ อกแบบระบบไว สามารถนํ า ระบบมาใช ง านไดอ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ความต อ งการของที ม งานจั ด การความรู สามารถ
สรุปไดดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการใชงานฟงกชันตางๆของระบบสารสนเทศ
ลําดับ

ฟ งกชันการทํางาน

การตอบสนองการใช งาน
ระบบทํางานได

1

ฟ งกชั่น การเข าใช งาน (Log in) ผูเข าใช งาน (User Name) และ
รหัสผาน (Password)

√

2

ฟ งกช่ั นการสรางหน าข อมู ล (Create Data)

√

3

ฟ งกช่ั นการแกไขข อมู ล (Edit Data)

√

4

ฟ งกช่ั นการเพิ่ มเอกสารเข าไปในระบบ (Upload File)

√

5

ฟ งกช่ั นการสรางบัญชี รายชื่ อผูใช งาน (Create Account)

√

6

ฟ งกชันการลบหน าข อมู ล (Delete Data)

√

7

ฟ งกชั่นการถาม – ตอบ (Questioned Answer) เพื่ อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

√

8

ฟ งกช่ั นการคนหาข อมู ล (Search engine)

√

ไม สามารถทํางานได
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4.2 การประเมินผลการใชเวทีแลกเปลี่ยนความรู
การใชเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวย
ในการถ ายทอดความรู มาใชเพื่อแกไขปญหาในเรื่อง การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู
โดยจัดใหมีการประชุมกันในเรื่องปญหางานซอมเครื่องจักรกลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนเวทีใหบุคลากร
ในองคกรมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู อีกทั้งยังเปนวิธีที่สามารถกระตุนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได เกิดการกระจายความรูและการเรียนรูทั่วทั้งองคกร ซึ่งจากการ
จัด เวที แ ลกเปลี่ ยนความรูท่ีผา นมา ไดดํา เนิน การไปแลว ทั้ งสิ้ น 3 ครั้ ง ใช เวลาครั้ ง ละประมาณ 1
ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยไดรวบรวมขอมูล ปญหางานซอมที่พบ ความรูเทคนิคที่เกิดขึ้นดานตาง ๆ
ตลอดจนเทคนิควิธีการแกไขจากชางผูชํานาญการ พรอมบันทึกขอมูล เพื่อเตรียมจัดหมวดหมูและ
นําเขาสูระบบตอไป รายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
1. การจัด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู ค รั้ง ที่ 1 ดํา เนินการเมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2562 มี
ผูเขารวม 11 คน ประเด็นหลักเปนการชี้แจง ความสําคัญในการดําเนินกิ จกรรมแลกเปลี่ยนรูเรียน
รวมถึงการเก็ บองคความรู และนําเขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับผูใชงานระดั บหั วหนา งาน
วิศวกร หัวหนาชางซอม ทีมงานจัดการความรู รวมถึง IT ของหนวยงาน ซึ่งไดมีการสาธิต ทดลองใช
งานระบบ พรอมตอบขอซักถามโดยผูดูแลระบบสารสนเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมประชุมเปนอยางดี ซึ่งผูเขารวมประชุมจะเปนผูถายทอดการใชงานระบบสารสนเทศใหกับ
ผูใชงานในองคกร ดังแสดงในภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 การประชุมเพื่อแสดงขั้นตอนการใชงานระบบสารสนเทศ
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2. การจั ดเวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรูค รั้งที่ 2 ดํา เนิน การเมื่ อวัน ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ 2562 มี
ผูเขารวม 10 คน ประกอบดวย หัวหนาวิศวกร หัวหนาชางซอม ชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ตัวแทนชางซอม โดยเนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูล ปญหางานซอมที่พบ ความรูเทคนิคที่เกิดขึ้น ดาน
