
 
 

 

บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบท

ของนิยาม ความหมาย แนวคิด และหลักการ รวมทั้งทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิ จัย                         

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา 

 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 

 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 

 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาเป็นพื้นความรู้ของประชาชนในสังคมที่เป็นที่รับรู้และเข้าใจร่วมกัน ซึ่งมีชื่อเรียก  

ที่แตกต่างกัน อาทิ ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน แต่โดยรวมแล้วภูมิปัญญา     

เป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ผนวกกับความเฉียบคมในการหยั่งรู้            

อย่างลุ่มลึกบนฐานของความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ทรัพยากร และองค์ความรู้ที่มีอยู่              

ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลง ถือว่า “ภูมิปัญญา” เป็นทุนทาง

วัฒนธรรมที่ความส าคัญยิ่งของมนุษย์ (ชวน  เพชรแก้ว, 2547 : 14 - 23) ที่มีคุณค่าและน าไปสู่              

การสร้างมูลค่าด้วยการใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนาสังคม  
 

การที่ภูมิปัญญาเป็นบริบทที่ส า คัญบริบทห น่ึงของวัฒนธรรมที่แสดงและบ่ งชี้ ถึ ง                       

ความมีอารยะธรรมและความยั่งยืนมาอย่างยาวนานของชนชาติ เพราะภูมิปัญญาสะท้อนให้เห็นถึง

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมหน่ึง ๆ เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิต                

อย่างสันติสุข ส าหรับภูมิปัญญาไทยน้ันได้รับการถ่ายทอดและสั่งสมมาจากหลายพื้นที่  (ณัฏฐวุฒิ 

ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558 : 3) จึงท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ             

ชาติพันธุ์ ที่แม้แต่ในชุมชนเดียวกันยังมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่  
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2.1.1 ความหมายของภูมิปัญญา 

เอกวิทย์  ณ ถลาง (2540 : 11) นิยามค าว่า “ภูมิปัญญา” หมายถึง ความรู้ ความจัดเจน  

ความคิด ความเชื่อ ความสามารถที่กลุ่มชนได้มาจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากการปรับตั วและ       

การด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม                         

โดยภูมิปัญญาน้ันเป็นประสบการณ์ที่ เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือที่ชาวบ้านคิด ค้นขึ้น                  

และสืบต่อกันมาเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ าค่าของท้องถิ่น                

หรืออีกนัยหน่ึง คือ เป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่น และความสัมพันธ์กับ             

แบบแผนการด ารงชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และกระบวนการทางสังคมเสมือน             

เป็นแกนหลักของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 872) ให้ความหมายค าว่า              

“ภูมิปัญญา” หมายถึง พื้นฐานความรู้ความสามารถ 

เอี่ยม  ทองดี (2542 : 5 -6) กล่าวว่า ภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมอย่าง น้อย                  

ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

      1. ความคิด เป็นสิ่งที่คิดตัวมาต้ังแต่ก าเนิดที่เรียกว่า Cognitive  System ประกอบด้วย

ระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่าง ๆ  ท าหน้าที่คิดให้แก่ร่างกาย และนักมานุษยวิทยาเชื่อว่า  

ท างานอยู่นอกเหนือจากบงการของร่างกาย หมายถึงทั้ งส่วนที่ เป็นจินตนาการ และผลของ            

การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งความคิด

ดังกล่าวน้ี จะเป็นแหล่งส าคัญหรือที่มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของภูมิปัญญาในล าดับในถัดไป 

      2. ความเชื่อ มีการน ามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ปรากฏอยู่ในแนวคิด

ทฤษฎีหลายที่ เช่น ทฤษฎีญาณวิทยา ว่าด้วยทฤษฎีแห่งความรู้ สืบค้นก าเนิดแห่งความรู้และธรรมชาติ

ของความรู้ หาค าตอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง 

ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และยังสืบค้นความรู้เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space) เน้ือสาร (Substance) 

สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) องค์ความรู้หรือความรู้เป็นสิ่งที่ใช้

แสดงหรือยืนยันสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งนักปราชญ์หลายคนได้จัดองค์ความรู้เป็นหมวด ๆ (Category)  

ความรู้หรือองค์ความรู้เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบภูมิปัญญาที่กล่าวมาข้างต้น 
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      3. ความเชื่อ เป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มน้ันมีความเ ชื่อ

แตกต่างกันไป ซึ่งความเชื่อ คือ ความศรัทธาหรือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นซึ่งแกนส าคัญในการด าเนิน

ชีวิต และความมั่นคงของสังคม ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันเป็น  

ความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ โลกน้ี โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ 

บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในภูมิปัญญา 

      4. ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ คนปรารถนาอยากจะได้ อยากจะมี อยากจะเป็นที่ยกย่อง

สรรเสริญ หรือเป็นสิ่งที่บังคับต้องท า ต้องปฏิบัติ มีความรัก  และมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือ                       

ได้สิ่งเหล่าน้ันมา ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ ภายใน และ                  

แสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ  ทางกาย วาจา และความคิด ค่านิยมเป็นพื้นฐานส าคัญ    

ของภูมิปัญญา รวมถึงเป็นบ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม 

      5. ความเห็น คือ ภาระที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชนได้พิจารณา และใคร่ครวญ              

โดยรอบคอบแล้ว จึงลงมติตัดสินใจว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย ท าตาม 

ยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือ กระท าหรือด าเนินการ ฯลฯ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม  ไม่เหมาะสม                 

เป็นบาป เป็นบุญ เป็นต้น ซึ่งความเห็นในลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นภูมิปัญญาประการหน่ึงที่มีผลส าคัญ

ยิ่งต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

      6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพ และประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล หรือชุมชน 

ในการที่จะจัดการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในลักษณะเดียวกับสิ่งเรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจาก

ลักษณะทางกายและจิตใจร่วมกัน โดยแต่ละคนหรือแต่ละชุมชนย่อมจะต้องแตกต่างกั นไป                 

การที่บางคนสามารถปาฐกถาได้ดี ล าดับเน้ือหาและการแสดงออกทุกอย่างเป็นที่น่าชื่นชม ซึ่งถือว่า

เป็นผลมาจากความสามารถที่มีอยู่ภายในของบุคคลน้ัน ๆ  หรือบางชุมชนสามารถจัดการกับปัญหา                     

ที่ เกิดกับชุมชนได้ ก็คือว่าเป็นความสามารถของชุมชนน้ัน ๆ ความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญา                

ประการหน่ึง 

      7. ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ หรือจิตวิญญาณ           

เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้แก้ไข ป้องกัน ควบคุม และคุ้มครองเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้น

หรือให้เป็นไปตามที่ตนเองหรือชุมชนต้องการ 
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จากความหมายของภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า “ภูมิปัญญา” เป็นองค์ความรู้             

ความเชื่อ ตลอดจนความสามารถของคนในชุมชนที่ได้จากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ าค่าของท้องถิ่น หรืออีกนัยหน่ึง คือ เป็นพื้นฐานความรู้ 

ความสามารถของบุคคลในท้องถิ่น และความสัมพันธ์กับแบบแผนการด ารงชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับ

ธรรมชาติแวดล้อม และกระบวนการทางสังคมเสมือนเป็นแกนหลักของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข                

ซึ่งสอดคล้องกับ สามารถ  จันทรสูรย์ (2534 : 65) ที่ให้ค านิยาม “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง             

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นองค์ความรู้ทั้ งหมดของชาวบ้าน             

ที่กว้างและลึก โดยชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต

ท้องถิ่นได้อย่างสมสมัย 

รัตนะ  บัวสนธิ์ (2539 : 264) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์

ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอน             

ทางศาสนาและจารีตประเพณีที่ได้ถ่ายทอด สั่งสอน และปฏิบัติสืบต่อมา รวมถึงการพัฒนาปรับปรน             

เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของตนเองและ

ชุมชน โดยแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังน้ี 

ลักษณะที่ 1 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม 

ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

ลักษณะที่ 3 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุ่งเน้น

ระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง 
 

           คมพล สุวรรณกูฏ (2550 : 126) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ

ในการด ารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่น้ัน ๆ โดยใช้สติปัญญาและการสั่งสมความรู้ของตนผสมผสานกลมกลืน

กับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ และกระบวนการทางสังคม เพื่อมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพ                 

ที่เหมาะสม และมีการถ่ายทอดกระบวนการเหล่าน้ันมาจนชั่วลูกชั่วหลาน 

 กรมทรัพยากรน้ า (2550 : 17) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ 

ความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา ปรับตัวจัดความสัมพันธ์และการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของตนเองและบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จึงเป็นความรู้แบบองค์รวม (Holistic) 

