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………………………………………………………………………… 
 การวิจัยเร่ือง “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลางอยางเหมาะสม  
ตอบสนองตอความตองการขององคกรธุรกิจขนาดกลาง  ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ   

กลุมประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  คือ  องคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลาง 
จํานวนทั้งส้ิน 400 แหง  โดยผูวิจัยใชแบบสอบถาม และสถิตใินการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอย
ละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูประกอบการ
องคกรธุรกิจขนาดกลาง  จํานวนทั้งส้ิน  5  ราย 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง  25-34  ป  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป  สวนใหญทํางานใน
กลุมงานเลขานุการ  ถัดมาเปนกลุมงานพนักงานบริษัท  เชน งานบัญชี  การเงิน  และถัดมาเปน
กลุมงานหัวหนาฝาย ตามลําดับ   

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  โดยใชในข้ันจัดเก็บความรูมากที่สุด  ถัดมา
ไดแกข้ันการหาความรู  ข้ันสรางความรู ข้ันการประยุกตใชความรู  ข้ันการถายโอนความรู  และข้ัน
การวิเคราะหความรู  ตามลําดับ 

3. กลุมตัวอยางสวนใหญสงเสริมใหพนักงานขององคกรหาความรูโดยการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อหาขอมูลภายนอก  มากที่สุด  ถัดมาไดแกการอานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ  
รองลงมาไดแกการใหขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
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แลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน  การใชระบบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ขององคกร  และ
การสอบถามความรูจากผูอ่ืน  ตามลําดับ 

4. เหตุผลที่องคกรธุรกิจขนาดกลางใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  พบวา  องคกรธุรกิจคํานึงถึงปจจัยในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก  
ไดแก  ความสะดวกรวดเร็ว  การนําความรูไปใชประโยชน  การใชงานงาย  ความถูกตองเชื่อถือได  
ตามลําดับ 

5. องคกรธุรกิจมีปญหาสําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกรในปจจัยดาน  ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกตองของขอมูล  การนําความรูไปใชประโยชน  
และความทันสมัยของเทคโนโลยี 

6. องคกรธุรกิจสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการองคความรูในองคกร ในระดับมาก  โดยคํานึงถึงปจจัยดาน การนําความรูไปใชประโยชน 
ความถูกตองของขอมูล การใหบริการขอมูล ความรู  ความทันสมัยของเทคโนโลยี  ความสะดวก
รวดเร็ว และ คุณภาพของการใหบริการ  ตามลําดับ   
 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1. องคกรธุรกิจควรสงเสริมใหบุคลากรขององคกรธุรกิจคนควาหาความรู  โดยการจัดหา

ชองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการคนควาหาความรูที่หลากหลาย 
2. องคกรธุรกิจควรสงเสริมใหพนักงานสรางความรูโดยการทํางานรวมกันเปนกลุมงาน  

เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรูดานประสบการณการทํางานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. องคกรธุรกิจควรจัดหลักสูตรการฝกอบรมดานทักษะการวิเคราะหความรูใหแก

พนักงานทุกคน  เพื่อใหพนักงานขององคกรสามารถใชฐานขอมูลความรูไปใชในการทํางาน 
4. องคกรธุรกิจควรจัดหาเทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ

ดําเนินงานของพนักงานอยางเพียงพอ  และพัฒนาใหระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ได 
5. องคกรควรสงเสริมใหพนักงานจัดตั้งกลุมการจัดการความรูภายในองคกร  โดยสงเสริม

ใหพนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรูอยางสรางสรรค 
6. องคกรธุรกิจควรจัดหาส่ือและชองทางการถายโอนความรูของพนักงานในองคกร  

อยางเพียงพอ  เพื่อใหบุคลากรสามารถถายโอนความรูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 
Research  Title : The development of Information Technology Application for 

Knowledge Management in Medium-sized Business 
Organizations 

Author  : Mr. Thongchai   Surinwarangkoon 
Year  : 2012 

………………………………………………………………………… 
 This  research  aims  to  analyze suitable  information  technology  application  
for knowledge management in medium-sized businesses. Research  methodology  uses  
qualitative  analysis.  
 The  sample  of  population  for  this  research  are  400  medium-sized 
businesses  at the middle part of Thailand.  The tools for  this  research  are  
questionnaires  and  statistics  ;  percent,  mean  and  standard  deviation.  Researcher  
also  interview  5  businessmen  in  different business organizations. 
 The  research  result  show  that  almost  of  sample  are  female,  25-34  years  
old  and  graduated  bachelor  degree.  The  most  of  sample have 1-5 years of their 
working experiences. The most of them are business’s employees, for examples, 
secretaries, accountants, financial staffs and section chiefs. 
 The most of medium-sized businesses use information technology applications 
for knowledge management, especially for knowledge storing, capturing, construction, 
using, transfer, and analyzing.   

They provide internet accessibility for their employees in order to study new 
knowledge via internet, articles, journals and other published documents. These 
business organizations also encourage them to capture knowledge via corporation’s 
websites, electronic mail, electronic learning and knowledge discussion to their staffs. 
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These businesses use information technology application for knowledge 
management because of convenience, time saving, usefulness, ease of use and 
accuracy of information. 
 Medium-sized businesses have high level of problem in information technology 
application for knowledge  management.  The  major  problems  for them are  low speed  
of  service, inaccuracy of information, information useless and low technology. 
 However, the  most  of  them are highly satisfied with information technology 
application for knowledge management in their businesses. 
 This  research  suggest  that  the medium-sized businesses  should  provide 
enough channels of information technology application for employee’s knowledge 
capturing. They should promote their staff to construct knowledge by knowledge and 
experience sharing  via information technology application. Their staffs should be 
trained in order to improve data analytical skills and knowledge-base technology using 
for their works. Moreover, The businesses should provide well technology for knowledge 
storing. These corporative knowledge storing system should has ability to connect and 
share information with other knowledge systems. Knowledge management teamwork 
should be set in order to increase knowledge management skills for all employees. 
Finally, the business should provide enough electronic medias and channel for 
knowledge transfer. So all of their staffs can use knowledge in business effectively. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

ในยุคโลกาภิวัติ  องคกรธุรกิจมีการแขงขันกันอยางรุนแรงมากข้ึน  และผลจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก  ภัยธรรมชาติ  การกอการราย  และสภาวะทางการเมืองของไทยมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุริจในทุกภูมิภาคทั่วโลก  

ภายใตความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปจจุบัน  หาก
ผูประกอบการยังคงประกอบธุรกิจแบบเดิมๆ  โดยไมมีการพัฒนารูปแบบวิธีการดําเนินธุรกิจ ให
ทันสมัยเพื่อใหสามารถกาวทันกับสภาพการแขงขัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตองแมนยําในการทําธุรกรรมอยาง
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  จะสงผลใหองคกรนั้นเสียโอกาสอยางมากในการดําเนินธุรกิจ 

ปจจุบันองคกรธุรกิจในประเทศไทยไดมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานในธุรกิจตางๆ  แตองคกรสวนใหญยังไมทราบถึงอิทธิพลของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการความรูในองคกร และไมทราบวาจะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยอยางไรในกระบวนการการจัดการความรูขององคกร 

การวิจัยหาแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ
ขนาดกลางอยางเหมาะสมในประเทศไทย  จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหผูประกอบการธุรกิจของ
ไทยมีการตื่นตัวที่จะพัฒนารูปแบบในการดําเนินธุรกิจและเปนแรงกระตุนใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใชสําหรับการบริหารจัดการความรูในองคกร  และจะสงผลใหองคกร
ตางๆ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนในที่สุด   
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1.2 วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูอยาง
เหมาะสมในธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อวิเคราะหขอด-ีขอเสียของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในแบบตางๆ เพื่อชี้แนวทางการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมตอไป 

1.2.3 เพื่อคนหาแนวทางสําหรับชี้นําใหองคกรธุรกิจเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาระบบการ
จัดการฐานความรูในองคกรใหมีความทันสมัยและสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการบริหารจัดการในองคกร 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การการหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  ผูวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้อาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก เพื่อใหไดขอมูลความตองการ

และความคาดหวังของผูประกอบการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลาง  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางถึงความ
เปนไปไดในการพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูสําหรับ
องคกรธุรกิจขนาดกลางในยุคโลกาภิวัตนอยางเหมาะสมตอไป 

1.3.2 ประชากรท่ีศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาประชากรที่เปนองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย การเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการสุม(Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลางจํานวน 400  แหง นอกจากนี้ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางดานพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในองคกร  จํานวน  5 ราย 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
1.4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ 

ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งรวมแลวคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสาร
โทรคมนาคม 

1.4.2 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม  สราง  จัดระเบียบ  แลกเปล่ียน  และ
ประยกุตใชความรูในองคกร  โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ  เพื่อใหเกิดความรูและ
ปญญาในที่สุด  การจัดการความรูประกอบดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใชโดยองคกรตางๆ 
เพื่อที่จะระบุ  สราง  แสดง  และกระจายความรู  เพื่อประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรู
ภายในองคกร  อันนําไปสูการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.4.3 องคกรธุรกิจ หมายถึง องคกรที่กอตั้งข้ึนเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ที่ทําใหมีการ
ผลิตสินคาและบริการ  มีการซื้อขายแลกเปล่ียน  จําหนายและกระจายสินคา  และมีผลประโยชน
หรือกําไรจากกิจกรรมนั้น ๆ 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้ 

1.5.1 สามารถใหแนวทางพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับการ
จัดการความรูอยางเหมาะสมในธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย 

1.5.2 เพื่อช้ีแนวทางการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สําหรับการจัดการความรูใน
องคกรตอไป 

1.5.3 เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ประกอบธุรกิจใหทันกับการพัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  

11.4 เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีการพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สําหรับการจัดการความรู รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนาในดาน
การจัดการองคกรอยางยั่งยืนตอไป 
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บทที่  2 
 

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเร่ือง  “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎี 

ในยุคที่สารสนเทศไมสามารถตอบสนองความตองการในเร่ืองราวตางๆ  ขององคกรได 
เนื่องจากสารสนเทศมีเปนจํานวนมาก  จึงจําเปนอยางยิ่งตองเปล่ียนรูปจากสารสนเทศใหมาอยูใน
รูปแบบของความรูแทน  ในเม่ือความรูและสารสนเทศมีความแตกตางกัน  ดังนั้นการจัดการ
ความรู (Knowledge management หรือ KM) จึงแตกตางจากการจัดการสารสนเทศ 
(Information Management)  และมีความซับซอนกวามาก  อยางไรก็ตามการจัดการความรูก็ยัง
จําเปนที่ตองนําระบบเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการในระบบ
จัดการความรู   การจัดการความรูเปนอีกหัวขอหนึ่งที่มีการกลาวถึงกันมากในการพัฒนา
ประสิทธิภาพขององคกร เนื่องจากการจัดการความรูเปนการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรโดยอาจ
นําส่ิงที่มีอยูเดิมมาปรับเปล่ียนกระบวนการโดยการดําเนินการนั้นอาจไมจําเปนตองมีการลงทุน
เพิ่มก็ได แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ  เปน
แนวคิดที่สงเสริมใหองคกรพัฒนาศักยภาพของตนเองในการแขงขันดวยการนําระบบการจัดการ
ความรูมาใช 
 2.1.1  ความรู 

ในสวนของความรูก็มีนิยามที่แตกตางกันไปดังที่วอน  โคร  และคณะ ( Von Krogh, 
Ichiro, Nonaka. 2000)  อธิบายไววาความหมายของความรูของแตละคน  แตละองคกรนั้นมี
ความหมายที่แตกตางกัน 
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เลียก ( Lueg, 2001) ใหความหมายของความรูวาความรูไมใชสารสนเทศ  แตความรูมา
จากสารสนเทศ ความรูเปนส่ิงสําคัญที่ใชเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการและสรางจุดแข็ง
ใหแกองคกร ทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวของกับธุรกิจ  

ประเภทของความรูก็เชนเดียวกันที่มีการแบงประเภทกันอยางหลากหลายเชนแบงความรู
ออกเปนความรูสวนบุคคล (Individual knowledge)  และความรูองคกร (Organizational 
knowledge)  การแบงลักษณะนี้พิจารณาจากแหลงของความรูเชนความรูในองคกร (Internal 
knowledge)  และความรูภายนอกองคกร (External knowledge)  องคกรทุกองคกรตองมีการ
ถายโอนความรูไปมาระหวางบุคคลกับองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  องคกรตองการถาย
โอนความรูที่เกี่ยวของกับงานในองคกรเพื่อใหกับพนักงานทั้งเกาและใหมเพื่อใหเขาใจและ
สามารถนําไปใชปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี  ในขณะเดียวกันองคกรก็ตองการถายโอนความรูจาก
พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญใหกลับมาเปนฐานความรูขององคกรเพื่อไมใหความรูนั้นหายไปจาก
องคกรและเปนแหลงสรางความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรดวย  อยางไรก็ตามการถาย
โอนความรูระหวางบุคคลกับองคกรไมใชเร่ืองที่สามารถทําไดงาย  ดังเห็นไดวาองคกรสวนใหญมัก
ประสบกับปญหาในการจัดการอบรม  จัดทํารายงานประจําโครงการ  รายงานประจําปและอ่ืนๆ 
นอกจากนี้องคกรสวนใหญยังประสบปญหาเม่ือพนักงานที่มีความรูหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ลาออกแลวความรูขององคกรก็หายไปพรอมกับการจากไปของพนักงานผูนั้น   

นอกจากนี้ความรูยังมีการแบงออกเปน  2  ประเภทใหญๆ  คือความรูที่เรียกวา  Explicit 
knowledge  ที่เปนความรูที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาเปนตัวอักษร  ฟงกชั่นหรือสมการได 
และความรูที่เรียกวา  Tacit knowledge  ซึ่งไมสามารถเขียนหรืออธิบายได การถายโอนความรู
ประเภทนี้ทําไดยาก  จําเปนตองอาศัยการเรียนรูจากการกระทํา  ฝกฝน  เชน  การสรางความรูที่
เปนทักษะหรือความสามารถสวนบุคคล 

โนนากะและทาเคอิชิ (Nonaka, Takeuchi 1995) ไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางความรูทั้งสองในรูปแบบของการเปล่ียนรูปแบบเปน 4 สวนคือ externalization, 
internalization, socialization และ combination 

Socialization  เปนกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณและสรางความรูที่ในรูปแบบที่
เรียกวา  tacit  knowledge  เชน  ทักษะ  แนวคิด  เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดและทักษะใหมๆ ข้ึน 
 Externalization  เปนกระบวนการเปล่ียนความรูในรูปแบบของ tacit knowledge ใหอยู
ในรูปแบบที่สามารถถายทอดใหเขาใจไดงาย  รวมทั้งสามารถเก็บเปนความรูขององคกรไดเชน
เปล่ียนความรูหรือทักษะใหอยูในรูปแบบของรูปภาพ  แผนผัง  ฟงกชั่นหรือสมการ  เปนตน 
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                                                                     Tacit knowledge     To       Explicit knowledge 
                            Tacit 
                         Knowledge  Socialization    Externalization 

 
From 
 
Explicit   Internalization     Combination 
Knowledge   

 
 

รูปที ่2.1 โมเดลในการเปล่ียนรูปแบบความรูของโนนากะและทาเคอุช ิ
 

Combination เปนกระบวนการรวมความรูในแขนงตางๆ  กันเขาดวยกันเพื่อกอใหเกิดการ
สรางความรูใหม 