ตาง ๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการแกไขจากชางผูชํานาญการ พรอมบันทึกขอมูลโดยทีมงานจัดการความรู
เพื่อ เตรี ย มจั ด หมวดหมู แ ละนํา เขา สู ระบบต อไป รวมถึ ง การเชิ ญ ชวนและกํ าชั บ ทีม งานให มี ก าร
ถายทอดการใชงานระบบสารสนเทศใหกับผูใชงานในองคกรอยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 การประชุมเพื่อรวบรวมขอมูล ปญหางานซอมที่พบ
3. การจั ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูค รั้งที่ 3 ดําเนิน การเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 มี
ผูเขารวม 12 คน ประกอบดวย หัวหนาวิศวกร หัวหนาชางซอม ชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ทีมงานจัดการความรู โดยไดมีการแนะนําการใชงาน และคูมือของระบบสารสนเทศจากทีมงานจัดการ
ความรู การนําประเด็นปญหางานซอมและแนวทางการดําเนินการซอม รวมถึงความรูดานการซอม
ตาง ๆ จากผูเขารวม ทําใหทราบปญหาของชางซอมที่พบในการทํางาน รวมถึงไดวิเคราะหห าแนว
ทางการแกปญหาที่เกิดขึ้น จนไดนํามาสูการรวบรวมความรูเขาระบบสารสนเทศ ดังแสดงในภาพที่
4.16
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ภาพที่ 4.16 การประชุมเพื่อรวบรวมขอมูล ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งที่ 3
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 3 ครั้งที่ผานมา สามารถรวบรวมความรูจาก
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ไดผลสรุปในเรื่องการแกปญ หางานซ อมเครื่ องจั กรในหมวดความรู
แบงเปน หมวดความรูเรื่องระบบไฮดรอลิค 3 เรื่อง หมวดความรู เรื่องระบบไฟฟา 1 เรื่ อง หมวด
ความรูเรื่องระบบกลไกการทํางาน 1 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
- ความรูเรื่องการขัดของของกระบอกไฮดรอลิคตัวปรับประดับ Fifth wheel ของเทรล
เลอรประเภท Goose Neck Type
- ความรู เรื่อ งการแกปญหาน้ํา มันไฮดรอลิค รั่วของเทรลเลอรป ระเภท Goose Neck
Type
- ความรูเรื่องการแกปญหาระบบ Hydraulics Power Pack ไมทํางาน
- ความรูเรื่องการแกปญหาระบบวงจรไฟฟาไมทํางานของชุด Controller
- ความรูเรื่องการแกปญหา Steering Rod ที่ใชบังคับเลี้ยวของชุด Bogie ผิดปกติ
ตัวอยางปญหาที่พบและมีการแลกเปลี่ยนความรู ตัวอยางกรณีศึกษาที่ชางซอมพบคือ
ปญหาการขัดของของกระบอกไฮดรอลิคตัวปรับประดับ Fifth wheel ของเทรลเลอรประเภท Goose
Neck Type ชางซอมพบน้ํามันไฮดรอลิคซึมออกมาขณะทําการปรับประดับ Fifth wheel ซึ่งซางซอม
ไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยคาดวาปญหาอาจเกิดจากซีลที่ฝากระบอกและที่ลูกสูบรั่ว
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จึงไดทําการถอดมาตรวจสอบ โดยขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 120 นาที แตพบวาซีลยังอยูในสภาพ
ปกติ ยังไมใชสาเหตุของปญหา ดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 การหาสาเหตุของปญหาน้ํามันไฮดรอลิครั่ว
และเมื่ อ ชา งซอ มได ช ว ยกั น ตรวจสอบอย า งละเอี ย ด พบว า ปญ หาที่ แ ท จ ริ ง คื อ วาล ว
ควบคุมการทํางานในการปรับประดับ Fifth wheel เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใชงานจะมีการโยก
วาลวเพื่อเปดและปดอยูเปนประจํา ทําใหคันโยกของวาลวหลวม การเปด-ปดจึงทําไดไมสนิท สงผลให
น้ํามันไฮดรอลิคที่คา งอยูในระบบ ติดขัดและเกิดแรงดันสูง เกิดการไหลซึมออกมาที่กระบอกไฮดรอลิค
