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บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาตวัแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรู ้
ด้วยเว็บบล็อกที่มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารองค์กร และบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้บริหารองค์กร และบุคคลทั่วไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อตัวแบบและต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ ด้วยเว็บบล็อก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ประกอบด้วย  
8 ส่วน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ 2) การสร้างความรู้ลงเว็บบล็อก 3) การจัดเก็บความรู้และการนำากลับ
มาใช้ 4) การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ 5) การเฝ้าติดตาม 6) การนำาความรู้ไปใช้ 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
8) ระบบการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารองค์กร อยู่ในระดับมาก  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้น  
ชื่อเว็บบล็อกราชบุรีศึกษา มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารองค์กรและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมาก  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อค้นพบในการวิจัยนี้ คือ นวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วย
เว็บบล็อก ซึ่งองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบัน สถานศึกษา และหน่วยงานประเภทต่าง ๆ ที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 



072

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ด้านคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งท่ีจะจัดทำาเว็บไซต์ อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำาเว็บไซต์ 
เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร สามารถนำาตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ 
ด้วยเว็บบล็อกนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

The objectives of this research were to develop an application model using 
quality information technology for knowledge management by using efficient weblog  
acceptable by specialists or experts, executives and general people. The sample groups 
were purposively selected from specialists, and executives and simple random sampling 
from the general people. The instruments used in this research were questionaires on 
efficiency acceptability to the proposed model which was the prototype of the application  
model using quality information technology for knowledge management by using efficient 
weblog. The data were analyzed by using the Chi-square test.

The research results were as follows: 

1. The application model using quality information technology for knowledge 
management by using efficient weblog consisted of 8 parts, i.e. 1) Knowledge form 
transformation, 2) Creation of knowledge into a Weblog, 3) Knowledge storage and its 
retrievability 4) Knowledge sharing,5) Monitoring, 6) Knowledge utilization, 7) Knowledge 
exchange and 8) Quality control system. The application model using quality information  
technology for knowledge management by using efficient weblog was efficient and 
acceptable by specialists and executives at the very much level without the difference 
at statistically significant level 0.05. 

2. The prototype of the application model using quality information technology 
for knowledge management by using efficient weblog which was named “Ratchaburi 
Study Weblog” was efficient and acceptable by organization executives and general 
users at the very much level without the difference at statistically significant level 0.05. 

This research had provided an innovation of application using quality information  
technology for knowledge management by using efficient weblog whereas various public 
and private organizations, institutes, schools, and some agencies possibly lack of Website 
development deeply knowledgeable specialists who can develop their own websites or 
have insufficient budget to hire specialists to develop knowledge manageable websites. 
They can apply the proposed model of this quality information technology for knowledge 
management by using efficient weblog to manage their knowledge efficiently. 

คำาสำาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความรู้, เว็บบล็อก, การประยุกต์

Keywords: information technology, knowledge management, weblog, application 
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บทนำา

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกกำาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เครื่องมือที่สำาคัญชนิดหนึ่งที่ผู้วิจัย 
เห็นว่าจะสามารถพฒันาคนไปสูเ่ปา้หมายสงัคมแหง่การเรยีนรูไ้ดน้ัน้กค็อื การจดัการความรู ้ดงัเชน่ที ่วจิารณ ์
พานิช (2551: 3) กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ
ไปพร้อม ๆ กัน คือ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมาย 
การพฒันาองคก์รไปเปน็องค์กรแหง่เรียนรู้ และ 4) บรรลคุวามเปน็ชมุชน หมูค่ณะ ความเอือ้อาทรระหวา่งกนั 
ในที่ทำางาน 

สำานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สำานกังาน ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 
(2548: 5-6) ได้ระบุไว้ว่า กระบวนการในจัดการความรู้นั้น มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
5) การเขา้ถึงความรู ้6) การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้และ 7) การเรยีนรู ้โดยในขัน้ที ่6 และขัน้ที ่7 ควรม ี
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นสำาคัญ

ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำาคัญต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ซึ่งปัจจุบัน 
มหีนว่ยงาน องค์กร และสถาบนัตา่ง ๆ  ลว้นมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารหลากหลายรปูแบบ  
มาช่วยในการจัดการความรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งผู้จัดทำาจะต้องมีความรู้และ 
ความเชีย่วชาญในการจดัทำาเวบ็ไซต ์การเขยีนโปรแกรม และการใชค้อมพวิเตอรอ์ยา่งลกึซึง้ เทคโนโลยเีวบ็ 
จงึเปน็ขอ้จำากัดของหนว่ยงานหรือองคก์รขนาดเลก็ ซึง่ไมม่เีจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามรูเ้พยีงพอ และไมม่งีบประมาณ
ในการจ้างผูเ้ชีย่วชาญมาจดัทำาเวบ็ไซตเ์พือ่จดัการความรูข้ององคก์รได ้จงึทำาใหก้ารจดัการความรูข้ององคก์ร
ขนาดเล็กเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของเว็บบล็อก (weblog) ซึ่งมี 
ความง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และผู้จัดทำาไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ 
ลึกซึ้งมากนัก โดยนำาเว็บบล็อกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กร บูรณาการร่วมกับหลักการ
ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ เพื่อให้การจัดการความรู้นั้นมีคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งหากทำาได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร และสถาบันขนาดเล็ก ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่าง
ลึกซ้ึงเพียงพอ และไม่มีงบประมาณในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำาเว็บไซต์เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร  
จะสามารถนำาตัวแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ภายในองค์กรของตนเองได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการความรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาใคร และยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเป็นจำานวนมาก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก  
ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารองค์กร และสามารถนำามาพัฒนาเป็นต้นแบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริหารองค์กรและบุคคลทั่วไป

สมมติฐานการวิจัย

1. ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของตัวแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก อยู่ในระดับมากขึ้นไป

2. ผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของตัวแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก อยู่ในระดับมากขึ้นไป

3. ผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก อยู่ในระดับมากขึ้นไป

4. บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้ ได้กำาหนดกรอบความคิดไว้ว่า “จะนำาวิธีการและเทคนิคคุณภาพมาประยุกต์กับ
เทคโนโลยีเว็บบล็อกเพื่อให้เกิดคุณภาพ แล้วนำาไปใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งจะทำาให้การจัดการความรู้นั้น
มีคุณภาพตามไปด้วย” โดยมีตัวแบบทางความคิดดังนี้ 

 Q + IT
(Weblog)

             QKM
 (Q = Quality, KM = Knowledge Management, IT = Information Technology)

ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นนี้ 
บูรณาการมาจากแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ และจิตวิทยาส่วนต่อประสานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วนำาระเบียบวิธีคุณภาพขั้นตอน 
พ้ืนฐานการปรบัปรุงคุณภาพของกระบวนการซกิซ ์ซกิมา (Six Sigma) จำานวน 5 ขัน้ตอน (วรภทัร ภูเ่จรญิ  
และคณะ, 2546: 14-18) ได้แก่ 1) การนิยาม (Define) 2) การวัดผล (Measure) 3) การวิเคราะห์ 
(Analyze) 4) การปรบัปรงุ (Improve) และ 5) การควบคมุ (Control) ทีเ่รยีกยอ่วา่ ดเีมอกิ (DMAIC)  
และกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ 
กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ มาบูรณาการ 
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ร่วมกันโดยอยู่บนฐานของเทคโนโลยีเว็บบล็อก แล้วดำาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นตัวแบบการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็ก ตามทีต่ัง้วตัถปุระสงคไ์ว ้โดยมกีรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 15 คน และ 2) ผู้บริหารองค์กร
และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมและติดตามต้นแบบฯ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2555-16 พฤศจิกายน 2555 
จำานวน 863 คน 

 กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 15 คน โดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ผูบ้รหิาร
องค์กร จำานวน 50 คน และบุคคลทั่วไป จำานวน 152 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการความรู้

กระบวนการคุณภาพ
DMAIC

ยอมรับประสิทธิภาพ

ยอมรับประสิทธิภาพ

ยอมรับประสิทธิภาพ

ยอมรับประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารองค์กร

บุคคลทั่วไป

ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก

ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก

เว็บบล็อก
กระบวนการ
จัดความรู้

+ + +เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้

จิตวิทยาส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วย 
เว็บบล็อก



076

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

2.  ตัวแปรที่ศึกษา

 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการ 
ความรูด้ว้ยเว็บบลอ็ก และตน้แบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็ก 