Internalization เปนกระบวนเรียนรูจากการกระทําซึ่งเปนการเปล่ียนความรูใหอยูในรูป
ของเอกสาร ใหอยูในรูปของทักษะหรือความสามารถของบุคคลหรือองคกร 
 2.1.2  การจัดการความรู 
 การจัดการความรูไมใชเร่ืองใหมหรือเร่ืองที่ไกลตัว  หลายองคกรอาจเคยประสบปญหาที่
เกี่ยวของกับการ  จัดการความรูมาบางแลวเชนเม่ือผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานที่ใชความรูและทักษะ
พิเศษในการทํางานลาออกหรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถทํางานได  องคกรก็จะประสบปญหาใน
การทํางานทันทีและไมสามารถหาพนักงานคนอ่ืนหรือส่ิงใดมาทํางานทดแทนได   

เม่ือความรูขององคกรแตละองคกรนั้นมีความหมายที่แตกตางกัน  ดังนั้นนิยามของคําวา
การจัดการความรูของแตละบุคคลและองคกรจึงแตกตางกันดวย เชน การจัดการความรูหมายถึง
การจัดการสารสนเทศและความรูที่นับวาเปนส่ิงสําคัญหรือทรัพยสินที่เปนนามธรรม (Intangible 
asset) ที่องคกรตองการใช เปนสวนสําคัญสําหรับสรางความแตกตางใหกับองคกรเม่ือ
เปรียบเทียบกับคูแขงผานกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาใหองคกรมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน 
 ดังนั้นการจัดการความรูในองคกรนั้นไมใชเร่ืองใหม  เพียงแตที่ผานมานั้นการจัดการ
ความรูไมไดมีการเรียกชื่ออยางเปนทางการและการจัดการความรูสวนใหญมาจากการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
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2.1.3  กระบวนการจัดการความรู 
 กระบวนการในการจัดการความรูนั้นมีการจําแนกที่แตกตางกันเชน  Demarest  ไดแบง
กระบวนการจัดการความรูเปนการสรางความรู (Knowledge construction)  การเก็บรวบรวม
ความรู (knowledge embodiment)  การกระจายความรูไปใช (knowledge dissemination)  
และการนําความรูไปใช (use)  ในขณะที่ Turban  และคณะนําเสนอกระบวนการจัดการความรู
เปนลําดับวงกลม  ประกอบดวยการสราง (create)  การจับและเก็บ (capture and store)  การ
เลือกหรือกรอง (refine)  การกระจาย (Distribute)  การใช (Use)  และการติดตาม/ตรวจสอบ 
(Monitor) ดังรูปที่ 2 สวน  Probst  และคณะไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปนการกําหนด
ความรูที่ตองการ (knowledge identification)  การจัดหาความรูที่ตองการ (knowledge 
acquisition)  การสรางพัฒนาความรูใหม (knowledge development)  การถายทอดความรู 
(knowledge transfer)  การจัดเก็บความรู (knowledge storing)  การนําความรูมาใช 
(knowledge utilization)  และกําหนดความสัมพันธในรูปแบบ Mesh ที่แตละกระบวนการมี
ความสัมพันธกัน หากสรุปแลวกระบวนการจัดการความรูประกอบดวยกระบวนการแสวงหา
ความรู การสราง การจัดเก็บ การถายทอดและการนําความรูไปใชงาน   

อยางไรก็ตามกระบวนการจัดการความรูของแตละองคกรมีความแตกตางกันตามลักษณะ
การดําเนินการและองคประกอบอ่ืนๆ  อีกหลายประการเชนลักษณะและงานขององคกร  
โครงสรางองคกร  และเทคโนโลยี  เปนตน ดังนั้น  องคกรแตละองคจําเปนตองพัฒนาโครงสราง
ของกระบวนการจัดการความรูเฉพาะขององคกรเอง 

 

 
 

รูปที ่2.2 กระบวนการจัดการความรูในโมเดลของ Turban และคณะ 
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รูปที ่2.3 กระบวนการจัดการความรูในโมเดลของ Probst และคณะ 

 
2.1.4  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546 : 534)  ไดใหนิยามไว  ดังนี้ 
 เทคโนโลยี  หมายถึง  วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
 Turban  et  al. (2006 :  21)  ไดใหนิยามไววา  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  
Technology)  หมายถึง  ชุดของระบบคอมพิวเตอร  ที่นํามาใชภายในองคการ  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่ประกอบดวย  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  ฐานขอมูล  
เครือขายและโทรคมนาคม  รวมทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  โดยถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงค
ดานการแลกเปล่ียนขอมูลและสารสนเทศ  และจากความหมายขางตนสามารถกําหนดโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกอบดวยสวนตางๆ  ดังนี ้
  2.1.4.1 ฮารดแวร  (Hardware) คือ  ชุดของอุปกรณ  เชน  จอมอนิเตอร  
(Monitor)  หนวยประมวลผล (Processor)  แผงแปนอักขระ (Keyboard)  และเคร่ืองพิมพ 
(Printer)  ที่ถูกนํามาใชรวมกัน  เพื่อการรับเขาขอมูลและสารสนเทศ  การประมวลผล  และการ
สงผลลัพธออกทางจอมอนิเตอรหรือเคร่ืองพิมพ 
  2.1.4.2  ซอฟตแวร (Software) คือ  ชุดคําส่ังสําหรับการประมวลผลของ
ฮารดแวร 
  2.1.4.3 ฐานขอมูล (Database) คือ  ชุดของแฟมขอมูล  และตาราง
ความสัมพันธที่ใชจัดเก็บขอมูล  ซึ่งมีความหมายเกี่ยวของและสัมพันธกัน 
  2.1.4.4 เครือขายและโทรคมนาคม (Network & Telecommunication)  คือ  ชุด
ของอุปกรณเชื่อมตอระบบที่มีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรที่แตกตาง
กัน  ซึ่งอาจมีการส่ือสารขอมูลทางไกล  และในบางคร้ังอาจใชระบบไรสาย (Wireless  System) 
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  2.1.4.5 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Devices)  คือ  อุปกรณวงจรไฟฟา
บนเครือขายทั้งในรูปแบบใชสายและไรสาย  ที่ถูกนํามาใชรวมสวนประกอบขางตนเพื่อแลกเปล่ียน
ขอมูลของระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล 

2.1.5  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 คาร (Carr,  2549)  ไดวิเคราะหถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ซึ่งสรุป
ความเปล่ียนแปลงไดเปน  3  ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1  องคการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการงานประจําวัน 
(Routine  Work)  ที่เกิดข้ึนซ้ําๆ  กันในทุกวันทําการ  เพื่อสรางระบบอัตโนมัติดานตางๆ  เชน  
ระบบอัตโนมัติดานการผลิตและการบัญชี  เปนตน  ในระยะนี้ฮารดแวรและซอฟตแวรถูกผลิตข้ึน
ใชสําหรับงานเฉพาะอยาง  ขีดความสามารถในการใชงานต่ําและราคาสูง  ดังนั้น  จึงมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะในองคกรธุรกิจขนาดใหญเทานั้น 
 ระยะที่ 2  องคการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะของเทคโนโลยีที่มีกรรมสิทธิ์ 
(Proprietary  Technology)  เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  โดยมีการลงทุนในสวนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากและพยายามรักษาความเปนผูนําดานเทคโนโลยีไว  ในระยะนี้
ฮารดแวรและซอฟตแวรถูกผลิตข้ึนใชสําหรับงานเฉพาะอยาง  แตไดมีการขยายตัวของขอบเขต
การใชงานไปยังหนาที่งานอ่ืนๆ  ขีดความสามารถในการใชงานสูงข้ึน  อีกทั้งมีราคาสูง  ดังนั้น  จึง
นิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะในองคกรธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลาง 
 ระยะที่ 3  องคการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะของเทคโนโลยีที่เปนโครงสราง
พื้นฐาน(Infrastructural  Technology)  มีการใชงานรวมกันระหวางองคการบนพื้นฐานของระบบ
เครือขาย  อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรยังอยูในฐานะสินคาโภคภัณฑ 
(Commodity)  ที่มีประสิทธิภาพการใชงานสูง  ราคาถูก  และสามารถซื้อหาไดงาย  และมีความ
จําเปนตอการใชงาน  แตไมสงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขันใดๆ  ทั้งส้ิน  ในระยะนี้
ฮารดแวรและซอฟตแวรถูกผลิตข้ึนใชงานที่ครอบคลุมทั้งองคการและระหวางองคการ  ขีด
ความสามารถในการใชงานสูง  และราคาต่ํา  อันเนื่องจากการผลิตในปริมาณมากบนมาตรฐาน
เดียวกัน  และสามารถนํามาใชงานรวมกัน (Collaboration)  ได  ดังนั้นจึงมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางแพรหลายทั้งภายในองคกรธุรกิจขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2.1.6  ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
 จากการเปล่ียนบทบาทดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ทั้ง  3  ระยะขางตน  
สามารถวิเคราะหถึงผลประโยชนที่องคการควรจะไดรับจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดังนี้ 
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  2.1.6.1 เปนการสรางองคการแหงการเรียนรู  โดยบุคลากรสามารถเรียนรูการใช
ชุดคําส่ังของระบบประยุกต  เพื่อการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชนอยางตอเนื่อง 
  2.1.6.2 เปนการสรางความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน  การจัดการ  และการ
ตัดสินใจ  ตลอดจนมีการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณ 
  2.1.6.3 เปนการสรางและธํารงรักษาความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
  2.1.6.4 เปนการเพิ่มรายไดใหกับองคการทั้งในทางตรงและในทางออม 
  2.1.6.5 เปนการลดคาใชจายดานแรงงานและลดการใชทรัพยากรที่ซ้ําซอนลง 
  2.1.6.6 เปนการเพิ่มคุณภาพของสินคาหรือบริการเพื่อใหไดมาตรฐานที่ได
กําหนดไว 
  2.1.6.7 เปนการสรางความแตกตางระหวางองคการ  สําหรับองคการที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและองคการที่ไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสายตาของผูบริโภค 
  สรุปไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ  ซึ่งประกอบดวย
สวนประกอบทั้ง  5  สวน  ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.1.4  ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการรวบรวม  
จัดเก็บ  ประมวลผลขอมูล  ความรู  และสารสนเทศ  เพื่อนํามาใชสําหรับการดําเนินงานภายใต
กระบวนการทางธุรกิจตางๆ   

2.1.7  คุณลักษณะของสารสนเทศ 
 เชลลีและคณะ (Shelly, Et al. 2002) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมี
คุณภาพควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  2.1.7.1 ถูกตองแมนยํา (Accurate)  สารสนเทศที่มีความถูกตองจะตอง
ปราศจากขอผิดพลาด (Error)  ใดๆ  อยางไรก็ตามถาขอมูลที่ปอนเขาสูกระบวนการประมวลผลไม
ถูกตอง  ก็อาจกอใหเกิดสารสนเทศที่ไมถูกตองได 
  2.1.7.2  สมบูรณครบถวน (Complete) สารสนเทศที่มีความสมบูรณจะตอง
ประกอบดวยขอเท็จจริง (fact) ที่สําคัญอยางครบถวน 
  2.1.7.3  เขาใจงาย (Simple)  สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตองเขาใจงาย  ไม
ซ้ําซอนตอความเขาใจ  กลาวคือตองไมแสดงรายละเอียดที่ลึกมากเกินไป  เพราะจะทําใหผูที่ใชใน
การตัดสินใจสับสนและไมสามารถตัดสินไดวาขอมูลหรือสารสนเทศใดมีความจําเปนจริงๆ 
  2.1.7.4  ทันตอเวลา (Timely)  สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกตองแลว  
ขอมูลตองทันสมัยและรวดเร็ว  ทันตอเวลาและความตองการของผูใชในการตัดสินใจ 
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  2.1.7.5  เชื่อถือได (Reliable)  สารสนเทศที่เชื่อถือไดข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือ
ของวิธีการรวบรวมขอมูลที่นําเขาสูระบบ 
  2.1.7.6  คุมราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะตองมีความประหยัด  
เหมาะสมคุมคากับราคา  ผูบริหารมักจะพิจารณาถึงคุณคาของสารสนเทศกับราคาที่จะตองจาย
เพื่อการไดมาซึ่งสารสนเทศนั้นๆ 
  2.1.7.7  ตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศจะตองตรวจสอบความถูกตองได 
กลาวคือผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลเพื่อความม่ันใจวามีความถูกตองตอการนําไปตัดสินใจได  
ซึ่งอาจมีการตรวจสอบขอมูลโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลลักษณะเดียวกันจากแหลงขอมูล
หลายๆ  แหลง 
  2.1.7.8  ยืดหยุน (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นควรจะสามารถนําไปใชได
ในวัตถุประสงคที่แตกตางกันหลายๆ  ดาน 
  2.1.7.9  สอดคลองกับความตองการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตอง
มีความสอดคลองตามวัตถุประสงคและสนองตอความตองการของผูใชเพื่อการตัดสินใจ 
  2.1.7.10  สะดวกในการเขาถึง (Accessible) สารสนเทศจะตองงายและสะดวก
ตอการเขาถึงขอมูลตามระดับสิทธิของผูใช  เพื่อจะไดขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูกตองตามรูปแบบ
และทันตอความตองการของผูใช 
  2.1.7.11  ปลอดภัย (Secure) สารสนเทศจะตองถูกออกแบบและจัดการใหมี
ความปลอดภัยจากผูที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลหรือสารสนเทศนั้น 

2.1.8  อินเทอรเน็ต 
 อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก  ซึ่งเครือขายคอมพิวเตอร  
หมายถึงกลุมของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ  ที่เชื่อมตอส่ือสารดวยฮารดแวรและ
ซอฟตแวร 
 ในป  ค.ศ.  1991  Tim  Berners-Lee  นักเขียนโปรแกรมที่ทํางานในสถาบัน  CERN  ซึ่ง
เปนหองปฏิบัติฟสิกสแหงยุโรปที่ประเทศสวิตเซอรแลนด  ไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหอินเทอรเน็ตใช
งานไดงายข้ึน  และชวยใหผูใชสามารถสรางเอกสารบนอินเทอรเน็ตที่เรียกวา  เว็บเพ็จ (Web  
Pages)  ที่สามารถเชื่อมโยง (Link)  ไปยังเอกสารที่เกี่ยวของกันได  การเชื่อมโยงเอกสารนี้เรียกวา  
ไฮเปอรลิงก (Hyperlinks) ผูใชสามารถเชื่อมโยงเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งที่อยูใน
คอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันหรืออีกเคร่ืองหนึ่งที่อยูในตางประเทศไดอยางรวดเร็ว  กลุมของเอกสาร
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ที่เปนไฮเปอรลิงกนี้รูจักกันโดยทั่วไปวา  World  Wide  Web  และตําแหนงของอินเทอรเน็ตที่
ประกอบไปดวยเอกสารที่เปนไฮเปอรลิงกเรียกวา  เว็บไซต (Web Sites) 
 เว็บเพจ (Web  Pages) คือเอกสารที่เปนไฮเปอรเท็กซ (Hypertext)  หรือไฮเปอรมีเดีย 
(Hypermedia)  ซึ่งไฮเปอรมีเดียเปนส่ือประสมตางๆ  ที่ใชในการเชื่อมโยงขอมูล  อาจอยูในรูปของ
ขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคล่ือนไหว  หรือเสียง 

2.1.9  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 
 ในเร่ืองของการจัดการความรูนั้น มีงานวิจัยจํานวนมากที่พยายามอธิบายความสัมพันธ
และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู  ดังที่ปรากฏวาเปนเร่ืองราวจํานวน
มากที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แมวาการจัดการความรูจะเปนกระบวนการไมใชเทคโนโลยี  แตเทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายวา
เปนปจจัยแหงความสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ  องคกร
สวนใหญจึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลตอความสําเร็จในระบบ
การจัดการความรูเขามาเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการความรูทั้งในสวนของพนักงานและองคกร
ธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวย  
เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน 
(Collaboration Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) 

เทคโนโลยีการส่ือสารชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ  ไดงายข้ึน  สะดวกข้ึน 
รวมทั้งสามารถติดตอส่ือสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  คนหาขอมูล  สารสนเทศและความรูที่
ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต  เอ็กซตราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 

เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ตัวอยางเชนโปรแกรมกลุม groupware ตางๆ หรือ
ระบบ Screen Sharing เปนตน 

เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ   
จะเห็นไดวาเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดการความรูขององคกรนั้นประกอบดวย

เทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการตางๆ ในการจัดการความรูใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไป
ไดเชนมีระบบฐานขอมูลและระบบการส่ือสารที่ชวยในการสราง  คนหา  แลกเปล่ียน  จัดเก็บ
ความรู  อยางไรก็ตามในปจจุบันมีซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูโดยเฉพาะที่เรียกวา 
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Know-ware  เชน  ระบบ Electronic document management หรือ Enterprise knowledge 
portal นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของในการจัดการความรูดังแสดง 
ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2.1 ตัวอยางเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรูของ Bollinger และ Smith 
Tool category 

 
Tool 

Technology 
Hardware technologies 
 
 
Software and database  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboration tools 
 
 
 
 
Intelligent tools 

Investment in information technology (IT) 
Networks 
Intranet 
 
tools Knowledge-based systems (KBS) 
Collaborative hypermedia for documentation of 
discussions 
Learned lessons databases 
Data warehouses 
Databases for classification, codification, and 
categorization of information 
Storage of e-mail threads to create a repository of best 
practices 
Corporate memory databases also known as knowledge 
archives 
Corporate yellow pages such as the Deere & Co. 
“People who know”' project 
Employee home pages on an intranet 
 
Electronic meeting systems 
Video-conferencing 
GroupWare 
Electronic bulletin boards 
 
Decision support tools using neural networks 
Virtual reality 
Genetic algorithms 
Intelligent agents 
Internet search engines 
Knowledge mapping 
 

 
2.1.10  ปญหาการจัดการความรู 

 เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถแลกเปล่ียน
ความรู ความคิดเห็นกันไดงายยิ่งข้ึน  แตส่ิงเหลานี้จะเปนจริงไมไดหากไมมีแหลงขอมูลหรือผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความยินดีในการแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นกับผูอ่ืน ดังนั้นปญหา
เทคโนโลยีในเร่ืองของการเรียนรูไมใชเกิดจากปญหาในเร่ืองของเทคโนโลยีเทานั้น ยังเปนปญหาที่
ตัวบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการแลกเปล่ียนและแบงปนความรู แมวาบุคลากรทุกคน 
รูวาการแบงปนความรูเปนส่ิงที่ดี  และการแบงปนความรูนั้นไมไดทําใหความรูลดนอยลงเลยแต
กลับยิ่งทําใหความรูนั้นเพิ่มพูนข้ึน  แตหลายคนยังมีความกังวลในการแบงปนความรูกับผูอ่ืน  เชน
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ความกังวลวาตัวเองจะลดบทบาทและความสําคัญลงหลังจากที่แบงปนความรูใหกับผูอ่ืน  องคกร
จําเปนตองมีมาตรการและนโยบายที่สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานยินดีในการแลกเปล่ียน
ความรู  การกระจายความรูเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทั้งของบุคลากรและองคกรเอง 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง  “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 
 2.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ชฏารัตน  สุขศีล (2551) ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการจัดการ
ความรูกับผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑผาไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม  พบวา  การ
จัดการองคความรูและถือวาเปนส่ิงสําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกร ดังนั้น ในชวง 
3-5 ปที่ผานมา หลายองคกรจึงใหความสนใจเปนพิเศษ กับการจัดการองคความรูที่มีอยูดวยการ
สรางและตอยอดใหมีมูลคาและคุณคามากข้ึน  เพื่อใหรูเทาทันกับผูประกอบการในประเทศอ่ืน 
ทั้งนี้พบวาประธานกลุมธุรกิจผลิตภัณฑผาไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการ
จัดการความรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดาน
การนําความรูมาใช และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการกําหนดความรูที่ตองการ ดานการ
จัดหาความรูที่ตองการ และดานการถายทอดความรู นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ
มีผลการดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา 
ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา ประธานกลุมธุรกิจผลิตภัณฑผา
ไหมที่มีทุนดําเนินการและที่มาของแหลงเงินทุนแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิภาพการจัดการความรู ดานการกําหนดความรูที่ตองการ และดานการจัดหาความรูที่
ตองการแตกตางกัน  ประธานกลุมธุรกิจผลิตภัณฑผาไหมที่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิ จ 
จํานวนสมาชิกในกลุม ทุนดําเนินการ และที่มาของแหลงเงินทุนแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน จากการวิเคราะห
ความสัมพันธและผลกระทบ พบวา (1) ประสิทธิภาพการจัดการความรู ดานการจัดหาความรูที่
ตองการมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดาน
ลูกคา และดานกระบวนการทํางานภายใน (2) ประสิทธิภาพการจัดการความรูดานการสราง
พัฒนาความรูใหม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดาน
การเงิน และดานกระบวนการภายใน (3) ประสิทธิภาพการจัดการความรูดานการจัดเก็บความรูมี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงินและ ดาน
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กระบวนการภายใน (4) ประสิทธิภาพการจัดการความรูดานการนําความรูมาใชมีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ
ภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา และ (5) ประสิทธิภาพการจัดการความรูดานการกําหนด
ความรูที่ตองการ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานดานกระบวนการ
ภายใน โดยสรุป ประสิทธิภาพการจัดการความรู มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก ตอผลการ
ดําเนินงานธุรกิจผลิตภัณฑผาไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น ประธานกลุมธุรกิจผลิตภัณฑ
ผาไหมจึงควรนําขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนาและสรางองคความรู และปรับปรุงผลการดําเนินงาน และใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑผาไหมในเขตจังหวัดมหาสารคามใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน จน
สามารถกาวสูตลาดและตอสูกับคูแขงขันในตลาดภายในและภายนอกประเทศได 
 มัณฑนา  ศิริเอก (2555)  ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความพรอมการจัดการความรูมาใช
ในธุรกิจจําหนายรถยนตของกลุมบริษัท ไทยรุง พารทเนอรส จํากัด  พบวา  บุคลากรสวนใหญของ
กลุมบริษัท ไทยรุง พารทเนอรส จํากัด มีความพรอมการจัดการความรูโดยรวม อยูในระดับปาน
กลางถึงมาก ผลการเปรียบเทียบความพรอมการจัดการความรูในธุรกิจจําหนายรถยนตของกลุม
บริษัทไทยรุง พารทเนอรส จํากัด พบวา  บริษัทที่แตกตางกันมีความพรอมการจัดการความรูใน
องคการในภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน  ฝายงานที่แตกตางกันมีความพรอมการ
จัดการความรูในองคการในภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตาง  ตําแหนงงานที่แตกตางกัน 
มีความพรอมการจัดการความรูในองคการดานทัศนคติที่แตกตางกัน  อายุงานที่แตกตางกันมี
ความพรอมการจัดการความรูในองคการดานภาวะผูนําที่แตกตางกัน  และระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีความพรอมการจัดการความรูในองคการดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
แตกตางกัน 
 พนามาศ ตรีวรรณกุล (2547)  ทําการวิจัยเร่ืองการถายทอดความรูหลักสูตร  การผลิต
มะขามหวาน  และธุรกิจชุมชน  พบวา  เกษตรกรเขารับการฝกอบรม 120 คน 2 ใน 3 เปนชาย มี
อายุเฉล่ีย 49 ปมากกวาคร่ึง สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2 
คน พื้นที่ปลูกมะขามหวานเฉล่ีย 16.14 ไรเกษตรกรมีความรูดานการผลิตมะขามหวานเพิ่มข้ึน
ภายหลังเขารับการอบรม ในเร่ืองลักษณะพันธุการคัดเลือกพันธุการขยายพันธุ การดูแลรักษาชวง
การติดดอกออกผล โรคและแมลงศัตรูมะขามหวาน การใชปุย และสารเคมี และวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว สําหรับดานธุรกจิชุมชนเกษตรกรมีความรูเพิ่มมากข้ึนหลังเขารับการอบรมในเร่ืองการ
วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การบริหารจัดการกลุมและเครือขาย การบริหาร 
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การผลิตและการตลาด การบริหารการเงิน  การบัญชี และแผนธุรกิจ การยอมรับภายหลังการเขา
อบรมหลักสูตรการผลิตมะขามหวาน เกษตรกรคร่ึงหนึ่งอยูในข้ันลองนําความรูการผลิตมะขาม
หวานไปปฏิบัติบางสวนในเร่ืองการตัดแตงกิ่ง การชักนําใหทิ้งใบ การใหน้ํา การใชปุยและสารเคมี 
และมีเกษตรกรเพียง 1 ใน 4 ที่นําความรูการผลิตมะขามหวานไปปฏิบัติทั้งหมด การยอมรับ
ภายหลังการเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ธุรกิจชุมชน เกษตรกรบางรายสนใจหาขอมูล ขาวสาร
เพิ่มเติมในเร่ืองแผนธุรกิจ การบริหารการผลิต และการบริหารตลาด บางรายอยูในชวงไตรตรองถึง
การบริหารจัดการกลุมหรือเครือขาย และการบริหารการเงิน  การบัญชี ที่จะเปนประโยชนในการ
ผลิตและการจําหนายมะขามหวาน และมีเกษตรกร 1 ใน 3 มีการนําความรูไปปฏิบัติแลวในเร่ือง
การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรค 

ดารรัตน ล้ีเสริมสุขสิริ (2553)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดวย
การเรียนรูจากการปฎิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสรางพลวัตการเรียนรูสําหรับพนักงานธนาคาร
พาณิชย  พบวา  องคประกอบของรูปแบบการจัดการความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติแบบ
ผสมผสานเพื่อเสริมสรางพลวัตการเรียนรูสําหรับพนักงานธนาคารพาณิชย  ประกอบดวย 6 
องคประกอบ คือ 1) กลุมสมาชิกพนักงานธนาคาร 2) ปญหาในงานธนาคาร 3) วัฒนธรรมองคกร
ธนาคาร 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผูเชี่ยวชาญ และ 6) ทีมการจัดการความรู  ข้ันตอนการ
เรียนรูของรูปแบบการจัดการความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสราง
พลวัตการเรียนรูสําหรับพนักงานธนาคารพาณิชย มี 6 ข้ัน คือ 1) ข้ันปฐมนิเทศและจัดตั้งกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ 2) ข้ันกําหนดปญหาในงานแตละกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 3) ข้ันการแลกเปล่ียน
เรียนรูในงานธนาคาร 4) ข้ันการสรางองคความรูในงานธนาคาร 5) ข้ันการปฏิบัติจริงในงาน
ธนาคาร และ 6) ข้ันการวัดและการประเมินผล ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของกลุมซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมการรวมมือของกลุม พฤติกรรมการส่ือสารของกลุม และพฤติกรรมพันธะ
สัญญาของกลุม ผลคะแนนการประเมินตนเองดานพฤติกรรมหลังการทํากิจกรรมการจัดการ
ความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติแบบผสมผสานสูงกวากอนทํากิจรรมอยางมีนัยสําคัญ 

2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 บอรกฮอฟ (Borghoff, et al. 1997)  ทําการวิจัยเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู  พบวา  ความรูนับเปนทรัพยสินที่มีคามากที่สุดขององคกร  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยสนับสนุนและเพิ่มพูนความรูขององคกร  เทคโนโลยีสารสนเทศแตละประเภทมีความเหมาะ
สําหรับการจัดการความรูแตละลักษณะ 
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 ฮูเซยิน  (Huseyin, 2005)  ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความสามารถในการ
จัดการความรูและผลการประกอบการขององคกรธุรกิจแบบผสมผสาน  พบวา  ปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรชวยสงเสริมความสามารถในการจัดการความรูขององคกร  
ความสามารถในการจัดการความรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ลูกคา  และความรูสําหรับการ
จัดการขององคกร  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับผลการประกอบการ
ขององคกรผานส่ือสําหรับการจัดการความรู 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้อาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก  และใชขอมูลการวิจัยเชิง
ปริมาณมาประกอบ  เพื่อใหไดขอมูลความตองการและความคาดหวังของผูประกอบการในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาค
กลาง  โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางถึงความเปนไปไดในการพัฒนารูปแบบการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูสําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลางในยุคโลกาภิวัตน
อยางเหมาะสม 
 ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  ดังตอไปนี้  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3.1  แสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 

ออกแบบและพัฒนา 
แบบสอบถาม 

วิเคราะหและสรุป 

แจกแบบสอบถาม  และสัมภาษณ 

รวมรวมขอมูล 
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การดําเนินงาน  ข้ันตอนแรกเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง  จากนั้นออกแบบและพัฒนา
แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและการออกแบบคําถามสําหรับการ
สัมภาษณผูประกอบการ  คณะวิจัยทําการแจกแบบสอบถามและดําเนินการสัมภาษณ  และ
รวบรวมขอมูล  เม่ือไดขอมูลความตองการแลว  ข้ันตอนตอไปคือการวิเคราะหขอมูล  และนํา
ขอมูลมาสรุปผลเปนรายงานวิจัย   
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาประชากรที่เปนองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย  ซึ่งประชากรองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลาง ในป พ.ศ.2554 มีจํานวน 
7,561 แหง  การเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใหโอกาสไมเทากัน (Non-
Probability  Sampling)  ซึ่งวิธีที่เลือกใชคือการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก  โดยเลือก
สอบถามจากองคกรธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลางที่มีประสบการณในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรเทานั้น จํานวน  400  แหง  นอกจากนี้ผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลาง  ซึ่ง
เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เพื่อสัมภาษณจํานวน  5  ราย 

 
3.3 การรวบรวมขอมูล 
 
 สําหรับขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง  ดังนี้ 
 3.3.1 การเก็บขอมูลจากผูประกอบการโดยใชแบบสอบถาม  โดยออกแบบสอบถาม
เพื่อเก็บขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  กระบวนการการจัดการความรู  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  เหตุผลและปญหาของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรูในองคกร  และขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร ซึ่งมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
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  3.3.1.1 วิธีการสุมตัวอยาง  ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากองคกรธุรกิจ
ขนาดกลาง  งานวิจัยนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใหโอกาสไม เทากัน  (Non-Probability  
Sampling)  โดยวิธีที่เลือกใชคือการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก  โดยเลือกสอบถามจาก
องคกรธุรกิจขนาดกลางที่มีประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรเทานั้น 
  3.3.1.2  ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล  การวิจัยมีการดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูประกอบการระหวางวันที่  1 - 31  กรกฎาคม  2555 โดยรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากสําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลาง  400  ชุด 
 3.3.2   การเก็บขอมูลจากผูประกอบการโดยการสัมภาษณ  เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรมาใชในปจจุบัน  ปญหาของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในอนาคต  และขอเสนอแนะตอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูขององคกรในอนาคต 
  3.3.2.1  การเลือกกลุมตัวอยาง  การวิจัยนีสั้มภาษณผูประกอบการที่เปนองคกร
ธุรกิจขนาดกลางในเขตภาคกลาง  จํานวน  5  ราย 
  3.3.2.2  ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล  การวิจัยมีการดําเนินการวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจระหวางวันที่  1 - 31  สิงหาคม  2555 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.4.1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการ   
  3.4.1.1  คําถามในแบบสอบถาม  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  กระบวนการการ
จัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  เหตุผลและ
ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ความพึงพอใจตอการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ซึ่งแบงออกเปน  5  สวน  ดังนี้ 
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  สวนที่ 1  ประกอบดวย  คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประสบการณทํางานในองคกรปจจุบัน  และกลุมงานที่ปฏิบัติ 
  สวนที่  2  ประกอบดวย  คําถามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู  และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ไดแก  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดความรูในกระบวนการการจัดการความรู  ชองทางที่สงเสริมใหพนักงานขององคกร
หาความรู  วิธีการสรางความรู  การจัดเก็บความรู  การประยุกตใชความรู  และการถายโอน
ความรู 
  สวนที่  3  ประกอบดวย  คําถามเกี่ยวกับเหตุผลที่องคกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรูในองคกร  และปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกร   
  สวนที่  4  ประกอบดวย  คําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ไดแก  ปจจัยคุณภาพของการใหบริการ  ความ
ถูกตองของขอมูล  ความสะดวกรวดเร็ว  ความทันสมัยของเทคโนโลยี  การใหบริการขอมูล  
ความรู  และการนําความรูไปใชประโยชน 
  สวนที่   5  ประกอบดวย  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ในอนาคต 
  3.4.1.2  ความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ    ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบแบบสอบถาม
ในดานเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถามกอนนําไปใช  และ
ไดนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง  เพื่อทดสอบวาคําถามแตละสวนสามารถส่ือความหมายไดตรง
ตามวัตถุประสงค  และเขาใจงาย  หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  เม่ือไดพัฒนา
แบบสอบถามเสร็จส้ินแลวจึงนําไปใชเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง 
 3.4.2  คําถามสําหรับการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง   ผูวิจัยใชการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured  Interview)  โดยผูวิจัยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ 
(Interview Guide) ดังนี้  คําถามเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกรมาใชในปจจุบัน  ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรในอนาคต  และขอเสนอแนะตอรูปแบบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในอนาคต   