การแกไขโดยทําการเปลี่ยนวาลวควบคุมตัวใหม ซึ่งใชเวลาในการเปลี่ยนและทดสอบรวม 30 นาที
และสามารถแกปญหาดังกลาวได ดังภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.18 การหาสาเหตุแกปญหาน้ํามันไฮดรอลิครั่วที่ถูกตอง
จากเหตุก ารณนี้ ทํ าใหการแกไ ขป ญ หานี้ ให เ วลานาน ซึ่ง อาจมองได วา เปน การขาด
ประสบการณของชางซอม แตหากมีการจัดการความรูเขามาชวย จะทําใหชางสามารถแกไขปญ หานี้
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ไดอยา งถูกตามลํ าดับ ขั้นตอน และลดเวลาที่อาจเกิด จากการผิด พลาดจากการวินิจ ฉัยสาเหตุข อง
ปญหา ดังนั้นทีมงานจึงทําการสรางความรูในหัวขอนี้ข้นึ มาโดยเพิ่มไปยังชุดความรูเรื่องการหาสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหาที่เสีย ดังภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.19 การเพิ่มหมวดความรูในการแกไขปญหางานซอมเขาระบบ
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ภาพที่ 4.20 ตัวอยางชุดหมวดความรูเรื่องการหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เสีย
ทางผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูไดมีการประชาสัมพันธการใชระบบในการคนควาหา
ขอมูล และกําชับหัวหนางานแตละสวนใหทราบถึงประโยชน ของระบบสารสนเทศนี้ และสามารถ
ศึกษาวิธีการใชงานไดจากคูมือการใชงานซึ่งถูกบรรจุอยูไวใน Webpage สําหรับการสงเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการรณรงค ชี้แจงใหพนักงานเขาใจถึงการจัดการความรูใหถือเปนสวนหนึ่งของ
งานประจํา ไมใชภาระงานที่เพิ่มขึ้น มีการตั้งระบบการใหรางวัลและการยกยอง ชมเชยในรูป แบบ
ตาง ๆ เพื่อกระตุนใหพนักงานสนใจที่จะแบงปนความรู สรางบรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูให
การเรียนเปนเรื่องสนุกสําหรับทุกคน สามารถเรียนรูผาน Social Media ในรูปแบบตาง ๆ ไดทั้งใน
และนอกเวลางาน รวมถึงการอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหพนักงานสามารถคนหา
ความรูที่ตองการไดทันทีที่ตองการ
4.4 การวัดผลหลังจากการดําเนินการ
การวัดผลกอน - หลังดําเนินการ ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว คือ
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4.4.1 เวลาเฉลี่ยที่ใชในการแกไขปญหางานซอม
จากการตรวจสอบบันทึกการซอม ตั้งแตกอนดําเนินการจัดการความรู มีเวลาใน
การแกไขเฉลี่ยอยูที่ 150.9 นาทีตอครั้ง หลังจากไดดําเนินการจัดการความรูและประยุ กตใช ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Internet/webpage เขามาชวยแกปญหาใหชางซอมรูวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง สงผลใหเวลาในการซอมลดลงตามลําดับ ผลจากการเก็บ ขอมู ลตั้งแตเริ่ม ใชระบบ ตั้งแต
เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พบวาเวลาซอมเฉลี่ย (เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562) เปน 136.5 นาทีตอครั้ง ซึ่งลดลงจากกอนการประยุกตใชการจัดการความรู (เฉลี่ยอยูที่
150.9 นาทีต อ ครั้ง ) ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ป ได ว า การจั ด การความรู ทํา ให ก ารทํ า งานของช า งแผนกซ อ ม
เครื่องจักรดีขึ้น และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมอีกดวย ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในการซอมเครื่องจักร
ก อ นดํา เนิ น การปรับ ปรุ ง
ช วงเวลาดํา เนิ น การ