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

  2.2.1 ด้านการยอมรับประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารองค์กรที่มีต่อตัวแบบฯ 
ตามส่วนประกอบ 8 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ ส่วนที่ 2 การสร้างความรู้ลง 
เว็บบล็อก ส่วนที่ 3 การจัดเก็บความรู้และการนำามาใช้ ส่วนที่ 4 การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ ส่วนที่ 5 
การเฝ้าติดตาม ส่วนที่ 6 การนำาความรู้ไปใช้ ส่วนที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ส่วนที่ 8 ระบบควบคุม
คุณภาพกระบวนการจัดการความรู้

  2.2.2 ด้านการยอมรับประสทิธภิาพของผูบ้รหิารองคก์รและบคุคลทัว่ไป ทีม่ตีอ่ตน้แบบฯ 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนนำาเข้า ด้านส่วนแสดงผล และด้านส่วนต่อประสานผู้ใช้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อตัวแบบและ
ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก โดยผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การออกแบบข้อคำาถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ทำาการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity)  
โดยหาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามกบัวตัถปุระสงค ์(IOC : item objective congruence 
index) เลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม หลังจากนั้น
นำาไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่มีคุณลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน นำาผลมาวิเคราะห์
วัดความเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (a - coefficient)  
ได้ค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 3.1. แบบสอบถามด้านการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อตัวแบบฯ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
0.9695 

 3.2. แบบสอบถามด้านการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อต้นแบบฯ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
0.9654

4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่ความถี ่(frequency) คา่รอ้ยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบไค-สแควร์ 

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วย 
เว็บบล็อก จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปเป็นมโนทัศน์ของตัวแบบฯ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของ 
การจัดการความรู้ในองค์กร ที่ควรมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยจัดการความรู้นั้น 
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สามารถแบ่งได้ลักษณะงานได้เป็น 8 งาน ประกอบด้วย งานที่ 1 ได้แก่ ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบความรู้ 
งานที่ 2 ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างความรู้ งานที่ 3 ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ งานที่ 4 ได้แก่ ขั้นตอน
การเขา้ถงึความรู้ งานที ่5 ได้แก่ ขัน้ตอนการเขา้ถึงความรู ้ขัน้ตอนการแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขัน้ตอน
การเรียนรู้ ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ งานที่ 6 ได้แก่ ขั้นตอนการนำาความรู้ไปใช้ งานที่ 7 ได้แก่ ขั้นตอน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และงานที่ 8 ได้แก่ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ที่ควรมีการออกแบบการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อการจัดการความรู้

การแสวงหาความรู้

การเปลี่ยนรูปแบบความรู้

บงชี้ความรู้

การจัดเก็บความรู้

การสร้างความรู้

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้

ความรู้ การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ

การเข้าถึงความรู้

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

กลุ่มงานที่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการ

ความรู้การเรียนรู้

5

8

8

5

5

8

6 7

4

8

2

1
3

8

จากภาพที่ 2 ตัวเลข 1-8 แสดงให้เห็นถึงงาน 8 ลักษณะที่ควรนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกต์ใช้ เส้นประสีแดงคือ กลุ่มของงานที่มีลักษณะคล้ายกัน

หลงัจากแบง่งานตา่ง ๆ  แลว้ ผู้วจิยัได้ทำาการออกแบบตวัแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
คุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก เพื่อให้สนองตอบต่อลักษณะงานนั้น ๆ  สรุปได้ว่า ตัวแบบฯ ดังกล่าว
ประกอบด้วย ส่วนประกอบทั้งสิ้น 8 ส่วน ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3 อธิบายได้ดังนี้
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 1. สว่นประกอบที ่1 การเปลีย่นรูปแบบความรู ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทำาการเปลีย่นแปลงความรู ้
ในรูปแบบเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นรูปแบบที่สามารถบันทึกไว้ได้ในเว็บบล็อกหรือเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นที่มี
ให้การสนับสนุนในระบบอินเทอร์เน็ต เป้าหมายคือจัดเตรียมประเภทของไฟล์ให้สอดคล้องกับลักษณะ 
การบันทึกและจัดเก็บ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ, กล้องถ่ายวิดีโอ, เครื่องสแกนภาพ, โปรแกรม 
บนัทกึเสยีง, สมารท์โฟน, คอมพวิเตอร,์ โปรแกรมไมโครซอฟท ์ออฟฟศิ (Microsoft Office), โปรแกรม
พีดีเอฟ (PDF), โปรแกรมตัดต่อและลำาดับภาพ, โปรแกรมแปลงไฟล์ชนิดต่าง ๆ 