ที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับระบบสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
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 ดังน้ัน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสังเกต จากประสบการณ์ 

ความเชื่อและการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เพื่ออาศัยหรือ                 

ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น นอกจากน้ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 

จากรุ่นสู่ รุ่นเป็นระยะเวลายาวนาน จนเป็นแบบแผนที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (ประภัสสร                

ทองยินดี, ออนไลน์) 
 

2.1.2 ลักษณะของภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความ รู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์ การปรับปรนวิถีชีวิตให้ เข้ ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทของพื้นที่ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างยาวจนกลายเป็น

แบบแผนที่ได้รับการยอมรับตามในสังคม กฤษณา  วงษาสันต์ และคณะ (อ้างใน ณัฏฐวุ ฒิ                   

ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558 : 8) กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญา ดังน้ี 

1. ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 

2. ภูมิปัญญาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

3. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในการด าเนินชีวิต 

4. เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิต การบริหารจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้             

เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 

5. มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของตนเอง 

6. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคม 
 

ส่วน สุพจน์  แสงเงิน และคณะ (2550 : 108 – 109) กล่าวว่า ภูมิปัญญามีลักษณะโดยรวม 

ดังน้ี  

 1. เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม             

คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร อาทิ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ท าประมง ดังน้ัน                  

การตอบสนองความต้องการในการมาหาเลี้ยงชีพจึงก่อให้เกิดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ 
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 2. มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา เน่ืองจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ จึงท าให้

พุทธศาสนิกชนมีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนา ความคิด ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ฯลฯ  

 3. เกิดจากการเ รียนรู้ในชีวิตจริง ทดลองโดยใช้ของจริง รวมถึงความต้องกา รใช้                         

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ความรู้เรื่องสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ฯลฯ 

 4. มีการรวบรวมไว้ในลักษณะของครูภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึงในลักษณะ              

การเป็นศิษย์ หรือครูพักลักจ า ตลอดจนการบันทึกในรูปแบบของใบลาน พับสา สมุดข่อย  
 

 จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญามีความเชื่อม โยงกับวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม โดยภาพรวม             

ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และผสมผสานอย่างมีนัยยะ เพื่อแก้ปัญหา                       

การด ารงชีวิตตามบริบทของพื้นที่  และน าไปสู่การถ่ายทอดจากชุมชนหน่ึงไปสู่ชุมชนหน่ึง จนเกิด                      

การประยุกต์และพัฒนาให้มีรูปแบบที่เป็นอัตลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน  
  

2.1.3 ประเภทของภูมิปัญญา 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ 23 (ออนไลน์) ได้แบ่งสาขาภูมิปัญญาไทยออกเป็น 

10 สาขา ดังน้ี 

 1. สาขาเกษตรกรรม คือ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ

เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยพัฒนาบนพื้นฐานของคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งท าให้เกิดการพึ่งพา

ตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม คือ การรู้จักประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่               

ในการแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 

ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 3. สาขาการแพทย์แผนไทย คือ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัย 

 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ความสามารถเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ                     

ด้านการสะสมและบริหารกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิต                 

ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

 6. สาขาสวัสดิการ คือ ความสามารถในการจัดสวัสดิการ เพื่อประกันคุณภาพชีวิต 

ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 7. สาขาศิลปกรรม คือ ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ 

อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ฯลฯ 

 8. สาขาการจัดการองค์กร คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ การด าเนินงาน

ขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทและหน้าที่                 

ขององค์กร อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 

 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับ            

ด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท า

สารานุกรมภาษาถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น การปริวรรต การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ    

ท้องถิ่น เป็นต้น 

 10.สาขาศาสนาและประเพณี คือความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม               

ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติ การปฏิบัติ           

ที่บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
 

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2550 : 18) จ าแนกภูมิปัญญาออกได้ 2 ประเภท คือ  

 1. ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม ปรัชญาการด าเนิน

ชีวิต ฯลฯ 

 2. ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เคร่ืองดนตรี ศิลปหัตถกรรม อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
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ขณะที่ จิราภรณ์  เวฬุวนารักษ์ (อ้างใน วนิดา  นาคีสังข์, 2559 :  9 – 11) จ าแนกประเภท

ของภูมิปัญญา ดังต่อไปน้ี 

 1. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา จากความหลากหลายทางศาสนาและ

พื้นฐานทางความเชื่อที่ต่างกัน ท าให้ภูมิปัญญาประเภทน้ี มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น              

ด้วยภูมิปัญญาน้ีเป็นหลักหน่ึงในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการผสมผสานกับความเชื่อด้ังเดิม                    

จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เช่น ความเชื่อของคนล้านนา นอกจากความเชื่อ               

ทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาหลักแล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ ผีสาง

เทวดา โชคลาง สิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ โดยคนล้านนาได้น ามาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่าง

ลงตัว ท าให้เกิดเป็นประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ล้านนาในที่สุด  

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม ภูมิปัญญาประเภทน้ี                          

มีความส าคัญด้วยเป็นการเพิ่มขวัญและก าลังใจในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมให้เป็นไปอย่าง                

มีความสุข  

 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน เป็นไปเพื่อถ่ายทอดงานศิลปะ                   

ที่มีลักษณะคุณค่าเฉพาะถิ่น ด้วยการสร้างสรรค์จากทรัพยากรภายในชุมชน 

 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน เป็นการใช้เทคนิคการถนอม

อาหารและการปรุงอาหาร เพื่อให้สามารถเก็บอาหารที่มีเป็นจ านวนมากไว้ส าหรับการบริโภค              

ได้ยาวนานกว่าปกติ  

 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน  ด้วยการผลิตอุปกรณ์                 

ในการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติ  

 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์คนในชุมชน 

ดังจะเห็นได้จากซากอารยะธรรมและร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่กระจายตัวทั่ วไป

ในประเทศไทย เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด 

ความเชื่อของบรรพชนในการสร้างสรรค์และส่งต่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่น เช่น กาแล  

 7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน แสดงออกถึงความสนุกสนานจาก            

การท ามาหากิน และวิถีชีวิตในชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 
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 8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน เกิดจากการสั่งสม

ประสบการณ์ของบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสมผลงาน ตลอดจนการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง              

จากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ยังคงเห็นการใช้สมุนไพรเพื่อการบ าบัดและรักษาควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์

สมัยใหม่ 

 9. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นบ้าน อันเป็นการประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้จากชุมชน นับเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่ เยี่ยมยอดโดยภูมิปัญ ญาของ                 

คนในชุมชน ที่น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

 10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ                   

จากการที่อาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ เน้นที่อาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพด้ังเดิมของชาวไทย 

จึงท าให้เกิดภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง เพื่อให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาเกิดจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในการด าเนินชีวิต เป็นองค์ความรู้ของ

ชุมชน โดยส่งต่อผ่านกระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญา จากรุ่นสู่ รุ่น ตลอดจนการปรับปรนตาม               

ความแตกต่างของบริบทพื้นที่ จึงท าให้ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันท าให้เกิดเป็น                 

อัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่มีลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนก่อให้เกิด

คุณค่าและมูลค่าในท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

เป็นต้น 
 

2.1.4 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จากการที่ภูมิปัญญาเป็นมรดกทางปัญญาที่บรรพชนได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอดีต บอกเล่าปัจจุบัน และท านายอนาคตที่มีความส าคัญ              

และความหมายอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของคนในชุมชนน้ัน ๆ ประกอบกับภูมิปัญญาส่วนใหญ่                 

เป็นองค์ความรู้ในตัวบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายตามกาลเวลา ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ 

(ออนไลน์) เสนอแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังน้ี 
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 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้สามารถพัฒนาผลงานและ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเองได้อย่างเต็มที่และต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ ศรัทธา และ      

เกิดพฤติกรรมเลียนแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

 2. สรรหาบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขาที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ประสบการณ์ จนเกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพน้ัน ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

ในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น ด้วยการกระบวนการแสวงหา 

คัดเลือก คัดสรร และเชิดชูเกียรติบุคลากรในชุมชน พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ แ ละรู้จัก    

ผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ 

 3. การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ที่มีบทบาทในการด าเนินงานควรมี                   

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและ

อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยออกส ารวจตามพื้นที่ในชุมชน 

ท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและขัดเจน จากน้ันน ามาจัดพิมพ์ในรูปของสื่อสารสนเทศ               

ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างยิ่งขึ้น 

 4. การส่งเสริมและเผยแพร่ เมื่อมีการเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น ๆ

ของแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้ว ควรพิจารณาสื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์

ความเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสได้รู้จักและศึกษาหาความรู้ โดยสามารถน าไป

เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ 

 5. สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

ด้วยการน าผลการทอดลองสรุปเป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน าผลวิจัยมาใช้               

เพื่อปรับปรุงเสริมสร้างภูมิปัญญาให้มีการยอมรับหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                

ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาน้ัน ๆ เช่น มีรายได้ มีชื่อเสียง เป็นต้น 

 6. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ควรให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่ความสนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อท าการสืบทอด

ความรู้เหล่าน้ันให้คงอยู่ต่อไป หรือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่อกัน เพื่อน าผลที่ได้

ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  
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 7. จัดท าเป็นหลักสูตรทางการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรหรือบรรจุเน้ือหา           

ด้านภูมิปัญญาไว้เป็นสาระในการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนัก               

ในภูมิปัญญาของบรรพชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดต่อไป 

 8. การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ควรมีบทบาทในการรักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ด้วยการ

ร่วมมือกันท างานอย่างแท้จริง เช่น ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันอนุรักษ์             

ภูมิปัญญาอย่างจริงจัง ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง              

เป็นต้น 

 9. การสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาลควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน คุ้มครองและเผยแพร่ภูมิปัญญาของ

ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ตลอดจนการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบท างาน               

อย่างจริงจัง และรัฐควรกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

 10. สนับสนุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนต่อภูมิปัญญาที่พัฒนา เพื่อเป็นผลคุ้มครองทางกฎหมาย 

ด้วยการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น  
 

 จะเห็นได้ว่า การด าเนินการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของประชาชน           

ทุกคน ไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพราะภูมิปัญญาเป็นสมบัติของชาติ                 

ที่ทุกคนจะต้องรักษาไว้ เพื่อด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศ  ซึ่งภูมิปัญญาเหล่าน้ี นอกจาก                

จะมีคุณค่าแล้ว ยังก่อให้เกิดมูลค่าด้วยการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และ

ประเทศ  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ด าเนินการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการ                  

เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  เพื่อเป็นการให้

ก าลังใจ และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้ ตลอดจนการถ่ายทอด 

เพื่อสืบสานองค์ความรู้ของชุมชน ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้ของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ให้องค์ความรู้น้ัน 

คงอยู่สืบไปในชุมชน และท้องถิ่นต่อไปอย่างต่อเน่ือง  
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 

 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในชุมชน หรือความรู้ในหน่วยงานแล้ว ล้วนแต่เกิดจาก การเรียนรู้                  

ฝึกฝน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส าหรับพัฒนาตนเอง และ

องค์กร ดังน้ัน ความรู้จึงเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล และเป็นปัจจัย ชี้ขาดที่แสดง                      

ถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในศตวรรษ ที่ 20 ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge – Base) 

ถือได้ว่าบุคลากร และ “ความรู้” ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นทรัพยากรอันมีค่า ดังน้ัน เพื่อให้เกิดพัฒนาต่อ

ยอดความรู้ จึงต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกคนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและ

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกองค์กรจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะท างานอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐาน

ของทุนปัญญาและเงิน (ชวลิต คงแก้ว, 2562 : 14 – 15) 
 

 2.2.1 ความหมายของความรู้ 
 พระธรรมปิฎก (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรม าธิราช, 2548 : 147) กล่าวว่า ความ รู้               
เป็นค าที่มีความหมาย 2 ด้าน คือ 
  1. ความรู้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกรับรู้ หรือเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาจเรีย กว่า            
“ข้อรู้” 
  2. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในจิตใจของคนที่ เข้าใจ หยั่งถึงหรือเข้าถึง     
ความจริงของเร่ืองราวหรือสิ่งน้ัน ๆ เรียกได้ว่าเป็นความรู้ ซึ่งเป็นตัวปัญญา คนหลายคนสะสม            
ข้อรู้ไว้ได้มาก ตามข้อรู้ได้เก่งกันหมด แต่ไม่ได้ความรู้หรือปัญญาเลย  
 
 

 Benjamin S. Bloom (อ้างใน มาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร, 2556 : 5 – 6) ให้ความหมายของ
ความรู้ว่า เป็นเร่ืองที่ เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง             
แบบกระสวนของโครงการ วัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยา
ของความจ า อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยพิจารณาได้จากระดับความรู้
จากขั้นต่ าไปสู่ระดับสูง ดังน้ี 
  1. ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ า และการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจ า            
ในสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  2. ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาในการขยายความรู้ ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรม
เมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความ  
สิ่งใดสิ่งหน่ึง 
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  3 .  การน า ไปป รับ ใช้  (Application)  เป็ นความสามารถ ในการน าความ รู้  
(Knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ที่มีอยู่ เดิม        
ไปแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่ของเรื่องน้ัน โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับความคิด
รวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งน้ัน 
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจและ
การน าไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่า ส่วนประกอบปลีกย่อยน้ัน สามารถเข้ากันได้
หรือไม่ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดอย่างแท้จริง 
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบ   
ย่อยหรือส่วนใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลักษณะของ
การเป็นกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างรูปแบบหรือ
โครงสร้างที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่อน อันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายใน
ขอบเขตของสิ่งที่ก าหนดไว้ 
  6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด 
ค่านิยม ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการก าหนดเกณฑ์ 
(criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ 
(characteristics of cognitive domain) ที่ ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ การน าไป การปรับใช้                
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เข้ามาพิจารณาประกอบกัน เพื่อท าการประเมินผลสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
 

 จึงกล่าวได้ว่า ความรู้ คือ ผลที่ได้จากการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ และ       

ความช านาญของแต่ละบุคคลที่สั่งสมมาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส    

ทางกาย) จากน้ันน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจนเกิดเป็นองค์ความ รู้ใหม่            

เพื่อน าไปใช้พัฒนาบุคลากร และองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ และเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 

 2.2.2 ประเภทของความรู้ 
 Nonaka & Takeuchi (อ้างใน ชวลิต คงแก้ว, 2560 : 16) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 
ดังน้ี 

  1. ความรู้ที่แจ้งชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ เช่น 
สูตรทางวิทยาศาสตร์ คู่มือ ฐานข้อมูล ทฤษฎีการแก้ปัญหา ฯลฯ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ร่วมกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เป็นความรู้เฉพาะตัว ยากที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ง่าย 
เช่น ความเชื่อ อุดมคติ คุณค่า ทักษะการท างาน งานฝีมือ ฯลฯ  
 

 ซึ่งสอดคล้องกับ มาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร (2556 : 8) ที่ได้จ าแนกระดับความรู้ออกเป็น    
4 ระดับ คือ 
  1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know – What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร 
จะพบในผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาจากความรู้ชัดแจ้ง ซึ่งได้มาจาก
การเรียน แต่เวลาท างาน จะรู้สึกไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 
  2. ความรู้เชิงทฤษฎี และเชิงบริบท (Know – How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน สามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์              
ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ท างานไปหลาย ๆ  ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากขึ้น 
  3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know – Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์จะท าให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และน าประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มักพบในผู้ที่ท างานมาระยะหน่ึงแล้ว จนเกิดความรู้ฝังลึก ที่สามารถ
ถอดความรู้ฝังลึกของตนเองออกมาแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ พร้อมรับเอาความรู้จากผู้อื่น    
ไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้ 
  4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care – Why) เป็นความรู้ในลักษณะของ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ที่เกิดจากภายในตนเอง โดยสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่   
กับความรู้ที่ตนเองได้รับ แล้วน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฎีใหม่ 
หรือนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 
 

 สรุปได้ว่า “ความรู้” มี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งเรียกว่า ความรู้              
ชัดแจ้ง ส่วนความรู้ในตัวบุคคลเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่ยาก                 
จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ง่าย ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอด เฉกเช่นเดียวกับความรู้ในตัว เพชรราชภัฏ –  
เพชรล้านนา ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และเป็นความรู้ในตัว ดังน้ัน ในการถ่ายทอด              
จึงต้องมีกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อสืบสานและสืบทอดองค์ความรู้น้ัน อาทิ                 
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  นิทรรศการมีชีวิต การวิจัย ห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น  
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 2.2.3 ความส าคัญของความรู้ 
 ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 20 ความรู้นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ                  
เป็นปัจจัยของการพัฒนา และปัจจัยการผลิตใหม่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 149) คือ 
  1. ความรู้ในฐานะของปัจจัยการพัฒนา ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนา             
ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความฉลาด ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคล             
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สู่การเป็นแรงงานความรู้ และพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า             
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่าง ร่วมกันสร้างสรรค์ความ รู้และใช้ความรู้ โดยเฉพาะความ รู้ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือพัฒนาประเทศในทุก ๆ  ด้าน และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความมั่งค่ังของประเทศ รวมถึงการสร้างงานใหม่เกี่ยวเน่ืองกับความรู้ในหลากหลาย
สาขา 
  2. ความรู้ในฐานะปัจจัยการผลิตใหม่ ความรู้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา “ทุน”      
ทางธุรกิจที่นอกเหนือจากทุนที่ ดิน แรงงาน เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ์ โดยคว ามรู้ท าให้ได้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ท าให้ สามารถ                       
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและการบริการที่ดีกว่า  
 