ม.ค. 2558 - ต.ค. 2561

เวลาเฉลี่ ย ในการซ อ ม
เครื่ อ งจั กร (นาที /ครั้ ง )

150.9

เวลาเฉลี่ ย 150.9 นาทีต อ ครั้ ง

หลั ง ดํ า เนิน การปรั บ ปรุง
จํ า นวน
ผู ใ ช ง านระบบ ช วงเวลาดํ า เนิ น การ
สารสนเทศ

-

เวลาเฉลี่ ย ในการซ อ ม
เครื่ อ งจั กร (นาที /ครั้ ง )

จํ า นวน
ผู ใ ช ง านระบบ

พ.ย. 2561

150.5

สารสนเทศ
-

ธ.ค. 2561

147.0

-

ม.ค. 2562

141.4

45

ก.พ. 2562

137.6

102

มี .ค. 2562

130.5

145

เวลาเฉลี่ ย 136.5 นาที ต อ ครั้ ง

ที่มา : กรณีศึกษา
การนับจํานวนครั้งในการเขาถึงขอมูล สวนของระบบ Internet/webpage ไดมี
ใสฟงกชั่ง Visitors Counter เพื่อชวยในการถติดตามจํานวนผูเขาใชงานในระบบ ดังตารางที่ 4.5 โดย
สามารถตรวจสอบวาระบบไดมีจํานวน User ที่เขามาใชงานและศึกษาความรูและเทคนิคตาง ๆ จริง
ผานการจัดการความรูระบบสารสนเทศ intranet / Webpage ดังแสดงดังภาพที่ 4.21
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ภาพที่ 4.21 การติดตาม visitors Counter นับจํานวนผูเขาใชงาน
การดําเนินงานดานการจัดการความรูกับองคกร พบวาผูใชงานตามสิทธิ์การใช
งานมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ป 2561 ดังภาพที่ 4.22

ภาพที่ 4.22 การนับจํานวนผูใชงานระบบ Intranet (มกราคม – มีนาคม 2562)
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4.4.2 ความพึงพอใจในระบบการจัดการความรู
หลังจากไดดําเนินการจัดการความรู ไดมีการประเมิน จาก ผลแสดงใหเห็น วา
ระดับความความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความรู เปรียบเทียบกอนและหลังดําเนินการทั้ง 7
หัวขอ ดังนี้ ในสวนของกระบวนการจัดการความรูใหเปนระบบ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47.2 เปนรอยละ
77.0 กระบวนการประมวลและการกลั่นกรองความรู เพิ่มขึ้นจากร อยละ 43.3 เปนรอยละ 74.1
กระบวนการแบงปนความรู เพิ่มขึ้นจากรอยละ 37.4 เปนรอยละ 73.8 กระบวนการเรียนรู เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 40.3 เปนรอยละ 78.7 ดังตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.23
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความรู กอนและหลังดําเนินการ
การ
ดําเนิ นงาน

กอน

หลัง

ผลสํารวจระดับความพึ งพอใจ (หน วย : คน)
หัวข อกระบวนการจัดการความรู
1. การบงชี้ความรู
2. การสร างและแสวงหาความรู
3. การจั ดการความรู ใหเปนระบบ
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
6. การแบงปนความรู
7. การเรี ยนรู
1. การบงชี้ความรู
2. การสร างและแสวงหาความรู
3. การจั ดการความรู ใหเปนระบบ
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
6. การแบงปนความรู
7. การเรี ยนรู

น อยมาก
(20 %)
4
18
9
13
22
25
22
1
2
0
0
2
0
0

น อย
ปานกลาง
(40 %) (60 %)
25
27
20
14
26
22
26
20
21
17
20
15
20
16
13
33
9
31
3
17
5
19
16
17
6
19
4
13

มาก
(80 %)
4
8
3
1
1
1
2
12
17
27
26
20
24
27

มากที่สุด
คาเฉลี่ย (%)
(100 %)
1
51.1
1
44.9
1
47.2
1
43.3
0
39.3
0
37.4
1
40.3
2
60.3
2
62.6
14
77.0
11
74.1
6
63.9
12
73.8
17
78.7

โดยความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในทุกกระบวนการเกี่ยวกับการใชงานระบบการ
จัดการความรู ที่ไดนํา ไปประยุ กตใชอยูในระดับ รอ ยละ 60 - 80 หลังจากการนํา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข า ใช ง านองค ก ร ถื อ ว า อยู ใ นเกณฑ ที่ น า พอใจในการเริ่ ม ต น ประยุ ก ต ใ ช ง านจริ ง ใน
องคกรกรณีศึกษา
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ภาพที่ 4.23 กราฟแทงแสดงความพึงพอใจเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง
ผลจากการนําการจัดการความรูไปประยุกตใชในองคกรกรณีศึกษาพบวา ผูใชงานมีความ
พึงพอใจในระบบการจัดการความรูเฉลี่ยทั้ง 7 หัวขอกระบวนการจัดการความรู เพิ่มขึ้นจากรอยละ
43 เปนรอยละ 70 จึงสรุปไดวาหลังการใชระบบการจัดการความรูในองคกร ผูใชงานมีความพึงพอใจ
ตอระบบจัดการความรูที่ไดประยุกตใช และมีเปอรเซ็นตของความพึงพอใจมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของชางซอมที่ดีขึ้นในลําดับตอไป
4.5 วิจารณผลการทดลองทางสถิติ
วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis testing)
โดยนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกผลกอนและหลังการปรับปรุง มาทําการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือทาง
สถิติ ดวยโปรแกรม Minitab 1.4 เพื่อทดสอบวาผลตางคาเฉลี่ยของเวลาในการซอมกอนและหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม วิธีการทดสอบมีดังนี้
1) กําหนดตัวแปร
1.1 ให µ1 แทนคาเฉลี่ยของเวลาในการซอมกอนการปรับปรุงกระบวนการ
1.2 ให µ2 แทนคาเฉลี่ยของเวลาในการซอมหลังการปรับปรุงกระบวนการ
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2) ตั้งสมมติฐานในการทดสอบ
สมมติฐานหลัก (H0) คือ คาเฉลี่ยของเวลาในการซอมแตละครั้งกอนและหลังการ
ปรับปรุงมีคา ไมแตกตางกัน ; µ1 = µ2
สมมติฐานรอง (H1) คือ คาเฉลี่ยของเวลาในการซอมแตละครั้งกอนการปรับปรุงมีคา
มากกวาหลังการปรับปรุง ; µ1 > µ2
3) กําหนดระดับนัยสําคัญ
กําหนดระดับนัยสําคัญหรือระดับความคลาดเคลื่อน โดยใหมีคาระดับความเชื่อมั่นที่
95% หรือ ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 (α มีคาเทากับ 0.05)
4) คํานวณคาสถิติที่ทดสอบ
ทําการคํานวณคาสถิติที่ทดสอบ ดวยโปรแกรม Minitab 1.4 ผลการทดสอบแสดง
ดังภาพที่ 4.24

