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ค าน า 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าข้ึนเพ่ือค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน  ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสุนน 

การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตลอดจนบุคลากรสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัย ภายนอก

วิทยาลัย  

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ และส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  

กลุ่ม CIM Support ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เล่มองค์ความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ในการ การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม CIM Support ดังน้ี 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 แม้ในช่วงแรกจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การศึกษามากนักเพราะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษาส่วนมากปิดภาคการศึกษา 2/2562 เรียบร้อย

แล้ว แต่ก็จะมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีได้รับผลกระทบหลังจากมีการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง มีประกาศปิดการเรียนการสอนและงดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบัน 

รวมถึงมีการเล่ือน ยกเลิกการเรียนการสอน การสอบวัดผลปลายภาค 2/2562 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563   

 หลังจากท่ีสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีทีท่าจะยุติการแพร่ระบาดลงง่ายๆ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมา

คือการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนท่ีด าเนินการในเดือนเมษายน 2563 สถาบันต่างๆ ซ่ึงรวมถึง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้เริ่มมีการจัดประชุมเพ่ือหาแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ 

คือ Google Meet, ZOOM Cloud Meetings, Skype, Slack และ Microsoft Team เป็นต้น 

 จากนโยบายท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Next ท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรสาย

วิชาการได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการมุ่งเน้นการจัดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตอบสนองนโยบายในด้าน

ดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยการจัดการอบรมบุคลากรสายวิชาการด้วยโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ

พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเชิงวิทยากรท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในการใช้

โปรแกรมออนไลน์ของ Google มาเป็นวิทยากรบรรยายให้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ 

 อีกทั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาจีนท่ีเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ท าให้นักศึกษาจีนไม่สามารถเข้ามาศึกษายังประเทศไทยได้ วิทยาลัยจึงได้ใช้การ

เรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาจีนแบบเต็มรูปแบบเพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว 

 ดังนั้น เพ่ือให้สนับสนุนด้านการจัดการสอนด้วยระบบออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน CIM Support จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน หรือการด าเนินงานเพ่ือให้ได้

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี     

 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้ ดังน้ี  

 1) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี (องค์ความรู้) จากท่ีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือสนับสุนน

การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 3) เพ่ือให้ได้คู่มือการปฏิบัติที่ดีในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์  
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สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณอ านวย 

2 นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณประสาน 

3 นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณวิศาสตร์ 

4 นายณัฐวุฒิ ท่อนค า ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณวิศาสตร์ 

5 นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณวิศาสตร์ 

6 นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณลิขิต 

7 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

8 นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

9 นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

10 นางสาวสุจินตนา บุญทวี ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

11 นางสาวลักขณา โตม่วง ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

12 นางสาวจุไรรัตน์  อนุพันธ์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

13 นางสาวกัษมารา ศรสวรรค ์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

14 นายจเร นาคทองอินทร์ ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

15 นางสาวภานุชนาถ เพ่ิมพูล ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

16 นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

17 นายวรเมธี บุญยก ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

18 นางสาวนันทิกา  อนุโต ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

19 นายพีชญาณัท   ก้อนทองค า ว.นวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 
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ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน :   

 มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือ

ก าหนดกรอบองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และได้ชี้แจงให้หน่วยงานน าไปสู่การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามลักษณะงานของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ ทั้งน้ี จากนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Next ท่ีมุ่งเน้นให้

บุคลากรสายวิชาการได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการมุ่งเน้น

การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตอบสนอง

นโยบายในด้านดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยการจัดการอบรมบุคลากรสายวิชาการด้วยโครงการ อบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยในศตวรรษที่ 21  

 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support ได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุน

การเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่ม จึงได้

ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสนับสุนนการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัย 

ภายนอกวิทยาลัย 

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : แผนการจัดการความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู ้

ล า

ดับ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 

ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ที่ได ้

ผู้รับผิด

ชอบ 

1 การก าหนดองค์

ความรู้หลักที่

จ าเป็นหรือส าคัญ

ต่องานหรือ

กิจกรรมของ

หน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมาย

ของการจัดการ

ความรู้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดองค์

ความรู้และเป้าหมายการ

จัดการความรู้ เพ่ือจัดท า

แผนการด าเนินงาน 

2. ก าหนดบทบาทสมาชิกใน

กลุ่ม 

ธ.ค.

63 

1. หัวข้อในการแลกเปล่ียน

เรียนรู ้

2. กลุ่มเป้าหมายท่ี

ต้องการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. แผนการด าเนินการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ชื่อกลุ่มและบทบาท

สมาชิกกลุ่ม KM 

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 

2 การเสาะแสวงหา

ความรู้ที่ต้องการ 

1.ประชุมถอดบทเรียนเพ่ือ

แสวงหาองค์ความรู้จาก

บุคลากรสายสนับสนุน

ธ.ค.

63 –

1.ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติการด้านการ

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 
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ล า

ดับ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 

ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ที่ได ้

ผู้รับผิด

ชอบ 

วิชาการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในการ

สนับสนุนด้านการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์  

2.น าบทเรียนท่ีได้จากการ

แสวงหาความรู้ประชุมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอแนวทาง 

ค าแนะน า 

ม.ค.

64 

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ 

 

3 การปรับปรุง 

ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

1.น าความรู้ที่ได้จากการถอด

บทเรียนไปเขียนเป็นขั้นตอน

การปฏิบัติงานในการ

สนับสนุนระบบการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

2.น าขั้นตอนที่สรุปจากการ

ถอดบทเรียนไปทดลองปฏิบัติ 

3.ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าผล

จากการน าองค์ความรู้จาก

การถอดบทเรยีนไปทดลอง

ปฏิบัติ 

ม.ค.-

ก.พ.

64 

1.องค์ความรู้จากการถอด

บทเรียนเรื่องการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน

ระบบออนไลน์ ท่ีผ่านการ

สกัดองค์ความรู้จาก

สมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ 

2.รายงานขั้นตอนจากการ

น าองค์ความรู้ท่ีสมาชิก

น าไปทดลองปฏิบัติ ครั้งท่ี 

1 

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 

4 การน าความรูท่ี้ได้

จากการจัดการ

ความรู้มาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง 

1. สมาชิกน าความรู้ท่ีได้จาก

การปรับปรุงมาทดลองใช้ใน

การสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ 

2. น าผลความรูท้ี่น าไป

ทดลองปฏบิัติมาประชุม

กลุ่มสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

3. การศกึษาดูงานจาก

หน่วยงานภายนอก 

มี.ค.-

มิ.ย.

64 

1.แบบรายงานผลการ

ปฏิบัติ ลดขั้นตอน/ วิธีการ

ปฏิบัติงานใหม่ 

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 

5 การน า

ประสบการณ์จาก

การท างาน และ

การประยกุต์ใช้

1. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ

แลกเปล่ียนความรู้หลังจาก

สมาชิกน าความรู้ท่ีได้ไป

ทดลองปฏิบัติใช้ เพื่อสรุปองค์

ก.ค.

64 

1.องค์ความรู้จากการ

แลกเปล่ียนหลังจากน าไป

ปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 
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ล า

ดับ 
กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ 

ระยะ

เวลา 
ผลลัพธ์ที่ได ้

ผู้รับผิด

ชอบ 

ความรู้มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสกัดออกมา

เป็นขุมความรู้ 

ความรู้จากการทดลองใช้ และ

สกัดเป็นองค์ความรู้เพ่ือพร้อม

น าไปเผยแพร่ 

2. เชิญผู้ทรงคณุวุฒิในด้าน

การใช้ระบบออนไลน์มาให้

ค าแนะน าและความรู้เพ่ิมเติม 

3. พบผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อขอ

ค าแนะน า 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ และ

วิทยากร 

6 การรวบรวม

ความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์

อักษร 

1. จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนแบบระบบออนไลน์ 

2. จัดท าคู่มือการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ 

3. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

ช่องทางส่ือสารออนไลน์ 

4. เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 

LEARN เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา

แนวปฏิบัติที่ดี 

6. ต่อยอดการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นงานวิจัย 

ก.ค.-

ส.ค.

64 

1. เล่มสรุปผลการ

ด าเนินงานกลุ่มการ

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

2. เล่มคู่มือการปฏิบัติงาน

การสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

3. งานวิจัยในการ

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

สมาชิก

กลุ่ม

ความรู้ 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support ได้มีการเสาะแสวงหา

ความรู้ที่ต้องการในเรื่อง การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ภายหลังจากรับนโยบายจากการ

ประชุมบุคลากรประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าป ีนั้น 

 คุณอ านวยกลุ่มน าเสนอประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง การเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากส ารวจความรู้ของสมาชิกใน

กลุ่มเพ่ือท่ีจะสามารถแบ่งกลุ่มความรู้ท่ีต้องการจัดตามความรู้ท่ีมี  โดยจัดท าแบบสอบถามท่ีก าหนดหัวข้อ
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ประเด็นค าถามจากผู้ให้ความรู้จากภายในหน่วยงาน ได้แก่ นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ และนายวชิรศักด์ิ ถิ่นทวี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเป็นคุณฺคุณวิศาสตร์ของกลุ่ม แสดงดังตาราง 1 และ 2 

ตาราง 1 สรุปความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เก่ียวกับระบบ ZOOM Cloud Meetings  

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ท าได ้ ท าไม่ได ้
ระดับ

ความรู ้

จัดอันดบั

คะแนน 

1 นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน 4 16 เบ้ืองต้น 18 

2 นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร 5 15 เบ้ืองต้น 16 

3 นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ 5 15 เบ้ืองต้น 16 

4 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง 6 14 เบ้ืองต้น 15 

5 นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์ 3 17 เบ้ืองต้น 19 

6 นางสาวภานุชนาถ เพ่ิมพูล 7 13 เบ้ืองต้น 14 

7 นายณัฐวุฒิ ท่อนค า 14 6 ทั่วไป 3 

8 นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ 10 10 ทั่วไป 9 

9 นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ 10 10 ทั่วไป 9 

10 นางสาวสุจินตนา บุญทวี 9 11 ทั่วไป 11 

11 นางสาวลักขณา โตม่วง 13 7 ทั่วไป 5 

12 นางสาวกัษมารา ศรสวรรค์ 14 6 ทั่วไป 3 

13 นายจเร นาคทองอินทร์ 11 9 ทั่วไป 7 

14 นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน 9 11 ทั่วไป 11 

15 นายวรเมธี บุญยก 11 9 ทั่วไป 7 

16 นางสาวนันทิกา  อนุโต 8 12 ทั่วไป 13 

17 นายพีชญาณัท   ก้อนทองค า 12 8 ทั่วไป 6 

18 นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ 20 0 ขั้นสูง 1 

19 นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี 20 0 ขั้นสูง 1 

 

หมายเหตุ  1. ท าได้ น้อยกว่า 8 ข้อ อยู่ในระดับ (เบ้ีองต้น)  จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.58 

 2. ท าได้มากกว่า 8 ข้อ แต่ไม่เกิน 15 (ทั่วไป) จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.89 

 3. ท าได้มากกว่า 15 ข้อ ขั้นสูง) จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.53 
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ตาราง 2 สรุปภาพรวมรายละเอียดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เก่ียวกับระบบ ZOOM Cloud Meetings 

กิจกรรมการติดตั้งระบบ ZOOM Cloud Meetings ท าได้ (คน) ท าไม่ได้ (คน) 

1. สามารถค้นหาโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพ่ือด าเนินการ

ติดตั้ง 

15 4 

2. การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ได้ 14 5 

3. การติดตั้งผ่านระบบมือถือ 17 2 

กิจกรรมใช้สมัครใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings ท าได้ (คน) ท าไม่ได้ (คน) 

4. สามารถสมัครเพ่ือเข้าใช้ระบบ ZOOM Cloud Meetings ได้ 13 6 

5. สามารถเข้าร่วมการประชุมกบัผู้อื่นได้ 18 1 

6. สามารถสร้างประชุมให้กับผู้อื่นได้ 10 9 

7. สามารถนัดหมายประชุมผ่านระบบได้ 7 12 

8. สามารถตั้งรหัสล็อคห้องประชุมได้ 3 16 

กิจกรรมการใช้งานระหว่างใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings ท าได้ (คน) ท าไม่ได้ (คน) 

9. การเปิด ปิด เสียงในระบบของผู้เข้าร่วมประชุม 17 2 

10. การเปิด ปิด กล้องในระบบ 17 2 

11. การตรวจสอบเลขห้องท่ีเข้าท่ีร่วมประชุม 11 8 

12. การตรวจดูจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 16 3 

13. การบักทกึrecord ระหว่างการประชุม 9 10 

14. การล็อคห้องไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าห้องเม่ือเปิดห้องประชุมแล้ว 1 18 

15. การเปิด ปิด ระบบ การใช้เครื่องมือวาดภาพ 3 16 

กิจกรรมการใช้งานระหว่างใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings 

ขั้นสูง 
ท าได้ (คน) ท าไม่ได้ (คน) 

16. สามารถ share หน้าจอให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 7 12 

17. สามารถตั้งกล้องให้ใช้ร่วมอุปกรณ์ visualizer เพ่ือใช้ส าหรับเขียน

ได้ 

2 17 

18. สามารถใช้การ Share หน้าจอเฉพาะจุดได้ 1 18 

19. สามารถใช้การ Share ผ่านระบบอ่ืน ๆ ได้ 2 17 

20. สามารถ แบ่งห้องประชุมภายใน การประชุมได้ 1 18 

 

 ภายหลังจากการส ารวจความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM 

Support คุณอ านวยน าเสนอตารางเรียนก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings โดยให้สมาชิกกลุ่มลงชื่อเข้าร่วมการศึกษาความรู้จากการปฏิบัติงานจริ ง พร้อม
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ก าหนดตารางเวรในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ก าหนดผู้ท่ีมีความรู้ ในระดับขั้นสูง จ านวน 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่หลัก 

แสดงดังตาราง 3  

ตาราง 3 เวรปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud 

Meetings เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

วัน เวลา หลักสูตร ระหว่างวันที่ 
เจ้าหน้าที่

หลัก 

เจ้าหน้าที่

กลุ่ม 1 

เจ้าหน้าที่

กลุ่ม 2 
หมายเหตุ 

จันทร์ 08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย 

วชิรศักดิ ์ 

นางพัทธ

นันท์ 

นางสาว 

น้ าทพิย์ 

  

17.00 น. ฟุตบอล 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย

ชนะอัญญ์ 

นางสาว

ศุทธินี  

นางสาว

สุภาพ 

อาจารย์

ผู้สอนใช้ 

visualizer 

อังคาร 08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นายณัฐ

วุฒิ 

นางสาว

ลักขณา 

นางสาว 

รุจเรศ 

  

พุธ 08.00 น. ป.ตรี ทุน

มนุษย์ 

22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย 

วชิรศักดิ ์ 

นางสาวกัษ

มารา 

นางสาว

ปวณีา 

อาจารย์

ผู้สอนใช้ 

visualizer 

พฤหัสบดี 08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย

ชนะอัญญ์ 

นายจเร นางสาว 

สุจินตนา 

  

เสาร์ 08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นายณัฐ

วุฒิ 

นายจเร นางสาว

จุไรรัตน ์ 

  

08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย 

วชิรศักดิ ์ 

นายจเร นางสาว 

ภานุชนาถ 

  

08.00 น. กจม.จนี 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย

ชนะอัญญ์ 

นายจเร นางสาว 

มณีรัตน์ 

  

08.00 น. การจัดการ

กฬีา 

22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นายณัฐ

วุฒิ 

นายจเร นางสาว

นันทกิา  

  

อาทิตย ์ 08.00 น. การจัดการ

กฬีา 

22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย 

วชิรศักดิ ์ 

นาย

พีชญาณัท   

นางสาว

สุภาพ 

  

08.00 น. ป.เอกจีน 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นาย

ชนะอัญญ์ 

นางสาว

ศุทธินี  

นางสาว 

รุจเรศ 

  

08.00 น. ป.เอกจีน 22 ก.พ.- 12 มี.ค.