 2. ส่วนประกอบที่ 2 การสร้างความรู้ลงเว็บบล็อก มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความรู้ต่าง ๆ 
ลงในเว็บบล็อก เป้าหมายคือ เผยแพร่ความรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีเว็บบล็อก เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ เว็บบล็อก และเครื่องมือค้นหาในอินเทอร์เน็ต

 3. ส่วนประกอบที่ 3 การจัดเก็บความรู้และการนำากลับมาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ
ความรูไ้ว้ในฐานขอ้มูลทีมี่ใหผู้บ้ริการในระบบอนิเทอรเ์นต็และสามารถดงึกลบัมาใชไ้ดต้ามตอ้งการ เปา้หมาย 
คอื จัดเก็บความรูใ้หเ้หมาะสมกบัรูปแบบของไฟลเ์อกสารความรูป้ระเภทตา่ง ๆ  และจดัหมวดหมูข่องความรู ้ 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ที่บริการเก็บรูปภาพทั่วไป เว็บไซต์ที่บริการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่พร้อม

3

2

1

5

6

7

8
4

การเปลี่ยน
รูปแบบควารู้

การสร้างความรู้
ลงเว็บบล็อก

Weblog Service Social Network Service

การเข้าถึงความรู้

การเฝ้าติดตาม

การนำาความรู้ไปใช้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คว
าม

รู้

ผู้ใ
ช้ค

วา
มร

ู้

Internet System

การจัดเก็บ
ความรู้และ

การนำากลับมาใช้

การแบ่งปันความรู้
ให้แก่ผู้ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์

ระบบควบคุมคุณภาพ
กระบวนการจัดการความรู้

(Km Process + DMAIC)

ภาพที่ 3 ตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก
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พกัิดแสดงสถานทีถ่า่ยภาพ เวบ็ไซตท์ีบ่รกิารเกบ็ไฟลใ์นรปูแบบวดีโิอ เวบ็ไซตท์ีบ่รกิารเกบ็ไฟลร์ปูแบบสไลด์
การบรรยาย เว็บไซต์ที่บริการเก็บไฟล์ทั่วไป การติดตั้งป้ายกำากับในแต่ละไฟล์และแต่ละบทความ

 4. ส่วนประกอบที่ 4 การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้วย
วิธีการสื่อสารต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เป้าหมายคือผู้รับความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ด้วยช่องทาง 
การสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โปรแกรม
สำาหรับสนทนา การส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) การฟีดความรู้

 5. ส่วนประกอบที่ 5 เฝ้าติดตาม วัตถุประสงค์ เพ่ือเฝ้าติดตามติดตามตรวจสอบสถิติ 
ด้านต่าง ๆ ของเว็บบล็อก เป้าหมาย คือเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของเว็บบล็อกด้วยสถิติ 
ต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ จำานวนการเข้าชมเว็บต่อวัน, เมื่อวาน, หนึ่งเดือนที่ผ่านมา และตลอดเวลา  
จำานวนการอ่านบทความแต่ละบทความ บทความที่มีการอ่านมาก การดูหน้าเว็บแยกตามประเทศ การดู 
หน้าเว็บแยกตามเบราว์เซอร์ การดูหน้าเว็บแยกตามระบบปฏิบัติการ การดูจำานวนผู้ติดตามเว็บ การนับ
จำานวนครั้งที่เข้าถึงบทความ 