ภาพที่ 4.24 ผลการคํานวณคาสถิติที่ทดสอบ
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5) สรุปผลการทดสอบ
ผลการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติของขอมูลทั้ง 2 ชุด พบวา P-Value ของข อมูล
เทากับ 0.006 ซึ่งมีคานอยกวาคาของ α (กําหนดให α มีคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05) จึงตัดสินใจ
สรุปผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ คาเฉลี่ยของเวลาในการ
ซอมแตละครั้งกอนการปรับปรุงมีคา มากกวาหลังการปรับปรุง
สรุปไดวาการนําระบบการจัดการความรูไปใช สงผลใหคาเฉลี่ยของเวลาในการซอม
แตละครั้ง กอนการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูมีคาเฉลี่ยของเวลามากกวาหลังการปรับปรุง
กระบวนการจัด การความรูอยางมี นัยสํา คัญทางสถิติห รือกลา วคือ หลังการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการความรูใชเวลาซอมเฉลี่ยในแตละครั้งลดลงจากเดิม สงผลใหประสิทธิภาพในการซอมของชาง
ซอมดีขึ้นจากผลของเวลาในการซอมที่ดีขึ้น จากในการประยุกตใชระบบการจัดการความรู ในการ
ทํางานขององคกร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดการความรู การวิเคราะหและรวบรวมขอมูลความรูตาง ๆ ผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Webpage / Intranet การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนน
หลักการเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกในการใชงาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เปนไป
ตามระบบการจัดการสารสนเทศ ซึ่งหลังการนําไปใชงานจริงพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจมากในการ
คนหาความรู ซึ่งสอดคลองกับจํานวนการเขาใชงานในระบบที่มีเพิ่มมากขึ้น เพราะระบบสารสนเทศ
ถือเปนเครื่องมือใหมในการคนหาแหลงความรูขององคกร และสามารถนําไปใชประโยชนในการซอม
เครื่องจักรไดทันที
จากการนํ า ระบบการจั ด การความรู ไ ปใชในองค ก รกรณี ศึ ก ษา ชว ยยกระดั บ ขี ด
ความสามารถขององคกรดานในการใหบริการงานซอมอยางมีนัยยะสําคัญ จากการสนับสนุนใหเกิด
ระบบในการสรางหรือปรับปรุงองคความรูใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา อํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงองคความรูของผูใช ลดเวลาในการเขาถึงขอมูลเพื่อนําไปใชในงานซอมเครื่องจั กร เพิ่มความ
นาเชื่อถือ ดานความเที่ยงตรงและความสมบูรณข องขอมูล โดยพบวาการจั ดการความรูทําให ก าร
ทํางานของชางซอมดีขึ้นและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา งานโดยรวม และยังสงผลใหเกิดการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกรอีกดวย
จากประเด็นที่ตองการพัฒนาในเรื่องการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้ น ไดมีการใช เ วที
สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู โดยจัดใหมีการประชุม เพื่อใหพบปะพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู
สามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได เกิดการกระจายความรูและการเรียนรูทั่ว
ทั้งองคกร ไดมีการจัดประชุมตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป โดยการประชุมเริ่มตั้งแต
การชี้ แ จง อธิบ ายการเปด ใชง าน Webpage เพื่อ ใหผู ที่ เกี่ ย วขอ งสามารถคน คว า ขอ มู ล ได ต ามที่
ตองการ สามารถใชประโยชนในการวิเคราะหและแกไขปญหา สามารถทํานายแนวโนมปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อเตรียมพรอมและปองกันปญหาได รวมถึงการเพิ่มเติมหมวดความรูในการแกปญหาเรื่ อง
ตาง ๆ ใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา
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5.2 ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาขาวสาร ประกาศ หรือการประชาสัมพัน ธในชองทางอื่น ๆ เพิ่ ม
มากขึ้น เพื่อเชิญ ชวนใหพนักงานหรือผูสนใจเขา ใชระบบการจัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ
รวมถึงชี้แจงใหพนักงานเขาใจถึงการจัดการความรูใหถือเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ไมใชภาระงานที่
เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุนใหพนักงานสนใจที่จะแบงปนความรู สรางบรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหการเรียนเปนเรื่องสนุกสําหรับทุกคน สามารถเรียนรูผาน Social Media ในรูปแบบตาง ๆ ไดทั้งใน
และนอกเวลางาน
2. ควรมีก ารส ง เสริม ให มี การให ผูป ฏิบัติ งานเห็น คุณ คา ของการจั ด การความรู อ ย า ง
ตอเนื่องและยั่งยืน พรอมที่จะมีสวนรวมในการสรางความรูจากความเชี่ยวชาญ หรือจากประสบการณ
ในการทํางาน เพื่อจัดเก็บในระบบใหผูปฏิบัติงานรุนใหมไดเรียนรู
3. ควรมีการจัดการความรูในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคลังความรูที่เกี่ยวของกับแผนก
ซอมเครื่องจักรเพียงอยางเดียว เชน การจัดการความรูของแผนกวิศวกรรม เปนตน ซึ่งสามารถนํา
ระบบที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น นําไปประยุกตใชตอไป
4. ควรมีการติดตามผลคุณภาพดานการซอมเครื่องจักร โดยพิจารณาจากคา เฉลี่ยของ
เวลาในการซอมแตละครั้งหลังการปรับปรุง มีผลลัพทดีขึ้นมากนอยเพี ยงใด ความถี่ในการเสียของ
เครื่องจักรกลมีคาลดนอยลงหรือไม เพื่อนําผลดังกลาวมาพัฒนาการปรับปรุงการจัดการความรูในครั้ง
ตอไป รวมถึงติดตามปญหาเดิมที่เคยพบในการซอม ไดถูกนํามาพัฒนา ปรับปรุง ในการแกปญหาครั้ง
ตอไปอีกหรือไม เมื่อไดมีการประยุกตใชการจัดการความรูในเรื่องนี้แลว
5. การดําเนินงานดานการจัดการความรู ทางผูวิจัยและทีมงานจัดการความรูตองกระตุน
การมีสวนรวมของพนักงานในองคกรใหมากขึ้นและทั่วถึงทุกกลุมงาน โดยผูบริหารตองตระหนักและ
ใหความสําคัญของกิจกรรมนี้ ทั้งกําหนดเปาหมายและขอบเขตในการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น รวมถึง
การอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหพนักงานสามารถคนหาความรู ตามจุดปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ที่ตองการไดทันที
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในการซอมเครื่องจักรกล
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทํา ขึ้นสํารวจความรูขององคก ร โดยนําไปใชป ระโยชน ในการ
จัดการความรูใหกับงานซอมเครื่องจักรขององคกรกรณีศึกษา ดังนั้นจึงขอใหทานตอบคําถามแตละขอ
และตอบตามความเปนจริงซึ่งตรงกับการทํางานมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ตําแหนงงาน