2564 

นายณัฐ

วุฒิ 

นางสาว

ลักขณา 

นางสาว

นันทกิา  

  

 

 ภายหลังจากท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม พร้อมกับศึกษาจากคู่มือจากผู้ให้ความรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน ได้แก่ นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ และนายวชิรศักดิ์ ถิ่นทวี และการศึกษาจากแหล่ง
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ภายนอกด้วยตนเอง สมาชิกกลุ่ม CIM Support ถอดบทเรียนตามใบงานท่ี 2 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 

(รายบุคคล) ครั้งท่ี 1 การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ของเจ้าหน้าท่ี

สายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

สรุปใบงานที่ 2 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรามและการ

จัดการ 

1. ช่ือ – นามสกุล ของสมาชิกกลุ่มที่เลือกการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร 

 1) นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ 

 2) นางสาวภานุชนาถ เพ่ิมพูล 

 3) นางสาวสุจินตนา บุญทวี* 

 4) นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ 

 5) นางสาวลักขณา โตม่วง* 

2. ช่ือ – นามสกุล ของสมาชิกกลุ่มที่เลือกการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร 

 1) นางสาวกัษมารา ศรสวรรค์ 

 2) นางสาวสุจินตนา บุญทวี* 

 3) นางสาวนันทิกา อนุโต 

 4) นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง 

5) นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน 

6) นางสาวลักขณา โตม่วง* 

7) นายณัฐวุฒิ ท่อนค า 

8) นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร 

9) นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์ 

10) นายจเร นาคทองอินทร์ 

11) นายพีชญาณัท ก้อนทองค า 

12) นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน 

13) นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ 

14) นายวชิรศักด์ิ ถิ่นทวี 

15) นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ 

16) นายวรเมธี บุญยก 

3. การแสวงหาความรู้/เล่าเร่ือง Story telling (ไดอ้งค์ความรู้อะไร)  

ช่ือ-สกุล รายละเอียด 

1. นางพัทธนันท์  

โรจน์รุ่งวัฒน์ 

การศกึษาและแสวงหาความรู้ผ่านเว็บไซต์ ZOOM.US ท่ีมา  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDTC18elzBc 

พบข้อมูลการติดตั้งระบบ 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
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1.  ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม 

2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

3. ขั้นตอนเข้าระบบ ZOOM 

4. ขั้นตอน (ผู้สร้างห้อง) การสร้างห้อง/การเข้าประชุม 

5. ขั้นตอน (ผู้สร้างห้อง) อนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเข้าระบบ 

2. นางสาว 

ภานุชนาถ 

เพ่ิมพูล 

จากการศึกษาและแสวงหาความรู้ผ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบคู่มือการใช้งาน ZOOM Cloud Meetings ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Zoom Cloud Meetings มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 กดปุ่ม “Sign In” เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

1.2 เข้าสู่ระบบด้วย Webmail ของมหาวิทยาลัย โดยการกดท่ีปุ่ม “Sign In with 

Google” 

1.3 กรอกอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@webmail.npru.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม “Next” 

1.4 เม่ือเข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Lunch Zoom” 

1.5 จากนั้นโปรแกรมจะเข้ามาท่ีหน้าต่างพร้อมใช้งาน 

2. วีธีการสร้างห้องเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 กดที่ปุ่ม “New Meeting” เพ่ือสร้างห้องเรียน 

2.2 เม่ือสร้างห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว จะได้หน้าต่างดังภาพ 

3. วิธีการเชิญผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน 

3.1 คลิกท่ีเครื่องหมาย Info ท่ีมุมซ้ายมือบนของหน้าจอ จากนั้นให้น า Meeting ID 

และ Password ให้กับผู้เรียน 

3.2 หากมีผู้เรียนเข้าห้องเรียนมาแล้ว จะปรากฏช่ือผู้เรียน 

3. นางสาวสุ

จินตนา บุญทวี 

ศึกษาจากภายนอก 

จากการศึกษาและแสวงหาความรู้ผ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบคู่มือการใช้งาน ZOOM Cloud Meetings ดังน้ี 

1. ชั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 เข้าไปท่ี https://www.zoom.us/ 

1.2 เล่ือนลงมาล่างสุด คลิกท่ีค าว่า Download 

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Zoom Cloud Meeting 

2.1 เข้าไปท่ี http://www.zoom.us/ 

2.2 คลิกท่ี SIGN UP, IT’S FREE 

2.3 กรอก email 

3. ขั้นตอนการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

3.1 เข้ามาในหน้า Home ของโปรแกรม คลิกท่ี New Meeting 

3.2 เข้าสู่การประชมุแบบ Video Conference 

https://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
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4. รายละเอียดการใช้งาน 

 
4.1 Invite (วงกลมสีส้ม) เป็นการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

4.2 Manage Participants (วงกลมสีม่วง) เป็นการจัดการผู้เข้าร่วมประชุม 

4.3 Share (วงกลมสีแดง) เป็นการแชร์หน้าจอ 

4.4 Chat (วงกลมสีน้ าเงิน) เป็นการพูดคุยผ่านทาง Chat ของโปรแกรม 

4.5 Record (วงกลมสีเหลือง) เป็นการบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุม 

ศึกษาจากภายใน 

      จากการศึกษาและการให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี IT ท าให้มีความรู้และความ

เข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม Zoom เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

 1. วิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom ในเบื้องต้น 

 2. การส่ง ZOOM Cloud Meetings Id เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ทราบ 

 3. การ Share หน้าจอ 

 4. การใช้งานและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ 

 5. การบันทึก (record) ในเครือ่งคอมพิวเตอร์และ/หรือ Cloud 

4. นายชนะอัญญ์ 

อุไรรักษ์ 

สามารถน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการให้ค าปรึกษา เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนวิชาการ และ

อาจารย์ผู้สอน มาพัฒนาและปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ให้เกิดขึ้นน้อยลงได้ 

5. นางสาวกัษมารา 

ศรสวรรค ์

จากการศึกษาการใช้ระบบ Zoom เบ้ืองต้นจากผู้ให้ความรู้ฝ่าย IT และได้ศึกษาด้วย

ตนเอง สรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้สอนได้เริ่มสอนต้ังแต่การ Upload โปรแกรม Zoom ลงเครื่อง การสมคัรแอค

เค้าต์เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งาน ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค์ใดๆ 

2. หลังจากเข้าสู่ระบบการใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 

2.1 การตั้งค่า ID และ Password เพ่ือส่งต่อให้กับผู้ร่วมใช้งานได้เข้าร่วม

กลุ่มสนทนาผ่านระบบ Zoom ในขั้นตอนน้ีเราสามารถตั้งค่ารหัสผ่านหรือช่ือห้องเองได้ 

หรือตามท่ีโปรแกรมได้ตั้งไว้แบบอัตโนมัติ 
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2.2 หากเราต้องการจัดตารางห้องไว้ล่วงหน้า และส่งลิงค์เพ่ือเชิญบุคคล

อ่ืนเข้าร่วมตามวันท่ีก าหนด สามารถท าได้โดยเข้าสู่หน้า Schedule Meeting เพ่ือตั้งค่า

วันท่ีและเวลา รวมถึงสามารถส่งลิงค์ทางอีเมลล์เพื่อเชิญบุคคลอื่นๆเข้าร่วมตามเวลาที่

ก าหนดได้ 

2.3 ทั้งน้ีจากการลองจัดท าตารางก าหนดเวลาเบื้องต้นเป็นไปตามท่ีเราได้

ก าหนดไว้ ไม่มีปัญหาใดๆ 

2.4 ในส่วนขั้นตอนการเข้าสู่กลุ่มเพ่ือ Meeting นั้น จะมีด้วยกันสองแบบ 

คือ การเป็น Host และการเป็น Participants (ผู้เข้าร่วม) สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ระบบ

จะต่างกัน หากเป็น Host จะสามารถตอบรับบุคคลอื่นท่ีเข้าร่วมกลุ่มหรือไม่ก็ได้ 

สามารถแชร์สกรีนหน้าจอเพ่ือให้ผู้อ่ืนมองเห็นได้ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมจะสามารถกระท าได้ก็

ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจาก Host เสียก่อน 

ผู้เป็น Host 

2.5 ผู้เป็น Host หน้าจอจะท าได้หลายอย่าง เช่น การบันทึกภาพและเสียง

ขณะสนทนา เราสามารถกดท่ีปุ่ม Record ด้านล่างได้เลย 

2.6 การเปิดไมล์และเปิดกล้องสามารถกดปุ่มด้านล่างท่ีเขียน Start Video 

และปุ่มเปิด-ปิดเสียงได้ที่ Join Audio 

2.7 ในส่วนของการเปิด Join Audio เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้ยินนั้น บางครั้ง

อาจจะเกิดปัญหาผู้เข้าร่วมไม่ทราบว่าตนเองนั้นเปิดไมล์เสียงอยู่หรือไม่ ท าให้ขาด

ความต่อเน่ืองระหว่างประชุม แต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการ เขียนแชทในโปรแกรม 

Zoom เพ่ือบอกบุคคลท่านนั้นให้ทราบได้เลย 

2.8 หากเราต้องการจบบทสนทนาสามารถกดปุ่ม End Meeting for All 

ทุกคนท่ีเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มจะจบการสนทนาลงในทันที แต่หากกดปุ่ม Leave Meeting 

เฉพาะตัวเราท่ีออกจากระบบเท่านั้น แต่สามารถเข้าภายหลังเพ่ือรับฟังการสนทนาต่อ

ได้ 

2.9 ทั้งน้ีอุปสรรค์ทีม่ักเกิดข้ึนบ่อยคือ สัญญาณแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน 

บางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตอาจหลุดบ่อย ดังนั้นอาจจะต้องคอยเช็คหรือสอบถาม

ผู้เข้าร่วมอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือไม่ให้ขาดความต่อเน่ืองระหว่างการสอน 

2.10 ในห้อง Zoom หากอาจารย์หรือผู้บรรยายก าลังพูดอยู่นั้น ควรแจ้ง

ผู้เข้าร่วมให้ปิดไมล์ หรือ Host สามารถปิดเสียงผู้เข้าร่วมได้ทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เสียงเข้า

มารบกวนขณะผู้พูดก าลังท าการสอนหรือบรรยายอยู่ รวมถึงเพ่ือไม่ให้รบกวน

ผู้เข้าร่วมฟังท่านอ่ืนด้วย 

6. นางสาวนันทิกา  

อนุโต 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT ท าให้มี

ความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเก่ียวกับระบบ Zoom ดังน้ี 

      -   วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น  
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      -    กระบวนการติดตั้ง Zoom  บนเครื่อง PC 

      -   การสมัคร Zoom  ในรูปแบบ Google 

7. นางสาวปวีณา  

ศรีบุญเรือง 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT ท าให้มี

ความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเก่ียวกับระบบ Zoom พร้อมกับระบบ Visualizer  

ดังน้ี 

      -   วิธีการใช้ Zoom พร้อมกับระบบ Visualizer เบ้ืองต้น  

      -    กระบวนการติดตั้ง Zoom  บนเครื่อง PC และ Visualizer 

      -   การสมัคร Zoom  ในรูปแบบ Google 

8. นางสาวมณีรัตน์ 

ทองโอน 

     จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรยีนรู้จาก ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้

งานเก่ียวกับระบบ Zoom ดังน้ี 

- รู้วิธีการสมัคร Zoom ด้วย gmail.com 

- รู้กระบวนการติดตั้ง Zoom  บน PC 

- รู้วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น 

9. นางสาว

ลักขณา  โต

ม่วง 

1. แสวงหาความรู้จาก ผู้รู้ในองค์กร ผ่านเว็บ 

https://drive.google.com/drive/folders/1U5HE1iqZgTaPlT2Sz3vYT2vxOen4Ohp7 

2. แสวงหาความผ่านเว็บ https://www.youtube.com/watch?v=4eXWaxW1pGQ 

10. นายณัฐวุฒิ  

ท่อนค า 

     จากสถานการณ์โควิด 19 ท่ีผ่านมา ผมได้เรียนรู้ในการใช้ระบบส่ือการเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Zoom เป็นโปรแกรมชนิดนึงท่ีสามารถใช้ติดต่อสื่อสาร 

การประชุม การเรียนการสอนออนไลน์ ในกรณีของผม ได้ใช้โปรแกรม Zoom เก่ียวกับ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ ท าการ Streaming หรือการการ

ถ่ายทอดสดการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ โดยจากที่ผมได้เริ่มใช้โปรแกรมมาต้ังแต่การ

ดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบ การเข้าใช้งาน การเริ่ม

สร้างห้อง รวมถึงการการปิดห้อง ด้วย 

11. นางสาวสภุาพ 

พฤฒิสารกิร 

ปัญหาของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คือไม่รู้

วิธีการใช้งานระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ด้วยในสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีจะเห็น

ได้ว่าทุกหน่วยงานได้หัสมาใช้วิธีการท างานแบบออนไลน์เพิ่มข้ึน รวมถึงสถานศึกษา ซ่ึง

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีจะต้องเป็นกลุ่มท่ีจะต้อง Support การจดัการเรียนการ

สอนให้กับอาจารย์ ด้วยนั้น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมเพ่ือหาวิธีในการช่วยในการ

สนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว และจากการประเมินผลจาก

แบบประเมินจึงพบว่ามีบุคลากรจ านวนมากกว่าครึ่งท่ีไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้งาน

การติดตั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จึงได้มีการให้บุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญได้จัดท าคลิปวิธีการติดตั้งแบบพื้นฐานเพ่ือให้บุคลากรท่ีเหลือได้ศึกษา และมี

การจัดตารางเพ่ือทดลองใช้เพ่ือปฏิบัติงานจริง ซ่ึงจากการศกึษาคลิปวิดีโอวิธีการติดตั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=4eXWaxW1pGQ
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และการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ Zoom เบ้ืองต้น พบว่าวิธีติดตั้งและการใช้งานท่ีศึกษา

เบ้ืองต้นก็สามารถเข้าใจและน าไปใช้งานเบ้ืองต้นในการเปิดระบบออนไลน์ได้ 

12. นางสาว 

จุไรรัตน์  

อนุพันธ์ 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรูจ้าก ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom ดังน้ี 

- รู้วิธีการสมัคร Zoom ด้วย gmail.com 

- รู้กระบวนการติดตั้ง Zoom  บน PC 

- รู้วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น 

13. นายจเร  

นาคทอง

อินทร ์

แสวงหาความรู้จาก ผู้เชียวชาญในองค์กร ผ่าน

เว็บไซต์https://drive.google.com/drive/folders/ 

folders/1U5HE1iqZgTaPlT2Sz3vYT2vxOen4Ohp7 

- รู้วิธีการสมัคร Zoom ด้วย gmail.com 

- รู้กระบวนการติดตั้ง Zoom  บน PC 

- รู้วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น 

14. นาย

พีชญาณทั  

ก้อนทองค า 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้จากคลิปวีดีโอของผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://drive.google.com/drive/folders/1U5HE1iqZgTaPlT2Sz3vYT2vxOen4Ohp7?usp=

sharing ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเก่ียวกับระบบ Zoom ดังน้ี 

1. รู้วิธีการสมัคร Zoom ด้วย gmail.com 

2. รู้วิธีการดาวน์โหลดและติด 

3. รู้กระบวนการติดตั้ง Zoom  บน PC 

4. รู้วิธีการใช้และฟังก์ชันต่างๆของ Zoom  เบื้องต้น 

15. นางสาว 

น้ าทิพย์   

กลีบบวับาน 

1. แสวงหาความรู้จาก ผู้เชียวชาญในองค์กร ผ่าน

เว็บไซต์https://drive.google.com/drive/folders/ 

folders/1U5HE1iqZgTaPlT2Sz3vYT2vxOen4Ohp7 

2. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากนอกหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ 

https://noria.co.th/th/how-to-use-zoom-meeting-pc-mobile/ 

16. นางสาวรุจเรศ 

พินธุวัฒน์ 

ได้แสวงหาความรู้จากการไปทดลองปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าท่ี IT ของวิทยาลัย แต่

เน่ืองด้วยยังไม่ได้ใช้งานจริงอย่างจริงจัง จึงท าให้ไม่มีความช านาญพิเศษ ทั้งน้ี สามารถ

ติดตั้งโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยการค้นหาช่ือโปรแกรมจาก google.co.th 

สามารถติดตั้งได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือ การสมัครเพื่อเข้าใช้ระบบ ZOOM Cloud 

Meetings ทางฝ่าย IT ของวิทยาลัยจะด าเนินการก าหนดและจัดเตรียมไว้ให้ ซ่ึงต้องรอ

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านจากทางฝ่าย IT เพ่ือการใช้งานจริง และการใช้งานเบ้ืองต้น ได้ลอง

ลงมือปฏิบัติแล้วสามารถด าเนินการได้ 

17. นายวชิรศักด์ิ 

ถิ่นทวี 

ได้รับความรู้จากการแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้า จากการเกิดข้ึน ในเวลานั้นๆ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีได้เข้าใจกระบวนการท างาน และการแก้ใขปัญหา และการ

https://noria.co.th/th/how-to-use-zoom-meeting-pc-mobile/
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ให้ค าปรึกษา แก่เจ้าหน้าท่ี และอาจารย์ผู้สอน และน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ

