
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

  284 

ระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
Knowledge Transfer System : A Case Study Thaksin University Library 

 
จรรยา ชูทับ1  และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท1 

Chanya Chootup1 and Watcharawalee Tangkuptanon1 

 
บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพ่ือจัดเก็บขอมูลการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแกปญหาการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารและไม

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร โดยนําเครื่องมือการจัดการความรูมาชวยในการออกแบบและพัฒนาระบบ

ตามวิธีการเชิงระบบของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC และใชโปรแกรมมูลเดิลในการพัฒนา ซึ่งมีเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและออกรายงานขอมูลการทํากิจกรรมการ ซึ่งเปนรูปแบบในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและบุคลากรไดมีสวนรวมและนําความรูน้ันประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญ พบวาทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับดี  

คําสําคัญ : ระบบแลกเปลี่ยนความรู  การจัดการความรู  Moodle  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษณิ 

 
ABSTRACT 

 This article aims to study and design Knowledge Transfer System : A Case Study Thaksin 

University Library. The storage of knowledge from self development. This will help solve the problem of 

storing data in the form of documents and learning processes in organizations. Including Knowledge 

management tools to design  and developing using the methods and procedures of SDLC and The Moodle  

application development. This is a tool to organize activities that support learning and report the 

activity. Which is a form of knowledge and personnel involved and the application of knowledge to the 

benefit of the operation. From an evaluation of this system, the results showed that specialist satisfaction is 

ranked satisfied 
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คํานาํ 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย แกอาจารย นิสิต 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไป และใหความสําคัญในการจัดเก็บความรู  โดยนําขอมูลการพัฒนา

ตนเอง เชน การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน มาจัดทํารายงานนําเสนอตามแบบฟอรมท่ีกําหนดตอผูบริหารใน

รูปแบบของเอกสาร เพ่ือสรางเปนองคความรู และดวยการบริหารงานแบบ 2 วิทยาเขต ทําใหเกิดความลาชาในการ

ตรวจสอบของผูบริหาร  

ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บขอมูลและรายงานขอมูลแบบทันทวงที  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได 

มีความทันสมัยและทันเหตุการณ และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร ซึ่งพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานของ 

Web Application โดยนําเครื่องมือการจัดการความรู มาชวยในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เพ่ือเอื้อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู  

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ทฤษฎี 
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ นําทฤษฎีการจัดการ

ความรูโดยเนนกระบวนการจัดการขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และความรู โดยใหความสําคัญกับบุคคล โดยการนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการติดตอส่ือสารเพื่อใหเกิดองคความรูตามวัตถุประสงคขององคกรที่ออกแบบไว (M. Uwe 

Borghoff and Pareschi. Remo, 1997) ทฤษฎีของ Nonaka  และ Takeuchi  (I. Nonaka and H. Takeuchi, 1995) 

ไดกําหนดรูปแบบความสมพันธระหวางความรูท้ังสองในรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบเปน 4  สวนคือ externalization, 

internalization, socialization และ combination และองคกรที่ไดเปรียบทางการแขงขันจะตองมีกําลังการผลิตที่ดีใน

การรักษา, พัฒนา, จัดระเบียบและใชประโยชนจากความสามารถของบุคลากรของพวกเขา ซึ่ง การจัดการความรูเปน

เครื่องมือสําหรับการใชประโยชนจากความรูมีอยู 4 กระบวนการ คือ 
 

 

 

 
 

ส่ิงสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมเชน การใหรางวัลกับ

บุคลากรที่มีสวนรวม ใหบุคลากรเขาใจประโยชนของการจัดการความรู (Maria Martensson, 2000) และหนวยงานจะ

ประสบความสําเร็จในการจัดการความรูจะตองมีการออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานดานไอทีอยางเหมาะสม และเปนเนื้อ

เดียวกับงานประจําโดยเนนการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เครื่องมือเทคโนโลยี ท่ีนํามาใช 
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1. ฮารดแวร เชน เครือขาย, อินทราเน็ต 

2. โปรแกรมและฐานขอมูล เชน ระบบฐานความรู (KBS), คลังความรู, ฐานขอมูล, การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

(Best Practices), แหลงขอมูล 

3. เครื่องมือการทํางานรวมกัน เชน กระดานอิเล็กทรอนิกส 

4. เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ เชน รายงานขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับองคกร 

เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา คือ โปรแกรมมูลเดิล ซึ่งเปนระบบการจัดการหลักสูตรสําหรับการ