Technician
Engineer

Technician Supervisor
Manager

อายุงาน

0-10 ป
21-30 ป

11-20 ป
มากกวา 30 ป

สวนที่ 2 ปญหาที่พบในระหวางการซอมเครื่องจักรกล
โปรดบอกปญหาที่ทานพบระหวางการแกไขปญหาการซอมเครื่องจักรกล
1…....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทานคิดวาในองคกรของทานมีหัวขอความรูที่เกี่ยวของกับงานซอมฯ เพียงพอตอการทํางานหรือไม
และ ทานคิดวาควรมีความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหางานซอมฯ เรื่องใดอีกบาง (โปรดระบุ)
1…....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สวนที่ 3 ทานคิดวาองคกรของทานมีกระบวนการจัดการความรูที่ระบุในตารางหรือไม
- กรณีที่มี ทานมีความพึงพอใจในระดับใด

ผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือที่ไดรับจากทานเปนอยางดีมา ณ ที่นี้

Ref. code: 25616010037049QWO

80

ประวัติผูเขียน
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
วุฒิการศึกษา
ตําแหนง
ทุนการศึกษา (ถามี)

นายเพิ่มพุฒิ ภัทรกาญจนานนท
23 สิงหาคม พ.ศ.2526
ปการศึกษา 2548: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิศวกร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
-

ผลงานทางวิชาการ

“การจัดการความรูงานซอมเครื่องจักรกล กรณีศึกษา
องคกรผลิตไฟฟา” บทความตีพิมพ การประชุมวิชาการ
ดานการพัฒนาดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 10 ประจําป 2562 (CIOD 2019)

ประสบการณทํางาน

2553 – ปจจุบัน: Engineer
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2548 – 2553: Process Engineer
บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
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