ให้บริการจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง 

18. นางสาว

ศุทธินี ไชย

รัตน์ 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT ท าให้มี

ความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเก่ียวกับระบบ Zoom พร้อมกับระบบ Visualizer 

19. นายวรเมธี   

บุญยก 

แสวงหาความรู้จาก ผู้เชียวชาญในองค์กร ผ่าน

เว็บไซต์https://drive.google.com/drive/folders/ 

folders/1U5HE1iqZgTaPlT2Sz3vYT2vxOen4Ohp7 

- รู้วิธีการสมัคร Zoom ด้วย gmail.com 

- รู้กระบวนการติดตั้ง Zoom  บน PC 

- รู้วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น 

4. สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการแสวงหาความรู้ (รายบุคคล) สรุปแนวทางท่ีสามารถน ามาพัฒนา

ระบบได้ (สรปุส่ิงที่ได้จากข้อที่ 3) 

 ช่ือ-สกุล รายละเอียด 

1. นางพัทธนันท์  

โรจน์รุ่งวัฒน์ 

1. เว็บไซด์ที่สามารถชี้แจงรายละเอียดการรับติดตั้งระบบได้แบบระเอียดมีการแสดง

ตัวอย่างให้เห็นบนหน้าเวปอย่างชัดเจน 

2. มีการแจ้งค าเตือน ข้อควรระวัง ปัญหาท่ีพบในการด าเนินการ 

3. ท าให้เจ้าหน้าท่ีได้รับความสะดวกในการคน้หา 

2. นางสาว 

ภานุชนาถ 

เพ่ิมพูล 

คู่มือมีรายละเอียดชี้แจงการการเข้าใช้งานตั้งแต่แรก พร้อมแสดงภาพประกอบ ท าให้

เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

3. นางสาวสุ

จินตนา บุญทวี 

จากการศึกษาจากภายนอก 

- คู่มือมีรายละเอียดชี้แจงการติดตั้งโปรแกรมพร้อมแสดงภาพประกอบ ท าให้เข้าใจ

และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

จากการศึกษาจากภายใน 

- แนวทางท่ีสามารถน ามาพัฒนาการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนด้วยโปรแกรม 

Zoom คือ หากเกิดปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ี IT เพ่ือ

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอนให้น้อยท่ีสุด 

4. นายชนะอัญญ์ 

อุไรรักษ์ 

ท าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจากการลงปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน

วิชาการ และอาจารย์ผู้สอน 

จัด คู่มือเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการขั้นตอนการใช้Zoomเพ่ือความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี และ

อาจารย์ผู้สอน 
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5. นางสาวกัษมารา 

ศรสวรรค ์

1. จากปกตินั้นส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้เข้าร่วมรับ ZOOM Cloud Meetings เท่านั้น 

เม่ือทาง Host ส่งลิงค์มาให้เรา เราแค่เข้ารับฟัง เปิดไมล์ และเปิดกล้อง 

2. หลังจากท่ีมีการให้ความรู้จากฝ่าย IT ในโครงการ “การสนับสนุนการเรียนการ

สอนระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรามและการจัดการ” แล้วนั้น ท าให้เราได้เรียนรู้ระบบการเป็น Host ซ่ึง

สามารถท าการควบคุมโปรแกรม Zoom ระหว่างการประชุมได้ Host สามารถควบคุม

บุคคลท่ีจะเข้าร่วม และยังสามารถปิด-เปิดไมล์ของผู้เข้าร่วมเพ่ือไม่ให้รบกวนได้, การ

แชร์สกรีนหน้าจอของเราเอง เพ่ือให้ผู้สนทนาเห็นส่ิงท่ีเราต้องการจะน าเสนอ, การสร้าง

ห้องประชุมหลายๆห้อง และการก าหนดเวลาในการประชุมเพ่ือแจ้งเตือน Host และ

ผู้เข้าร่วมก่อนถึงวันท่ีนัดหมาย 

ปัญหาและวิธีแก้ไข 

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีแต่ละบุคคลใช้นั้นไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจท าให้เกิด

ปัญหาขาดความต่อเน่ืองระหว่างการประชุม ทั้งน้ีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นคือคอยเช็คถาม

ไถ่ผู้เข้าร่วมเป็นระยะๆ 

2. เช็คเรื่องไมล์เสียง ว่าได้เปิดไว้หรือไม่ เพ่ือให้พร้อมในการสนทนา เพราะใน

บางครั้งอาจารย์หรือนักศึกษาบางท่านไม่ทราบว่าตนเองนั้นไม่ได้เปิดไมล์ไว้ 

3. ในขณะอาจารย์หรือผู้บรรยายพูดอยู่ควรท าการปิดไมล์ของผู้เข้าร่วมท่านอ่ืนๆ 

เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ฟังและผู้พูด 

4. การเปิดห้องใช้งาน 1 ห้อง จะมีจ านวนจ ากัดท่ีผู้เข้าร่วมจะสามารถร่วมได้เพียง 

100 คนเท่านั้น ดังนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้เข้าร่วมมีจ านวนเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิด

ปัญหาในภายหลัง หรืออาจจะต้องท าการซ้ือระบบเสริมของโปรแกรม Zoom เพ่ือให้มี

ฟังค์ชั่นในการใช้งานท่ีกว้างข้ึน 

6. นางสาวนันทิกา  

อนุโต 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT ท าให้มี

ความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเก่ียวกับระบบ Zoom ดังน้ี 

  -  วิธีการใช้ Zoom  เบ้ืองต้น  

  -  กระบวนการติดตั้ง Zoom  บนเครื่อง PC 

  -  การสมัคร Zoom  ในรูปแบบ Google 

7. นางสาวปวีณา  

ศรีบุญเรือง 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT 

ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

- การติดตั้งติดตั้ง Zoom  พร้อมขอรหัส password และ IDห้องในการเข้าใช้งานระบบ 

การเปิดเข้าห้องประชุม  

- Joy meeting กาน าเสนอส่ือการสอน ระหว่างเครื่อง PC และ Visualizer อาจารย์และ

นักศึกษาได้ 
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- ส่ือ VDO ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนสลับกับ PowerPoint สลับการสอนดูแล้วน่า

เรียน 

8. นางสาวมณีรัตน์ 

ทองโอน 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

การใช้ zoom เบ้ืองต้น 

- New meeting การเปิดห้องประชุม และก าหนด password และ ID ห้องในการเข้าใช้

งานระบบ 

- Joy meeting จาก Id อ่ืนๆท่ีส่งมา การเข้า ID ท่ีเขาส่งมาให้เรา 

- Schedule การล็อกตารางประชุม การก าหนดการประชุม การใส่หัวข้อท่ีประชุม เวลา

ประชุม 

9. นางสาว

ลักขณา  โต

ม่วง 

1. สามารถติดตั้งโปรแกรม ZOOM ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ซ่ึงก่อนหน้าติดไม่สามรถติดตั้ง

ลงคอมพิวเตอร์ได้ 

2. สามารถสร้างห้องใหม่ได้และแชร์ลิงค์ให้ผู้อ่ืนได้ 

3.สามารถแชร์หน้าจอให้ผู้อ่ืนในห้องประชุมดูได้ 

4.สามารถถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนในห้องประชุมเป็น hoed 

10. นายณัฐวุฒิ  

ท่อนค า 

จากข้อท่ี 3 การแสวงหาความรู้ในการใช้ระบบ Zoom สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดให้

สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบเช่น Work Form Home เป็นอีกทางเลือก ท่ีสามารถ

ปฏิบัติได้โดยมีการใช้โปรแกรมในการพูดคุยและแลกเปล่ียนงานหรือการเรียนรู้ระหว่าง

กลุ่ม เป็นต้น 

11. นางสาวสภุาพ 

พฤฒิสารกิร 

1. การท าคลิปวีดิโอ ท่ีระบุขั้นตอนและการใช้ภาษาท่ีง่ายข้ึน 

2. จัดท าเป็นคู่มือแสดงขั้นตอนการใช้งานโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  

    2.1 ขั้นตอนการลงโปรแกรม 

    2.2 ขั้นตอนการเปิดระบบการใช้งาน Zoom ในแต่ละครั้ง 

    2.3 ขั้นตอนการสมัครใช้ระบบการใช้งาน Zoom ด้วย Gmail 

12. นางสาว 

จุไรรัตน์ 

อนุพันธ์ 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

การใช้ zoom เบ้ืองต้น 

- New meeting การเปิดห้องประชุม และก าหนด password และ ID ห้องในการเข้าใช้

งานระบบ 

- Joy meeting จาก Id อ่ืนๆท่ีส่งมา การเข้า ID ท่ีเขาส่งมาให้เรา 

- Schedule การล็อกตารางประชุม การก าหนดการประชุม การใส่หัวข้อท่ีประชุม เวลา

ประชุม  

- VDO มีรูปแบบการใช้อย่างไร 
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13. นายจเร  

นาคทอง

อินทร ์

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

การใช้ zoom เบ้ืองต้น 

- New meeting การเปิดห้องประชุม และก าหนด password และ ID ห้องในการเข้าใช้

งานระบบ 

- Joy meeting จาก Id อ่ืนๆท่ีส่งมา การเข้า ID ท่ีเขาส่งมาให้เรา 

- Schedule การล็อกตารางประชุม การก าหนดการประชุม การใส่หัวข้อท่ีประชุม เวลา

ประชุม 

14. นาย

พีชญาณทั  

ก้อนทองค า 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

การใช้ zoom เบ้ืองต้น 

- New meeting การเปิดห้องประชุม และก าหนด password และ ID ห้องในการเข้าใช้

งานระบบ 

- Joy meeting จาก Id อ่ืนๆท่ีส่งมา การเข้า ID ท่ีเขาส่งมาให้เรา 

- Schedule การล็อกตารางประชุม การก าหนดการประชุม การใส่หัวข้อท่ีประชุม 

เวลาประชุม 

และส าหรับการสมัครการทดลองใช้งาน ให้เข้าไปท่ี https://zoom.us/ และคลิกท่ี "Sign 

Up, It's Free" เพ่ือท าการสมัครและสร้าง Account 

 โดยวิธีการสมัครสามารถสมัครได้ 2 วิธี 

1. ใช้ Email บรษิัท หรือใช้ Email ทั่วไปสมัคร 

2. สมัครด้วย Google Account หรือ Facebook Account 

15. นางสาว 

น้ าทิพย์   

กลีบบวับาน 

1.การติดตั้งโปรแกรมและการสมัคร 

1.ส าหรับการสมัครการทดลองใช้งาน ให้เข้าไปท่ี https://zoom.us/ และคลิกท่ี "Sign 

Up, It's Free" เพ่ือท าการสมัครและสร้าง Account 

 โดยวิธีการสมัครสามารถสมัครได้ 2 วิธ ี

1.1ใช้ Email บริษัท หรือใช้ Email ทั่วไปสมัคร 

1.2 สมัครด้วย Google Account หรือ Facebook Account (แนะน าสมัครด้วยวิธีน้ีง่าย 

และ เร็วกว่า ไม่ต้องรอ Email และ Activate) 

 2.สามารถเปล่ียน Background ขณะท่ีประชุมได้ 

16. นางสาวรุจเรศ 

พินธุวัฒน์ 

เน่ืองจากยังไม่ได้มีการใช้งานจริง อย่างต่อเน่ือง ท าให้ยังไม่ค่อยมีแนวทางการพัฒนา

มากนัก จึงสรุปตามความต้องการเพ่ืออ านวยความสะดวก ตลอดจนมีความพร้อมใน

การใช้งานจริง คือ ต้องการให้ทางฝ่าย IT เร่งด าเนินการก าหนดชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน หรือ

มีการแจ้งเพ่ือทราบ อาจเป็นรหัสกลาง ในการด าเนินการกรณีฉุกเฉิน กระทันหัน ให้ทุก

https://zoom.us/
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คนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือความพร้อมในการใช้งานจริง ทั้งน้ี การใช้งานระบบ ZOOM 

Cloud Meetings ท่ีได้จากการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1. การค้นหาโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จาก google.co.th เพ่ือด าเนินการ

ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ 

2. การสมัครใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings ไม่ต้องสมัคร เพราะทางฝ่าย IT 

ด าเนินการสมัคร ก าหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ให้ส าหรับทุกคน ซ่ึงจะใช้ส าหรับ

สร้างประชุม นัดหมายประชุมผ่าน ตั้งรหัสล็อคห้องประชุมได้ ตลอดจนเข้าร่วม

ประชุมกับผู้อ่ืนได้ ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วม การบักทึกระหว่างการประชุม การ

เปิด ปิด ระบบ การใช้เครื่องมือวาดภาพ การ share หน้าจอให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

17. นายวชิรศักด์ิ 

ถิ่นทวี 

การให้ค าปรึกษาและการสอนจริงในสถานการณ์จริงๆ และท าเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดจาก

การลงปฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าท่ี และน ามาเป็นแนวทางท า คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ขั้นตอนการใช้ Zoom เพ่ือความเข้าใจในการใช้งานแก่เจ้าหน้าท่ี และอาจารย์ผู้สอน 

18. นางสาว

ศุทธินี ไชย

รัตน์ 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฝ่าย IT 

ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนาระบบได้ 

19. นายวรเมธี   

20. บุญยก 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบได้ ดังน้ี 

การใช้ zoom เบ้ืองต้น 

- New meeting การเปิดห้องประชุม และก าหนด password และ ID ห้องในการเข้า

ใช้งานระบบ 

- Joy meeting จาก Id อ่ืนๆท่ีส่งมา การเข้า ID ท่ีเขาส่งมาให้เรา 

- Schedule การล็อกตารางประชุม การก าหนดการประชุม การใส่หัวข้อท่ีประชุม 

เวลาประชุม 

 

5. เทคนิคการเข้าใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings (ที่ได้จากการปฏิบัติจริง) 

ช่ือ-สกุล รายละเอียด 

1. นางพัทธนันท์  

โรจน์รุ่งวัฒน์ 

1. มีคลิปวีดีโอ แนะน าแยกแต่ละขั้นตอน 

2. มีช่องทางการส่ือสารหลากหลาย 

3. หากมีการเพ่ิมคู่มือการใช้งานระบบ ZOOM ส าหรับอาจารย์ และนักศกึษา  จะ

สามารถเรียนรูร้ะบบได้ง่ายข้ึน 

2. นางสาว 

ภานุชนาถ 

เพ่ิมพูล 

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  

2. หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นทันที 
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3. นางสาวสุ

จินตนา บุญทวี 

จากการศึกษาจากภายนอก 

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 

2. หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นทันที 

จากการศึกษาจากภายใน 

1. การใช้งานโปรแกรม Zoom ในเบื้องต้น 

2. การส่ง ZOOM Cloud Meetings Id เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ทราบ 

3. การ Share หน้าจอในรูปแบบของไฟล์เอกสาร วิดีโอ เป็นต้น 

4. การใช้งานและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ 

5. การบันทึก (record) ในเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือ Cloud 

4. นายชนะอัญญ์ 

อุไรรักษ์ 

ไม่มี 

5. นางสาวกัษมารา 

ศรสวรรค ์

1. การสร้างห้องประชุมด้วยตนเอง 

2. การสร้างก าหนดการ เวลาการประชุมล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้อื่นทราบผ่านทางอีเมลล์ 

3. การแชร์หน้าสกรีนตนเองให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ 

6. นางสาวนันทิกา  

อนุโต 

       จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน

ฝ่าย IT ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค 

ดังน้ี 

- เทคนิคเกี่ยวกับเข้าใช้ระบบ Zoom เช่น สามารถเปิดกล้อง ปิดกล้อง ระหว่างใช้

งาน 

- สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบการ โชว์ VDO ประกอบการสอน 

- สามารถเปล่ียนพื้นหลังการใช้ห้องเรียนระบบ Zoom 

7. นางสาวปวีณา  

ศรีบุญเรือง 

       จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน

ฝ่าย IT ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งานเกี่ยวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค 

ดังน้ี 

- เทคนิคเกี่ยวกับเข้าใช้ระบบ Zoom และ Visualizer เช่น สามารถเปิดกล้อง ปิด

กล้อง ระหว่างใช้งาน 

- สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบการ โชว์ VDO ประกอบการสอน 

สามารถเปล่ียนพื้นหลังการใช้ห้องเรียนระบบ Zoom 

8. นางสาวมณีรัตน์ 

ทองโอน 

       จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้

งานเก่ียวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค ดังน้ี 

- การเข้า zoom โดยใช้ ID หรือ password 

- การเปิดปิดกล้อง เสียง ในการประชุม 
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- การใส่พื้นหลังระหว่างใช้ zoom 