เม่ือผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสัมภาษณที่ไดออกแบบไวแลว  ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไป
ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบในดานเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษา และโครงสรางของ
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แบบสอบถามกอนนําไปใช  และไดนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง  เพื่อทดสอบวาคําถามแตละ
สวนสามารถส่ือความหมายไดตรงตามวัตถุประสงค  และเขาใจงาย  หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง  เม่ือไดพัฒนาแบบสัมภาษณเสร็จส้ินแลวจึงนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  โดยจําแนกเปน 2  สวน  ดังนี้ 

3.5.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive  Method)  เปนการศึกษาขอมูลทั่วไป
ของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรธุรกิจขนาดกลาง  โดยผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการจัดระเบียบขอมูล  หาคารอย
ละ  คาเฉล่ีย  และการแจกแจงความถี่  เปนตน 

3.5.2  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative  Method)  เปนการนําขอมูลที่รวบรวม
ไดมาวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอองคกรธุรกิจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกร  เหตุผลและปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  และระดับความพ ึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  โดยไดทําการกําหนดคะแนนตามระดับความสําคัญ  ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  ดังนี้ 

 ปจจัยที่มีผล  มากที่สุด มีคะแนนเทากับ 5 
   มาก  มีคะแนนเทากับ 4 
   ปานกลาง มีคะแนนเทากับ 3 
   นอย  มีคะแนนเทากับ 2 
   นอยที่สุด มีคะแนนเทากับ 1 

 จากนั้นนําคาที่ไดไปหาคาเฉล่ีย (Mean)  และนําคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคาเฉล่ียออกเปนชวง  ดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ, 
2551 : 75) 

คาเฉล่ีย ระหวาง 4.50 – 5.00  กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด   หรือเห็นดวยอยางยิ่ง 
คาเฉล่ีย ระหวาง 3.50 – 4.49  กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก   หรือเห็นดวย 
คาเฉล่ีย ระหวาง 2.50 – 3.49  กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง หรือไมแนใจ 
คาเฉล่ีย ระหวาง 1.50 – 2.49  กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย   หรือไมเห็นดวย 
คาเฉล่ีย ระหวาง 1.00 – 1.49  กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด   หรือไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาแบงออกเปน  2  สวนคือ  สวนแรกเปนผลการศึกษาที่ไดจากการสอบถาม
องคกรธุรกิจขนาดกลางตัวอยางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  และในสวนที่สองเปนผลการศึกษาที่ได
จากการสัมภาษณผูประกอบการองคกรธุรกิจขนาดกลางจํานวน 5  จากนั้นเปนการอภิปรายผล
และการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง  ซึ่งผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาจากการสอบถามองคกรธุรกิจขนาดกลาง 
 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  กระบวนการการจัดการความรู และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร เหตุผลและปญหาของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรูในองคกร และขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ดังตอไปนี้ 

 
4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  ไดแกขอมูล  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประสบการณการ

ทํางานในองคกรปจจุบัน  และกลุมงานที่ปฏิบัติ  ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้ 
  4.1.1.1 ดานเพศ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 59.5 สวน
ที่เหลือเปนเพศชายรอยละ  40.5  ดังแสดงในตารางที่  4.1 
ตารางท่ี 4.1  เพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 162 40.5 
หญิง 238 59.5 
รวมทั้งหมด 400 100.0 
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ภาพท่ี 4.1  กราฟแสดงเพศของกลุมตัวอยาง 

 
4.1.1.2 ดานอาย ุ พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง  25-34  ป  รอย

ละ 60.25  ถัดมาไดแก  ชวงอายุนอยกวา  25  ป  รอยละ  21.00  ชวงอายุ  35-44  ป  รอยละ  
8.25  ชวงอายุ 45-54 ป รอยละ 7.75  และสวนผูที่มีอายุอยูในชวง  55  ปข้ึนไป  มีสัดสวนนอย
ที่สุด  เพียงรอยละ  2.75  เทานั้น  ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2  ชวงอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 25 ป   84 21.00 
25-34 ป 241 60.25 
35-44 ป  33  8.25 
45-54 ป 31 7.75 
55  ขึ้นไป 11 2.75 
รวมทั้งหมด 400 100.0 

 
ภาพท่ี 4.2  กราฟแสดงชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
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4.1.1.3 ดานการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศกึษาระดับปริญญา
ตรี  รอยละ  69.50 ถัดมาไดแก  ผูมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 22.50 ผูมีการศึกษา
ปริญญาโท รอยละ 5.00 และผูมีการศึกษาปริญญาเอก รอยละ 3.00 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3  การศึกษาของกลุมตัวอยาง 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา ปริญญาตรี   90 22.50 
ปริญญาตรี 278 69.50 
ปริญญาโท   20  5.00 
ปริญญาเอก                 12 3.00 
รวมทั้งหมด 400 100.0 

 

 
ภาพท่ี 4.3  กราฟแสดงการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

 
4.1.1.4 ดานประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน  พบวา  กลุมตัวอยาง

สวนใหญประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน 1-5 ป  รอยละ  50.25  ถัดมาไดแก 5-10 ป  
รอยละ 26.25 มากกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 15.25  และต่ํากวา 1 ป รอยละ 8.25  ตามลําดับ  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  ประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน 
การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 1 ป   33 8.25 
1-5 ป 201 50.25 
5-10 ป 105 26.25 
มากกวา 10 ปขึ้นไป   61 15.25 
รวมทั้งหมด 400 100.0 

 
ภาพท่ี 4.4  กราฟแสดงประสบการณการทํางานของกลุมตัวอยาง 

 
4.1.1.5 ดานกลุมงานที่ปฏิบัติ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดต่ํากวา  

10,000  บาทตอเดือน  รอยละ  30.8  ถัดมา  ไดแกกลุมตัวอยางที่มีรายไดอยูในชวง  10,000-
15,000  บาทตอเดือน  มีสัดสวนรอยละ  28.0  และในชวง  15,001-30,000  บาทตอเดือน  รอย
ละ  26.0  ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
ตารางท่ี 4.5  กลุมงานที่ปฏิบัติของกลุมตัวอยาง 

กลุมงานที่ปฏิบัติ  จํานวน (คน) รอยละ 
ผูบริหาร 21 5.25 
หัวหนาฝาย 80 20.00 
กลุมงานเลขานุการและธุรการ 134 33.50 
กลุมงานพัฒนามัลติมีเดีย 0 0 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 11 2.75 
กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย 35 8.75 
อื่น ๆ 119 29.75 
รวมทั้งหมด 400 100 
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ภาพท่ี 4.5  กราฟแสดงกลุมงานที่ปฏิบัต ิ

 
 4.1.2 กระบวนการการจัดการความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูในองคกร   

จากการสํารวจกลุมตัวอยางองคกรธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด  400 ตัวอยาง พบวา องคกร
ธุรกิจขนาดกลางใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู การหาความรู การสรางความรู 
การวิเคราะหความรู การจัดเก็บความรู การประยุกตใชความรู และการถายโอน ดังตอไปนี้ 

4.1.2.1 การใช เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู   พบวา มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันจัดเก็บความรู รอยละ 73.75 ถัดมาไดแก  ข้ันการหาความรู รอยละ 
57.25 ข้ันสรางความรู รอยละ 56.75 ข้ันการประยุกตใชความรู รอยละ 48.75 ข้ันการถายโอน
ความรู รอยละ 47.75 และข้ันการวิเคราะหความรู รอยละ 43.50 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 
4.6 
ตารางท่ี 4.6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู 

การจัดการความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.ขั้นการหาความรู 229 57.25 
ข.ขั้นสรางความรู 227 56.75 
ค.ขั้นการวิเคราะหความรู 174 43.50 
ง.ขั้นการจัดเก็บความรู 295 73.75 
ฉ.ขั้นการประยุกตใชความรู 195 48.75 
จ.ขั้นการถายโอนความรู 191 47.75 
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               ภาพท่ี 4.6 กราฟแสดงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู 
 
 

4.1.2.2 การสงเสริมใหพนักงานขององคกรหาความรู พบวา มีการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อหาขอมูลภายนอกสูงถึง  รอยละ 77.75 ถัดมาไดแกอานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ  
รอยละ 61 เว็บไซตของบริษัท  รอยละ 58.50  การใช E-Mail แลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน  รอยละ 
52 การใช E-Learning ขององคกร  รอยละ 49  การสอบถามความรูจากผูอ่ืน  รอยละ 48.25  และ
อ่ืนๆ  รอยละ 7  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่  4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  การสงเสริมใหพนักงานขององคกรหาความรู 

ชองทางการหาความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.สอบถามความรูจากผูอื่น 193 48.25 
ข.อานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพอื่นๆ 244 61.00 
ค.E-Learning ขององคกร 196 49.00 
ง.E-Mail แลกเปล่ียนความรูกับผูอื่น 208 52.00 
จ.เว็บไซตของบริษัท 234 58.50 
ฉ.อินเทอรเน็ต เพื่อหาขอมูลภายนอก 311 77.75 
ช.อื่นๆ 28 7.00 
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ภาพท่ี 4.7  กราฟแสดงการใชชองทางขององคกรเพื่อหาความรู 
 

 
4.1.2.3 การสงเสริมใหพนักงานขององคกรสรางความรู   พบวา ปฏิบัติงาน

รวมกับผูอ่ืน  รอยละ 88.50  ถัดมาไดแกการอานหนังสือ วารสาร คูมือและส่ืออิเล็กทรอนิกส  รอย
ละ 67.25 การสรางความรูจากขอมูลขอเสนอแนะหรือการรองเรียน  รอยละ 65.75  การเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต  รอยละ 56.75 และอ่ืนๆ  รอยละ 9.75  ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  การสงเสริมใหพนักงานขององคกรสรางความรู 

วิธีการสรางความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น 354 88.50 
ข.เรียนรูจากประสบการณในอดีต 227 56.75 
ค.สรางความรูจากขอ มูลขอเสนอแนะหรือการ
รองเรียน 

263 65.75 

ง .ก า ร อ า น ห นั ง สื อ  ว า ร ส า ร  คู มื อ แ ล ะ ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส 

269 67.25 

จ.อื่นๆ 39 9.75 
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ภาพท่ี 4.8  กราฟแสดงวิธีการสรางความรูขององคกร 

 
4.1.2.4 การสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรู   พบวา  มีการใช

ฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการวิเคราะหความรู  เพื่อตัดสินใจแกปญหางาน  รอยละ 
62.75 ถัดมาไดแกสนับสนุนใหพนักงานมีทักษะการวิเคราะหความรู  เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใน
การทํางาน  รอยละ 61.75  การวิเคราะหความรูที่ไดจากผูใชบริการ  เพื่อปรับปรุงการใหบริการ  
รอยละ  61.00  การดึงความรูจากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูลใหเปนประโยชน  รอยละ 
59.50  และการนําความรูจากภายนอกองคกรมาประมวลผลและปรับใชในหนวยงาน  รอยละ  
51.50  ตามลําดับ   ดังแสดงในตารางที่  4.9   

 
ตารางท่ี 4.9  การสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรู 

การวิเคราะหความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.วิเคราะหความรูที่ไดจากผูใชบริการ  เพื่อปรับปรุง
การใหบริการ 

244 61.00 

ข.ดึงความรูจากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูล
ใหเปนประโยชน 

238 59.50 

ค.มีการใชฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
วิเคราะหความรู  เพื่อตัดสินใจแกปญหางาน 

251 62.75 

ง.สนับสนุนใหพนักงานมีทักษะการวิเคราะหความรู  
เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการทํางาน 

247 61.75 

จ.มีการนําความรูจากภายนอกองคกรมาประมวลผล  
และปรับใชในหนวยงาน 

206 51.50 
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ภาพท่ี 4.9  กราฟแสดงสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรู   
 

4.1.2.5 การจัดเก็บความรู  พบวา  พนักงานขององคกรมีการจัดเก็บความรู
ภายในหนวยงานอยางเปนระบบ  รอยละ 70.25  ถัดมาไดแกมีการจัดเก็บความรูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส  รอยละ 66.25  ถัดมาไดแกจําแนกรายการ คัดแยกหมวดหมูความรูขอมูลพื้นฐาน
ความจําเปน  ตามลําดับความสําคัญ  รอยละ  58.75  ถัดมาไดแกมีเครือขายกับหนวยงานอ่ืนที่
จัดเก็บความรูและสามารถคนหาความรูที่ตองการได  รอยละ 51.75   ถัดมาไดแกจัดเก็บความรู
ภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบ  รอยละ 42.25  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่  4.10 

 
ตารางท่ี 4.10  การจัดเก็บความรู   

วิธีการจัดเก็บความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.จัดเก็บความรูภายในหนวยงานอยางเปนระบบ 281 70.25 
ข.จัดเก็บความรูภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบ 169 42.25 
ค.จําแนกรายการ คัดแยกหมวดหมูความรูขอมูล
พื้นฐานความจําเปน  ตามลําดับความสําคัญ 

235 58.75 

ง.มีการจัดเก็บความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 265 66.25 
จ.มีเครือขายกับหนวยงานอื่นที่จัดเก็บความรูและ
สามารถคนหาความรูที่ตองการได 

207 51.75 
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ภาพท่ี 4.10  กราฟแสดงวิธีการจัดเก็บความรู   

 
4.1.2.6 การประยุกตใชความรู  พบวา  มีการใชความรูที่มีอยูในหนวยงาน

แกปญหาของการปฏิบัติงาน  รอยละ 69.25  ถัดมาไดแกการนําความรูของพนักงานที่มีไปใชกับ
การทํางานเปนทีม  รอยละ 67.75  การนําความรูที่ผูอ่ืนถายทอดไวใชประโยชนในกลุมงานหรือ
หนวยงาน  รอยละ 63.75  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางกันไดอยาง
อิสระ  รอยละ  50.75  มีการจัดเก็บแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน  รอยละ 47.00  และมีการใชความรูของพนักงานอยางเต็มที่   รอยละ 36.50   
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่  4.11 

 
ตารางท่ี 4.11 การประยุกตใชความรูในองคกร 

การประยุกตใชความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.นําความรูที่ ผูอื่นถายทอดไวใชประโยชนในกลุมงานหรือ
หนวยงาน 

255 63.75 

ข.ใชความรูที่มีอยูในหนวยงานแกปญหาของการปฏิบัติงาน 277 69.25 
ค.นําความรูของพนักงานทีมีไปใชกับการทํางานเปนทีม 271 67.75 
ง.มีการใชความรูของพนักงานอยางเต็มที ่ 146 36.50 
จ.พนักงานสามารถแลกกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางกัน
ไดอยางอิสระ 