 6. สว่นประกอบที ่6 การนำาความรูไ้ปใช ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชส้ะดวกในการนำาความรู้
ตามที่ต้องการไปใช้ เป้าหมาย คือผู้ใช้มีเครื่องมือในการค้นหา จัดพิมพ์ หรือแบ่งปันได้ทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์และสามารถตรวจสอบสถติขิองการนำาความรูใ้นเวบ็บลอ็กไปใชไ้ดเ้ครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก ่การตดิตัง้ 
เครือ่งมอืคน้หาความรู้ภายในเวบ็บลอ็กหรือบลอ็กอืน่ ๆ  การตดิตัง้เครือ่งมอืสำาหรบัการพิมพ์ การสง่ตอ่อเีมล  
และการแบ่งปันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ การติดตั้งเครื่องมือสมัครรับบทความทางอีเมล เครื่องมือ 
ตรวจสอบยูอาร์แอล (URL) ที่แนะนำามายังเว็บบล็อก เครื่องมือตรวจสอบไซต์ที่แนะนำามายังเว็บบล็อก 
เครื่องมือตรวจสอบคำาหลักในการค้นหา เครื่องมือตรวจสอบสอบแบ็คลิงค์ จำานวนการแชร์ทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จำานวนผู้ติดตามเว็บบล็อก

 7. ส่วนประกอบที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดง 
ความคดิเหน็ ประชมุ หรอืสนทนารว่มกนั เปา้หมาย คอืเกดิการแลกเปลีย่นรูเ้พือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูเ้พิม่เตมิ
หรือองค์ความรู้ใหม่ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กล่องแสดงความคิดเห็นท้ายบทความในเว็บบล็อก การแสดง
ความเห็นผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โปรแกรมการประชุมและสนทนากลุ่ม

 8. ส่วนประกอบที่ 8 ระบบการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการความรู้มีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมคุณภาพส่วนประกอบทั้ง 7 ของตัวแบบฯ ที่กล่าวมาให้เป็นไปตามกระบวนการคุณภาพดีเมอิก  
(DMAIC) ของซกิซ ์ซกิมา่ (Six Sigma) และกระบวนการจดัการความรูเ้ปา้หมาย คอืเพือ่ใหไ้ดก้ารจดัการ 
ความรู้ที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กระบวนการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) จำานวน 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การนิยาม (Define) 2) การวัด (Measure) 3) การวิเคราะห์ (Analyze) 4) การปรับปรุง 
(Improve) 5) การควบคุม (Control) ที่เรียกย่อว่าดีเมอิก (DMAIC) 
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2. ผลการพฒันาตน้แบบการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บล็อก 
หลงัจากทีไ่ดอ้อกแบบตวัแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็กแลว้ 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเวบ็บลอ็กตน้แบบฯ ขึน้เพือ่นำาไปใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดเ้ลอืกการจดัการความรู้ 
ของจังหวัดราชบุรี เป็นต้นแบบฯ โดยพัฒนาเว็บบล็อกชื่อว่า “เว็บบล็อกราชบุรีศึกษา” (URL : http://
km-rb.blogspot.com) ดังได้แสดงตวัอยา่งหนา้จอไวใ้นภาพที ่4 โดยการพฒันาเปน็ไปตามลำาดบัขัน้ตอน 
ในส่วนประกอบทั้ง 8 ของตัวแบบฯ 

10 
 

8. สวนประกอบที่ 8 ระบบการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการความรูมี
วัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพสวนประกอบทั้ง 7 ของตัวแบบฯ ท่ีกลาวมาใหเปนไปตาม
กระบวนการคุณภาพดีเมอิก (DMAIC) ของซิกซ ซิกมา (Six Sigma) และกระบวนการจัดการความรู
เปาหมาย คือเพื่อใหไดการจัดการความรูท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก กระบวนการซิกซ ซิกมา 
(Six Sigma)  จํานวน 5 ข้ันตอน ไดแก  1)การนิยาม(Define)  2) การวัด (Measure) 3)การวิเคราะห 
(Analyze) 4) การปรับปรุง (Improve) 5)การควบคุม (Control) ท่ีเรียกยอวาดีเมอิก (DMAIC)  

2. ผลการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู
ดวยเว็บบล็อก หลังจากท่ีไดออกแบบตัวแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการ
ความรูดวยเว็บบล็อกแลว ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บบล็อกตนแบบฯ ข้ึนเพื่อนําไปใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ผูวิจัยไดเลือกการจัดการความรูของจังหวัดราชบุรี เปนตนแบบฯ โดยพัฒนาเว็บบล็อก
ชื่อวา “เว็บบล็อกราชบุรีศึกษา”  (URL : http://km-rb.blogspot.com) ดังไดแสดงตัวอยางหนาจอไว
ในภาพท่ี 4 โดยการพัฒนาเปนไปตามลําดับข้ันตอนในสวนประกอบทั้ง 8 ของตัวแบบฯ  