- การบันทึก VDO ระหว่างการประประชุม 

9. นางสาว

ลักขณา  โต

ม่วง 

1.สามารถติดตั้งโปรแกรมลงโทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์ได้ ซ่ึงก่อนหน้าติดไม่สามรถ

ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ได้ 

2. สามารถสรา้งห้องใหม่ได้ และแชร์ลิงค์ให้ผู้อ่ืนได้ 

3.สามารถแชรห์น้าจอให้ผู้อ่ืนในห้องประชุมดูได้ 

4.สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นในห้องประชุมเป็น hoed 

10. นายณัฐวุฒิ  

ท่อนค า 

เทคนิคที่ได้รับนั้นเป็นข้อสังเกตุจาการใช้งาน เช่น การตั้งชื่อก่อนเข้าห้องทุกครั้ง การ

เปิด – ปิดเสียง การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมหรือเข้าเรียน 

11. นางสาวสภุาพ 

พฤฒิสารกิร 

- 

12. นางสาว 

จุไรรัตน์ 

อนุพันธ์ 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค ดังน้ี 

- การเข้า zoom โดยใช้ ID หรือ password 

- การเปิดปิดกล้อง เสียง ในการประชุม 

- การใส่พื้นหลังระหว่างใช้ zoom 

- การบันทึก VDO ระหว่างการประประชุม 

13. นายจเร  

นาคทอง

อินทร ์

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค ดังน้ี 

- การเข้า zoom โดยใช้ ID หรือ password 

- การเปิดปิดกล้อง เสียง ในการประชุม 

- การใส่พื้นหลังระหว่างใช้ zoom 

- การบันทึก VDO ระหว่างการประประชุม 

14. นาย

พีชญาณทั  

ก้อนทองค า 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค ดังน้ี 

- สามารถเปล่ียน Background ขณะท่ีประชุมได้ 

- การเปิดปิดกล้อง เสียง ในการประชุม 

- การบันทึก VDO ระหว่างการประประชุม 

15. นางสาว 

น้ าทิพย์  ฃ

กลีบบวับาน 

สามารถสร้าง Background ขณะประชุมได้  ซ่ึงมาน าใช้งานการะชุมท่ีเป็นทางการใน

หน่วยงานได้ 

16. นางสาวรุจเรศ 

พินธุวัฒน์ 

- 
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17. นายวชิรศักด์ิ 

ถิ่นทวี 

ได้เข้าใจความต้องการใช้ของผู้ใช้ และการแก้ใขสถานการณ์เบื้องต้น 

18. นางสาว

ศุทธินี ไชย

รัตน์ 

ได้รับองค์ความรู้จากการเรียนรู้จริง ณ สถานการจริง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

19. นายวรเมธี   

บุญยก 

จากองค์ความรู้ท่ีได้จากจากการการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้เรื่องกระบวนการใช้งาน

เก่ียวกับระบบ Zoom และเกิดเทคนิค ดังน้ี 

- การเข้า zoom โดยใช้ ID หรือ password 

- การเปิดปิดกล้อง เสียง ในการประชุม 

- การใส่พื้นหลังระหว่างใช้ zoom 

- การบันทึก VDO ระหว่างการประประชุม 

 

หมายเหตุ : ระบบ ZOOM Cloud Meetings ประกอบด้วย : การดาวน์โหลดโปรแกรม การติดตั้งระบบ, การเข้า

ระบบ,การสร้างห้องประชุม,การอนุญาตให้เข้าห้อง 

 

สรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ืองเล่าของสมาชิกกลุ่มและถอดบทเรียนการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพทมื์อถือ ดังน้ี  

 1. การดาวน์โหลดโปรแกรม 

 2. การติดตั้งโปรแกรม 

 3. การเข้าโปรแกรม-ใส่พื้นหลัง 

 4. การสร้างห้อง/การเข้าประชุม-เชิญผู้เขา้ร่วมประชมุ 

 5. การอนุญาตให้ผูเ้ข้าประชุมเข้าระบบ 

 6. การบักทึก record 

 7. การ Share หน้าจอ 

 8. การใชง้านและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ 

 

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

คู่มือการใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support ร่วมกันสกัดความรู้และจัด

หมวดหมู่เทคนิคการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ผ่าน
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แบบฟอร์มบันทึก Story Telling การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud 

Meetings ของเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรามและการจัดการ จากการประชุมกลุ่ม สามารถ

สรุปความรู้ท่ีได้ และความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติงานจริง แสดงดังตาราง 4 

ตาราง 4 สรุปความรู้ความรู้ท่ีได้ และความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติงานจริง 

ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฏิบัติ 

1. โดยการท าแบบสอบถามวัดความรู้ แบ่งประเภท

ความรู้ของบุคลากรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

     1) ระดับความรู้เบ้ืองต้น 6 คน 

     3) ระดับความรู้เบ้ืองต้น 11 คน 

     3) ระดับความรู้เบ้ืองต้น 2 คน 

2. โดยวิธีการเล่าเร่ือง (Story telling) 

ครั้งที่ 1 การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

ZOOM Cloud Meetings ความรู้ที่ได ้

1.1 การดาวน์โหลดโปรแกรม 

1.2 การติดตั้งโปรแกรม 

1.3 การเข้าโปรแกรม-ใส่พื้นหลัง 

1.4 การสร้างห้อง/การเข้าประชุม-เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

1.5 การอนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเข้าระบบ 

1.6 การบักทึก record 

1.7 การ Share หน้าจอ 

1.8 การใช้งานและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ 

ครั้งที่ 2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 

ของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกร

รามและการจัดการ หัวข้อท่ีก าหนด เปน็เพ่ือการ

แสวงหาความรู้ ดังน้ี 

2.1 เทคนิคการเข้าใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings 

(ที่ได้จากการปฏิบัติจริง) 

2.2 ปัญหา – แนวทางแก้ไขที่พบ 

1.1 การดาวน์โหลดโปรแกรม 

1.2 การติดตั้งโปรแกรม 

1.3 การเข้าโปรแกรม-ใส่พื้นหลัง 

1.4 การสร้างห้อง/การเข้าประชุม-เชิญ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.5 การอนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเข้าระบบ 

1.6 การบักทึก record 

1.7 การ Share หน้าจอ 

1.8 การใช้งานและตรวจสอบระบบเสียงและ

ภาพ 

1.9 ปัญหาท่ีพบบ่อย 

1.10 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : แบบฟอร์มใบงานท่ี 2 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ครั้งท่ี 1 และ 2  
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4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support ได้น าความรู้เร่ืองการ

เรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/

วิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ

เดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ ส่ิงที่ปรับปรุง 

       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ

วิทยาลั ยนวั ตกรรมและการ

จัดการ  จ านวน 2  คน เป็นผู้

ให้บริการ ให้การสนับสนุนการ

เรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ผ่ า น โ ป ร แ ก ร ม  ZOOM Cloud 

Meetings กับบุคลากรทุกระดับ

ของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 

อาจารย์ บุคคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ นักศึกษา บุคคลทั่วไป 

ภายหลังจากสถานการณ์ Covid-

19 ท าให้มีการจัดการเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมาก

ข้ึน พบปัญหาว่าการสนับสนุน

จากบุคลากรสายสนับวิชาการ

เพียง 2 คน ไม่เพียงพอ ทันการณ์  

     ก าหนดให้มีการสร้างความรู้  

ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ส า ยสนั บ สนุ น

วิชาการทุกคนในวิทยาลัย จ านวน 

1 9  คน  เ พ่ื อ ท่ี บุ ค ล าก รทุ ก คน

สามารถให้การสนับสนุนการเรียน

การสอนแบบระบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ได้  

     โดยนายชนะอัญญ์ อุ ไรรักษ์ 

และนายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี  ซ่ึงเป็น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเป็น

คุณวิศาสตร์ของกลุ่มได้ถ่ายถอด

ความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง การพูด-

คุยแลกเปล่ียนรู้ ทั้งท่ีเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ในเวลา และ

นอกเวลา เ พ่ือใ ห้บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ได้แลกเปล่ียน

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  พ ร้ อ ม ท า

แบบสอบถามวัดระดับความรู้ เพ่ือ

การจัดล าดับการใ ห้ความรู้ กับ

บุคลากรได้ถูกระดับตามความรู้ของ

บุคลากร จัดเวร ลงปฏิบัติงานจริง

ตามตารางเรียน โดยให้ผู้ท่ีมีความรู้

ระดับขั้นสูง จ านวน 3 คน เป็นพ่ี

เล้ียงก ากับเพื่อน 

1. วัดระดับความรู้ของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ พร้อมสรุป

ตัวเลขในรูปแบบของร้อยละ หรือ

ระดับ 

2. สร้างความรู้ความเข้าการ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ทุกคนสามารถให้การสนับสนุน

การเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings ในระดับเบื้องต้น

ได้ 

 ผลท่ีเกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทุกคนให้สนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในระดับเบ้ืองต้นได้ 
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4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  

1. ภาพประกอบกิจกรรม  
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2. สรุปภาพรวมรายละเอียดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. ตาราง 3 เวรปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 

Cloud Meetings เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support  ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการน ากระบวนการและวิธีปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้

ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ โดยมีประเด็น ดังน้ี 

 1. การดาวน์โหลดโปรแกรม 

2. การติดตั้งโปรแกรม 

3. การเข้าโปรแกรม-ใส่พื้นหลัง 

4. การสร้างห้อง/การเข้าประชุม-เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
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5. การอนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเข้าระบบ 

6. การบักทึก record 

7. การ Share หน้าจอ 

8. การใช้งานและตรวจสอบระบบเสียงและภาพ 

กลุ่มความรู้ได้น ากระบวนการวิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วม

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

กระบวนการ/

แนวทาง/วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ ส่ิงที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

จ านวน 2 คน เป็นผู้

ให้บริการ ให้การ

สนับสนุนการเรียน

การสอนแบบระบบ

ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings กับ

บุคลากรทกุระดับของ

วิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

นักศึกษา บุคคลทั่วไป 

ภายหลังจาก

สถานการณ์ Covid-

19 ท าให้มีการจัดการ

เรียนการสอนผ่าน

ระบบออนไลน์เพ่ิม

มากข้ึน พบปัญหาว่า

การสนับสนุนจาก

บุคลากรสายสนับ

ก าหนดให้มีการสร้างความรู้ ให้กับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุก

คนในวิทยาลัย จ านวน 19 คน เพ่ือท่ี

บุคลากรทกุคนสามารถให้การ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings ได้  

     โดยนายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ และ

นายวชิรศักด์ิ ถิ่นทวี ซ่ึงเป็น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเป็น

คุณวิศาสตร์ของกลุ่มได้ถ่ายถอด

ความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง การพูด-คุย

แลกเปล่ียนรู้ ทั้งท่ีเป็นทางการ และ

ไม่เป็นทางการ ในเวลา และนอก

เวลา เพ่ือให้บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

พร้อมท าแบบสอบถามวัดระดับ

ความรู้ เพื่อการจัดล าดับการให้

ความรู้กับบุคลากรได้ถูกระดับตาม

ความรู้ของบุคลากร จัดเวร ลง

ปฏิบัติงานจริงตามตารางเรียน โดย

ให้ผู้ท่ีมีความรู้ระดับขั้นสูง จ านวน 3 

คน เป็นพ่ีเลี้ยงก ากับเพ่ือน  จน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุก

คนให้สนับสนุนการเรียนการสอน

1. วัดระดับความรู้

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

2. สร้างความรู้ความ

เข้าการสนับสนุนการ

เรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings 

3. บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการทุก

คนสามารถให้การ

สนับสนุนการเรียน

การสอนแบบระบบ

ออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings ใน

ระดับทั่วไปได้  

4. การแสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

ภายนอก จากการ

ค้นหาผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต 

1. ควรจัดท า

ความรู้ที่ได้ให้เป็น

ระบบ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพ่ือ

เห็นภาพชัดเจน 

เช่น คู่มือการ การ

เรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม ZOOM 

Cloud Meetings 

2. คัดเลือก

ประเด็น ปัญหาท่ี

พบบ่อย แนว

ทางการแก้ไข

ปัญหา 

3. การแสวงหา

ความรู้จาก

แหล่งข้อมูล

ภายนอก อาทิ 

ปัญหาขั้นสูง อาจ

ติดต่อสอบถาม

จากบริษัทที่คิดค้น

โปรแกรม 

4. การประเมินผล

การจัดกิจกรรม
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กระบวนการ/

แนวทาง/วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ ส่ิงที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิชาการเพียง 2 คน 

ไม่เพียงพอ ทันการณ ์

แบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings ในระดับ

เบ้ืองต้นได้ 

ความรู้ หรือการ

วิจัย 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : รูปถ่ายกิจกรรม 

 
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธกีารปฏิบัติงาน เร่ือง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการฝกึปฏิบัติงาน

ด้านการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จัดท าเป็นร่างคู่มือ ท่ีพร้อม

เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

ส่ิงที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ร่ า งคู่ มื อ  ขั้ นตอนการ ใ ช้

โ ป ร แ ก ร ม  ZOOM Cloud 

Meetings เบ้ืองต้น 

คู่มือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings  

1 .  จั ด หม วดหมู่ ข อ ง เ น้ื อ ห า  ล า ดั บ

ความส าคัญ ให้มีความน่าสนใจ อ่านง่าย 

และให้เป็นทางการมากย่ิงขึ้น 

2. เพิ่มเติมข้อมูล ส่วนประเด็นปัญหาที่พบ

บ่อยและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

ส่ิงที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3.  วิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1. คู่มือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

2. วิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนท่ี 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support องค์ความรู้เรื่อง การสนับสนุน

การเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ภายหลังจากได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้ท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็น

ลายลักษณ์อักษรคือ คู่มือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ทั้งน้ี ความรู้ ท่ีแฝงอยู่ในตัว

บุคลากรทุกคนคือ บุคลากรทุกคนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings ได้ ตลอดจนน าโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings มาใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เช่น 

ประชุมติดตามผลงานในฝ่ายของตน ประชุมกลุ่มย่อยกับเพื่อนเพื่อปรึกษางานต่าง ๆ หรือแม้แต่การจัดประชุม

อย่างเป็นทางการในการประชุมบุคลากรประจ าวิทยาลัย กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา การวิพากษ์หลักสูตร หรือมีแต่จัดกิจกรรมอบรม เป็นต้น ทางกลุ่มได้ท าการวิจัย เรื่อง การ

จัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือประเมินจัดการความรู้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเมินคู่มือท่ีได้

จัดท าข้ึน และเพ่ือการพัฒนาคู่มือ สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี  

 1. ศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  1.1 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 

Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีดังน้ี 

   1) การบ่งชี้ความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วิทยาลัยมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการจัดการความรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

   2) การสร้างและแสวงหาความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มี 2 ข้อ 

คือ ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ บุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งจากในวิทยาลัยและนอก

วิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

และท่านได้ท าการก าจัดความรู้ท่ีไม่จ าเป็นและน าความรู้ใหม่มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.58) 

   3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
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วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถค้นหา น าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.58) 

   4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ ก่อนท่ีบุคลากรจะ

น าไปใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.53) 

   5) การเข้าถึงความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิทยาลัย

มีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นความรู้ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ 

(ค่าเฉล่ีย 4.74) 

   6) การแลกเปล่ียนความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ วิทยาลัย

มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกวิทยาลัยได้ทราบ (ค่าเฉล่ีย 

4.74) 

   7) การเรียนรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 2 ข้อ คือ ท่านได้น า

ข้อมูลความรู้ท่ีได้รับจากเพ่ือนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงาน และท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ให้ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

 1.2 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม 

Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีดังน้ี 

   1) ปริมาณงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 2 ข้อ คือ 

งานท่ีท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ และปริมาณงานท่ีท่านปฏิบัติส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 4.63) 

   2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ ท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.68) 
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   3) เวลาของการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 

2 ข้อ คือ ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานท่ีต้องปฏิบัติก่อนหลังได้เป็นอย่างดี  และท่านอุทิศเวลา

ให้กับการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการ

ด าเนินงาน (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

   4) ต้นทุนของการด าเนินงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

   ความคิดเห็นในข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากให้มีการจัดอบรมเรื่องระบบการท างาน

ภายในวิทยาลัยทุก ๆ ปี เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในแต่ละด้านของงานและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือสับสน

ต่อการท างาน อีกทั้งท าให้ทุก ๆ ฝ่ายงานมีการเข้าใจและเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดียิ่งข้ึน 

 2. การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud 

Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ผลการพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud 

Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นการสร้างคู่มือจาก

เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) การเล่าเรื่อง 

(Storytelling) การถอดบทเรียน (Lesson Learn) จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังน้ี 

  1) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจ าแนกบุคลากรออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ คุณอ านวย คุณประสาน คุณวิศาสตร์ คุณ

ลิขิต และคุณกิจ 

  2) ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

  3) สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร (คุณกิจ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการ ร่วมกันท าใบงานเพ่ือเล่าเรื่อง (Storytelling) และถอดบทเรียน (Lesson 

Learn) เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
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  4) นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ (คุณลิขิต) รวบรวมใบงานและถอดบทเรียนดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ

ข้อมูลให้นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ (คุณวิศาสตร์) เป็นผู้จัดท า (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

  5) ผู้วิจัยน า (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

Cloud Meetings มาจัดท าให้ครบองค์ประกอบของคู่มือ 

 3. การประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud 

Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ผลการประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการประเมิน (ร่าง) 

คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการ

สอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน มีดังน้ี 

  1) ด้านรูปเล่มของคู่มือ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขนาดของคู่มือมีความ

เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.79) 

  2) ด้านเน้ือหาของคู่มือ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เน้ือหามีความกระชับ ท า

ความเข้าใจได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.68) 

  3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

4.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สามารถน าไปใช้

แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการมีการจัดการในเรื่องของการจัดการความรู้ให้เป็นระบบในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากร
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สามารถเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน ส าหรับการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ควรก าหนดให้บุคลากรได้มี

การสรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือน ามามาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงต่อไป 

 2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมเร่ืองคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บริหารควรได้

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ดีย่ิงขึ้น 

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support องค์ความรู้เรื่อง การ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ภายหลังจากได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้ท่ีได้อย่างเป็น

รูปธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรคือ คู่มือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ทั้งน้ี ความรู้ท่ีแฝงอยู่

ในตัวบุคลากรทุกคนคื อ บุคลากรทุกคนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings ได้ ตลอดจนน าโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings มาใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เช่น 

ประชุมติดตามผลงานในฝ่ายของตน ประชุมกลุ่มย่อยกับเพื่อนเพ่ือปรึกษางานต่าง ๆ หรือแม้แต่การจัดประชุม

อย่างเป็นทางการในการประชุมบุคลากรประจ าวิทยาลัย กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา การวิพากษ์หลักสูตร หรือมีแต่จัดกิจกรรมอบรม เป็นต้น  

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. คู่มือ ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

2. วิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญตลอดจนมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ข้อมูล 

เพ่ือการด าเนินงานอย่างเต็มท่ี  

2. ความร่วมมือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ที่เจ้าหน้าท่ีต้องเข้าไปฝึก

ปฏิบัติงานจริง อาจติดขัดในช่วงแรก ๆ แต่ก็ได้เรียนรู้ร่วมกัน  

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
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2. จากสถานการณ์ โควิด-19 ท าให้ต้องเล่ือนการท ากิจกรรมศกึษาดูงาน หรือการแสวงความรู้

จากแหล่งภายนอก และบางกิจกรรม ไม่ต่อเน่ือง 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  

4.1 งานวิจัย 

1 .  จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้  

ใ ห้ เป็นระบบและการประมวลและกลั่ นกรองความรู้  ดั งนั้ น  ผู้ บริหารควร มีการตั้ ง เ ป้ าหมาย  

ให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ดการมีการจัดการในเรื่องของการจัดการความรู้ 

ใ ห้ เป็นระบบในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  เ พ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ ไ ด้รวดเร็ว ย่ิง ขึ้น   

ส าหรับการประมวลและกลั่นกรองความรู้  ควรก าหนดให้บุคลากรได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน  

เพ่ือน ามามาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงต่อไป 

2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น ผู้บริหารควรได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ดีย่ิงขึ้น 

 

4.2 นวัตกรรม  

1. ระบบ พ่ีเล้ียง ท่ีแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าท่ี ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีหลัก ระดับความรู้ขั้น

สูง เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม 1  ระดับความรู้ทั่วไป และเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม 2 ระดับความรู้พื้นฐาน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีระดับ

ความรู้ขั้นสูงมีจ านวนน้อย ท าให้ในบางครั้งการดูแล หรือก ากับไม่ทั่วถึง เพ่ือนสมาชิกกลุ่ม 1 ท่ีมีความทั่วไป 

จะสามารถช่วยสอนงาน หรือร่วมแก้ปัญหาร่วมกันไปด้วยระหว่างท่ีรอเจ้าหน้าหลักในกรณีท่ีมีงานในปริมาณ

มากอาจต้องอยู่อีกห้องเรียนอีกห้องก็ชนกัน ต้องตอบค าถามอาจารย์ หรือนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม 1 ก็จะ

สามารถช่วยเพื่อนในกลุ่ม 2 ได้ 

2. ในอนาคตวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีนโยบายที่จะก าหนดรูปแบบจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ - แพลตฟอร์ม CIM-dU ที่เป็นของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเอง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
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  ใบงานที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏบิัติ  

(ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเชญิประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………………ผศ.ดร.สุพัตรา  ปราณี...............................………………..…………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ......... CIM Support.......  

ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม.....น.ส.น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..........หน่วยงาน.......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.... 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มความรู้  

ช่ือ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ช่ือกลุ่มย่อย............................-......................................................... 

ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย.........น.ส.น้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..................... (5-10 คน) 

1. นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน คุณอ านวย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร คุณประสาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3. นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4. นายณัฐวุฒิ ท่อนค า คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

5. นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เอกสารประกอบ 
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ช่ือ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

6. นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ คุณลิขิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

7. นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

8. นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

9. นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

10. นางสาวสุจินตนา บุญทวี คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

11. นางสาวลักขณา โตม่วง คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12. นางสาวจุไรรัตน์  อนุพันธ์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

13. นางสาวกัษมารา ศรสวรรค ์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

14. นายจเร นาคทองอินทร์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

15. นางสาวภานุชนาถ เพ่ิมพูล คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

16. นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

17. นายวรเมธี บุญยก คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ช่ือ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

18. นางสาวนันทิกา  อนุโต คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

19. นายพีชญาณัท   ก้อนทองค า คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ใบงานที่ 2 แผนการด าเนินงานของกลุม่ความรู้ 

 (ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือที่กองนโยบายและแผนจะส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป) 
 

1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………ผศ.ดร.สุพัตรา  ปราณี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ...........................CIM Support............................................. 

 2.1 ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม...........นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..............หน่วยงาน.....วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ....... 

 2.2 ชื่อกลุ่มย่อย……………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย..........................-..................................................................................................................................................... 

 ช่ือหัวข้อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของกลุ่ม.............................การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์...................................... 

 แผนการด าเนนิงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม (กรณีกลุ่มที่ได้รบัรางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) รางวัลแบบอย่างท่ีดี (Good 

Practice) รางวัลท้าทาย (Challenger Award) และรางวัลการมีส่วนร่วม (Participation Award) ให้เน้นการต่อยอดองค์ความรู้จากปทีี่ผ่านมา) 

 

เอกสารประกอบ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดองค์ความรู้และ

เป้าหมายการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท า

แผนการด าเนินงาน 

2. ก าหนดบทบาทสมาชิกในกลุ่ม 

ธ.ค.63 1. หัวข้อในการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

2. กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการแลกเปล่ียน

เรียนรู ้

3. แผนการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ชื่อกลุ่มและบทบาทสมาชิกกลุ่ม KM 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

1.ประชุมถอดบทเรียนเพ่ือแสวงหาองค์

ความรู้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนด้านการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์  

2.น าบทเรียนท่ีได้จากการแสวงหาความรู้

ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอแนวทาง 

ค าแนะน า 

 

ธ.ค.63 –

ม.ค.64 

1.ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการด้านการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.น าความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไป

เขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ

สนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

ม.ค.-ก.พ.
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1.องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนเร่ือง

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระบบออนไลน์ ท่ีผ่านการสกัดองค์ความรู้

จากสมาชิกกลุม่องค์ความรู้ 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

2.น าขั้นตอนที่สรุปจากการถอดบทเรียน

ไปทดลองปฏิบัติ 

3.ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือน าผลจากการน า

องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนไป

ทดลองปฏิบัติ 

2.รายงานขั้นตอนจากการน าองค์ความรู้ที่

สมาชิกน าไปทดลองปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 

4 การน าความรูท่ี้ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

1. สมาชิกน าความรู้ท่ีได้จากการปรับปรุง

มาทดลองใช้ในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

2. น าผลความรู้ที่น าไปทดลองปฏิบัติมา
ประชุมกลุ่มสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 

มี.ค.-มิ.ย.
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1.แบบรายงานผลการปฏิบัติ ลดขั้นตอน/ 

วิธีการปฏิบัติงานใหม่ 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 

5 การน าประสบการณ์จากการ

ท างาน และการประยุกต์ใช้

ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

1. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้

หลังจากสมาชิกน าความรู้ท่ีได้ไปทดลอง

ปฏิบัติใช้ เพ่ือสรุปองค์ความรู้จากการ

ทดลองใช้ และสกัดเป็นองค์ความรู้เพ่ือ

พร้อมน าไปเผยแพร่ 

2. เชิญผู้ทรงคณุวุฒิในด้านการใช้ระบบ

ออนไลน์มาให้ค าแนะน าและความรู้

เพ่ิมเติม 

3. พบผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อขอค าแนะน า 

ก.ค.64 1.องค์ความรู้จากการแลกเปล่ียนหลังจาก

น าไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนแบบระบบออนไลน์ 

2. จัดท าคู่มือการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ 

3. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ช่องทางส่ือสาร

ออนไลน์ 

4. เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่

ดี 

6. ต่อยอดการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

งานวิจัย 

 

ก.ค.-ส.ค.

64 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ระบบออนไลน์ 

2. เล่มคู่มือการปฏิบัติงานการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

3. งานวิจัยในการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ 

สมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 
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ใบงานที่ 2 ถอดบทเรียนการปฏบิัติงาน (รายบุคคล) ครั้งท่ี 1 

การสนบัสนนุการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings  
ของเจ้าหนา้ที่สายสนบัสนุนวิชาการ  วทิยาลัยนวตักรรามและการจดัการ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล..................................................ต าแหน่งงาน/ฝ่ายท่ีสังกัด..............................................  

หน่วยงาน .................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ......................... 

 

2. ชื่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ........CIM Support...........  

ชื่อหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม …..การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.... 

 

3. การแสวงหาความรู้/เล่าเรื่อง Story telling (ไดอ้งค์ความรู้อะไร)  

  

4. สรุปถอดบทเรียนท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ (รายบุคคล) สรุปแนวทางท่ีสามารถน ามา

พัฒนาระบบได้ (สรุปสิ่งท่ีได้จากข้อท่ี 3) 

   

5. เทคนิคการเข้าใช้งานระบบ ZOOM Meeting (ท่ีได้จากการปฏิบัติจริง) 

 

หมายเหตุ : ระบบ ZOOM Meeting ประกอบด้วย : การดาวน์โหลดโปรแกรม การติดตั้งระบบ,  

การเข้าระบบ,การสร้างห้องประชุม,การอนุญาตให้เข้าห้องประชุม  
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ใบงานที่ 2 ถอดบทเรียนการปฏบิัติงาน (รายบุคคล) ครั้งท่ี 2 

ปญัหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
ของเจ้าหนา้ที่สายสนบัสนุนวิชาการ วทิยาลัยนวตักรรามและการจัดการ 

***************** 
 

1. ชื่อ – นามสกุล.............. ..ต าแหน่งงาน/ฝ่ายท่ีสังกัด......................  

หน่วยงาน ......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ......................... 

 

2. ชื่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ........CIM Support...........  

ชื่อหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม …..การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ ผ่าน

โปรแกรม Zoom Meeting.... 

 

3. เทคนิคการเข้าใช้งานระบบ ZOOM Cloud Meetings(ท่ีได้จากการปฏิบัติจริง) 

  

4. ปัญหา – แนวทางแก้ไขที่พบ   

 

 

หมายเหตุ  ก าหนดส่งใบงานภายในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  

 

 

 

 

 
 





ค ำน ำ 

ด้วยสถานการณ์ โควิท -19 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีนโยบายให้หน่วยงานจัดการศึกษาจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทางวิทยาลัยฯจึงเร่งเห็นความส าคัญดังกล่าวประกอบกับทางวิทยาลัย ฯได้
ท าความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับ ต่างประเทศ อาทิเช่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงท าใหวทิยาลัยฯได

นํารูปแบบการเรียนการสอนออนไลนโดยผานโปรแกรม Zoom cloud meetings มาใชเพื่อใหตอบรับกับนโยบาย

ของทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเรงเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่

สายสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลในการสอนออนไลนผานระบบ Zoom cloud meetings โดยใหมีเจาหนาที่โครงการ

และเจาหนาที่สายสนับสนุนเขาไปค่อยช่วยเหลือในการมีการสอนเพื่อคอย แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นขณะมีการสอน

และนําเอาปญหาตางๆมาทําเปนขอแนะนําการแกไขวิธีตางๆในรูป แบบคูมือการ ใชงานเพื่อสามารถนําคูมือดังกลาว

ไปใชงานไดจริงเมื่อเกิดปญหา 



สำรบัญ 

หน้า 

ค าน า 
1. 1 
2. 3 

3.
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
10 

วิธีการ Download โปรแกรม Zoom cloud meetings
วธิีการเข้าใช้  ระบบ Zoom cloud meetings
การแนะนํารายละเอียดสวนประกอบตางๆ บนระบบ Zoom cloud meetings 
3.1 สวนหนา Main ของ Zoom cloud meetings
3.2 สวน Tool bar ควบคุมการใชงาน
3.3 วิธีการตั้งคาทั่วไป ของระบบ Zoom cloud meetings
3.4 วธิกีารตั้ง Security เพื่อปองกันการใชงาน Zoom cloud meetings 
3.5 การเชิญผูเขารวมในระบบ Zoom cloud meetings
3.6 หนาที่ของ Host ในการจัดการประชุม
3.7 การตั้งคา Share sceern ในขณะประชุม
3.8 วิธีการบันทึกการประชุม บนระบบ Zoom cloud meetings
3.9 กระบวนการออกจากระบบ Zoom cloud meetings 11 

4. ภาคผนวก 12 



1 

คูมือขั้นตอนการใช ้ Zoom cloud meetings 

ผาน เครื่องคอมพิวเตอร 

1.วิธีการ Download โปรแกรม Zoom cloud meetings  ผา่น
Browser Google Chrome  

คลิกที่ Download Center -Zoom 



2 

Download โปรแกรม Zoom Client for meetings  ผ่าน 
Browser  Google chrome

รอ โปรแกรม zoom cloud meetings ท าการติดตั้ง

คลิกที่ Zoom Client for 
meeting  
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2.วิธกีารเข้าใช้ระบบ Zoom cloud meetings  มี  2 รูปแบบ
2.1 Join a meeting   นั้นส าหรับกรณี  ได้รับประชุมจากผู้อื่น

Meeting ID ของห้องที่
ต้องการเข้าประชมุ 

ตั้งชื่อผู้เข้าร่วม 

กด JOIN เพ่ือด าเนินการ 

เข้าสู่ระบบ 



4 

2.2  sign in  ในกรณีที่เปนเจ้าของห้องหรือ Host meeting 

1. กรอก email สมัครใช้  Zoom cloud meetings

2. ใส่รหัส

3. ท าการ sign in

3

1

2



5 

3. การแนะน ารายละเลียดส่วนประกอบต่างๆ บนระบบ

Zoom cloud meetings

3.1 ส่วนหน้า Main ของ Zoom cloud meetings 

3.2 ส่วน Tool bar   ควบคุมการใช้งาน
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3.3  วิธีการตั้งคาทัวไป ของระบบZoom cloud meetings 

3.4  วธิีการตั้งSecurity เพ่ือป้องกัน การใช้งาน Zoom cloud meetings 
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3.5 การเชิญ ผู้เข้าร่วมในระบบ Zoom  cloud meetings

3.6  หน้าที่ของ Host ในการจัดการประชุม 



8 

3.7 การตัง้ค่าShare sceern ในขณะประชุม 

1 

2 



9 



10 

3.8 วิธีการบันทึกการประชุม บนระบบ Zoom cloud meetings 

 ( หาก User ดังกล่าว เป็น License จะสามารถบันทึกในส่วนของCloud ทีร่ะบบจดัไว้ใหไ้ด้) 