203 50.75 

ฉ.มีการจัดเก็บแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

188 47.00 
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ภาพท่ี 4.11  กราฟแสดงการประยุกตใชความรูในองคกร 

 
4.1.2.7 การถายโอนความรู  พบวา ภายในองคกรมีการถายโอนความรูโดยการ

ฝกอบรมใหกับเพื่อนรวมงาน  รอยละ 60.75  ถัดมาไดแก  การแลกเปล่ียนความรูแบบไมเปนลาย
ลักษณอักษร  เชน  วีดีทัศน  อินเตอรเน็ต  รอยละ  59.25  การกระจายความรูเปนลายลักษณ
อักษร  เชน  การบันทึกคูมือการปฏิบัติงาน บันทึก รายงาน  รอยละ 56.00  การเผยแพรความรู
ใหกับบุคลากรอ่ืนๆ ในหนวยงาน  รอยละ 51.00  การใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  รอยละ 38.75  การหมุนเวียนเปล่ียนงานใน
หนวยงานเพื่อใหมีการถายโอนขอมูล  รอยละ 36.50  และการถายโอนความรูแบบเสมือนจริง  
เชน  E-Learning  รอยละ  34.00  ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.12 

 
ตารางท่ี 4.12 การถายโอนความรูในองคกร 

วิธีการถายโอนความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ก.มีการเผยแพรความรูใหกับบุคลากรอื่นๆ ในหนวยงาน 324 51.00 
ข.กระจายความรูเปนลายลักษณอักษร  เชน  การบันทึกคูมือการ
ปฏิบัติงาน บันทึก รายงาน เปนตน 

224 56.00 

ค.แลกเปล่ียนความรูแบบไมเปนลายลักษณอักษร  เชน  วีดีทัศน  
อินเตอรเน็ต  เปนตน 

237 59.25 

ง.หมุนเวียนเปล่ียนงานในหนวยงานเพื่อใหมีการถายโอนขอมูล 146 36.50 
จ.ถายโอนความรูโดยการฝกอบรมใหกับเพื่อนรวมงาน 243 60.75 
ฉ.มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

155 38.75 

ช.มีการถายโอนความรูแบบเสมือนจริง  เชน  E-Learning 136 34.00 
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ภาพท่ี 4.12  กราฟแสดงการถายโอนความรูในองคกร 
 
 

4.1.3 ขอดี-ขอเสียของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  

จากการสํารวจกลุมตัวอยางองคกรธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  ขอดี-ขอเสีย
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง มีดังนี้ 

4.1.3.1 เหตุผลที่องคกรธุรกิจขนาดกลางใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูในองคกร  จากการวิเคราะห  โดยใชคะแนนเฉล่ียของปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการ
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  พบวา  ปจจัยที่ดีที่มีผลตอใน
การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรธุรกิจขนาดกลางในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉล่ียระหวาง  
3.50-4.49  นั้น  ไดแก  ความสะดวกรวดเร็ว  การนําความรูไปใชประโยชน  การใชงานงาย  ความ
ถูกตองเชื่อถือได  การไดรับความรู  ความนาเชื่อถือของขอมูล  ประหยัดคาใชจาย  ความสมบูรณ
ของขอมูล  การแบงปนความรู  และเทคนิคการนําเสนอขอมูล  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ  4.23  4.19    
4.14  4.05  4.01 3.97  3.96  3.87 และ  3.81 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.13 
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ตารางท่ี 4.13   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลตอการเลือกใช 

ความถูกตองเช่ือถือได 4.05 0.56 มาก 
ความสมบูรณของขอมูล 3.96 0.69 มาก 
ความสะดวกรวดเร็ว 4.23 0.73 มาก 
การใชงานงาย 4.14 0.70 มาก 
ประหยัดคาใชจาย 3.97 0.66 มาก 
การไดรับความรู 4.01 0.64 มาก 
เทคนิคการนําเสนอขอมูล 3.81 0.67 มาก 
ความนาเช่ือถือของขอมูล 4.01 0.60 มาก 
การแบงปนความรู 3.87 0.70 มาก 
การนําความรูไปใชประโยชน 4.19 0.61 มาก 

 
4.1.3.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกรธุรกิจขนาดกลาง  พบวา  องคกรธุรกิจมีปญหาในปจจัยดาน  ความสะดวกรวดเร็ว ความ
ถูกตองของขอมูล  การนําความรูไปใชประโยชน  และ ความทันสมัยของเทคโนโลยี อยูในระดับ
มาก  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ  3.67  3.64  3.64 และ 3.58  ขณะเดียวกัน  พบวาองคกรธุรกิจมีปญหา
ในปจจัยดานคุณภาพของการใหบริการ และการใหบริการขอมูล ความรู อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
มีคาเฉล่ียเทากับ  3.47 และ 3.40  ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่  4.14 
 
ตารางท่ี 4.14   ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร 

ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ผลตอการเลือกใช 

คุณภาพของการใหบริการ 3.47 0.55 ปานกลาง 
ความถูกตองของขอมูล 3.64 0.79 มาก 
ความสะดวกรวดเร็ว 3.67 0.38 มาก 
ความทันสมัยของเทคโนโลยี 3.58 1.01 มาก 
การใหบริการขอมูล ความรู 3.40 0.83 ปานกลาง 
การนําความรูไปใชประโยชน 3.64 0.96 มาก 
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4.1.4 ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางองคกรธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  เกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร จากการ
วิเคราะห  พบวา องคกรธุรกิจมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
องคความรูในองคกร ในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียระหวาง  3.50-4.49  นั้น  ไดแก ปจจัยดาน การนํา
ความรูไปใชประโยชน ความถูกตองของขอมูล การใหบริการขอมูล ความรู  ความทันสมัยของ
เทคโนโลยี  ความสะดวกรวดเร็ว และ คุณภาพของการใหบริการ  ตามลําดับ  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.14  3.96  3.95  3.93 3.92 และ 3.67 ดังแสดงในตารางที่  4.15 
 
ตารางท่ี 4.15   ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกรธุริจ 
ปจจัย คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ผลตอการเลือกใช 

คุณภาพของการใหบริการ 3.67 0.97 มาก 
ความถูกตองของขอมูล 3.96 0.61 มาก 
ความสะดวกรวดเร็ว 3.92 0.92 มาก 
ความทันสมัยของเทคโนโลยี 3.93 0.97 มาก 
การใหบริการขอมูล ความรู 3.95 0.76 มาก 
การนําความรูไปใชประโยชน 4.14 0.84 มาก 

 
4.1.5 ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู

ในองคกร 
จากการสํารวจกลุมตัวอยางองคกรธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  

เกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  
พบวา  องคกรธุรกิจมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย  สามารถจัดเก็บ
ขอมูลจํานวนมากได  และสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาระบบที่ใชในปจจุบัน  พนักงานทุกคน
สามารถคนควาขอมูลไดงาย  และเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก  โดยขอมูลในระบบตองมีความ
ถูกตอง  แมนยํา  และมีเนื้อหาที่นาสนใจ นอกจากนี้ ควรมีการใชวิธีการนําเสนอขอมูลใหนาสนใจ
มากยิ่งข้ึน 
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4.2 ผลการศกึษาจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการจัดการความรูใน
องคกรธุรกิจขนาดกลางจํานวน 5 แหง ในประเด็นตอไปนี้  คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรปจจุบัน  ปญหาของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกร  ในอนาคต  และขอเสนอแนะตอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สําหรับการจดัการความรูในองคกร  ในอนาคต  ซึ่งไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 
4.2.1  ผลการสัมภาษณ บริษัทแมกแนกการกฎหมาย จํากัด 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของบริษัท

แมกแนกการกฎหมาย  จํากัด  มีดังตอไปนี้ 
4.2.1.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรในปจจุบัน   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรในปจจุบัน  พบวา  บริษัทไดมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ  ไดแก  การใชในการแบงกลุมลูกคา  การเก็บขอมูล 
เอกสารตางๆ  เชน หนังสือขอตกลงระหวางบริษัทกับลูกคา พิมพใบเสร็จ ทําสํานวน เปนตน 

บริษัทไดมีการจัดทําความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมความรู
เกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาประชุมขอมูลของทางคดีวิธีปฏิบัติตนตอลูกความโดยใชขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ผานเว็บไซตของศาล และกรมบังคับคดี 

กระบวนการของการจัดการความรูในบริษัทโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดเตรียมเกี่ยวกับสารสนเทศในองคกรจะใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดูแลขอมูลการจัดเก็บอยาง
เปนระบบ 

บริษัทไดใชคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรในการจัดการความรูของบริษัท
และนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  นอกจากนี้  บริษัทใชซอฟตแวรในการ
จัดเก็บขอมูลสวนตัวลูกคาเปนประจํา 

4.2.1.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
บริษัท 

บริษัทพบปญหาเกี่ยวกับการจัดการความรูในบริษัท เชน ไมสามารถหาความรูได
จากเว็บไซตทั่วไปเนื่องจากผูวาจางมีกฎ  ขอบังคับหามปฏิบัติ และถูกจํากัดการปฏิบัติโดยผู
วาจาง 



 

http://rdi.ssru.ac.th 

38

4.2.1.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดความรูในบริษัทในอนาคต 
บริษัทควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชสําหรับการจัดการความรูใน

บริษัทเพิ่มเติม  ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในอนาคต  โดยตองการใหบริษัทใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยข้ึน  และควรมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพราะเทคโนโลยีดังกลาวจะสรางความ
สะดวกสบาย  รวดเร็วในการใชงานมากยิ่งข้ึน 

 
4.2.2  ผลการสัมภาษณ บริษัทเก็ตตทูเก็ตเตอรเทคโนโลยี จํากัด 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของ

บริษัทเก็ตตทูเก็ตเตอรเทคโนโลยี จํากัด  มีดังตอไปนี้ 
4.2.2.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ในปจจุบัน 

 บริษัทไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานรับซอมเคร่ืองโทรศัพทมือถือ
ของลูกคา  โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการคนควาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทรุนตางๆ  
การใหบริการขอมูลแกลูกคา การเบิก-จายอะไหลโทรศัพทแตละรุน และการติดตอกับเจาหนาที่คน
อ่ืนๆ  ตางสาขา  เปนตน 

บริษัทไดมีการจัดการความรูและมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดรวบรวม
ขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับขอมูลโทรศัพทมือถือแตละรุน และนํามาแยกใหเปนหมวดหมู เพื่อให
สามารถคนหาขอมูลไดงายและสะดวก  เชน หากตองการหาขอมูลอะไหลก็จะจัดอยูในหมวด
อะไหลสํารอง (Spare part) หรือตองการหาขอมูลลูกคาจัดอยูในหมวดลูกคา (Customer) เปนตน 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูในแตละหมวด เพื่อใหงายตอการสืบคน 

กระบวนการของการจัดการความรูในบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางเว็บ
ไซคเพื่อเปนส่ือกลางในการคนควาขอมูลตางๆ ของบริษัท การจัดหมวดหมูและประเภทของขอมูล 
การสรางหมายเลขสมาชิก (Account)  เพื่อกําหนดใหสมาชิกภายในองคกรเทานั้นที่สามารถเขา
มาคนควาขอมูลไดเพราะเปนขอมูลภายในองคกร  และพนักงานของบริษัทสามารถคนควาและ
แกไขขอมูลไดในสวนงานของแตละคน 

ปจจุบัน  บริษัทไดใชคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรในการจัดการความรูของ
บริษัทและพนักงานของบริษัทนิยมสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  
นอกจากนี้  เม่ือพนักงานของบริษัทมีการใชคอมพิวเตอรฮาดรแวรและซอฟตแวรในการซอม
โทรศัพท  บางคร้ังตองมีการปรับปรุงขอมูล (Update)  ไปในโทรศัพทมือถือ  ตองใชคอมพิวเตอร
ฮาดรแวรในการเชื่อมตอและใชซอฟตแวรเพิ่มขอมูล  และนิยมใชในกรณีที่มีรุนใหมๆ เขามา 
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4.2.2.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
บริษัท 

บริษัทพบปญหาเกี่ยวกับการจัดการความรูในบริษัท โดยระบบเซิรฟเวอรทํางาน
ชา  หรือลมในบางคร้ัง  นอกจากนี้  ขอมูลบางสวนมีการจัดเก็บไมครบถวน  ทําใหผูใชตองคนควา
ขอมูล 2 ที่  มาเปรีบบเทียบ ซึ่งทําใหเสียเวลา  และบางคร้ังผูใชสืบคนแลวไมพบขอมูล  ทําให
ไดรับขอมูลไมสมบรูณ 

4.2.2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในบริษัทในอนาคต 
ปจจุบันบริษัทยังไมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

บางฝาย    ซึ่งบริษัทควรจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในอนาคต  ตัวอยางเชนการ
คนควาขอมูลเกี่ยวกับอะไหลเสีย ซึ่งบางสวนงานยังไมสามารถคนควาได ทําใหผูใชระบบไดรับ
ขอมูลไมทั่วถึง อีกทั้งยังทําใหยากตอการสรุปหรือเช็คไดวา ชั้นไหนยังไมไดรับคืน ในกรณีดังกลาว
นี้อาจทําใหอะไหลบางชิ้นตกหลนหรือขาดหายไป เนื่องจากไมมีการจัดการความรูในเร่ืองนี้ ผูใชจึง
ไมสามารถตรวจสอบขอมูลได 

บริษัทควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชสําหรับการจัดการความรูใน
บริษัทเพิ่มเติม โดยเลือกเทคโนโลยีการส่ือสารที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนกับบริษัท  
เนื่องจากในปจจุบัน  พนักงานของบริษัทสามารถคนควาความรูทั่วไปได แตไมสามารถเขาถึงหรือ
ส่ือสารกับผูเชี่ยวชาญได เม่ือเกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอมูลในระบบ ทําใหผูใชไมสามารถแกไขได  
จึงตองรอผูเชี่ยวชาญในการแกไขขอมูลตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การแกไขปญหาเกี่ยวกับขอมูล
ผานระบบอินเตอรเน็ต 

4.2.2.4 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสานสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
ความรูในบริษัทในอนาคต 

บริษัทควรพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูให
เปนระบบมากกวานี้  โดยเนนที่การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความถูกตองของขอมูล  อีกทั้ง
ควรจะมีการกระจายความรูใหทั่วถึง มีการสรางและพัฒนาความรูใหมๆ  อยูเสมอ มีการถายทอด
ความรูเพื่อใหการจัดการความรูของบริษัทเปนระบบมากข้ึน  โดยมีการจัดการที่ดี  ผูใชไดรับขอมูล
ขาวสารอยางถูกตอง  นอกจากนี้พนักงานและบริษัทควรมีสวนชวยในการจัดการความรู ทั้งใน
ดานการส่ือสาร การทํางานรวมกันและการเก็บขอมูลอยางถูกตองและครบถวน  ซึ่งจะทําให
บุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายและสะดวกมากข้ึน  และผูใชสามารถติดตอส่ือสารกับ
ผูเชี่ยวชาญไดงาย  อันจะทําใหการทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยลดอุปสรรคใน
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เร่ืองของระยะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและบริษัท  ดังนั้นบริษัทจึงจําเปนตองมีระบบ
การจัดการที่เปนระบบมากข้ึนที่ชวยใหพนักงานทุกคนสามารถคนควาแลกเปล่ียนความรูไดงาย 

 
4.2.3  ผลการสัมภาษณ บริษัทเจ เอส ยูไนเต็ด  จํากัด 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของบริษัทเจ 

เอส ยูไนเต็ด  จํากัด  มีดังตอไปนี้ 
4.2.3.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ในปจจุบัน 

 บริษัทไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานในสวนการขาย คลังสินคา ที่
สนับสนุนการขายภายในกิจการโดยใชระบบการจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access  สําหรับ
การเก็บขอมูลยอดขาย การวิเคราะหการขาย  การศึกษาการตลาด  และการวิจัยแนวโนมของ
ตลาด  สวนฝายบญัชีของบริษัทไดมีการใชโปรแกรม Express  สําหรับการปดงบบัญชี  และการ
จัดทํารายงานการเงินของแตละเดือน 

นอกจากนี้  บริษัทไดสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในบริษัท  เพื่อใหพนักงานสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทจัดใหมี
โครงสรางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารผานระบบอินเตอรเน็ต  เพื่อใหพนักงานใช
ติดตอกับฝายตางๆ ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  ซึ่ งทําใหพนักงานเกิดความ
สะดวกสบายรวดเร็วในการจัดทําเอกสารใหเปนแฟมขอมูลไดงาย 

กระบวนการของการจัดการความรูในบริษัทใชเทคโนโลยีสารสนเทศเร่ิมจากการ
ใชโปรแกรมOutlook ไวรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปดใบส่ังซื้อเขาระบบฐานขอมูล  และการ
ตรวจสอบสินคาคงเหลือเพื่อยื่นยันใบส่ังซื้อ  หากมีสินคาพนักงานสามารถออกใบกํากับภาษี  
ใบเสร็จรับเงิน  และทําการบันทึกขอมูลยอดส่ังซื้อในระบบฐานขอมูล  เพื่อเก็บขอมูลยอดขายใน
แตละเดือน  หลังจากนั้นฝายบัญชีจะทําบัญชีโดยใชโปแกรมสําเร็จรูปปดบัญชีในทุกเดือนเพื่อให
ทราบการผลดําเนินงานของบริษัทในแตละเดือน 

บริษัทใชคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟแวรในการจัดการความรูของบริษัทและ
นิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  มีการใชโปรแกรมประมวลผลสรุป
ยอดขาย  ขอมูลสินคา  ลูกคา เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเที่ยงตรง  สามารถนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหเพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธการทํางานใหดีข้ึน  บริษัทนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การการจัดดารความรูโดยวิธีการจัดเก็บขอมูล  และประมวลผลการดําเนินงานของบริษัท 
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4.2.3.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 

บริษัทมักพบปญหาเกี่ยวกับการจัดการความรูในบริษัทดานการรักษาสินคา 
เนื่องจากสินคาบางอยางมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาออกสูตลาดใชเวลาในการขายยาวนาน
กอนที่จะถูกขายออกในแตละคร้ัง  ทําใหมีสินคาอยูในคลังสินคาจํานวนมาก  ซึ่งกอใหเกิดปญหา
ตนทุนเพิ่มข้ึน  อันเกี่ยวเนื่องมาจากปญหาของระบบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสลาชา  และ
ระบบการติดตอส่ือสารขัดของ 

บริษัทมักพบปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในบริษัท  โดยพบวายังมีการใชคอมพิวเตอรรุนเกา  ซึ่งทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล
ไดชา  เกิดการขัดของบอยคร้ัง  และคอมพิวเตอรมีหนวยความจําในเคร่ืองนอย ทําใหการเก็บ
ขอมูลไมเพียงพอ 

4.2.3.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในบริษัทในอนาคต 
บริษัทควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับบริษัทเพิ่มเติม โดยปรับปรุง

การติดตอส่ือสารระหวางระบบ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลของแตละแผนกในสวนตางๆ เขาดวยกันผาน
เว็บไซค  ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในการบันทึกขอมูลเขาระบบ  และพนักงานสามารถนํา
ขอมูลไปใชงานในดานตางๆ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้  บริษัทควรเลือกเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชและกอใหเกิดประโยชน
กับบริษัท  ยกตัวอยางเชน  การนําระบบการส่ังซื้อสินคาและการชําระเงินผานระบบอินเทอรเน็ต
มาใช  ซึ่งจะชวยใหลูกคาไดรับความสะดวก  รวดเร็ว 

4.2.3.4 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการจัดการความรู
ในบริษัท  ในอนาคต 

บริษัทควรนําเทคโนโลยีสําหรับการตรวจจับสัญญาณสินคาจากคลังสินคา  เพื่อ
ปองกันสินคาสูญหาย 

 
4.2.4  ผลการสัมภาษณ คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของคณะสัตว

แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีดังตอไปนี ้
4.2.4.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ในปจจุบัน 
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องคกรไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานในสวนขอมูลหนังสือราชการ 
การออกเลขหนังสือ  การสรางเว็บไซตคณะสัตวแพทยศาสตร  และลงโปรแกรมใชงานที่ทันสมัย 

องคกรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับการจัดการ  
การพัฒนาคุณภาพ  ระบบการเงิน  การใชฐานขอมูลในการเก็บขอมูลของพนักงานของฝายบุคคล  
ตลอดจนฝายงานนโยบาย 

4.2.4.3 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 

ปญหาที่พบ  ไดแก  ระบบอินเตอรเน็ตลาชา  โปรแกรมไมทันสมัย  และรุนของ
คอมพิวเตอรที่ไมทันสมัย 

นอกจากนี้  องคกรพบปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู  คือ  พนักงานไมเขาใจในการจัดการความรู  โปรแกรมลาสมัยและทํางานชา 

4.2.4.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองคกรในอนาคต 
ในสวนของบานรักษาสุนัข ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม  ควรมีการ

พัฒนาระบบใหสามารถติอตอส่ือสารกับคณะสัตวแพทยศาสตรได  เนื่องจากสถานที่ตั้งอยูไกล  
ทําใหในปจจุบันการติดตองานระหวางกันทําไดยาก 

นอกจากนี้  องคกรควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชสําหรับการจัดการ
ความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในดานการอบรมตางๆ  ที่ฝายเทคโนโลสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบ  
โดยการพัฒนาคุณภาพของระบบอินเตอรเน็ตใหมากข้ึน  ซึ่งจะชวยใหพนักงานทั้งคณะ
โรงพยาบาลสัตวสามารถใชอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวก  รวดเร็ว 

4.2.4.5 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรในอนาคต 

องคกรควรปรับปรุงเว็บไซตขององคกรใหผูใชสามารถเขาใจงาย  และควร
ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสม 
 

4.2.5  ผลการสัมภาษณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  มีดังตอไปนี้ 
4.2.5.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร ในปจจุบัน 
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ทุกสวนงานขององคกรมีความจําเปนตองใชเพื่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดมีการความรูขององคกรในดาน
ขอมูลการเกษตร  ขอมูลเงินฝาก  ขอมูลผลิตผลการรับจํานํา  ขอมูลการชวยเหลือ  การเยียวยา
เกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ  

ในการจัดการความรูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดความรูที่จําเปนและสําคัญ  การเสาะหาความรูที่ตองการ การ
ปรับปรุงดัดแปลงความรูที่เหมาะสมตอการทํางาน  ตลอดจนมีการนําประสบการณมาประยุกตใช 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดใชคอมพิวเตอรฮารดแวรและ
ซอฟแวรในการจัดการความรูของธนาคาร  ไดแก  ระบบหลักของธนาคาร (Core Banking 
System : CBS)  ซึ่งสามารถชวยจัดการขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริการเงินฝาก  สินเชื่อ  รวมทั้ง
การบริการโอนเงินและการชําระเงิน  โดยดึงความสามารถและศักยภาพของธนาคารเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการออกสูตลาด  เพื่อสนองความตองการของลูกคา 

 4.2.5.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  พบวา  องคกรมีปญหาดาน 
ความรูความเขาใจของบุคลากรที่ใชระบบการจัดการความรูขององคกร  เนื่องจากพนักงานขาด
การฝกอบรม  และไมมีทักษะในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 

4.2.5.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดความรูในองคกรในอนาคต 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใดจะมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชกับธนาคารเพิ่มเติมใหครบทุกสวนงานในอนาคต  เพื่อใหเกิดประโยชน
กับธนาคารในดาน  ขอมูลลูกคาเกษตรกร  โครงการใหมๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามนโยบายรัฐบาล  การ
ใชระบบ SAP  จะชวยใหผูใชสามารถดึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา
นําไปใชประกอบการดําเนินธุรกิจได  นอกจากนี้ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลและตรวจสอบ
สถานะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรได 

4.2.5.4 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรในอนาคต 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชสําหรับการจัดการความรูในองคกรอยางเหมาะสม  สอดคลองกับความ
ตองการในการดําเนินงานธุรกิจและบริการขององคกรมากข้ึน  ขอมูลในระบบตองมีความถูกตอง
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แมนยํา  ผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก  ประหยัด  รวดเร็ว  และสามารถสนองความ
ตองการไดตลอดเวลา 
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บทที่  5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง”  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบถามองคกร
ธุรกิจขนาดกลางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  การสัมภาษณผูประกอบการองคกรธุรกิจขนาดกลาง
จํานวน  5  แหง  และการรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาคนควา  จากผลการวิเคราะหในบทกอน  
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และเสนอแนวทางการพัฒนา  รวมทั้งการให
ขอเสนอแนะ  ดังตอไปนี ้
 
5.1 บทสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามองคกรธุรกิจขนาดกลาง 
 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง  25-34  ป  มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป  สวนใหญทํางานในกลุมงาน
เลขานุการ  ถัดมาเปนกลุมงานพนักงานบริษัท  เชน งานบัญชี  การเงิน  และถัดมาเปนกลุมงาน
หัวหนาฝาย ตามลําดับ   
 
 5.1.2 กระบวนการจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรูในองคกร   

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันจัดเก็บความรู  ถัดมาไดแกข้ันการหาความรู  ข้ันสรางความรู ข้ัน
การประยุกตใชความรู  ข้ันการถายโอนความรู  และข้ันการวิเคราะหความรู  ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญสงเสริมใหพนักงานขององคกรหาความรูโดยการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อหาขอมูลภายนอก  มากที่สุด  ถัดมาไดแกการอานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ  
รองลงมาไดแกการใหขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
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แลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน  การใชระบบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ขององคกร  และ
การสอบถามความรูจากผูอ่ืน  ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญสงเสริมใหพนักงานขององคกรสรางความรูโดยวิธีการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน  มากที่สุด  รองลงมาไดแก  การอานหนังสือ วารสาร คูมือและส่ืออิเล็กทรอนิกส  ถัด
มาไดแก การสรางความรูจากขอมูลขอเสนอแนะหรือการรองเรียน  และการเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต  ตามลําดับ   

การสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรู  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
จัดใหพนักงานขององคกรใชฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการวิเคราะหความรูเพื่อตัดสินใจ
แกปญหางาน  มากที่สุด  รองลงมาไดแก  การสนับสนุนใหพนักงานมีทักษะการวิเคราะหความรู  
เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการทํางาน  ถัดมาไดแก  การวิเคราะหความรูที่ไดจากผูใชบริการเพื่อ
ปรับปรุงการใหบริการ  การดึงความรูจากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูลใหเปนประโยชน  
และการนําความรูจากภายนอกองคกรมาประมวลผลและปรับใชในหนวยงาน  ตามลําดับ 

ในดานการจัดเก็บความรู  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีมีการจัดเก็บความรูภายใน
หนวยงานอยางเปนระบบ  ถัดมาไดแกมีการจัดเก็บความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  การจําแนก
รายการ คัดแยกหมวดหมูความรูขอมูลพื้นฐานความจําเปนตามลําดับความสําคัญ  การมี
เครือขายกับหนวยงานอ่ืนที่จัดเก็บความรูและสามารถคนหาความรูที่ตองการได  และการจัดเก็บ
ความรูภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบ  ตามลําดับ 

ดานการประยุกตใชความรู  พบวา  พนักงานในองคกรธุรกิจสวนใหญมีการใชความรูที่มี
อยูในหนวยงานแกปญหาของการปฏิบัติงาน  มากที่สุด  ถัดมาไดแกการนําความรูของพนักงานที่
มีไปใชกับการทํางานเปนทีม  การนําความรูที่ผู อ่ืนถายทอดไวใชประโยชนในกลุมงานหรือ
หนวยงาน  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางกันไดอยางอิสระ  การ
จัดเก็บแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  และมีการใชความรูของ
พนักงานอยางเต็มที่  ตามลําดับ 

สําหรับการถายโอนความรู  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการถายโอนความรูโดยการ
ฝกอบรมใหกับเพื่อนรวมงาน  รองลงมาไดแก  การแลกเปล่ียนความรูแบบไมเปนลายลักษณ
อักษร  เชน  วีดีทัศน  อินเตอรเน็ต  ถัดมาไดแกการกระจายความรูเปนลายลักษณอักษร  เชน  การ
บันทึกคูมือการปฏิบัติงาน บันทึก รายงาน  การเผยแพรความรูใหกับบุคลากรอ่ืนๆ ในหนวยงาน  
การใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  การ
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หมุนเวียนเปล่ียนงานในหนวยงานเพื่อใหมีการถายโอนขอมูล  และการถายโอนความรูแบบเสมือน
จริง  เชน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  ตามลําดับ  

 
5.1.3 ขอดี-ขอเสียของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกร 
ขอดี-ขอเสียของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ

ขนาดกลางมีดังตอไปนี้ 
5.1.3.1 ขอดีของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  

ไดแก  ความสะดวกรวดเร็ว  การนําความรูไปใชประโยชน  การใชงานงาย  ความถูกตองเชื่อถือได  
การไดรับความรู  ความนาเชื่อถือของขอมูล  ประหยัดคาใชจาย  ความสมบูรณของขอมูล  การ
แบงปนความรู  และเทคนิคการนําเสนอขอมูล  ตามลําดับ 

5.1.3.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  จากการวิเคราะห  พบวา  องคกรธุรกิจมีปญหาในปจจัยดาน  ความสะดวกรวดเร็ว ความ
ถูกตองของขอมูล  การนําความรูไปใชประโยชน  และ ความทันสมัยของเทคโนโลยี อยูในระดับ
มาก    ขณะเดียวกัน  พบวาองคกรธุรกิจมีปญหาในปจจัยดานคุณภาพของการใหบริการ และการ
ใหบริการขอมูล ความรู อยูในระดับปานกลาง 

 
5.1.4 ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกร 
ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  พบวา  

องคกรธุรกิจสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค
ความรูในองคกร ในระดับมาก  โดยคํานึงถึงปจจัยดาน การนําความรูไปใชประโยชน ความถูกตอง
ของขอมูล การใหบริการขอมูล ความรู  ความทันสมัยของเทคโนโลยี  ความสะดวกรวดเร็ว และ 
คุณภาพของการใหบริการ  ตามลําดับ   

 
5.1.5 ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู

ในองคกร 
กลุมตัวอยางองคกรธุรกิจสวนใหญมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ความทันสมัย  สามารถจัดเก็บขอมูลจํานวนมากได  และสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาระบบที่ใช
ในปจจุบัน  พนักงานทุกคนควรสามารถคนควาขอมูลไดงาย  และเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก  
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โดยขอมูลในระบบตองมีความถูกตอง  แมนยํา  และมีเนื้อหาที่นาสนใจ นอกจากนี้ ควรมีการใช
วิธีการนําเสนอขอมูลใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 
5.2 บทสรุปการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการจัดการความรู 
  

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรธุรกิจขนาดกลางจํานวน 5 แหง ในประเด็นตอไปนี้  คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรปจจุบัน  ปญหาของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรในอนาคต  และขอเสนอแนะตอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สําหรับการจัดการความรูในองคกรในอนาคต  ซึ่งไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