 Nonaka & Takeuchi (ออนไลน์) ได้เสนอแนวคิด การสร้างและการกระจายความรู้ในองค์กร
ให้เกิดเป็นวงจรความรู้ ระหว่างความรู้ที่อยู่ในตัวคนกับความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยแบ่งการสร้างความรู้เป็น 
4 ขั้น ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 กระบวนการขัดเกลาสังคม (Socialization : Tacit knowledge to Tacit 
knowledge) เป็นกระบวนการแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างความรู้ที่เป็นนัย โดยที่บุคคล
สามารถรับความรู้ที่เป็นนัยได้โดยตรงจากผู้อื่น โดยปราศจากการใช้ภาหรือการพูดคุยกัน คือ บุคคล
จะได้รับความรู้ผ่านการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีการสังเกตซึ่งกันและกัน และการอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน สิ่งส าคัญของขั้นตอนน้ี คือ ประสบการณ์ (Experience) 
  ขั้ นที่ 2  กระบวนการ ก ระ จาย สู่ ภ าย นอก  ( Externalization :  From Tacit 
knowledge to Explicit knowledge) ระหว่างขั้นตอนน้ีความ รู้ที่ เ ป็ น นัยห รือที่ อยู่ ใ น ตัว คน                      
จะเชื่อมต่อเข้ากับความคิดที่ชัดแจ้ง กล่าวคือ ความรู้ที่ได้มาจากขั้นที่ 1 ที่ถูกน ามาแสดงให้เห็น       ใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจได้อย่างกว้างและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนน้ีเป็นหัวใจของกระบวนการ
สร้างความรู้ เพราะเป็นขั้นตอนที่ความรู้ที่เป็นนัยถูกท าให้เป็นความรู้ที่ชัดเจน โดยผ่าน                 การ
เปรียบเทียบ การใช้ตัวอย่าง การสร้างแนวคิดหรือตัวแบบ ขั้นตอนน้ีมีลักษณะที่เรียกว่า ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแนวคิด (Conceptual Knowledge) 
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  ขั้นที่  3 การรวมเข้าด้วยกัน (Combination : Explicit knowledge to Explicit 
knowledge) ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการท าให้ความคิดต่าง ๆ เป็นระบบ เพื่อให้กลายเป็นความรู้ 
ความรู้ที่ชัดแจ้งจะถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งความรู้   
จะเกิดการรวมตัวผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การสนทนา การติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความรู้ลักษณะน้ี คือ ความรู้ที่เป็นระบบ (Systematic Knowledge) 
  ขั้นที่ 4  กระบวนการรวมเข้าสู่ภายใน (Internalization : Explicit knowledge to 
Tacit knowledge) ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการของการประมวลผลให้ความรู้ที่ชัดแจ้งกลายเป็น
ความรู้ที่เป็นนัย กล่าวคือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (เป็นที่ประจักษ์) จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเป็นความรู้
โดยนัยอีกคร้ังหน่ึง โดยเปรียบเทียบได้กับ การเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) 
ประสบการณ์ที่ผ่านขั้นที่ 1 – 3 ซึ่งประสบการณ์เหล่าน้ี จะท าให้บุคลากรกลายเป็นทรัพย์สินมีค่า 
ดังน้ัน ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้น จึงมีลักษณะที่เรียกว่า ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Operational Knowledge)   
 

จะเห็นด้ว่า ความรู้มีความส าคัญยิ่ง ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ทั้งน้ี การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งน้ี 
เพราะความรู้ของภูมิปัญญาส่วนใหญ่เป็นความรู้ในตัวบุคคล และมีอายุค่อนข้างมาก จึงท าให้ความรู้
จะสูญหายไปกับกาลเวลา ดังน้ัน จึงต้องมีวิธีการตึงความรู้ในตัวบุคคลออกมาด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้  
 
2.3      แนวคิดการจัดการความรู้ 

 ความรู้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ตลอดจนเป็นทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่และ
สามารถเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังน้ันจึงต้องมีการจัดการความรู้
ที่ชุมชนมีอยู่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการจัดการความรู้จะท าร่วมกันระหว่างคนในและคนนอกชุมชน 
ที่จะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
 

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่ท าให้คนเราส าเร็จสมดังความมุ่งหมาย คือ
ความรู้ ซึ่งทุกคนต่างมีโอกาสในการแสวงหาความรู้เหมือน ๆ กัน เพราะความรู้มีอยู่ทั่วไปซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (เจนเนตร  มณีนาค และคณะ, 2546 : 2 – 3) ดังน้ี 

(1) ความรู้ที่แสดงออกมาให้เห็นหรือที่ เ รียกว่าความ รู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ เ ห็ นไ ด้                      
เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นความรู้ที่จัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ  

(2)  ความรู้แบบนัยหรือซ่อนเร้น เป็นความรู้ที่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลยากที่จะแสดงหรือถ่ายทอด
ออกมา 
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เห็นได้ว่า ความรู้ทั้งสองน้ีมีความส าคัญในการพัฒนาและด า เนินกิจกรรมของชุมชน                  
เป็นสิ่งท้าทายว่าจะท าอย่างไรถึงจะน าความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังน้ัน             
จึงต้องมีการจัดการความรู้ และกระจายความรู้ซ่อนเร้นดังกล่าว ก่อนที่ความรู้ดังกล่าวจะสูญหายไป
กับตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการจัดการความรู้ ดังที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ     
วะสี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 6) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า                
“เป็นการจัดการให้มีการรค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน (Tacit  Knowledge) และ
การดึงออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย และมีประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งต่อยอด
ให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะมากขึ้น ซึ่งเป็นการน าความรู้ใหม่
และความรู้เก่ามาสมานกันให้เกิดเป็นความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  และส าคัญที่สุด คือ เกิดการ
เรียนรู้ และเกิดปัญญาร่วมกันทั้งกลุ่ม น ามาแก้ปัญหา และพัฒนาเร่ืองยาก ๆ ได้ส าเร็จ”   นอกจากน้ี 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ  (2548 : 23) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการน า
ความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เช่ น            
การสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน และการใช้ความรู้ เป็นต้น 

 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้เป็นการค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและ
น าไปใช้ ตลอดจนเผยแพร่  ซึ่ง “คน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีค่ามากในองค์กรหรือ
ชุมชน โดยเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้การด าเนินงานใด ๆ บรรลุเป้าหมายตามที่ ต้ังไว้ แต่ทั้งน้ี                     
การจัดการความรู้ไม่ได้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการความรู้โดยตรง เป็นพียงวิธีการที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้คนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อท าให้เกิดการน าความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมา
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง และเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ พร้อมน าไปเผยแพร่ 

 

การจัดการความรู้มีกระบวนการจัดการหลัก ๆ ที่ส าคัญ (ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ, 2548 : 47 
– 52) ดังน้ี 

(1)  การแสวงหาความรู้ 
(2) การเก็บรวบรวมความรู้ 
(3) การถ่ายทอดและการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
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โดยมีขั้นตอนการจัดการความรู้ (บูรณชัย   ศิริมหาสาคร, 2550 : 237)  ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งน้ี ความรู้ของภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น จะมีทั้งความรู้ที่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและความรู้ที่แฝงเร้น โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังในตัวคน ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ในอดีต             
ที่อยู่ในความทรงจ า โดยบอกเล่าเรื่องราว องค์ความรู้ของผ่านความทรงจ า ซึ่งความรู้เหล่าน้ีหากไม่มี            
การจัดการก็จะท าให้ความรู้ดังกล่าวหายไปกับกาลเวลาพร้อมกับตัวบุคคล ดังน้ัน จึงต้องมีการ
รวบรวมความรู้เหล่าน้ีออกมาออกมาจัดระบบให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นคลังความรู้ของชุมชน และ
เผยแพร่ เพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสั่งสม 
ตลอดจนการสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในเผยแพร่              
องค์ความรู้ของชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษา
และวิจัย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตลอดเวลาตามความสนใจ อันจะน าพาไปสู่การรักษาไว้ซึ่ง                
องค์ความรู้ของท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง 

การบ่งชี้ความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

การเข้าถึงความรู้ 

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

การเรียนรู้ 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในการพัฒนาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ             