1.กดปุ่ม 
2. ท าการกด Record เพื่อท าการบันทึกการประชุม
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  3.9 กระบวนการออกจากระบบ Zoom cloud meetings



ภาคผนวก 
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ปญหาที่มัก บ่อยส าหรับการใช้  Zoom Cloud meetings 

1. การเปิด-ปิดไมค์ภายในห้อง Zoom cloud meetings

จากการใชระบบ Zoom cloud meetings พบวา อาจารยผูสอนสอนแลวนักศึกษาไมไดยินเสียงซึ่งเกิดปญหา

คอยขางเยอะ

 วิธีแก้ไข 
1.1ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ไมค์ของระบบเชื่อมต่อหรือไม่ 

ให้ท าการตรวจเช็คระบบใหมโครโฟน โดยไปท่ี Mute   แล้ว คลิก ไปที่    
Audio Settings  ดังรูป 

Audio Settings  

  Mute 
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รูปที่ 1 

1.2 ตรวจสอบเช็คสัญลักษณ์รูปไมค์ว่าขึ้นสัญลักษณ์พร้อมใช้งาน ดังรูป 

รูปที่1 พร้อมใช้งาน 

รูปที่ 2 ไม่พร้อมใช้งาน 

หากพบสัญลักษณ์ไม่พร้อมใช้งาน โดยท าการเปิดให้สัญลักษณ์ที่เส้นตรงสีแดง หายไป ให้ขึ้นสัญลักษณ์ ดังภาพ
ที่ 1 

เช็ค Speaker  

เช็ค Microphone  
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2. ผูใชงาน ไมรูวิธีการเขาใชงานในระบบ Zoom Cloud Meetings

วิธีแก้ ไข 

2.1.จัดอบรมการใชงานระบบ Zoom Cloud Meetings กับเจาหนาทีประจาหลักสูตร เบื้องตน 

2.2 สง Link URL หองที่อาจารยสามารถเขาหองไดโดยไดตองใสรหัสผาน

3.การบันทึกออนไลน การเรียนการสอน /การประชุม ระบบ Zoom Cloud meetings ไมถูกตอง

วิธีแก้ไข 

Record on this Computer 

คือการบันทึกเข้าเครื่องของเจ้าของ 
Host 

Record to the Cloud  

คือการบันทึกเข้าหน่วยความจ าของ
ระบบ Zoom Cloud meeting 
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4. ปัญหา ผู้ใช้งานไม่เข้าใจวิธีการ Share หน้าจอ เพื่อประชุม/present งานของนักศึกษา โดยมีวิธีดังนี้

วิธีการแก้ไข 

1.วิธีการตั้งค่ากดที่

2. เลือก Advanced Share Option

3. ตั้งค่า who can share เป็น All Participants

4.วิธีการ Share ข้อมูล เพ่ือน าเสนองาน/Present โดยกด

 กดท่ีค าสั่ง screen เพ่ือ share หน้าจอ 
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5.เปิด share Video ของผู้น าเสนอ/ผู้ใช้งาน ไม่มีเสียง

 วิธีแก้ไข 

5.1ด้วยการตรวจสอบว่าได้มี ติ๊ก ถูก ที่ ค าว่า   หรือไม่ ดังรูป 
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6. ปัญหาไม่ต้องการโชว์ฉากด้านหลังขณะประชุม/เรียนออนไลน์

วิธีแก้ไข 

6.1.กดท่ี ปุ่ม      จากนั้นเลือก ที่ค าว่า Choose  Virtual Background 

6.2. เลือกฉากพ้ืนหลัง 
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7. ปญหา ไมสามารถใชหองในระบบ Zoom Cloud Meetings ได

วิธีแก้ไข 

 7.1.ตรวจสอบเช็คห้องมีการเปิดใช้งานอยู่หรือไม่  ดังรูป 

 7.2 หากปุ่ม  ไม่สามารถคลิกได้ หากท าการ sign out ออกแล้วเข้าใช้งานใหม่ดังรูป 





(0) 

 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

เรื่อง 

 

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่ม CIM Support 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  



(1) 

บทคัดย่อ 

 

ชื่อรายงานการวิจัย :   การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

        ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อผู้วิจัย   :   ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  

        กลุ่ม CIM Support 

ปีที่ท าการวิจัย   :   2564 

 

  การวิจ ัยเรื ่อง การจัดการความรู ้ที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานของ  

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) ศ ึกษาระดับการจัดการความรู ้และระดับประสิทธ ิภาพการปฏิบ ัต ิงานในการสนับสนุน  

การ เร ียนการสอนระบบออนไลน ์ด ้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบ ุคลากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2) พัฒนาคู่มือการสนับสนุน 
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การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ประชากรที ่ใช ้ในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ บ ุคลากรสายสน ับสน ุนว ิชาการส ังก ัด  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุน 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัย 

นว ัตกรรมและการจ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ทั ้ง ในภาพรวมและรายข ้อ 

อยู่ในระดับมากที่สุด 



(2) 

  2. การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
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เป็นการสร้างคู ่มือจากเครื ่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู ้ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ การเล่าเรื ่อง  

และการถอดบทเรียน 

  3. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร ่าง) คู ่ม ือการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระบบออนไลน์ด ้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ว ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื ่อง การจัดการความรู ้ที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอขอบคุณผู้บริหาร 

ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้เห็นประโยชน์และคุณค่าต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ ต่อไป 

 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ที่ให้ข้อแนะน าในการท าการวิจัย  

ขอขอบคุณผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ที ่ ให้ความกรุณาให้ใช้แบบสอบถามและ 

ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัย  

 ขอขอบคุณสมาชิกทีม KM CIM ที ่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ 

และตอบแบบสอบถาม และกัลยาณมิตรทางวิชาการที ่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะ  

ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

 

                                                                          ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP)  

                                                                            กลุ่ม CIM Support 

                                                                              สิงหาคม 2564 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การศึกษาองค์กรที่ประสบความส าเร็จที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์การ  
พบว่า วัตถุประสงค์ของการน าการจัดการความรู้มาใช้นั้นมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กับบริบท  
ของแต่ละองค์การว่าได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการความรู้ที่มุ่ง ในการน าความรู้และ 
ประสบการณ์มาใช้ซ้ าหรือไม่ เนื่องจากองค์การสามารถด าเนินการสะ /บางระบบการจัดเก็บความรู้ 
ที่ได้จากแหล่งความรู้ภายในองค์การเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ ให้มีความทันสมัย 
อยู่ตลอดเวลา ทั้ งนี้ การจัดการความรู้จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันในการปฏิบัติงานได้ดีที่สุด  
รวมถึงยังช่วยให้มีการน าการปฏิบัติงานขององค์การอื่นมาเป็นเกณฑ์เทียบเคียงกัน (Benchmark)  
ส าหรับองค์การของตนและสามารถน าแนวปฏิบัตินั้นมาเผยแพร่ภายในองค์การได้อีกด้วย  
(บุญดี บุญญากิจ และคนอื่น ๆ, 2549, น. 8-10) ดังนั้น การจัดการความรู้ จึงมีความส าคัญ 
พอกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จนเกิดเป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดี เหมาะสม และควรค่า 
ในการเก็บรักษาความรู้ให้คงอยู่กับองค์การ มีการน าความรู้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน เพื่อน าไปใช้ 
ให้ เกิดประโยชน์ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึน ได้  จนการพัฒนาความรู้นั้นกลายเป็น 
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับองค์การได้ 
 ส าหรับส่วนราชการในประเทศไทย การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่ ถูกก าหนดข้ึน 
โดยกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยในมาตรา 11 ได้ก าหนด 
เป็นหลักการว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม 
กับสถานการณ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2546, น. 4) นั่นก็คือ องค์การจะต้องมีการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการจัดการความรู้ภายในการเรียนรู้ให้เกิด  
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเอง   
ซึ่งสอดคล้องกับการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการพัฒนาความรู้ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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(Professional Learning Community: PLC) ที่ เ ป็ น การ สนับ สนุน ชุมชน ให้ เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้ 
ทางวิชาชีพ ท าให้บุคลากรได้ร่วมมือในการท างาน และมีการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีภายในชุมชน   
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) (2553) ได้ก าหนดข้ันตอนของ 
การจัดการความรู้ ให้กับองค์กรภาครัฐได้น าไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่   
(1) การบ่ง ช้ีความรู้  (2) การสร้างและแสวงหาความรู้  (3) การจัดการความรู้ ให้ เป็นระบบ  
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (5) การเข้าถึงความรู้ (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
และ (7) การเรียนรู้ 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา (Coronavirus 2019-nCoV) ในปี   
พ.ศ. 2563 พบว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อผู้ ได้รับเ ช้ืออย่างยิ่ ง  
ท าให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เนื่องจาก 
มีการลุกลามและยังไม่แน่ชัดว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดเมื่อใด ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด 
ของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธ์ุใหม่  2019 (COVID-19) (ฉบับที่  2) เมื่ อ วันที่  25 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2563 โดยก าหนดให้หน่วยงานในสั งกัดและสถาบันอุดมศึกษาหลีก เลี่ ยงกิจกรรม 
การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหาร  
พิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เ ข้าร่วมออกไปก่อน  
รวมทั้งก าหนดให้ใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน  
รวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียน 
การสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้มีการท างานที่บ้าน  
(Work from Home) ตามมาตรการเ ว้นระยะห่ า งทางสั งคม (Social Distancing) เพื่ อลด 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงาน 
ที่ เทียบเท่ าคณะ มี ระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  ซึ่ งมี เป้าหมายหลัก  คือ การมี 
ความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูงแต่อยู่ ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โดยมีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย  
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร รวมทั้ งสิ้น  
16 หลักสูตร ( วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, 2564, น. 7-8) โดยการบริหารงานของ 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนาด้วยการสร้ าง เครือ ข่ายความร่วมมือ 
กับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ที่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการท าให้การบริหารงาน 
ของวิทยาลัยสามารถด าเนินไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
แผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี   
(พ.ศ. 2560-2574) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2559, น. 81) ในส่วนของการขับเคลื่อน 
สู่การปฏิบัติ ข้อ 4 ที่ก าหนดไว้ว่า การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาจะมีความส าคัญต่อการ ขับเคลื่ อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน 
ให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้  
ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการจั ดการความรู้ขององค์กร 
ให้ เกิดข้ึน จากสถานการณ์ตามที่ ได้กล่ าวมาแล้วนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  
Communication Technology: ICT) มาส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เนื่องจากการจัดการความรู้โดยการใช้ เทคโนโลยีนั้นสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกสถานที่ 
และทุกเวลาโดยมีการเลือกใช้โปรแกรมที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์และ 
นักศึกษาด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี เครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวจีน ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
และนักศึกษายังไม่สามารถเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาได้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา 
ได้ตามแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเปิดห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings นั้น จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เป็นดูแล ติดตั้ง และเปิดห้องเรียน 
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการสอนออนไลน์อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไม่สามารถดูแลได้ 
อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่นจึงเห็นควรให้ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
เพื่อจะได้สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ดังนั้น ผู้ วิจัยในฐานะบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน าความรู้ 
ที่ได้มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.2.2 เพื่อพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.2.3 เพื่อประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การจัดการความรู้  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ 
การพัฒนาคู่มือ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  ท าการ วิจั ย เฉพาะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2563 
 

1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.4.1 การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เ ช่ียวชาญก่อนจะน าความรู้ไปเผยแพร่และแบ่งปัน ส าหรับใช้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ  ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ (1) การบ่งช้ี 
ความรู้ (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (4) การประมวล 
และกลั่นกรองความรู้ (5) การเข้าถึงความรู้ (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ (7) การเรียนรู้ 
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 1.4.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ใช้ทรัพยากร 
ต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจัยน าเ ข้าได้อย่ าง คุ้ม ค่าและบรรลุ เป้าหมายตามที่อง ค์การได้ก าหนดไว้   
สามารถประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และ 
ค่าใช้จ่าย 
 1.4.3 บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 
 1.4.4 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หมายถึง  
หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลัก 
ตามสถาบันการอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจัย งานวิจัยและวิทยานิพนธ์  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือ 
 2.4 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิด 
 

2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 
 แนวคิดที่องค์การส่วนใหญ่น ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ นั่นก็คือ การจัดการ 
ความรู้ เนื่องจากความรู้นับเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างองค์การ เพื่อให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันให้กับองค์การอีกด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 2.1.1 แนวคิดของความรู้ 
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2552, น. 32) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง เกี่ ยวกับ เหตุการณ์หรือ ข้อมูลดิบที่ยั ง ไม่ผ่ าน 
การประมวลผล และยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน 
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มี  
ความหมายและคุณค่าส าหรับผู้ใช้ 
  ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่มีคุณค่าซึ่งมีการน าประสบการณ์ วิจารณญาณ  
ความคิด ค่านิยม และปัญหาของมนุษย์มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการท างานหรือการแก้ปัญหา 
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  ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 178, น. 1222, น. 243) ให้ความหมายว่า 
  ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงส าหรับใช้ 
เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ 
  สารสนเทศ หมายถึง –ข่าวสาร การแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
  ความรู้  หมายถึง  สิ่ งที่ สั่ งสมมาจากการ ศึกษาเล่ า เรียน การ ค้นคว้า หรือ 
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง  
การคิด หรือการปฏิบัติ และความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 
  น้ าทิพย์ วิภาวิน (2557, น. 5-6) ให้ความหมายดังนี้ 
  ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลดิบที่ เป็นข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ยัง 
ไม่ได้ผ่านการประมวลผลและการตีความ  
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์และปรับแต่ง 
ให้อยู่ในรูปแบบที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีคุณค่าส าหรับผู้ใช้บางกลุ่ม  
  ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคน 
ให้มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใช้ความรู้ท าให้เกิดคุณค่าต่อผู้ใช้และ  
องค์การและยังท าให้เกิดการเรียนรู้ในระดับบุคคลและระดับองค์การอีกด้วย 
  สมชาย น าประเสริฐชัย (2558, น. 8) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล  
ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ  
ที่สามารถน าไปประมวลผลได้ ข้อมูลเป็นพื้นฐานของสารสนเทศและองค์ความรู้ 
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสรุป ค านวณ จัดเรียง  
หรือประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชา เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
ตามที่ต้องการ 
  ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง 
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์  
สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 
  Delahaye (2005, p. 2) ได้กล่าวถึงความรู้ว่ามีลักษณะ 3 ประการ คือ (1) ความรู้ 
ไม่ ได้ เพิ่ มปัจจัยการผลิตแต่การน าความรู้มาใช้มากข้ึนเพื่อ ท าให้ เพิ่มผลลัพธ์ (2) ความรู้ 
ก้าวหน้าข้ึนจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ (3) สารสนเทศที่ได้มีการจัดกระท าข้ึน 
เป็นความรู้ 
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  Ahmed and Shepherd (2010, p. 507) กล่าวถึงล าดับข้ันของความรู้ มีดังนี ้
  ข้อมูล คือ ชุดของตัวเลขของผลผลิตที่ไม่มีความหมาย 
  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายและสามารถน ามาใช้ให้เป็นความรู้ 
  ความรู้ คือ สารสนเทศที่ได้น าไปประยุกต์ใช้แล้วเกิดคุณค่า สร้างความเข้าใจ  
ในการน าความรู้ไปปฏิบัติ ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 Knowledge Hierarchy 
 
ภาพที่ 2.1 ล าดับข้ันของความรู้ 
ที่มา: Ahmed and Shepherd (2010, p. 507) 
 
  จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว จะพบความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศ  
และความรู้ ก็คือ ข้อมูลจะง่ายในการรวบรวม จัดโครงสร้าง และง่ายต่อการถ่ายโอน ส่วนสารสนเทศ 
ต้องมีหน่วยในการวิเคราะห์และต้องตกลงเรื่องความหมายกับผู้ใ ช้ ส าหรับความรู้ยากที่จะ  
ประมวลผลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงสร้างและถ่ายโอน ข้อมูลจะเกิดก่อน แล้วจึงพัฒนาเป็น  
สารสนเทศ ความรู้และปัญญาในที่สุด สารสนเทศท าให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัย  
ต่าง ๆ ความรู้ท าให้เข้าใจรูปแบบของความสัมพันธ์และปัญญา ท าให้เกิดความเข้าใจในหลักการได้   
ดังภาพที่ 2.2 
  

Data

Information

Knowledge
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ภาพที่ 2.2 พัฒนาการของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2552, น. 27) 
 