 

 
 
เม่ือผูวิจัยเร่ิมพัฒนาตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการ

ความรูดวยเว็บบล็อก คือ เว็บบล็อกราชบุรีศึกษาไดบางสวนแลว ไดทดลองเผยแพรออกไปในโลก
อินเตอรเน็ตเพื่อใหผูใชไดทดลองใช โดยเร่ิมเผยแพรคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2552 และทําการ
ปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ โดยใชหลักการการพัฒนาระบบในรูปแบบวิวัฒนาการ หลังจากคอนขาง

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอเว็บบล็อกราชบุรีศึกษา

เมื่อผู้วิจัยเร่ิมพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วย 
เว็บบล็อก คือ เว็บบล็อกราชบุรีศึกษาได้บางส่วนแล้ว ได้ทดลองเผยแพร่ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ 
ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใช ้โดยเริม่เผยแพรค่รัง้แรกเมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2552 และทำาการปรบัปรงุพฒันาเปน็ระยะ ๆ   
โดยใช้หลักการการพัฒนาระบบในรูปแบบวิวัฒนาการ หลังจากค่อนข้างสมบูรณ์ตามส่วนประกอบต่าง ๆ  
ของตัวแบบฯ แล้ว ผู้วิจัยจึงนำาต้นแบบฯ ไปทำาการทดสอบสมมติฐานการยอมรับประสิทธิภาพที่มีต่อ 
ต้นแบบฯ กับกลุ่มตัวอย่าง ต่อไป

3. ผลการประเมินการยอมรับประสิทธิภาพของตัวแบบและต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก

 3.1. ผลการประเมินการยอมรับประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก แสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานระดับการยอมรับของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวแบบฯ 

 ส่วนประกอบในตัวแบบฯ            ระดับการยอมรับ c2 Sig. df
              (จำานวนคน)  
  มากขึ้นไป น้อย-ปานกลาง   

ส่วนประกอบที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ 14 1 1.667 0.197 1
ส่วนประกอบที่ 2 การสร้างความรู้ลงเว็บบล็อก 14 1 1.667 0.197 1
ส่วนประกอบที่ 3 การจัดเก็บความรู้และการนำามาใช้ 14 1 1.667 0.197 1
ส่วนประกอบที่ 4 การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ 14 1 1.667 0.197 1
ส่วนประกอบที่ 5 การเฝ้าติดตาม 12 3 0.000 1.000 1
ส่วนประกอบที่ 6 การนำาความรู้ไปใช้ 13 2 0.417 0.519 1
ส่วนประกอบที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 2 0.417 0.519 1
ส่วนประกอบที่ 8 ระบบควบคุมภาพกระบวนการ 14 1 1.667 0.197 1
จัดการความรู้  
การยอมรับประสิทธิภาพตัวแบบฯ ของผู้เชี่ยวชาญ 13 2 0.417 0.519 1
ในภาพรวม  
ค่าคาดหวัง  80% 20% - - -

ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05

จากตารางที่ 1 เมื่อหาค่าไคกำาลังสอง (c2) โดยกำาหนดค่า df = 1 ที่ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05 
พบวา่ คา่ Sig. ในแตล่ะสว่นประกอบและในภาพรวม มคีา่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 15 คน  
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ในระดับมากขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและในแต่ส่วนประกอบ

 3.2. ผลการประเมินการยอมรับประสทิธภิาพของผูบ้รหิารองคก์รทีม่ตีอ่ตวัแบบการประยกุตใ์ช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานระดับการยอมรับของผู้บริหารที่มีต่อตัวแบบฯ

 ส่วนประกอบในตัวแบบฯ            ระดับการยอมรับ c2 Sig. df
              (จำานวนคน)  
  มากขึ้นไป น้อย-ปานกลาง   

ส่วนประกอบที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ 41 9 0.125 0.724 1
ส่วนประกอบที่ 2 การสร้างความรู้ลงเว็บบล็อก 40 10 0.000 1.000 1
ส่วนประกอบที่ 3 การจัดเก็บความรู้และการนำามาใช้ 41 9 0.125 0.724 1
ส่วนประกอบที่ 4 การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ 40 10 0.000 1.000 1
ส่วนประกอบที่ 5 การเฝ้าติดตาม 34 16 4.500 0.034 1
ส่วนประกอบที่ 6 การนำาความรู้ไปใช้ 39 11 0.125 0.724 1
ส่วนประกอบที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 39 11 0.125 0.724 1
ส่วนประกอบที่ 8 ระบบควบคุมภาพกระบวนการ 36 14 2.000 0.157 1
จัดการความรู้  
การยอมรับประสิทธิภาพตัวแบบฯ ของผู้บริหาร 39 11 0.125 0.724 1
องค์กรในภาพรวม  
ค่าคาดหวัง  80% 20% - - -

ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05

จากตารางที่ 2 เมื่อหาค่าไคกำาลังสอง (c2) โดยกำาหนดค่า df = 1 ที่ระดับนัยสำาคัญ a = 
0.05 พบว่าค่า Sig. ในแต่ละส่วนประกอบและในภาพรวม มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริหารองค์กร 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของตัวแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ในระดับมากขึ้นไป ในภาพรวมและในแต่ส่วนประกอบ ยกเว้น ส่วนประกอบ
หมายเลข 5 การเฝ้าติดตาม ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดย ค่าที่สังเกตได้ (O) กับ ค่าคาดหวัง (E)  
แตกต่างกันตามระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.4. ผลการประเมินการยอมรับประสทิธภิาพของผูบ้รหิารองคก์รทีม่ตีอ่ตน้แบบการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานระดับการยอมรับของผู้บริหารที่มีต่อต้นแบบฯ

 รายการต้นแบบฯ            ระดับการยอมรับ c2 Sig. df
              (จำานวนคน)  
  มากขึ้นไป น้อย-ปานกลาง   

ด้านส่วนนำาเข้า  37 13 1.125 0.289 1
ด้านส่วนแสดงผล  39 11 0.125 0.724 1
ด้านส่วนต่อประสานผู้ใช้  38 12 0.500 0.480 1
การยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบฯ ในภาพรวม 38 12 0.500 0.480 1
ค่าคาดหวัง  80% 20% - - -

ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05

 รายการต้นแบบฯ            ระดับการยอมรับ c2 Sig. df
              (จำานวนคน)  
  มากขึ้นไป น้อย-ปานกลาง   

ด้านส่วนนำาเข้า  123 29 0.81 0.776 1
ด้านส่วนแสดงผล  122 30 0.007 0.935 1
ด้านส่วนต่อประสานผู้ใช้  120 32 0.105 0.746 1
การยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบฯ ในภาพรวม 123 29 0.81 0.776 1
ค่าคาดหวัง  80% 20%

ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05

จากตารางที่ 3 เมื่อหาค่าไคกำาลังสอง (c2) โดยกำาหนดค่า df = 1 ที่ระดับนัยสำาคัญ a = 
0.05 พบว่าค่า Sig. ในแต่ละส่วนประกอบและในภาพรวม มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้บริหารองค์กร 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ในระดับมากขึ้นไป ในภาพรวมและในแต่ส่วนประกอบ

 3.5. ผลการประเมินการยอมรับประสิทธิภาพของบุคคลทั่วไปที่มีต่อต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานระดับการยอมรับของบุคคลทั่วไปที่มีต่อต้นแบบฯ
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จากตารางที่ 4 เมื่อหาค่าไคกำาลังสอง (c2) โดยกำาหนดค่า df = 1 ที่ระดับนัยสำาคัญ a = 0.05  
พบว่าค่า Sig. ในแต่ละส่วนประกอบและในภาพรวม มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับประสิทธิภาพของต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการ
ความรู้ด้วยเว็บบล็อก ในระดับมากขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและในแต่ส่วนประกอบ 

สรุปผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่งการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็ก สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ตวัแบบการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็ก ทีพ่ฒันาขึน้  
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 8 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบความรู้ ส่วนที่ 2 การสร้างความรู้
ลงเว็บบล็อก ส่วนที่ 3 การจัดเก็บความรู้และการนำามาใช้ ส่วนที่ 4 การแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใช้ ส่วนที่ 5  
การเฝ้าติดตาม ส่วนที่ 6 การนำาความรู้ไปใช้ ส่วนที่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนที่ 8 ระบบการ
ควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งตัวแบบฯ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้บริหารองค์กร อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ตน้แบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนทศคณุภาพจดัการความรูด้ว้ยเวบ็บลอ็กทีพ่ฒันาขึน้
ได้แก่ “เว็บบล็อกราชบุรีศึกษา” ซึ่งต้นแบบฯ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารองค์กร และบุคคล
ทั่วไป อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า เว็บบล็อก เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ 
นำามาใช้ในการจัดการความรู้ได้ ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2551: 184-185) กล่าวไว้ว่า บล็อก (Blog หรือ 
Weblog) ว่าเป็นได้ทั้งตัวฐานข้อมูล (Database) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฐานข้อมูลของความรู้ที่ฝังลึก 
(Tacit Knowledge) ที่ได้จากการทำางานหรือการปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัตินำามาเล่าเป็นบันทึกลงใน “บล็อก”  
เมื่อมีบันทึกจำานวนมากก็จะสามารถทำาเหมืองข้อมูล (Data Mining) หาความหมายหรือสารสนเทศ  
จากข้อมูลในบล็อกได้ และในขณะเดียวกัน “บล็อก” ก็เป็นเครื่องมือรวบรวมความรู้ไปในตัว ทั้งของระดับ 
บุคคล กลุ่ม และขององค์กร ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการบล็อกนั้น และยังสอดคล้องกับผู้ที่กล่าวไว้อีก 
หลายทา่น ไดแ้ก ่ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากลุ (2549: 347) กลา่ววา่ บลอ็ก (Blog หรอื Weblog) เปน็ตวัอยา่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศชนิดหนึ่งที่ถูกนำามาใช้ในการจัดการความรู้ได้ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2552: 
18-24) กลา่วถงึเวบ็บลอ็กวา่ เปน็เทคโนโลยทีีน่ยิมสำาหรบัการจดัการความรู ้เพราะการจดัการความรูต้อ้งการ
เครื่องมือสำาหรับการบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณสมบัติของเว็บบล็อกจึงเป็นเครื่องมือที่สอดคล้อง 
ในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้ แต่เว็บบล็อกเองก็แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะ
การใช้งาน ทำาให้การนำาเว็บบล็อกไปใช้ในการจัดการความรู้ก็ต้องเลือกประเภทที่เหมาะสมและนำาไปใช้ 
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ เสรี ชิโนดม (2007: สไลด์) กล่าวว่า บล็อกสามารถนำาไปใช้จัดการความรู้ได้ 
หลายรูปแบบ เช่น เป็นสมุดบันทึกความรู้เชิงปฏิบัติและเรื่องราวแห่งความสำาเร็จ เป็นสมุดบันทึกกิจกรรม 
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ที่จะทำา และการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ 
รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เป็นตู้เก็บเอกสาร รูปภาพ และ
มัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีพูดจาสนทนาทักทาย

ในการประยุกต์ใช้เว็บบล็อกมาจัดการความรู้เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพนั้น 
ต้องเลือกเว็บบล็อกที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ที่เลือกใช้ และระเบียบ 
วธิกีารและเทคนิคคุณภาพทีน่ำามาใช ้สว่นในการออกแบบตวัแบบฯ ตอ้งคำานงึถงึหลักการในวชิาการเทคโนโลย ี
สารสนเทศคุณภาพด้วย เพื่อให้การจัดการความรู้นั้นมีคุณภาพจริง โดยการออกแบบต้องบูรณาการศาสตร์ 
3 ประเภทเข้าด้วยกัน ตามที่ จารึก ชูกิตติกุล (2548: 6-8) ได้กล่าวเอาไว้ ซึ่งศาสตร์ 3 ประเภทที่นำามา 
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ กระบวนการจัดการความรู้ที่เลือกใช้ กระบวนการคุณภาพที่นำามาใช้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำามาใช้ 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 1) องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบัน สถานศึกษา และ 
หน่วยงานประเภทต่าง ๆ ที่ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง และไม่มีงบประมาณ 
ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำาเว็บไซต์เพื่อจัดการความรู้ขององค์กร สามารถนำาตัวแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศคณุภาพจดัการความรู้ดว้ยเวบ็บลอ็ก ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความรูข้ององคก์รได ้ 
2) นำาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก คือ “เว็บบล็อก
ราชบุรีศึกษา” ไปเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 1) นำากระบวนวิธีและขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบและต้นแบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก ไปใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ เช่น ตัวแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ เป็นต้น  
2) นำาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กร 
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