สิ่งส าคัญที่น าพาการพัฒนาน้ัน ๆ ไปสู่ความส าเร็จ น่ันคือ ความรู้  โดยเฉพาะความรู้ในตัวบุคคล                

ที่จะต้องการจัดการความรู้ เพื่อน าความรู้ดังกล่าวออกมาเผยแพร่ แต่ทั้งน้ีแนวคิดในการจัดการความรู้ 

ได้เปลี่ยนจาก “การมีความรู้ คือ อ านาจ” มาเป็น “การแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน และใช้ความรู้

ร่วมกัน คือ อ านาจ” ดังน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุน                   การ

ด าเนินงาน  

 2.4.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันบนระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต (Intranet) และอินเตอร์เน็ต (Internet) จึงท าให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การน าความรู้ออกมาใช้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลาที่ก่อให้เกิดการเ รียนรู้           
ตลอดชีวิต ที่ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ IT ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง 
ประกอบด้วย (ออนไลน์) ดังต่อไปน้ี 
  1. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์              
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้างวิธีการด าเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่อ านวย
ความสะดวก โดยประยุกต์เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน 
  2. สารสนเทศ (Information) คือ ผลลัพธ์ที่ เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ           
(Raw data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่าง ๆ และน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล            
ด้วยการจัดข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูล การค านวณและสรุปผล จากน้ันน ามาเสนอในรูปแบบ                 
ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
 

  สอดคล้องกับ พรรณี   สวนเพลง (2552 : 83) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ ต้องการโดยอาศัย
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยมีกระบวนการด าเนินงานจัดการสารสนเทศ ต้ังแต่การเสาะแสวงหาการวิเคราะห์ 
การจัดเก็บ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็ว            
ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการท างานด้านการ จัดเก็บ บันทึกและ
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ประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็ว ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  ไพบูลย์  เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551 : 12 – 14) ให้ความหมาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยระบบการจัดเก็บและการประมวลผล
ข้อมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน 
การจัดการและการใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สุขุม  เฉลยทรัพย์  และคณะ (2550 : 9) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
เทคโนโลยีสองสาขาหลักที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า และ
ความรวดเร็วทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

  สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการน าเทคโนโลยีในทุกรูปแบบของ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล 
การน าเสนอ และการเผยแพร่ โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

 2.4.2  ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทความส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์                
เป็นอย่างมาก นับเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็น
กุญแจส าคัญที่ไขไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดของประเทศ 
(สมศรี  เพชรโชติ, 2550 : 30) ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
“Thailand 4.0” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย พนิดา  พานิชกุล (2548 : 6) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญและอิทธิพลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในปัจจุบัน  
ดังน้ี 
 1.  ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนลดต้นทุนในการผลิต เน่ืองจาก
การท าระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาใช้ในองค์กร ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
องค์กร เช่น การใช้เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นต้น 
 2.  ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบ ท าให้สะดวก รว ดเร็ว และง่ายต่อ            
การจัดเก็บและค้นหาข้อมูล 
 3.  ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีความรวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาเร่ืองระยะทาง และ
ระยะเวลาในการติดต่อ เช่น อินทราเน็ต (Intranet) และอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 
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 4.  ท าให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งอื่นเมื่อใดก็ได้ เช่น ระบบการฝาก – ถอนเงิน  
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
 5 .  ส ามารถกระจาย โอกาสการ เ รียน รู้ ไ ด้อย่ า งแพ ร่หลายและกว้ า งขวาง  เช่ น                               
การรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร ระบบการเรียนการสอนทางไกล  

6.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การค านวณตัวเลขที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน 
 7.  ช่วยลดจ านวนบุคลากรและระยะเวลาในการประมวลผลและผลิตสารสนเทศ  
 8.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
 

 พรรณี  สวนเพลง (2552 : 108 – 109) กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า 
จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  จึงท าให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญ
ต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการบริหารประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังต่อไปน้ี 
 1. ด้านเศรษฐกิจ ในแวดวงธุรกิจการเงิน การธนาคาร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินหลักของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การฝาก – ถอน เพื่อท ารายการ
ด้านการเงินของธนาคาร มีระบบท ารายการที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างสาขาย่อยของแต่ละธนาคาร 
ระบบธนาคารออนไลน์ การวิเคราะห์และแนะน าการลงทุน การตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์
ทั่วโลกได้แบบทันทีทันใด (real time) ตลอดจนการส่งรายการแนะน า ค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับ
นักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้คนในสังคม เปิดโอกาส                
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนท าให้คนด้อยโอกาสทางสังคม
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม             
ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันด้วยการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน  
ในชนบท ผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และผู้ต้องขัง ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือ
คนตาบอด เพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได เช่น หนังสือเสียงที่มีการบันทึกข้อมูลหนังสือเป็นระบบเสียง      
ในแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสทางสายตาสามารถค้นหาข้อมูลในหนังสือได้อย่างรวดเร็ว สะดวก 
และละเอียด สามารถก้าวกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ตามความสนใจได้ 
 3. ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา               
ด้วยการถ่ายทอดสัญญาณรายการสอนผ่านเครือข่ายดาวเทียม ส าหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร            
การให้บ ริการการเ รียนการสอนทางไกลผ่านระบบโทรทั ศน์ และวิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การเรียนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สวนดุสิต รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาให้นักศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและ
ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน นอกจากน้ันยังมีบทบาทในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ได้เปิดเครือข่ายเพื่อการศึกษา ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไทยสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนา-
ภิเษก เป็นต้น 
 4. ด้านสาธารณสุข มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษา
ผู้ป่วยในโครงการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ด้วยการส่งสัญญาณผ่านสื่อโทรคมนาคม เช่น 
สัญญาณผ่านดาวเทียมหรือใยแก้วน าแสงควบคู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งแพทย์ต้นทางกับ
แพทย์ปลายทางสามารถติดต่อกันได้ด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง จึงท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของคนไข้ระหว่างหน่วยงานหรือต่างหน่วยงานได้ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา 
การปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาเสมือนอยู่ในห้องเดียวกับคนไข้ ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร 
นอกจากน้ี ยังสามารถประยุกต์การแพทย์ทางไกลมาใช้ ในการถ่ายทอดการเ รียนการสอน                         
และการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
 5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ เ รียกว่า “GIS” (Geographic 
Information System) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาผังเมือง ประยุกต์ใช้งานด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศ 
 

 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส า คัญและ                    
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดช่องว่างในการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนความเท่าเทียมกันทางสังคม 
โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางการศึกษา ทั้งน้ี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการน า   
องค์ความรู้จากชุมชนออกสู่สังคม ท าให้สังคมได้รับรู้และประจักษ์ในความส าคัญขององค์ความรู้            
โดย เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ซึ่งเป็นบุคลากรของชุมชนเป็นผู้ทรงความรู้และสืบทอดความรู้            
ของชุมชนด้วยการส่งความรู้ดังกล่าวให้กับเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติ จึงท าให้องค์ความรู้ดังกล่าว
อยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า และเป็นฐานความรู้พื้นฐานส าคัญแห่งการพัฒนาที่น าไปสู่การสร้างมูลค่า
ต่อไป 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

          จากข้อจ ากัดของระบบแฟ้มข้อมูล ท าให้เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผล

แฟ้มข้อมูล ด้วยวิธี น้ี  ไม่ว่ าจะเป็นปัญหาด้านความซ้ าซ้อนในข้อมูล ความไม่ยืดหยุ่นและ                   

ความไม่คล่องตัว  ในหลาย ๆ ด้าน จนต่อมาได้เกิดเทคโนโลยีการจัดการระบบข้อมูลใหม่                            

ที่เรียกว่า “ระบบฐานข้อมูล” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีแฟ้มข้อมูล

ได้เป็นอย่างดี ตามปกติระบบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือ              

แผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเองและหากมีผู้หน่ึงผู้ใด               

ในแผนกก าลังเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานในขณะน้ัน บุคคลอื่น ๆ ในแผนกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล                  

ชุดเดียวกันน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่ส าหรับแนวคิดของระบบฐานข้อมูลจะตรงกันข้ามกับระบบ

แฟ้มข้อมูลโดยสิ้นเชิง 
 

 2.5.1 ความหมายของฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล (Database) เป็นศูนย์รวมของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะมี

กระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมข้อมูล

จากแผนกต่าง ๆ ที่ถูกน ามาจัดเก็บรวมกันไว้ในฐานข้อมูลเพียงชุดเดียว โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึง

ข้อมูลส่วนกลางน้ีได้ ซึ่งศูนย์กลางข้อมูลแห่งน้ีจะท าหน้าที่แบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ตามหน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อน าไปใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา และการมีข้อมูลเพียงชุดเดียวน้ีเอง จึงช่วยแก้ปัญหาความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ข้อมูลจึงมีความทันสมัยอยู่เสมอและที่ส าคัญ ข้อมูลที่บรร จุอยู่ใน

ฐานข้อมูลจะมีความเป็นอิสระ ไม่ผูกติดกับโปรแกรมเหมือนกับวิธีแฟ้มข้อมูล (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 

2558 : 15) 

 ไพบูลย์  เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551 : 118 – 119) ให้ความหมายของ

ฐานข้อมูล ((Database) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีแบบแผน ณ ที่ใดที่หน่ึง

ในองค์กร เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์กรจะมีฐานข้อมูลของบุคลากร ซึ่งเก็บข้อมูลของพนักงานรวมกัน แทนที่

จะแยกออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลประวัติ แฟ้มข้อมูลเงินเดือน แฟ้มข้อมูลการพัฒนาบุคลากร และเก็บไว้

ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน ขาดความเป็นเอกภาพ                   

มีความปลอดภัยต่ า และข้อมูลแยกจากกัน ทั้งน้ี การรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ จะท าให้
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การน าข้อมูลไปใช้ และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวก จึงท าให้การวางแผนและ

การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที 
  

 จะเห็นได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรไว้ ณ หน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึงในองค์กร ซึ่งเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลขององค์กรจะเป็นการลดความซ้ าซ้อนของ

ข้อมูลและการท างาน ก่อให้เกิดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง               

ท าให้มีความน่าเชื่อถือ และสะดวกต่อการน าไปใช้ได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่

จะต้องมีการวางแผนรับมือกับการสถานการณ์ ๆ อาทิ สถานการณ์ COVID 19  สถานการณ์การ            

ก่อการร้าย เป็นต้น 
 

 2.5.2 องค์ประกอบของฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (พนิดา  พานิชกุล, 2552 : 145 – 146) 
ดังน้ี 

1. ข้อมูล (Data) ได้แก่ ข้อมูลทั้งหมดของระบบงานที่น ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล                  
ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์กัน 

2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไ ด้แก่  เค ร่ืองคอมพิว เตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ                        
ที่สนับสนุนการท างานของระบบฐานข้อมูล 

3. ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System : DBMS) เป็นตัวกลางในติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น                 
การเพิ่ม ลบ หรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล นอกจากน้ี ยังท าหน้าที่ควบคุมความถู ก ต้อง                       
ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ แทนโปรแกรมเมอร์ ท าให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้
ข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูล 

4. ผู้ใช้ (User) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
4.1 โปรแกรมเมอร์  ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
4.2 End User ได้แก่ ผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
4.3 Database Administrator (DBA) ท าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล ก าหนดสิทธิ์การใช้

ข้อมูล และก าหนดวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากน้ี ยังรวมถึงการออกแบบ
ฐานข้อมูล สอบถามความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนก าหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล 
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5.  Procedure เกี่ยวข้องกับชุดค าสั่งที่โปรแกรมเมอร์ หรือ DBA ก าหนดไว้ เพื่อจัดการ
กับฐานข้อมูล รวมถึงขั้นตอนระเบียบการใช้ฐานข้อมูล  

 

 
 

                     ภาพที่ 2.1 ระบบฐานข้อมูล 

            ที่มา : พนิดา  พานิชกุล, 2552 : 146 
 

 โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารและจัดการฐานข้อมูล 
เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ทั้งน้ี ซอฟต์แวร์ DBMS จะแตกต่างกันตามชนิดของ
ฐานข้อมูล อาทิ Microsoft Access  FoxPro Paradox เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
คัดเลือก และสามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน 
(ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551 : 125)  ดังน้ี 
  1. ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เพื่อก าหนด
รายละเอียดของเน้ือหาและโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยที่ภาษาส าหรับนิยามข้อมูลจะท าหน้าที่
ก าหนดความหมายของแต่ละส่วนประกอบ (Data Element) ในฐานข้อมูลน้ัน ๆ และผลที่ได้จากการ
รวบรวมประโยคที่เขียนด้วยภาษาส าหรับนิยามข้อมูล จะถูกน ามาสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) 
  2. ภาษาส าหรับการใช้ข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) เป็นภาษา
ที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือผู้เขียนชุดค าสั่งใช้ในการติดต่อสั่งงานกับฐานข้อมูล เพื่อน าข้อมูลที่เก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูลออกมาใช้งาน  
  3. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเคร่ืองมือที่จัดเรียบเรียงความหมาย
และอธิบายลักษณะที่ส าคัญของข้อมูลในฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและระเบียบ             
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าและน าไปใช้อ้างอิงในอนาคต 
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                   ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล 
        ที่มา : ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551 : 125 
 

จะเห็นได้ว่า การจัดการระบบฐานข้อมูล เป็นกลยุทธ์หน่ึงที่น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ ทั้งน้ี 
หากองค์กรใดมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ความรู้ร่วมกัน ถือได้ว่าองค์กรน้ัน           
มีกองก าลังสนับสนุนการด าเนินงานในศตวรรษแห่งการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง
จากสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น COVID 19 ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญ  
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 กฤชสุวัชร์   ประโยชน์พิบูลผล (2554) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ               

เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า  

1. การประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูล พบว่า ความชัดเจนของข้อมูล ความครอบคลุมของ

เน้ือหา และการเรียงล าดับข้อมูลมีความเหมาะสมซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก ส่วนด้านปริมาณและ

ความต่อเน่ืองของข้อมูลในแต่ละหมวดมีความเหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ โดยมีคุณภาพระดับดี ทั้งน้ี 

เพราะปริมาณของข้อมูลและความต่อเน่ืองของข้อมูลยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน          

หลายระดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Blakeslee & Rumble ที่ว่า คุณภาพข้อมูลถือเป็นสิ่งส าคัญ 

การน าข้อมูลมาใช้ต้องค านึงถึงผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมในการใช้ข้อมูล 

2. การประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พบว่า คุณภาพโดยรวมของระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับดี โดยด้านรูปแบบหน้าจอ มีคุณภาพในระดับดี ส่วนด้านภาพ           

มีคุณภาพในระดับดี ยกเว้น ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก       

ด้านระบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับดีทุกข้อ ด้านการน าไปใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นหัวข้อ 

ความเร็วในการ Download  ข้อมูลและสัดส่วนของภาพถูกต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของ Head, 1999 : 169 – 170 ที่กล่าวถึงการออกแบบอินเตอร์เฟสที่สร้างบนระบบ

เครือข่ายต้องอยู่บนพื้นฐานในการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

3. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์บน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และมีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง ท าให้การค้นคว้าและ

น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้น้ัน ประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศยังมีการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ มีการออกแบบหน้าจอให้มีความน่าสนใจ ภาพมีความ

คมชัดสามารถน าไปท าสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบใช้งานง่ายและผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการ

เรียนรู้มากเกินไป ช่วยให้ผู้ใช้มีแหล่งข้อมูลสนเทศที่สะดวกต่อการค้นคว้า จึงท าให้มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก 
 

 ภัทรพงษ์  แซ่ต้ัง และศักด์ิชัย  ศิโรรัตนพาณิชย์ (2557) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์              

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                     

มีการพัฒนาและด าเนินการอย่างมีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม                

ซึ่งเหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้งานได้ ท าให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลหลักสูตร             

ที่ผ่านการรับรอง TQF ได้สะดวกขึ้น โดยสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถเข้าดูได้ทั้ง

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  

 ทั้งน้ี จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในด้านต่าง ๆ 

ดังน้ี 

 1. ด้านการออกแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากการใช้สี เช่น การใช้สี

ของปุ่มเมนู ตัวอักษร พื้นหลัง 

 2. ด้านรูปแบบการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เน่ืองจากระบบมีความสมบูรณ์ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้ง่าย 

ระบบที่พัฒนามีความรวดเร็วในการท างาน และมีการจัดเมนูต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ ท าให้สามารถ                  

ใช้งานได้ง่าย 
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 3. ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับดี เน่ืองมาจากข้อมูลหลักสูตรที่น าขึ้นบน

ระบบน้ัน ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
 

 จริยา  ข าแจง (2558) ศึกษา “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบ

อุทกภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาต าบลสามเรื อน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย               

ด้วยการทดสอบระบบและตรวจสอบผลลัพธ์ที่แสดงผลออกมาน้ัน ปรากฏผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ระบบ

ได้เลือกไว้ รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลทั้งเพิ่ม ลบข้อมูล  ฐานข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยและฐานข้อมูล