  จากภาพที่ 2.2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ข้อมูลไม่ได้ท าให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้มากนัก และไม่ได้ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
กับ เรื่ องราวอื่น  ๆ ได้ เ ช่นกัน แต่ ถ้า เป็นสารสนเทศจะท าให้ เกิดความเข้าใจและเห็นถึง  
ความสัมพันธ์ได้มากยิ่ง ข้ึน (Understanding Relations) ส่วนความรู้ท าให้เกิดความเข้าใจและ 
ความสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ได้ดีไปกว่าสารสนเทศ จากการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท าให้ เกิดเป็นความเข้าใจรูปแบบของความสัมพันธ์ (Understanding Patterns) ซึ่ งจะเป็น 
มากกว่าความสัมพันธ์ (Relations) ซึ่งก็คือ รูปแบบความสัมพันธ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดข้ึน 
อย่างสม่ า เสมอและสามารถคาดการณ์ได้  (Repeatability and Predictability) และเมื่ อมี 
การพัฒนาความรู้ไปอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดปัญญา (Wisdom) นั่นก็คือ ความสามารถในการใช้ 
ประสบการณ์และความรู้ ในการตัดสินใจหรือการใช้วิจารณญาณได้เป็นอย่างดี และเมื่อมี  
การสะสมความรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะท าให้เกิดเป็นแหล่งปัญญาหรือภูมิปัญญาได้ ทั้งนี้  
ปัญญาจะท าให้เข้าใจถึงหลักการ (Understanding Principles) เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ถึงเรื่องราวต่าง ๆ (Insights) ที่เป็นเหตุผลได้อย่างแท้จริง 

ข้อมูล 
(Data) 

สารสนเทศ 
(Information) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ปัญญา 
(Wisdom) 

ความสัมพันธ์ 
(Connectedness) 

ท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ 
(Understanding Relations) 

ท าให้เข้าใจรูปแบบของความสัมพันธ์ 
(Understanding Patterns) 

ท าให้เข้าใจหลักการ 
(Understanding Principles) 

ความเข้าใจ 
(Understanding) 
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  ดังที่  ชมสุภัค ครุฑกะ (2560, น. 17) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  
ของบุคคลว่าต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการป้อนข้อมูลในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล  
จนเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา การเลือกแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาจะผ่านการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลใหม่ที่ได้ผ่านการแก้ปัญหาในแต่ละครั้ ง  
และสังเคราะห์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน จนเกิด  
การเรียนรู้และสะสมความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวจนเป็นความเ ช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น  
เมื่อ เผชิญปัญหาก็จะสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 
และประสิทธิผล บุคคลนั้นจึงเป็นผู้มีปัญญารู้คิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลอื่นมาวิเคราะห์  
และสังเคราะห์เพิ่มเติม 
 
 2.1.2 ประเภทของความรู้ 
  Nonaka and Takeuchi (1995) ได้ จ าแนกความรู้ ออก เป็น 2 ประ เภท  คือ  
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้วที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์  
การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ความรู้ประเภทนี้สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้และยังเป็น  
ความรู้ที่ ท าให้ เกิดความได้ เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย และความรู้ ชัดแจ้ ง  (Explicit  
Knowledge) เป็นความรู้ที่ เกิดจากการรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เ ช่น  
หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงาน เป็นต้น ท าให้สามารถเข้าถึงได้  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็น 
สัดส่วนกันแล้วระหว่างความรู้ที่ ฝั งอยู่ ในตัวคนและความรู้ แบบชัดแจ้ ง  คิดเป็น 80 : 20  
ดังภาพที่ 2.3 

 
 
ภาพที่ 2.3 ประเภทของความรู้ 
ที่มา: Nonaka and Takeuchi (1995) 
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  สมชาย น าประเสริฐชัย (2558, น. 10-11) ได้กล่าวถึงความรู้ว่าสามารถแบ่งได้ 
หลายมิติ (Multidimensional Knowledge) ข้ึนอยู่ว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทความรู้  
ซึ่งการแบ่งประเภทจะต้องมีความเหมาะสมและมีความสะดวกในการน าควา มรู้ดังกล่าว 
ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ได้จ าแนกประเภทของความรู้แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.2.1 แบ่งตามลักษณะของความรู้ ได้แก่ ความรู้แบบชัดแจ้งและความรู้แฝง  
ซึ่ งมีก ารอ้ า งอิ งครั้ งแรกโดย Michael Polanyi ว่าความรู้ แฝ งนี้ เป็ นความรู้ที่ เ กิด ข้ึนจาก 
ประสาทสัมผัสและประสบการณ์ต่าง ๆ 
  2.1.2.2 แบ่งตามเจ้าของหรือผู้ใช้ความรู้ ได้แก่ ความรู้ส่วนบุคคล ความรู้ของกลุ่ม  
และความรู้ขององค์การ 
  2.1.2.3 แบ่งตามแหล่งความรู้ ได้แก่ ความรู้ภายในองค์การและความรู้ภายนอก  
องค์การ 
  2.1.2.4 แบ่งตามประเภทของความรู้  เ ช่น ความรู้ ด้ านวิ ศวกรรม ความรู้ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี ความรู้ด้านการตลาด เป็นต้น 
 
 2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู้ 
  มีผู้ ให้ความหมายของการจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM)  
ไว้ดังนี ้
  สุประภาดา โชติมณี (2551, น. 11) ให้ความหมายการจัดการความรู้ ว่า หมายถึง  
การบริหารจัดการความรู้ที่ต้องการใช้ให้แก่คนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อให้คนท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  จิรประภา อัครบวร, จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร (2552,  
น. 34) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในส่วนราชการ  
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การ  
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถใจเชิงการแข่งขันได้อย่างสูงสุด 
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2552, น. 45) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้  
หมายถึง กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใช้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
ในการด าเนินงาน 
  น้ าทิพย์ วิภาวิน (2557, น. 8) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การก าหนด 
ความรู้ เ ชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge) ที่องค์การต้องการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้นั้น 
ให้ เป็นคลังความรู้ขององค์การ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้และ  
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งการป ฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  สมชาย น าประเสริฐชัย (2558, น.  19) กล่าวถึงการจัดการความรู้ ว่ า เป็น 
กระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาส าหรับองค์การ ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดการที่ เป็นระบบ  
โดยต้องพิจารณาถึงความหมายของความรู้ ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้  
รวมทั้ งต้องท าความเ ข้าใจกับกระบวนการที่ เกี่ ยวข้อง  เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา 
ระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งหลักการส าคัญในการจัดการความรู้ก็คือ 
การสร้างและการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  Marquardt (1996, p. 130) กล่ าว ว่า การจั ดการความรู้ เ ป็นการได้ ความรู้ 
โดยวิธีการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจัดเก็บความรู้  การถ่ายโอนความรู้  และ  
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อความส าเร็จในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  Hislop (2009, p. 59) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ หมายถึง ความพยายาม 
ในการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์การ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ จนน าไปสู่การปฏิบัติ 
  สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ 
ทั้งจากตัวบุคคลและความรู้ที่ ชัดแจ้งที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เ ช่ียวชาญก่อนจะน าความรู้ 
ไปเผยแพร่และแบ่งปัน ส าหรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ 
 
 2.1.4 กระบวนการการจัดการความรู้ 
  มีผู้เสนอกระบวนการในการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  (2553) ได้ก าหนด 
กระบวนการการจัดการความรู้ให้กับองค์กรภาครัฐได้น าไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน  
ได้แก่ (1) การบ่งช้ีความรู้ (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (5) การเข้าถึงความรู้ (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
และ (7) การเรียนรู้ 
  จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) กล่าวถึงกระบวนการการจัดการความรู้ว่ามี 5 ข้ันตอน  
ดังนี้ (1) การจัดหาความรู้ (2) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (3) การใช้ความรู้ (4) การเคลื่อนย้าย/ 
กระจาย/การแบ่งปันความรู้ และ (5) การสร้างความรู้ใหม่ 
  สมชาย น าประเสริฐชัย (2558) กล่าวว่า กระบวนการในการจัดการจัดความรู้  
มี 6 ข้ันตอน คือ (1) การก าหนดความรู้ (2) การแสวงหาความรู้จากภายนอก (3) การพัฒนา/ 
สร้าง/บูรณาการความรู้  (4) การถ่ายทอด/แบ่งปัน/กระจาย/เผยแพร่/ แลกเปลี่ยนความรู้   
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(5) การประยุกต์ใช้ความรู้และน าความรู้กลับมาใช้ใหม่ และ (6) การจัดเก็บ/รักษา/ปรับปรุง/ 
ตรวจสอบความรู้ 
  Marquardt (2011) น าเสนอกระบวนการการจัดการความรู้ ไว้ 6 ข้ันตอน ได้แก่  
(1) การแสวงหาความรู้  (2) การสร้างความรู้  (3) การจัดเก็บความรู้  (4) การวิเคราะห์และ 
การท าเหมืองข้อมูล (5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และ (6) การน าไปใช้และการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
  จากกระบวนการการจัดการความรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ากระบวนการการจัดการ  
ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553) เนื่องจากเป็นการก าหนด 
กระบวนการการจัดการความรู้ส าหรับองค์กรภาครัฐได้น าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังภาพที่ 2.4 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 กระบวนการการจัดการความรู้ 
ที่มา: ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2555, น. 10) 
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  จากภาพที่ 2.4 อธิบายกระบวนการการจัดการความรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1.4.1 การบ่ ง ช้ีความรู้  (Knowledge Identification) เป็นการพิจ ารณาว่า  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง  
ในขณะนี้เรามีความรู้อะไรแล้วบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์การต้องมี  
และจะหาความรู้ที่ต้องการได้จากที่ไหน ซึ่งความรู้นี้ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอด 
ขยายความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
  2.1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
เป็นการสร้างความรู้ใหม่จากแหล่งภายนอก รักษาความรู้เก่า และก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นออกไป  
หัวใจส าคัญของข้ันตอนนี้ก็คือ การก าหนดเนื้อหาความรู้ที่ต้องการและการดักจับความรู้ดังกล่าว   
ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้ันตอนนี้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ  
ที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อใช้ในการสร้างความรู้  
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงระบบสารสนเทศที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เร็วข้ึนและ  
ท าให้การแสวงหาความรู้ใหม่จากภายนอกก็ท าได้รวดเร็วข้ึนด้วยเช่นกัน 
  2.1.4.3 การจัดการความรู้ ให้ เป็นระบบ  (Knowledge Organization) เมื่ อมี 
เนื้อหาความรู้ที่องค์การต้องการแล้วจะต้องมีการจัดความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ  
ค้นหาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว อาจแบ่งเป็น (1) ความช านาญหรือ 
ความเช่ียวชาญของบุคลากร (2) หัวข้อ/หัวเรื่อง (3) หน้าที่/กระบวนการ และ (4) ประเภท 
ของผลิตภัณฑ์ บริการ กลุ่มตลาด หรือกลุ่มลูกค้า 
  2.1.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and  
Refinement) หมายถึง การจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็นระบบ โดยองค์การจะต้องประมวล  
ความรู้ให้อยู่ในรูปและภาษาที่ เ ข้าใจได้ง่าย สามารถท าได้ในหลายลักษณะ เช่น การจัดท า 
หรือปรับปรุงแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ การใช้ภาษาเดียวกัน  
การเรียบเรียง ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี เป็นต้น 
  2.1.4.5 กา ร เ ข้ า ถึ ง ความ รู้  (Knowledge Access) ห มาย ถึ ง  กา ร ใ ช้ร ะบบ 
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการท าให้ผู้ใ ช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ  
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บและการกระจายความรู้ด้วย  
  2.1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) หากเป็นความรู้ 
ชัดแจ้งอาจจัดท าเป็นเอกสาร และกรณีที่ เป็นความรู้ที่ฝั งอยู่ ในตัวคนก็จัดท า เป็นระบบ  
ด้วยการจัดทีม ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม คุณภาพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบพี่ เลี้ ยง  
การสับเปลี่ยนงาน เป็นต้น  
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  2.1.4.7 การเรียนรู้  (Learning) หมายถึง  การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศ 
ที่ท าให้บุคลากรทุกคนกล้าคิด กล้ าท า กล้าลองผิดลองถูก กระบวนการเรียนรู้ ได้มาจาก 
ประสบการณ์ที่ได้รับในการลองน าความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติจนท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน าไป  
เพิ่มองค์ความรู้ขององค์การให้มีมากข้ึน เป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่ เรียกว่า วงจรความรู้หรือ 
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) 
  วงจรความรู้ เป็นแบบจ าลองหรือโมเดล (Model) ในการยกระดับความรู้และ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรียกว่า แบบจ าลองเซกิ (SECI Model) ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างความรู้ 
ของศาสตราจารย์อิคุจิโระ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ที่ได้น าเสนอบทความในวารสาร Harvard  
Business Review และหนังสือ The Knowledge Creating Company ว่าท าไมองค์การของญี่ปุ่น 
จึงสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Innovation) และที่ส าคัญก็คือ นวัตกรรมของบริษัทญี่ปุ่นเกิดมาจากความพยายามในการสร้าง  
ความรู้ (Knowledge Creation) อยู่ตลอดเวลา (สมชาย น าประเสริฐชัย, 2558, น. 37) ดังภาพที่  
2.5 

 
 
ภาพที่ 2.5 การเปลี่ยนรูปความรู้ 
ที่มา: สมชาย น าประเสริฐชัย (2558, น. 37) 
 
  จากภาพที่ 2.4 การเปลี่ยนรูปความรู้ ประกอบไปด้วย 
  1. Socialization เป็นกระบวนการสร้ างความรู้ จากการแล กเปลี่ ยนผ่ าน 
กระบวนการทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน การอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน กระบวนการดังกล่าวนี้  
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้แฝงในระดับบุคคล 

ความรู้แฝง               ความรู้แฝง 
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  2. Externalization เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส กั ด ค ว า ม รู้ อ อ ก จ า ก ตั ว บุ ค ค ล  
เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนรูปความรู้จากความรู้แฝงที่อยู่ในตัวบุคคล ให้กลายเป็นความรู้ 
แบบชัดแจ้งที่สามารถถ่ายทอดและจัดเก็บได้ 
  3. Combination เป็นการบูรณาการความรู้ ชัดแจ้งเข้าด้วยกัน มีการจัดกลุ่ม 
แบ่งหมวดหมู่ รวมทั้งการเปลี่ยนความรู้ในระดับกลุ่มให้กลายเป็นความรู้ที่ ชัดแจ้งขององค์การ  
ดังนั้น ในกระบวนการนี้จึงเป็นการเปลี่ยนความรู้แบบชัดแจ้งเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งที่มีความซับซ้อน  
มากขึ้น 
  4. Internalization เป็นการประยุกต์ความรู้แบบชัดแจ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์  
กระบวนการ หรือปรับปรุงให้เกิดคุณค่าที่ เพิ่มข้ึน และในกระบวนการนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้  
ในรูปแบบของความรู้แฝงที่เพิ่มข้ึนอีกด้วย ทั้งนี้ ในการสร้างความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ได้จริงนั้น 
จะต้องมีการน าความรู้ไปลงมือปฏิบัติและมีการหมุนเวียนแบบจ าลอง SECI ไปเรื่อย ๆ น าไปสู่ 
การปรับปรุงตนเองของบุคลากรและองค์การอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2557,  
น. 17) 
 