5.2.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรปจจุบัน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรในปจจุบัน  พบวา  กลุมตัวอยางไดมีการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสวนงานตางๆ  ภายในองคกร  ตัวอยางเชน  การจัดเก็บขอมูล 
ลูกคา  สินคา  คลังสินคา  การขาย การเงิน  การบัญชี  และการจัดเก็บเอกสาร  มีการจัดทํา
ความรูและการอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชขอมูลทางอินเตอรเน็ต  การสราง
เว็บไซตเพื่อเปนส่ือกลางในการคนควาขอมูลตางๆ ของบริษัท การจัดหมวดหมูและประเภทของ
ขอมูล การสรางหมายเลขสมาชิก (Account)  เพื่อกําหนดใหสมาชิกภายในองคกรเทานั้นที่
สามารถเขามาคนควาขอมูลไดเพราะเปนขอมูลภายในองคกร  และพนักงานของบริษัทสามารถ
คนควาและแกไขขอมูลไดในสวนงานของแตละคน 
  กลุมตัวอยางจัดใหมีโครงสรางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารผาน
ระบบอินเตอรเน็ต  เพื่อใหพนักงานใชติดตอกับฝายตางๆ ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  
ซึ่งทําใหพนักงานเกิดความสะดวกสบายรวดเร็วในการจัดทําเอกสารใหเปนแฟมขอมูลไดงาย 

สําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูขององคกร  พบวา  มี
การกําหนดความรูที่จําเปนและสําคัญ  การเสาะหาความรูที่ตองการ  การปรับปรุงดัดแปลง
ความรูที่เหมาะสมตอการทํางาน  ตลอดจนมีการนําประสบการณมาประยุกตใช 
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5.2.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร 
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรในปจจุบัน  พบวา  ระบบเซิรฟเวอร

ทํางานชา  หรือลมในบางคร้ัง  นอกจากนี้  ขอมูลบางสวนมีการจัดเก็บไมครบถวน  ทําใหผูใช
สืบคนแลวไมพบขอมูล  หรือไดรับขอมูลไมสมบรูณ  และทําใหผูใชเสียเวลาในการคนควา 

องคกรธุรกิจบางแหงยังมีการใชคอมพิวเตอรรุนเกา  ซึ่งทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอร
ประมวลผลไดชา  เกิดการขัดของบอยคร้ัง  โปรแกรมลาสมัย  ทํางานชา  และคอมพิวเตอรมี
หนวยความจําในเคร่ืองนอย ทําใหการเก็บขอมูลไมเพียงพอ 

นอกจากนี้  ยังพบปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรู  คือ  บุคลากรไมมีเขาใจความรูความเขาใจตอการใชระบบการจัดการความรูขององคกร  
เนื่องจากพนักงานขาดการฝกอบรม  และไมมีทักษะในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การจัดการความรู 
 

5.2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดความรูในองคกรในอนาคต 
องคกรควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชสําหรับการจัดการความรู  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในดานการจัดฝกอบรมการใชงานระบบการจัดการความรู  และพัฒนา
คุณภาพของระบบอินเตอรเน็ตใหมากข้ึน  ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได
อยางสะดวก  รวดเร็ว 

บริษัทควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับบริษัทเพิ่มเติม โดยปรับปรุง
การติดตอส่ือสารระหวางระบบ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลของแตละแผนกในสวนตางๆ เขาดวยกันผาน
เว็บไซค  ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในการบันทึกขอมูลเขาระบบ  และพนักงานสามารถนํา
ขอมูลไปใชงานในดานตางๆ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.2.4 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการความรู
ในองคกรในอนาคต 

กลุมตัวอยางไดเสนอแนะแนวคิดรูปเกี่ยวกับแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมสําหรับการจัดการความรูในองคกรในอนาคต  ดังตอไปนี้   

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรูใหเปนระบบมากกวานี้  โดยเนนที่การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความ
ถูกตองของขอมูล  อีกทั้งควรจะมีการกระจายความรูใหทั่วถึง มีการสรางและพัฒนาความรูใหมๆ  
อยูเสมอ มีการถายทอดความรูเพื่อใหการจัดการความรูของบริษัทเปนระบบมากข้ึน  โดยมีการ
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จัดการที่ดี  ผูใชไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง  แมนยํา  นอกจากนี้พนักงานและบริษัทควรมี
สวนชวยในการจัดการความรู ทั้งในดานการส่ือสาร การทํางานรวมกันและการเก็บขอมูลอยาง
ถูกตองและครบถวน  ดังนั้นองคกรจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการที่เปนระบบมากข้ึนที่ชวยให
พนักงานทุกคนสามารถคนควาแลกเปล่ียนความรูไดงาย  และพนักงานสามารถนําขอมูลไปใชงาน
ในดานตางๆ ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้  องคกรควรปรับปรุงเว็บไซตขององคกรใหผูใชสามารถเขาใจงาย  
และควรปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสม 
 
5.3 อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาในคร้ังนี้   ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูขององคกรธุรกิจขนาดกลาง  ซึ่งสามารถนําผลที่
ไดมาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูของ
องคกรธุรกิจขนาดกลางมากข้ึน  ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัยตอไป  ดังนี้ 

5.3.1  อภิปรายผลขอมูลจากแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยจึงใหขอเสนอแนะแกผูเกี่ยวของดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลาง  ดังนี้ 
5.3.1.1 ดานกระบวนการจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การจัดการความรู 
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันจัดเก็บ

ความรู  มากที่สุด  ถัดมาไดแกข้ันการหาความรู  ข้ันสรางความรู ข้ันการประยุกตใชความรู  ข้ัน
การถายโอนความรู  และข้ันการวิเคราะหความรู  ตามลําดับ  ผูวิจัยใหขอเสนอแนะคือ  องคกร
ธุรกิจควรจัดหาอุปกรณฮารดแวรและซอฟทแวรที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล  การหาความรู  
การและสรางความรู  ใหเพียงพอกับความตองการใชงานของบุคลากร  นอกจากนี้  องคกรธุรกิจ
ควรมีการจัดฝกอบรมใหพนักงานทุกคนมีทักษะในการประยุกตใชความรู  สงเสริมใหพนักงานมี
การถายโอนความรูใหกับเพื่อนรวมงาน  และการเพิ่มทักษะการวิเคราะหความรู 

ในสวนของการสงเสริมใหพนักงานขององคกรหาความรู   พบวา  มีการใช
อินเทอรเน็ต เพื่อหาขอมูลภายนอก  มากที่สุด  ถัดมาไดแกการอานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพ
อ่ืนๆ  รองลงมาไดแกการใหขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
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การแลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน  การใชระบบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ขององคกร  
และการสอบถามความรูจากผูอ่ืน  ตามลําดับ  ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกองคกรธุรกิจคือ  องคกร
ควรจัดหาชองทางการหาความรูของพนักงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทางตางๆ  ที่
หลากหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรควรจัดหาชองทางการส่ือสารผานอินเตอรเน็ตใหพนักงาน
อยางเพียงพอ  เพื่อใหพนักงานไดหาความรูดวยตัวเองไดผานเว็บไซต และการแลกเปล่ียนความรู
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) นอกจากนี้  องคกรควรจัดหาแหลงความรูอ่ืนๆ  ใหแก
พนักงาน  เชน  บทความ  วารสาร  และส่ิงพิมพ 

พนักงานขององคกรสวนใหญสรางความรูโดยวิธีการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนมาก
ที่สุด  รองลงมาไดแก  การอานหนังสือ วารสาร คูมือและส่ืออิเล็กทรอนิกส  ถัดมาไดแก การสราง
ความรูจากขอมูลขอเสนอแนะหรือการรองเรียน  และการเรียนรูจากประสบการณในอดีต  
ตามลําดับ  นักวิจัยแนะนําใหองคกรธุรกิจสงเสริมใหพนักงานทํางานรวมกันเปนกลุม  เพื่อให
พนักงานมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูดานประสบการณการทํางาน  และมีการแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุมงาน  ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีนิสัยรักการอาน  นอกจากนี้องคกรควรปรับปรุง
ระบบการใหขอมูลความรูแกพนักงานผานเว็บไซตขององคกรใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ในดานการสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรู  พบวา  กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการจัดใหพนักงานขององคกรใชฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการวิเคราะห
ความรูเพื่อตัดสินใจแกปญหางาน  มากที่สุด  รองลงมาไดแก  การสนับสนุนใหพนักงานมีทักษะ
การวิเคราะหความรู  เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการทํางาน  ถัดมาไดแก  การวิเคราะหความรูที่ได
จากผูใชบริการเพื่อปรับปรุงการใหบริการ  การดึงความรูจากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูล
ใหเปนประโยชน  และการนําความรูจากภายนอกองคกรมาประมวลผลและปรับใชในหนวยงาน    
ตามลําดับ  นักวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจจัดหลักสูตรการฝกอบรมดานทักษะการวิเคราะห
ความรูใหแกพนักงานทุกคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการฝกปฏิบัติดานการวิเคราะหขอมูล
ความรูเชิงสถิติและคณิตศาสตร 

ดานการจัดเก็บความรู  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการจัดเก็บความรูภายใน
หนวยงานอยางเปนระบบ  ถัดมาไดแกมีการจัดเก็บความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  การจําแนก
รายการ คัดแยกหมวดหมูความรูขอมูลพื้นฐานความจําเปนตามลําดับความสําคัญ  การมี
เครือขายกับหนวยงานอ่ืนที่จัดเก็บความรูและสามารถคนหาความรูที่ตองการได  และการจัดเก็บ
ความรูภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบ  ตามลําดับ  ผูวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจจัดหา
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อุปกรณสําหรับการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแกพนักงานอยางเพียงพอ  เชน  ส่ือบันทึกขอมูล  
ฮารดดิสก  เคร่ืองเซิรฟเวอร  เปนตน  ทั้งนี้  องคกรธุรกิจควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลไวใน
ระบบฐานขอมูลอยางเปนระเบียบ  เพื่อชวยใหพนักงานขององคกรสามารถสืบคนความรูจาก
ระบบไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บขอมูลดังกลาวควรไดรับการพัฒนาให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบความรูอ่ืนๆ ได 

ดานการประยุกตใชความรู  พบวา  พนักงานในองคกรธุรกิจสวนใหญมีการใช
ความรูที่มีอยูในหนวยงานแกปญหาของการปฏิบัติงาน  มากที่สุด  ถัดมาไดแกการนําความรูของ
พนักงานที่มีไปใชกับการทํางานเปนทีม  การนําความรูที่ผูอ่ืนถายทอดไวใชประโยชนในกลุมงาน
หรือหนวยงาน  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางกันไดอยางอิสระ  การ
จัดเก็บแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best practice) เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  และมีการใชความรูของ
พนักงานอยางเต็มที่  ตามลําดับ  ผูวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจสงเสริมใหพนักงานจัดตั้งกลุม
การจัดการความรูภายในองคกร  โดยสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรูอยาง
สรางสรรค  โดยสรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนทํากิจกรรมดานการจัดการความรูรวมกัน  เชน  
การประกวดและมอบรางวัลกลุมงานการจัดการเรียนรูดีเดนประจําป  การใหรางวัลพนักงานที่มี
ผลการทํากิจกรรมดานการจัดการความรูดีเดน  เปนตน 

สําหรับการถายโอนความรู  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการถายโอนความรู
โดยการฝกอบรมใหกับเพื่อนรวมงาน  รองลงมาไดแก  การแลกเปล่ียนความรูแบบไมเปนลาย
ลักษณอักษร  เชน  วีดีทัศน  อินเตอรเน็ต  ถัดมาไดแกการกระจายความรูเปนลายลักษณอักษร  
เชน  การบันทึกคูมือการปฏิบัติงาน บันทึก รายงาน  การเผยแพรความรูใหกับบุคลากรอ่ืนๆ ใน
หนวยงาน  การใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  การหมุนเวียนเปล่ียนงานในหนวยงานเพื่อใหมีการถายโอนขอมูล  และการถายโอน
ความรูแบบเสมือนจริง  เชน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)  ตามลําดับ  ผูวิจัย
เสนอแนะใหองคกรจัดหาส่ือและชองทางการถายโอนความรูของพนักงานในองคกร  อยาง
เพียงพอ  เชน  การถายโอนความรูผานเว็บไซตของบริษัท  กระดานขาว (Web board)  การ
สนทนา (Chat)  การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  
เปนตน 

5.3.1.2 ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 
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ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรในปจจุบัน  พบวา  ระบบเซิรฟเวอร
ทํางานชา  หรือลมในบางคร้ัง  นอกจากนี้  ขอมูลบางสวนมีการจัดเก็บไมครบถวน  ทําใหผูใช
เสียเวลาในการคนควา  และองคกรธุรกิจบางแหงยังมีการใชคอมพิวเตอรรุนเกา  ซึ่งทําใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรประมวลผลไดชา  เกิดการขัดของบอยคร้ัง  โปรแกรมลาสมัย  และคอมพิวเตอรมี
หนวยความจําในเคร่ืองนอย ทําใหการเก็บขอมูลไมเพียงพอ  ผูวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจจัดหา
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีคุณภาพ  สามารถใชทํางานกับระบบการจัดการความรูขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพกับยุคปจจุบัน 

นอกจากนี้  ยังพบปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูของบุคลากร  ผูวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจจัดหลักสูตรการฝกอบรมทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใหแกพนักงานทุกคน  เพื่อใหบุคลากรมีทักษะการ
ใชระบบการจัดการความรูขององคกร 

 5.3.1.4 ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในองคกร 

ในดานความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  พบวา  องคกรธุรกิจสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการองคความรูในองคกร ในระดับมาก  โดยคํานึงถึงปจจัยดาน การนําความรูไปใชประโยชน 
ความถูกตองของขอมูล การใหบริการขอมูล ความรู  ความทันสมัยของเทคโนโลยี  ความสะดวก
รวดเร็ว และ คุณภาพของการใหบริการ  ตามลําดับ  ผูวิจัยเสนอแนะใหองคกรธุรกิจที่ยังไมมีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ควรที่ไดรับการสงเสริมจากผูบริหาร
องคกรและมีการเรงพัฒนาระบบการจัดการความรูใหเปนรูปธรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันเชิงธุรกิจในยุคปจจุบัน  ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสามารถเห็นได
ชัดวาองคกรธุรกิจสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการองค
ความรูในองคกรในระดับมาก  เนื่องจากกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานธุรกิจขององคกร 

5.3.1.5 ความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกร 

กลุมตัวอยางองคกรธุรกิจสวนใหญมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความทันสมัย  สามารถจัดเก็บขอมูลจํานวนมากได  และสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาระบบที่ใช
ในปจจุบัน  พนักงานทุกคนควรสามารถคนควาขอมูลไดงาย  และเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก  
โดยขอมูลในระบบตองมีความถูกตอง  แมนยํา  และมีเนื้อหาที่นาสนใจ นอกจากนี้ ควรมีการใช
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วิธีการนําเสนอขอมูลใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน  ผูวิจัยเสนอแนะใหแกองคกรธุรกิจจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนระบบการจัดการความรูขององคกรอยางเพียงพอ  โดยองคกรอาจสรรหา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบการจัดการความรูเพิ่มเติม  เพื่อมาสนับสนุนการจัดระบบ
การจัดการความรูขององคกรใหสามารถดําเนินไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.2  แนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
สําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลาง 

เม่ือนําขอมูลที่ไดจากการสรุปผล  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  รวมทั้งขอมูลที่ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาคนความาประกอบกัน  ผูวิจัยจึงเสนอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การจัดการความรูสําหรับองคกรธุรกิจขนาดกลาง  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการธุรกิจ  โดยผูวิจัยเสนอแนวทางในการพัฒนาดังแสดงในภาพที่   5.1  ซึ่ ง
ประกอบดวยประเด็นตางๆ  ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1   รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 

ในองคกรธุรกิจขนาดกลาง 
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5.3.2.1 การหาความรู 
การสงเสริมใหบุคลากรขององคกรธุรกิจคนควาหาความรู  องคกรควรจัดหา

ชองทางการหาความรูของพนักงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทางตางๆ  ที่หลากหลาย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรควรจดัหาชองทางการส่ือสารผานอินเตอรเน็ตใหพนักงานอยางเพียงพอ  
เพื่อใหพนักงานไดหาความรูดวยตัวเองไดผานเว็บไซต  และการแลกเปล่ียนความรูผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)  นอกจากนี้  องคกรควรจัดหาแหลงความรูอ่ืนๆ  ใหแกพนักงาน  เชน  
บทความ  วารสาร  และส่ิงพิมพ 

5.3.2.2 การสรางความรู 
องคกรธุรกิจสงเสริมใหพนักงานทํางานรวมกันเปนกลุมงาน  เพื่อใหพนักงานมี

การแลกเปล่ียนการเรียนรูดานประสบการณการทํางาน  และมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุม
งาน  ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีนิสัยรักการอานเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู  นอกจากนี้องคกร
ควรปรับปรุงระบบการใหขอมูลความรูแกพนักงานผานเว็บไซต  กระดานขาวขององคกร  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  และการสงขอความผานโทรศัพทมือถือ  ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3.2.3 การวิเคราะหความรู 
องคกรธุรกิจจัดหลักสูตรการฝกอบรมดานทักษะการวิเคราะหความรูใหแก

พนักงานทุกคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการฝกปฏิบัติดานการวิเคราะหขอมูลความรูเชิงสถิติ
และคณิตศาสตร  เพื่อใหพนักงานขององคกรสามารถใชฐานขอมูลความรู  เทคโนโลยีการ
ประมวลผลผานระบบเครือขายสมัยใหม  การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลแบบทันทีทันใดหรือ
แบบออนไลน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกปญหางาน  เพื่อนําความรูที่ไดไปใชใน
การทํางาน  การนําผลการวิเคราะหความรูที่ไดมาใชเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน  การดึงความรู
จากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูลใหเปนประโยชน  และการนําความรูจากภายนอกองคกร
มาประมวลผลและปรับใชในหนวยงาน 

5.3.2.4 การจัดเก็บความรู 
องคกรธุรกิจควรจัดหาเทคโนโลยีสําหรับการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

การดําเนินงานของพนักงานอยางเพียงพอ  เชน  ส่ือบันทึกขอมูล  ฮารดดิสก  เคร่ืองเซิรฟเวอร  
เปนตน  ทั้งนี้   องคกรธุรกิจควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูลอยางเปน
ระเบียบ  เพื่อชวยใหพนักงานขององคกรสามารถสืบคนความรูจากระบบไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  
นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บขอมูลดังกลาวควรไดรับการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ
ความรูอ่ืนๆ ได 
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5.3.2.5 การประยุกตใชความรู 
องคกรควรสงเสริมใหพนักงานจัดตั้งกลุมการจัดการความรูภายในองคกร  โดย

สงเสริมใหพนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรูอยางสรางสรรค  องคกรควรสงเสริมให
บุคลากรดึงขอมูลจากฐานความรูผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  มาใชประโยชนอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยสรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนทํากิจกรรมดานการจัดการความรูรวมกัน  เชน  
การประกวดและมอบรางวัลกลุมงานการจัดการเรียนรูดีเดนประจําป  การใหรางวัลพนักงานที่มี
ผลการดําเนินงานโครงการดานการจัดการความรูดีเดน  เปนตน 

5.3.2.6 การถายโอนความรู 
ในดานการถายโอนความรองคกรธุรกิจจัดหาส่ือและชองทางการถายโอนความรู

ของพนักงานในองคกร  อยางเพียงพอ  เชน  การถายโอนความรูผานเว็บไซตของบริษัท  กระดาน
ขาว (Web board)  การสนทนา (Chat)  การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning)  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)  การประชุมทางไกล  เปนตน  เพื่อใหมีถายโอนความรูภายในองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.3.3  บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการความรูในองคกร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการจัดการความรูโดยเปนเคร่ืองมือที่สนับสนุน
การจัดการความรูในองคการใหมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาใชกับ
การจัดการความรู เชน  ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส(Document and Content 
Management Systems) ระบบสืบคนขอมูลขาวสาร (Search Engines) ระบบการเรียนรูทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting Systems and  VDO Conference)  การเผยแพรส่ือผาน
ระบบเครือขาย (e-Broadcasting)  การระดมความคิดผานระบบเครือขาย (Web Board หรือ  e-
Discussion)  ซอฟตแวรสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีม (Groupware)  และบล็อก(Blog หรือ 
Weblog)  ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรู หรือประสบการณผานพื้นที่เสมือน (Cyber 
Space)  
 

5.3.4 ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ 

ปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจ  ไดแก  การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ซึ่งผูบริหารในองคกรควรมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาระบบจัดการ
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ความรู  ปจจัยตอมาไดแก  การมีเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน ซึ่งเปาหมายนี้จะตอง
สอดคลองกับกลยุทธขององคการ  การมีวัฒนธรรมองคการที่เอ้ือตอการแลกเปล่ียนและแบงปน
ความรูภายในองคการ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการความรู เชน 
คนหาความรูวิเคราะหขอมูล จัดระเบียบและดึงเอาความรูไปใชอยางเหมาะสม  การไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรตองตระหนักถึงความสําคัญและเห็นถึงคุณคาของการ
จัดการความรู  การวัดผลของการจัดการความรู ซึ่งจะชวยใหองคการทราบถึงสถานะ และความ
คืบหนาของการจัดการความรู ทําใหสามารถทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ รวมทั้งกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  นอกจากนี้  องคกรควรมีโครงสรางพื้นฐานที่รองรับหรือเอ้ือให
เกิดการแลกเปล่ียนความรู  ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดการความรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 
5.3.5 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
จากการวิเคราะหหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง  เพื่อใหเกิดผลที่ดียิ่งข้ึน  ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยดังนี้ 
5.3.5.1 ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญเพื่อเปรียบเทียบหาความเหมือนและความแตกตาง 
5.3.5.2 ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร

ธุรกิจที่ตั้งอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ หรือองคกรธุรกิจในตางประเทศ  ทั้งในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา  
และกลุมประเทศที่พัฒนาแลวเพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 

เรื่อง 
การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 

ในองคกรธุรกิจขนาดกลาง 
 
คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อโครงการวิจัยเร่ือง “การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง” โดยคําถามของแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบ
ตอผูใหขอมูลใดๆ  แตจะเปนแนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลางอยางเหมาะสม  และตอบสนองตอความตองการขององคกรธุรกิจขนาดกลาง 
 2. แบบสอบถามชุดนี้ใชสําหรับการสอบถามขอมูลจากองคกรธุรกิจขนาดกลางเทานั้น 
 3. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 5 สวน คือ 
 ৹ สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ৹ สวนที่ 2  กระบวนการการจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ

จัดการความรูในองคกร 
 ৹ สวนที่ 3  เหตุผลและปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกร 
 ৹ สวนที่ 4  ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน

องคกร 
 ৹ สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

ความรูในองคกร 
 4. เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีประสิทธิภาพ  หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ 
  อาจารยธงไชย  สุรินทรวรางกูร  โทร. 02-1601494 
 
 อนึ่ง   ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามอยางสมบูรณทุกขอ 
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แบบสอบถาม 
 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  ใน � ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  หรือ  เติมขอความในชองวางให
สมบูรณ 
 
สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  �  ชาย   �  หญิง 
2. อายุ  (ป) �  นอยกวา 25 ป  �  25-34 ป  �  35-44 ป 
  �  45-54 ป  �  55 ขึ้นไป 
3. การศึกษา  

�  ตํ่ากวา ปริญญาตรี �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโท 
�  ปริญญาเอก 

4. ประสบการณการทํางานในองคกรปจจุบัน 
  �  ตํ่ากวา 1 ป  �  1-5 ป   �  5-10 ป 
  �  มากกวา 10 ปขึ้นไป  
5. กลุมงานที่ปฏิบัติ 
  �  ผูบริหาร    �  หัวหนาฝาย   

�  กลุมงานเลขานุการและธุรการ  �  กลุมงานพัฒนามัลติมีเดีย 
�  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ �  กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย 
�  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………. 

  
สวนที่ 2  กระบวนการการจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ในองคกร 
1. โดยทั่วไปองคกรของทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดความรูในขั้นตอนใดบาง (ตอบไดมากกวา  1  
ขอ) 
 �  ขั้นการหาความรู  �  ขั้นสรางความรู  �  ขั้นการวิเคราะหความรู 
 �  ขั้นการจัดเก็บความรู  �  ขั้นการประยุกตใชความรู  �  ขั้นการถายโอนความรู 
2. องคกรของทานดวยชองทางใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

�  สอบถามความรูจากผูอื่น    �  อานบทความ วารสาร หรือส่ิงพิมพอื่นๆ 
 �  e-learning ขององคกร    �  e-mail แลกเปล่ียนความรูกับผูอื่น 

�  เว็บไซตของบริษัท    �  อินเทอรเน็ต เพื่อหาขอมูลภายนอก 
 �  อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ................................ 
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3. องคกรของทานสงเสริมใหพนักงานขององคกรสรางความรูดวยวิธีการใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
�  ปฏิบัติงานรวมกับผูมีความรู  �  เรียนรูจากประสบการณในอดีต  
�  สรางความรูจากขอมูลขอเสนอแนะหรือการรองเรียน  
�  การอานหนังสือ วารสาร  คูมือและส่ืออิเล็กทรอนิกส   
�  อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ................................ 

4. องคกรของทานสงเสริมใหพนักงานขององคกรวิเคราะหความรูดวยวิธีการใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
�  วิเคราะหความรูที่ไดจากผูใชบริการ  เพื่อปรับปรุงการใหบริการ    
�  ดึงความรูจากทักษะการทํางานมากล่ันกรองขอมูลใหเปนประโยชน  
�  มีการใชฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหมในการวิเคราะหความรู  เพื่อตัดสินใจแกปญหางาน 
�  สนับสนุนใหพนักงานมีทักษะการวิเคราะหความรู  เพือ่นําความรูที่ไดไปใชในการทํางาน 
�  มีการนําความรูจากภายนอกองคกรมาประมวล  แ ละปรับใชในหนวยงาน 

5. องคกรของทานจัดเก็บความรูดวยวิธีการใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
�  จัดเก็บความรูภายในหนวยงานอยางเปนระบบ    
�  จัดเก็บความรูภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบ 
�  จําแนกรายการ คัดแยกหมวดหมูความรูขอมูลพื้นฐานความจําเปน  ตามลําดับความสําคัญ 
�  มีการจัดเก็บความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
�  มีเครือขายกับหนวยงานอื่นที่จัดเก็บความรูและสามารถคนหาความรูที่ตองการได 

6. องคกรของทานมีการประยุกตใชความรูอยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
�  นําความรูที่ผูอื่นถายทอดไวใชประโยชนในกลุมงานหรือหนวยงาน    
�  ใชความรูที่มีอยูในหนวยงานแกปญหาของการปฏิบัติงาน 
�  นําความรูของพนักงานที่มีไปใชกับการทํางานเปนทีม 
�  มีการใชความรูของพนักงานอยางเต็มที ่
�  พนักงานสามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรูระหวางกันไดอยางอิสระ 
�  มีการจัดเก็บแนวปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

7. องคกรของทานมีการถายโอนความรูอยางไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
�  มีการเผยแพรความรูใหกับบุคลากรอื่นๆ ในหนวยงาน    
�  กระจายความรูเปนลายลักษณอักษร  เชน  การบันทึกคูมือการปฏิบัติงาน บันทึก รายงาน  เปนตน 
�  แลกเปล่ียนความรูแบบไมเปนลายลักษณอักษร  เชน  วีดีทัศน  อินเทอรเน็ต  เปนตน 
�  หมุนเวียนเปล่ียนงานในหนวยงานเพื่อใหมีการถายโอนความรู 
�  ถายโอนความรูโดยการฝกอบรมใหกับเพื่อนรวมงาน 
�  มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
�  มีการถายโอนความรูแบบเสมือนจริง  เชน  e-learning 
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สวนที่ 3  เหตุผลและปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร 
 
1. เหตุผลที่องคกรของทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร   

ปจจัย ผลตอการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความถูกตองเช่ือถือได      
2. ความสมบูรณของขอมูล      
3. ความสะดวกรวดเร็ว      
4. การใชงานงาย      
5. ประหยัดคาใชจาย      
6. การไดรับความรู      
7. เทคนิคการนําเสนอขอมูล      
8. ความนาเช่ือถือของขอมูล      
9. การแบงปนความรู      
10. การนําความรูไปใชประโยชน      
 
2. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร   

ปจจัย ระดับของปญหา 
สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า นอยที่สุด 

1. คุณภาพของการใหบริการ      
2. ความถูกตองของขอมูล      
3. ความสะดวกรวดเร็ว      
4. ความทันสมัยของเทคโนโลยี      
5. การใหบริการขอมูล  ความรู      
6. การนําความรูไปใชประโยชน      
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สวนที่ 4  ความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร 
 
1. ทานมีความพึงพอใจในระดับใดตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ในปจจัย

ตอไปนี้ 
ปจจัย ระดับความพึงพอใจตอการใช 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. คุณภาพของการใหบริการ      
2. ความถูกตองของขอมูล      
3. ความสะดวกรวดเร็ว      
4. ความทันสมัยของเทคโนโลยี      
5. การใหบริการขอมูล  ความรู      
6. การนําความรูไปใชประโยชน      
 
 
สวนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร 
 ทานมีขอเสนอแนะตอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ใน
อนาคตอยางไร 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

- ขอขอบคุณที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม - 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบสัมภาษณที่ใชในงานวิจัย 
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แบบสัมภาษณ 
 
ช่ือโครงการวิจัย   การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร

ธุรกิจขนาดกลาง 
ช่ือผูที่ใหสัมภาษณ...................................................................................................................................... 
ช่ือผูที่สัมภาษณ...............................................................................วันเดือนปที่สัมภาษณ........................... 
เวลา...............................................................สถานที.่................................................................................ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในสําหรับการจัดการความรูในองคกร
ปจจุบัน 
1. ปจจุบันองคกรของทานนํา  IT  มาใชในสวนงาน/แผนก/ฝายตางๆ  ภายในกิจการอยางไรบาง 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  
2. ปจจุบันองคกรของทานมีการจัดการความรูในดานใดบาง และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ

จัดการความรูในองคกรอยางไร 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
3. อธิบายกระบวนการของการจัดการความรูในองคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรของทาน มาให

เขาใจพอสังเขป 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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4. ปจจุบันองคกรของทานใชคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการความรูขององคกรอยางไรบาง    
และกิจการนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกรโดยวิธีใดมากที่สุด  เพราะเหตุใด 

 ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2  ปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร 
1. ปจจุบันองคกรของทานพบปญหาเก่ียวกับการจัดการความรูในองคกร  อยางไรบาง 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
2. องคกรของทานมีปญหาเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  อยางไรบาง 

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................... ...........................................................................

.................................................................................................... ...........................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................... ...........................................................................

.................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ในอนาคต 
1. มีสวนงานดานใดบางที่ยังไมมีการใช  IT  สําหรับการจัดการความรูในองคกร  และคิดวาควรจะนํา IT มา

ประยุกตใชสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ในอนาคต 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
2. ในอนาคต  ทานคิดวาองคกรควรนํา  IT  มาประยุกตใชสําหรับการจัดการความรูในองคกรเพิ่มเติมอยางไร

บาง  กรุณาระบุเทคโนโลยีที่จะนํามาใช  และทานคิดวาเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยใหเกิดประโยชนอยางไรบาง 
 ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4  รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เหมาะสมสําหรับสําหรับการจัดการความรูใน
องคกร  ในอนาคต 
1. ทานมีขอเสนอแนะตอรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในองคกร  ในอนาคต

อยางไร 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
นายธงไชย  สุรินทรวรางกูร 
 
ประวัติการศึกษา 
 2538  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน 
 2549 – ปจจุบัน อาจารยประจํา  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ทุนการศึกษา 
 2528 – 2538 นักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง  มูลนิธิสุขุโม 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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