บ้าน พบว่า  

 1. การค้นหาต าแหน่งของข้อมูลโดยเลือกตามเงื่อนไข เมื่อเลือกเงื่อนไขตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ในการเลือกค้นหาผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องตามต าแหน่งข้อมูลและข้อมูลที่ปรากฏ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบบมีไว้ใช้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้เลือก 

 2. การแสดงต าแหน่งบ้านทั้งหมดที่ จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล  PostgreSQL / Post GIS                 

โดยจะแสดงต าแหน่งบ้านทั้ง 4 หมู่ (ที่ได้รับเงินและไม่ได้รับเงินชดเชย) โดยจะแสดงบ้านเลขที่ หมู่ที่ 

ชื่อเจ้าบ้าน และเลขบัตรประชาชนของเจ้าบ้านตามที่อยู่ในฐานข้อมูล 

 3. การเพิ่ม – ลบข้อมูล สามารถด าเนินการได้ตามหลักการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการข้อมูล 

  3.1 เพิ่มข้อมูลบ้านลงในฐานข้อมูล กรณีบ้านหลังน้ันไม่เคยประสบน้ าท่วมมาก่อน 

  3.2 เพิ่มข้อมูลการจ่ายเงินชดเชย ในกรณีบ้านหลังน้ันเคยประสบน้ าท่วมมาก่อน 

  3.3 ลบข้อมูลบ้านในฐานข้อมูล กรณีที่บ้านถูกร้ือถอนหรือไม่มีในพื้นที่อีกแล้ว 

  3.4 ลบข้อมูลการจ่ายเงินชดเชย กรณีใสข้อมูลปีที่จ่ายเงินผิด 

 4. จุดแข็ง – จุดอ่อนของระบบ  จากการทดสอบระบบโดยใช้งานจริงของผู้ทดสอบระบบ 

จ านวน 5 คน พบว่า 

  4.1 ระบบมีจุดแข็งในการใช้งาน ดังน้ี 

ก) โครงสร้างของเมนูมีการแบ่งหมวดหมู่ได้เหมาะสม  

ข) การใช้งานที่ง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งานร่วมกับผู้ใช้คนอื่น ๆ 
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  4.2 ระบบมีจุดอ่อนในด้านโครงสร้างของระบบ ดังน้ี 

   ก) หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการเพิ่มข้อมูล ยากต่อการเข้าใจของผู้ใช้งาน 

   ข) หน้าเว็บไซต์ในส่วนของการลบข้อมูล  ยากต่อการเข้าใจของผู้ใช้งาน 

   ค) ฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

 สมพล สุขเจริญพงษ์ และ กสมล  ชนะสุข (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของจังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพ

ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม และระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม 

จ านวน 3 ท่าน กลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม จ านวน 30 ท่าน 

และกลุ่มผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม จ านวน 30 ท่าน รวมทั้งสิ้น 63 ท่าน  โดยมี

ผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. มีโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา

ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วย

สนับสนุนการวิเคราะห์ และการวางแผนโครงการต่าง ๆ  ในการน า ไปสนับสนุนการตัดสินใจบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่ดังกล่าวต่อไป  

 2. สามารถรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐมให้เป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น 

ส่งผลช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า  

 3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมมากที่สุด คือ 

ด้านการออกแบบส่วนน าเข้าของข้อมูล รองลงมาคือ ด้านการออกแบบส่วนแสดงผลของข้อมูล               

และด้านการตอบสนอง ความเที่ยงตรง 
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 อารียา  แก้วเปี้ย  สุรพล ชุ่มกลิ่น และพิชิต  พวงภาคีศิริ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านด่านนามขาม อ าเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ์ พบว่า 

 1. จัดการข้อมูลประวัติบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน การศึกษา การลา การอบรม 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  โทษทางวินัย และการจัดการข่าว โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยโมเดล

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และออกแบบด้วยระบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP HTML JAVA Script และใช้การจัดการ

ฐานข้อมูล MySQL  จากน้ันท าการประเมินระบบ โดยผู้ใช้งาน พบว่า  

  1.1 มีความพึงพอใจด้านความสามารถในการท างานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 

4.34 เน่ืองจากการออกแบบระบบยึดตามความต้องการของผู้ใช้ มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งาน                  

ได้สะดวก มีเมนูตรงกับข้อมูลที่จะน าเข้าในระบบ และมีรายงานสามารถออกเป็นเอกสารเทียบเท่า

ระบบ  

 1.2 มีความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.16 เน่ืองจาก

ความถูกต้องของข้อมูล ความชัดเจนของเน้ือหา รวมถึงความเหมาะสมในการใช้ตัวอักษรและสีพื้นของ

ระบบฐานข้อมูล ที่เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย เน้นการน าเข้าของข้อความและข้อมูลที่ถูกต้อง และ

สามารถจัดรูปแบบรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

 1.3 มีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.06 เน่ืองจากระบบมี ID 

และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละประเภท

ให้กับผู้ใช้งานแต่ละประเภท 

 1.4 มีความพึงพอใจด้านหน้าที่ของโปรแกรม คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.02 โดยผู้ใช้งาน

สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างเข้าใจ และมีการจัดการข้อมูลส่วนต่าง ๆ ในระบบที่สามารถ

เปรียบเทียบกับระบบเดิมได้ จึงท าให้เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม น าระบบน้ีมาใช้แทนระบบเดิม 
 

จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขามคร้ัง น้ี                 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม ลดความซ้ าซ้อนและ

ความขัดแย้งของข้อมูล รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ

เรียกใช้หรือเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันได้  
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สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม  จิรวัฑฒ์   แก้วโกศล และเอกพงษ์  ทองแท้  (2559) ศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จ านวน 15 คน พบว่า  

1. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ่งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน 5 โมดูล โดยมีกระบวนการ

ท างาน ดังน้ี 

 1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย โมดูลน าเข้าข้อมูล โมดูลจัดเก็บเอกสาร

งานวิจัย โมดูลตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน โมดูลตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

 1.2 ส่วนของสมาชิก (ผู้ใช้งาน) ประกอบด้วย โมดูลค้นหา / ดาวน์โหลดงานวิจัยของ

อาจารย์และนักศึกษา  

2. การศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจั ย คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด โดยเห็นว่า ระบบมีความสามารถในการใช้งานที่ง่าย ความสม่ าเสมอบนหน้าเว็บไซต์             

ความสมบูรณ์ของการแสดงผล ส่วนความสามารถในการสืบค้น และความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล 

อยู่ในระดับมาก 

ณัฏฐนันท์  ศูนย์จันดา (2560) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบฐานศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี  พบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศิษย์ เก่า                      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความครอบคลุมในด้านข้อมูลน าเข้า 

การประมวลผล และการแสดงผล ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเพิ่ม – ลบข้อมูล การค้นหาข้อมูล            

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง                    

มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้   

นอกจากน้ี พบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีความพึงพอใจด้านการใช้บริการฐานข้อมูลในระดับมากที่สุด เน่ืองจากผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา                 

โดยผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ด้านความปลอดภัย
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และประสิทธิภาพฐานข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เน่ืองจากประสิทธิภาพ / ความรวดเร็ว

ในการตอบสนองของระบบมีความรวดเร็ว โดยศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  

มีความพึงพอใจด้านการใช้บริหารฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากความเหมาะสมของรูปแบบ

หน้าจอแสดงผลที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย การแสดงผลของหน้าจอเข้า ใจง่าย 

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของฐานข้อมูล อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากระบบใช้งานง่ายและ               

ไม่ซับซ้อน ท าให้เรียนรู้การใช้งานง่าย มีความสนใจมากขึ้น ทั้งน้ี ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้าน            

การออกแบบ อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย การแสดงผลหน้าจอ                      

การแสดงผลข้อมูลมีความเหมาะสม ท าให้ใช้งานระบบได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ด้านการใช้งาน 

อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากใช้งานระบบง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบมีการตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งานได้ดี และด้านการจัดการข้อมูล อยู่ ในระดับมาก เน่ืองจากการลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล                          

การบันทึกข้อมูลในระบบท าได้ง่าย 
 

ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร (2555) ศึกษาเร่ือง การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง โดยมีผลการศึกษา ดังน้ี  

1. กระบวนการจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นของการจัดเก็บความรู้มากที่สุด             

ถัดมาคือ ขั้นการหาความรู้ ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ชั้นการถ่ายโอนความรู้ และขั้นการวิเคราะห์

ความรู้ ตามล าดับ 

ส่วนการส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรหาความรู้ พบว่า มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล

ภายนอกมากที่สุด ถัดมาเป็นการอ่านบทความ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รองลงมาได้แก่ การให้