เรียนรูออนไลน (Klaus Brandl, 2005) หรือการสรางระบบการเรียนรูบนเว็บ (Lina Yordanova et al., 2003) มี

ลักษณะเปนโอเพนซอรส (Open Source) ภายใตขอตกลงของจีพีแอล (General Public License) และผูใชงาน

สามารถดาวนโหลดไปติดตั้งใชงานไดฟรี นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

สรางบทเรียน แหลงเรียนรู กระดานเสวนาหรือเว็บบอรดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู   และรายงานขอมูลการทํากิจกรรม

รวมกันได 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พัฒนาระบบฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกสของเครือขายลดอันตรายจากเชื้อเอชไอวี/เอดส โดยการสรางบทเรียน

มีการจัดการสอบกอนการอบรมและหลังการอบรมการบันทึกการเขารับการอบรม การอานขาวประกาศและหองสนทนา

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมติดตอกับผูใหการฝกอบรมหรือระหวางผูเขาอบรมเอง เนื่องจากขอมูลในการทําการฝกอบรม            

เปนแบบอิเล็คทรอนิกสทั้งหมด ทําใหสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลทําไดงายและรวดเร็ว [11] 

จากงานวิจัยไดพบวา การพัฒนาระบบ เริ่มจากการวิเคราะหความตองการของผูใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณ วิเคราะหระบบโปรแกรมมูเดิล แบงระบบการใชงานออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบจัดการผูใช ระบบจัดการเรียน

การสอนและระบบจัดการสื่อสาร 

  

อุปกรณและวิธีการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ซึ่งใชหลักการวัฐจักรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
 

ศึกษา รวบรวมขอมูล และวางแผนระบบ   
ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการจัดการ

ความรู และสอบถามความตองจากผูบริหารและบุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฯ  
การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะหเปนขั้นตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยนําความตองการของผูใชมา

กําหนดกรอบในการพัฒนา 
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Figure 1  Conceptual Diagram 

 

จากรูประบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดกลุมผูใช

เปน 4 ประเภท คือ 

1. ผูดูแลระบบ (Administrator)  จะตองทําการเขาสูระบบ ซึ่งระบบจะทําการตรวจสอบการเขาสู

ระบบกอนทุกครั้ง โดยมีสิทธิ์ในการใชงาน ไดแก  กําหนดสิทธิ์ในการเขาชมเว็บไซต  ขอมูลการ

พัฒนาตนเอง  ขอมูลในเมนูคลังความรู ขอมูลสมาชิก เชน คนหา เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลสมาชิก 

2. สมาชิก (insiders)  จะตองทําการเขาสูระบบ ซึ่งระบบจะทําการตรวจสอบการเขาสูระบบกอนทุก

ครั้ง โดยจะมีสิทธิ์ในการใชงาน  เชน เขาชมระบบ ขอมูลการพัฒนาตนเอง ขอมูลคลังความรู  

3. เจาหนาที่ (officer)  จะตองทําการเขาสูระบบ ซึ่งระบบจะทําการตรวจสอบการเขาสูระบบกอนทุก

ครั้ง โดยจะมสิีทธิ์ในการใชงาน เชน  ขอมูลในเมนูคลังความรู  และใชงานสวนตอขยายที่พัฒนาขึ้น 

มีหนาที่รายงานขอมูลการเขาใชงานของสมาชิก 

4. ผูใชท่ัวไป (outsiders) ไมตองทําการเขาสูระบบ โดยจะมีสิทธ์ิในการใชงาน เชน ชมระบบและ

สามารถดูขอมูลในเมนูคลังความรู  
การออกแบบระบบสารสนเทศ 
 การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใช ควรมีการออกแบบความสัมพันธกับผูใชเปนอยางดี 

ออกแบบการเลือกใชคําส่ังตาง ๆ ท่ีแสดงบนจอภาพที่สามารถสื่อไดเขาใจงาย เม่ือผูใชมีการโตตอบกับระบบ ระบบควร

ตอบสนองความตองการแกผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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1. หนาจอเขาทํางานของระบบ (Login) 

 ปายแสดงชื่อหนวยงาน 

 ปุมสําหรับ Login สูระบบ 

 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 

 คลังความรู/ขาวสารที่นาสนใจสําหรับผูใชท่ัวไป 

 บล็อกขอมูลตาง ๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 2  Design Login Page 

 
2. หนาจอหลักของระบบ (Main Login) 

 ปายแสดงชื่อหนวยงาน 

 เมนูการเขาทํางาน ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสิทธิ์ในการเขางานระบบ 

 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 

 ปุมเริ่มแกไขขอมูลหนา ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสิทธิ์ในการเขางานระบบ 