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 

การใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ขององค์กร และการสอบถามความรู้จากผู้อื่น 

ตามล าดับ ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า องค์กรควรจัดหาช่องทางการหาความรู้ของพนักงานโดย

เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรควรจัดหาช่องทาง

การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตให้พนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานได้หาความรู้ด้วยตนเองผ่าน

เว็บไซต์ และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) นอกจากน้ี องค์กรควรจัดหา

แหล่งความรู้อื่น ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น บทความ วารสาร และสิ่งพิมพ์ 
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โดยพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่สร้างความรู้ ด้วยวิธีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นมากที่สุด 

รองลงมาได้แก่ การอ่านหนังสือ วารสาร คู่มือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสร้างความรู้จากข้อมูล

ข้อเสนอแนะหรือการร้องเรียน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้

เสนอแนะให้องค์กรธุรกิจส่งเสริมให้พนักงานท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านประสบการณ์การท างาน และมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มงาน ตลอดจนส่งเสริมให้

พนักงานมีนิสัยรักการอ่าน นอกจากน้ี องค์กรควรปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลแก่พนักงานผ่านเว็บไซต์

ขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรวิเคราะห์ความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดให้พนักงาน

ขององค์กรใช้ฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ความ รู้เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหางาน 

รองลงมาได้แก่ การสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะการวิเคราะห์ความรู้ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน           

การท างาน การวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ การดึงความรู้จาก

ทักษะการท างานมากลั่นกรองข้อมูลให้เป็นประโยชน์ และการน าความรู้จากภายนอกองค์กรมา

ประมวลผลและปรับใช้ในหน่วยงาน ตามล าดับ ทั้งน้ี ผู้วิ จัยได้เสนอแนะให้องค์กรจัดหลักสูตร                   

การฝึกอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความรู้ให้แก่พนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมี               

การฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เชิงสถิตและคณิตศาสตร์ 

ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า มีการจัดเก็บความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รองลงมา

ได้แก่ มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ าแนกรายการ คัดแยกหมวดหมู่ความรู้ข้อมูล

พื้นฐานความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ การมีเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่ จัดเก็บความรู้และ

สามารถค้นหาความรู้ที่ ต้องการได้ และการจัดเก็บความรู้ภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

ตามล าดับ โดยผู้วิ จัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรควรจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ เช่น สื่อบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 

โดยองค์กรควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้

พนักงานขององค์กรสามารถสืบค้นความรู้จากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมโยง

ข้อมูลกับระบบความรู้อื่น ๆ 
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ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่า พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่มีการใช้ความรู้ที่มีอยู่ ใน

หน่วยงานแก้ปัญหาของการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การน าความรู้ของพนักงานที่มี ไปใช้

กับการท างานเป็นทีม การน าความรู้ที่ผู้อื่นถ่ายทอดไว้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มงานหรือหน่วยงาน พนักงาน

สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างกันได้อย่างอิสระ การจัดเก็บแนวทางปฏิบัติงานที่ดี 

(Best Practice) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการใช้ความรู้ของพนักงานอย่างเต็มที่ ตามล าดับ  

โดยผู้วิจัยได้แนะน าให้องค์กรส่งเสริมให้พนักงานจัดต้ังกลุ่มการจัดการความรู้ภายในองค์กร ด้วยการ

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน 

ทุกคนท ากิจกรรมด้านการจัดการความรู้ร่วมกัน เช่น การประกวดและมอบรางวัลกลุ่มงานการจัดการ

เรียนรู้ดีเด่นประจ าปี การให้รางวัลพนักงานที่มีผลการท ากิจกรรมด้านการจัดการความรู้ดีเด่น เป็นต้น 

ด้านการถ่ายโอนความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่มีการถ่ายโอนความรู้ ด้วยการฝึกอบรมให้กับเพื่อน

ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่น วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

การกระจายความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่น การบันทึกคู่มือการปฏิบัติงาน การรายงาน การเผยแพร่

ความรู้ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนเปลี่ยนงานภายในหน่วยงานเพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูล และ

การถ่ายดอนความรู้แบบเสมือนจริง เช่น การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ตามล าดับ 

พร้อมกันน้ี ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้องค์กรจัดหาสื่อและช่องทางการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานใน

องค์กรอย่างเพียง เช่น การถ่ายโอนความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กระดานข่าว (Web board) 

การสนทนา (Chat) การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

เป็นต้น 

2. ปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า ระบบ

เซิร์ฟเวอร์ท างานช้า หรือล่มในบางคร้ัง นอกจากน้ี ข้อมูลบางส่วนยังมีการจัดเก็บไม่ครบถ้วน ท าให้

เสียเวลาในการค้นหา นอกจากน้ี บางแห่งยังใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ซึ่งมีหน่วยความจ าน้อย จึงท าให้

เก็บข้อมูลได้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ และส่งผลให้ประมวลผลได้ช้า เกิดการขัดข้องบ่อยคร้ัง 

รวมถึงความล้าสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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3. ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า 

ส่าวนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยค านึงถึงปัจจัยด้านการน าความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ความ

ถูกต้องของข้อมูล การให้บริการข้อมูล ความรู้ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสะดวก รวดเร็ว และ

คุณภาพของการให้บริการ ตามล าดับ ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้องค์กรที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กร ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บ ริหาร

องค์กร ตลอดจนมีการเร่งพัฒนาระบบจัดการความรู้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร 

4. ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ในองค์การ พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย สามารถจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากได้ 

และสามารถท างานได้รวดเร็วกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า องค์กรควรจัดหา

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบกรจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเพียงพอ ตลอดจนสรรหา

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาสนับสนุนการจัดระบบการ

จัดการความรู้ขององค์กรให้สามารถด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

5. แนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ส าหรับองค์กร

ธุรกิจขนาดกลาง  โดยผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 5.1 การหาความรู้ ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรค้นคว้าหาความรู้ โดยจัดหาช่อง

ทางการหาความรู้ของบุคลากรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากร

สามารถหาความรู้ด้วยตนเอง  

 5.2 การสร้างความรู้ โดยส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มงาน เพื่อให้

บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท างาน และมีการแสดงความคิดเห็นภายใน

กลุ่มงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ นอกจากน้ี              

ควรปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลความรู้แก่บุคลากรผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าวขององค์กร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์

ความรู้ให้แก่บุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

ทันทีทันใดหรือแบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหางาน เพื่อน าความรู้ที่ได้

ไปใช้ในการท างาน การน าผลการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน การดึงความรู้

จากทักษะการท างานมากลั่นกรองข้อมูลให้เป็นประโยชน์ และการน าความรู้จากภายนอกองค์กรมา

ประมวลผลและปรับใช้ในหน่วยงาน 

 5.4 การจัดเก็บความรู้  ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีส าหรับการจัดเก็บข้ อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการด าเนินงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ เช่น สื่อบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ 

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ทั้งน้ี องค์กรควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่าง

เป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถสืบค้นความรู้จากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการ

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่องโยงกับระบบความรู้อื่น ๆ  

 5.5 การประยุกต์ใช้ความรู้  องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรให้มีการจัดต้ังกลุ่ม                 

การจัดการความรู้ภายในองค์กร  ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ และ

สามารถดึงข้อมูลจากฐานความ รู้ผ่านช่องทางเทคโน โลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์            

อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนท ากิจกรรมด้านการจัดการความรู้ร่วมกัน 

เช่น การประกวดและมอบรางวัลกลุ่มงานการจัดการเรียนรู้ดีเด่นประจ าปี การให้รางวัลพนักงาน             

ที่มีผลการด าเนินงานโครงการด้านการจัดการความรู้ดีเด่น เป็นต้น 

 5.6 การถ่ายโอนความรู้ ด้วยการจัดหาสื่อและช่องทางการถ่ายโอนความรู้ของ

บุคลากรในองค์กรอย่างเพียงพอ เช่น การถ่ายโอนความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กระดานข่าว 

(Web board) การสนทนา (Chat) การเ รียนรู้แบบอิ เล็กทรอนิกส์  (E-  Learning) จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การประชุมทางไกล เป็นต้น เพื่อให้มีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กร               

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพชรราชภัฏ – 
เพชรล้านนา เพื่อการบริการวิชาการ โดยใช้ทฤษฎี ระบบการจัดการฐานข้อมูล  (Database 
Management System  : DBMS) (พนิดา  พานิชกุล, 2552 : 146) จากน้ันท าการหาประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
จ านวน 100 คน 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

วิเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อจัดท าฐานข้อมูล 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  

ทดสอบประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

เผยแพร่ระบบสารสนเทศข้อมูลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 

เพื่อให้การบริการ 