 บล็อกตาง ๆ  

 ปุมออกจากระบบ 

 สิทธ์ิการเขาใชงานของระบบมีดังนี้ 
 ผูใชท่ัวไป (outsiders) 

- สามารถดูขอมูลในเมนูคลังความรูได  
สมาชิก (insiders) 
สมาชิกสามารถใชบริการตางจากระบบไดเหมือนกันผูใชท่ัวไป นอกจากนั้นแลว สมาชิกยังสามารถใช

บริการตางๆ ของระบบโดยการลอกอิน(Login) เขาสูระบบ ซึ่งสามารถใชบริการตางๆไดเพ่ิมมากขึ้นดังนี้  

    1 

    2 

    3 

    5 
    4 
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- สามารถเขาเมนูพัฒนาตนเอง กรอกขอมูลการพัฒนาตนเองและและแลกเปลี่ยนความรูตาม

หัวขอการพัฒนาตนเอง 

- สามารถเขาเมนูคลังความรูและกรอกขอมูลได 

- สามารถไดคะแนนสถิติการเขาใชบริการบอย 
ผูดูแลระบบ (Administrator) 
- สามารถจัดการ (เพ่ิม, ลบ, แกไข) ขอมูลในเมนูพัฒนาตนเองไดและ สามารถจัดการ (เพ่ิม, ลบ, 

แกไข) แลกเปลี่ยนความรูตามหัวขอการพัฒนาตนเองได 

- สามารถจัดการ (เพ่ิม, ลบ, แกไข) เมนูคลังความรูได 

- สามารถจัดการ (เพ่ิม, ลบ, แกไข, คนหา) ขอมูลสมาชิกได 
เจาหนาท่ี(officer) 
- สามารถจัดการ (เพ่ิม, ลบ, แกไข) ขอมูลในเมนูคลังความรูได 

- สวนตอขยายที่พัฒนาขึ้น มีหนาที่รายงานขอมูลการเขาใชงานของสมาชิก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 3  Design Main  Page 

3. หนาจอการรับขอมูลเขาสูระบบและแสดงขอมูล (Input Data login and Output Data) 

 ปายแสดงชื่อหนวยงาน 

 เมนูการเขาทํางาน ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสิทธิ์ในการเขางานระบบ 

 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 

 แบบฟอรมรับขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมเริ่มแกไขขอมูลหนา ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสิทธิ์ในการเขางานระบบ 

 บล็อกตาง ๆ  

 ปุมออกจากระบบ 

    1 

    2 

    3 

    6 

    4 

    5 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

  290 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 4  Design Input Data login and Output Data 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาดวยโปรแกรม  

มูลเดิล ประกอบดวยสวนการทํางาน 2 สวน ดังนี้  �สวนหนาระบบ (Front End) จะเปนสวนของเว็บไซตท่ีเปดใหผูใช

เขามาใชบริการของระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5  The Front End of Login Page 

 

 

 

 

    1 

    2 

    3 

    7 

    5 

    6 

    4 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

  291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6  The Front End of Main Page 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Figure 7  The Front End of Output Data 
 

สวนหลังระบบ (Back End) เปนสวนสําหรับสมาชิก เจาหนาที่และผูดูแลระบบ ใชบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ 

ของระบบ เชน เพ่ิมขอมูลการพัฒนาตนเอง  
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Figure 8  The Back End of Input Data 

 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale)  แบบ 5 ระดับ ประเมิน 4 ดานคือ Functional Requirement Test, Functional Test, Usability Test 

และ Security Test จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพทุกดานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผลการพัฒนาระบบ 

 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูวิจัยได

พัฒนาวิธีการเชิงระบบของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ในบทความนี้ 

ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวมขอมูล และวางแผนระบบ �การวิเคราะหระบบสารสนเทศและ�การออกแบบระบบ

สารสนเทศ  ซ่ึงพัฒนาอยูบนพื้นฐานของ Web Application โดยรายงานขอมูลแบบทันทวงที มีความถูกตองและ               

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู  ในลําดับตอไปผูวิจัยจะพัฒนาระบบ ภายใตสภาพแวดลอมของ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใชกับบุคลากรในหนวยงานจํานวน 44 คนโดยทําการทดลองในระหวาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555 และประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นดวย Black-Box 

Testing และความพึงพอใจของบุคลากร  
เสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรู : กรณีศึกษา ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคตผูวิจัย

ควรมีการเพิ่มสวนตอขยายเพื่อรองรับการกลั่นกรองความรูจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหครบตามกระบวนการจัดการ

ความรู 
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