 2.1.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ 
  ชมสุภัค ครุฑกะ (2560, น. 32-43) กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้  
มีดังนี ้
  2.1.5.1 ชุมชนนักป ฏิบั ติ  (Community of Practice: CoP) ชุมชนนักป ฏิบั ติ 
เป็นกลุ่มคนหรือชุมชนที่ ได้รวมตัวกันในการท ากิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
มี เป้ าหมายร่วมกัน ท าให้องค์การมีการถ่ายทอดความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1) ลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติ มีดังนี้ 
    (1) มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างกัน 
    (2) มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาวิธีการ 
ท างานให้ดีย่ิงข้ึน 
    (3) มีความเช่ือและยึดถือคุณค่าเดียวกัน 
    (4) มีบทบาทในการสร้างและการใช้ความรู้ 
    (5) มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน จากการพบกันหรือ 
ผ่านเทคโนโลยี 
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    (6) มี ช่องทางเพื่อการไหลเวียนความรู้  ท าให้ความรู้ เ ข้าไปถึง 
ผู้ต้องการใช้ได้ง่ายข้ึน 
    (7) มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและแบ่งปันความรู้จากสมาชิก 
ด้วยกันเอง 
    (8) สมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีความส าคัญเท่า ๆ กัน 
   2) องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ องค์ประกอบหลักที่ส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของชุมชนนักปฏิบัติว่ามีอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 
    (1) Head หมายถึง ความรู้และประสบการณ์หรือปัญญาที่ เป็น 
ศูนย์กลางความสนใจร่วมกัน และเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดการรวมตัวและยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน  
มีเอกลักษณ์ร่วมกัน และเป็นวาระร่วมกันของชุมชนนักปฏิบัติ 
    (2) Heart หมายถึง  ความรู้ สึ กมีส่ วนร่วมใน ชุมชนที่ ต้อ งการ 
จะช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก มีการเสริมสร้าง 
สายสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้ เกียรติ ความเคารพและเ ช่ือถือซึ่ งกันแ ละกัน สิ่ งเหล่านี้ 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ 
    (3) Hand หมายถึง การน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน CoP ทั้ งนี้  สมาชิกใน CoP จะมี วิ ธีการด าเนินการตาม 
แนวทางปฏิบัติของกลุ่ม ทั้ งการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ประสบการณ์  
ถามตอบปัญหาซึ่ ง กันและกั น ด้วยการ ใช้ เครื่ อ งมื อสื่ อส ารและเทคโนโลยี เ ข้ามา ช่วย 
ในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน 
   3) การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้ 
    (1) ตอบให้ ได้ก่อนว่าท า เพื่ออะไร  ทั้ งในระดับองค์การ และ 
ระดับปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ 
    (2) ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ระดับของความพร้อม ปัจจั ย 
ของความส าเร็จ และความท้าทายข้างหน้า 
    (3) การก่อตั้ง CoP โดยเลือกสมาชิก CoP จากกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ 
เป็นกลุ่มก่อตั้งและกลุ่มหลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเป็นพี่ เลี้ยง (Mentor) เป็นผู้สอนงาน  
(Coach) เป็นผู้นิเทศงาน (Supervisor) หรือการเป็นวิทยากรเพื่ออบรม (Trainer) และควรเป็น 
ผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีความพร้อมในการแบ่งปันความรู้ 
    (4) การตรวจสอบความส าเร็จของการก่อตั้งและการเปลี่ยนแปลง 
ที่ เกิดข้ึน ด้วยการใช้ดัชนี วัดความส า เร็จของโครงการเพื่อให้ เห็น ถึงผลสัมฤทธ์ิที่ เกิดข้ึน 
จากการที่สมาชิกใน CoP มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
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   การน า CoP มาใช้งานให้เหมาะสมจะช่วยให้องค์การสามารถเช่ือมโยง 
ในการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
  2.1.5.2 การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นเทคนิคในการดึงความรู้ฝังลึกออกมา 
จากผู้รู้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าในการเล่าเรื่องนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องดี ๆ เรื่องที่ประสบ  
ความส าเร็จ โดยเฉพาะประสบการณ์ในการท างานที่ประสบความส าเร็จ เพื่อถ่ายทอดความรู้นั้น 
ให้กับผู้อื่น ดังนั้น โครงสร้างในการเล่าเรื่องที่ดีจึงควรมี เนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ  
ใน 5 ข้อ ดังนี้ 
   1) ผู้เล่ามีปัญหาอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไร 
   2) ใช้วิธีการใดแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
   3) ผลงานที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไร 
   4) ผู้เล่ามีความรู้สึกอย่างไร ต่อการแก้ปัญหาน้ี 
   5) ผู้เล่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการแก้ปัญหาน้ี 
   ทั้งนี้ ได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเล่าเรื่องเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็น 
การเล่าเรื่องสั้น ๆ ด้วยวัสดุดิจิทัล เช่น ภาพนิ่ง เสียง คลิปวีดีโอประกอบเสียงบรรยายของ 
ผู้สร้างเรื่องราว โดยเรื่องราวที่สร้างข้ึนจะต้องมีองค์ประกอบของความรู้สึกนึกคิดของผู้เล่าด้วย  
ซึ่งลักษณะของการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) การบรรยาย ผู้เล่าต้องเป็นผู้บรรยายเอง โดยน้ า เสียงที่ใช้ต้องสื่อ 
ให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึก 
   2) สื่อดิจิทัล ควรใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความที่หาได้ 
จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างสรรค์ข้ึนเองและน าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
   3) ลักษณะการน าเสนอ จะต้องมีการน าเสนอที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ 
และการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้เล่า 
   4) เนื้อหา ต้องสร้างให้เกิดความท้าทาย ท าให้ผู้รับฟัง ผู้ชม คอยติดตาม 
และรู้สึกมีส่วนร่วมหรือเข้าใจผู้เล่าเรื่อง 
   5) การน าเสนอประสบการณ์ จะต้องมีการบอกบทเรียนที่ผู้เล่าได้รับ  
เพื่อแสดงให้ผู้รับฟัง ผู้ชม เห็นถึงเรื่องเล่าที่มีความหมายและมีคุณค่า 
  2.1.5.3 การถอดบทเรียน (Lesson Learn) เป็นผลผลิตที่ได้จากการแบ่งปัน 
แลก เปลี่ ยน เรี ยนรู้  จ าก ชุมชนนักปฏิบัติ  ก าร เล่ า เรื่ อ ง  การทบทวนหลั งป ฏิบัติ  ดั งนั้ น  
การถอดบทเรียนจึ ง เป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากการท ากิจกรรม  
หรือการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ กระบวนการในการถอดบทเรียน ประกอบไปด้วย 
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   1) การรวบรวมบทเรียน (Collect the Lessons) โดยมีผู้สัง เคราะห์ 
ข้อมูลก่อนท าการรวบรวมบทเรียนในองค์การไว้ในศูนย์รวบรวมบทเรียน 
   2) ตรวจสอบบทเรี ยน  (Verify the Lessons) เป็ นการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเนื้อหา มีการพิจารณาความซ้ าซ้อน ความคงเส้นคงวา และความสัมพันธ์ 
ของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามเนื้อเรื่อง 
   3) การจัดเก็บบทเรียน (Store the Lesson) เป็นการจัดเก็บบทเรียน 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลความรู้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาจัดท าดัชนีบทเ รียน  
จัดหมวดหมู่ในคลังข้อมูลความรู้ของบทเรียน หรือท าเป็นฐานข้อมูลห้องสมุด ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึง  
ความส าคัญของบทเรียนได้เป็นอย่างดี 
   4) ก า ร จ า แนกบท เ รี ยน  (Disseminate the Lesson) เ ป็ น ร ะบบ 
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อการแบ่งปันบทเรียนให้กับผู้ใช้ความรู้ 
   5) การประยุกต์ใช้บทเรียน (Apply the Lesson) เป็นระบบที่เกี่ยวข้อง 
กับความสามารถของผู้ใช้ในการตัดสินใจใช้บทเรียน โดยพิจารณาใน 3 เรื่อง ได้แก่ สามารถเข้าถึงได้  
ปฏิบัติได้ และผลลัพธ์ของการใช้ 
 
 2.1.6 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์การ 
  ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์การจะแบ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องออกเป็น  
5 กลุ่ม ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้, 2555, น. 18; น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2557, น. 28-29) 
  2.1.6.1 คุณอ านวย เป็นผู้ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าหน้าที่ 
อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ในอง ค์การ เ ช่น เป็นนักจุดประกายความคิด  
เป็นนักเช่ือมโยง สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าไปช่วยให้ชุมชนเกิดการรวมตัวกันมากข้ึน  
แต่จะไม่ได้เข้าไปก าหนดในลักษณะของการควบคุมและสั่งการ เป็นต้น 
  2.1.6.2 คุณประสาน ถือเป็นผู้ที่ ได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายการจัดการ 
ความรู้ให้ท าหน้าที่ประสานงานเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างองค์การ จะได้  
เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างมากยิ่ง ข้ึน เกิดเป็นพลังความร่วมมือทางเครือข่าย  
ในการเรียนรู้และสามารถยกระดับความรู้แบบทวีคูณได้ 
  2.1.6.3 คุณกิจ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการแสวงหา การสร้าง การสั่งสม และ 
การใช้ความรู้ ดังนั้น คุณกิจ ก็คือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือในองค์การที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่  
ของตนที่อยู่ในองค์การเดียวกัน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน  
ซึ่งคุณกิจจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90-95 ของกิจกรรมทั้งหมด  
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  2.1.6.4 คุณลิขิต เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการจดบันทึกความรู้ฝังลึกหรือความรู้ที่ได้ 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คุณกิจสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ ซึ่งคุณลิขิตจ ะต้องเป็นผู้ที่ 
ท างานร่วมกับคุณประสานด้วย 
  2.1.6.5 คุณวิศาสตร์ เป็นผู้ที่ออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี (IT)  
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์การ ทั้งนี้ คุณวิศาสตร์อาจท างานเป็นทีม  
หรือท างานคนเดียวก็ได้  
 สรุป การจัดการความรู้  หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ทั้งจาก 
ตัวบุคคลและความรู้ที่ ชัดแจ้ งที่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เ ช่ียวชาญก่อนจะน าความรู้  
ไปเผยแพร่และแบ่ งปั น ส าหรับใ ช้ เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิผลในการด า เนินงานขององค์การ   
โดยกระบวนการการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
(2553) เป็นการก าหนดกระบวนการการจัดการความรู้ส าหรับองค์กรภาครัฐได้น าไปประยุกต์ใช้ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่  การบ่ง ช้ีความรู้  (Knowledge  
Identification) ก า ร ส ร้ า ง แล ะแส วงห าความ รู้  (Knowledge Creation and Acquisition)  
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) ก า ร เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้  (Knowledge Access)  
การแบ่ งปั นแลก เปลี่ ยนความรู้  (Knowledge Sharing) และการ เ รี ยนรู้  (Learning) ทั้ ง นี้   
เครื่องมือที่ ใ ช้ในการจัดการความรู้  เ ช่น ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice: CoP)  
การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการถอดบทเรียน (Lesson Learn) เป็นต้น โดยได้จ าแนกบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ คุณอ านวย คุณประสาน คุณกิจ คุณลิขิต  
และคุณวิศาสตร์ 
 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสิ่งที่ ใช้ในการพิจารณาว่าการบริหารภายในองค์การ 
ประสบความส าเร็จหรือไม่ โดยสามารถวัดได้จากการใช้ทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร (4M)  
ที่ไดใ้ช้ไป ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  มีผู้ให้ความหมายค าว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548, น. 56) ให้ความหมาย 
ประสิทธิภาพการท างาน ว่าหมายถึง การท างานที่ประหยัด ได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับ 
การใช้ทรัพยากรในด้านการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา 
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  สมใจ ลักษณะ (2549, น. 7) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง  
บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงาน 
ได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย  
เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ  
และปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง วิธีท างานให้ได้ผลดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ 
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2556, น. 159-160) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ  
ว่าหมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวัดได้เป็นอัตราส่วน  
ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยน าเข้า 
  กิตติชัย ลาภวุฒิโรจน์ (2558, น. 47) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่องค์การก าหนด 
ให้บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการให้ เกิด 
ความพึงพอใจ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
  Simon (1980, pp. 215) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง  
สัดส่วนระหว่างการลงทุนไปเพื่อท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผลที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์  
ระหว่างความพยายามกับผลลัพธ์หรือระหว่างรายรับกับรายจ่าย ด้วยการวัดในประสิทธิภาพ 
เชิงเปรียบเทียบ พิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้ 
  Gibson (2000, p. 55) ได้ ให้ ความหมายว่า  ประสิท ธิภาพใช้ ในบริบทของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Cause and Effect) ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพ 
ระดับบุคคล (Individual Effectiveness) เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิก 
ในองค์การที่ท างานตามหน้าที่และต าแหน่งในองค์การ โดยทั่วไปแล้วผู้บังคับบัญชาจะท า 
การประเมินประสิทธิภาพระดับบุคคลโดยการใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาการข้ึนค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่ เป็นเหตุให้ เกิด 
ประสิทธิภาพระดับบุคคล ได้แก่ ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge)  
เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด (Stress) (2) ประสิทธิภาพระดับกลุ่ม  
(Group Effectiveness) เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ท างานตามหน้าที่ 
และต าแหน่งในองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิภาพระดับกลุ่ม ได้แก่ ความสามัคคี  
(Cohesiveness) ภาวะผู้น า (Leadership) โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ (Status) บทบาท  
(Roles) และบรรทัดฐาน (Norms) และ (3) ประสิท ธิภาพระดับอง ค์การ (Organizational  
Effectiveness) เป็นภาพรวมของประสิทธิภาพระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุ 
ให้ เกิ ดประสิท ธิภาพระดับอง ค์การ  ได้ แก่  สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี   
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(Technology) กลยุทธ์ (Strategy Choices) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่าง ๆ (Process)  
และวัฒนธรรม (Culture) 
  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ที่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าไดอ้ย่างคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การได้ก าหนดไว้ 
 
 2.2.2 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  สมใจ ลักษณะ (2549, น. 10-12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 4 ประการ คือ สิ่งแวดล้อมนอกองค์การ สิ่งแวดล้อมในองค์การ  
ปัจจัยขององค์การ และกระบวนการขององค์การ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้หากมีลักษณะ 
ที่ เอื้อต่อการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การก็จะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์การทั้งในด้านของการสร้างผลผลิตในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างครบถ้วน  
ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้  (สมใจ ลักษณะ,  
2549, น. 13-14) 
  2.2.2.1 การจัดการในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในภาพรวมขององค์การที่มีประสิทธิภาพและเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ ในวิธีการปรับปรุง  
การบริหารและการจัดการในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้าง 
แรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
  2.2.2.2 การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เป็นการเสนอแนวคิด  
แนวปฏิบัติ แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการท างาน มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ  
ค่านิยม การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน การส ารวจตนเอง การพิชิตปัญหาอุปสรรค  
ในการท างาน และการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 
  2.2.2.3 การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ ด้วยการเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ เป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการท างานของคนในองค์การและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การควบคู่กันไป  
มีเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการที่ส าคัญของ  
การพัฒนาองค์การ 
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 2.2.3 การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  Peterson and Plowman (1989, p. 325) ได้กล่ าวถึงองค์ประกอบในการวัด 
ประสิทธิภาพ โดยได้ตัดทอนบางข้อของ Harring Emerson ที่ได้กล่าวไว้ 12 ข้อ ในหนังสือ  
The twelve principles of efficiency เหลือเพียง 4 ข้อ ดังนี้ 
  2.2.3.1 คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพที่สูง กล่าวคือ ทั้งผู้ผลิต 
และผู้ใช้ได้ประโยชน์ที่ คุ้มค่าและมีความพึงพอใจในผลการท างานที่มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน  
และรวดเร็ว 
  2.2.3.2 ปริมาณงาน (Quantity) โดยงานที่เกิดข้ึนจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง 
ของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมาย  
ที่องค์การก าหนดไว้ 
  2.2.3.3 เวลา (Time) เป็นเวลาที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงานทั้ งหมด ซึ่ งจะต้องอยู่ 
ในลักษณะที่ ถูกต้องตามหลักการที่ เหมาะสมกับงานโดยมีการพัฒนาเทคนิควิธีการท างาน 
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
  2.2.3.4 ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน คน วัสดุ  
เทคโนโลยี จะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการโดยจะต้องเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลก าไร  
มากที่สุด ซึ่งก็คือมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดน่ันเอง 
  เช่นเดียวกับที่ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบ 
ราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพสามารถวัดได้ในหลายมิติ  
ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) (2) ประสิทธิภาพในมิติ 
ของกระบวนการการบริหาร (Process) และ (3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์  
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2544) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ว่าให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ด้านผลงาน และ (2) ด้านคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน 
 สรุป ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ใช้ทรัพยากร  
ต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจัยน าเ ข้าได้อย่ าง คุ้ม ค่าและบรรลุ เป้าหมายตามที่อง ค์การได้ก าหนดไว้   
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ สิ่งแวดล้อม 
นอกองค์การ สิ่งแวดล้อมในองค์การ ปัจจัยขององค์การ และกระบวนการขององค์การ ส าหรับ  
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถประเมินได้จากคุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  
เวลา และค่าใช้จ่าย 
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2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือ 
 
 การด า เนิ นง านทุ ก อย่ า งหาก ไม่ มี หลั กกา ร เป็ นแนวทา งจะท า ให้ เ สี ย เ วลา ไป  
โดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องมี คู่มือเพื่อเป็นสิ่งก าหนดวิธีการและ  
แนวทางในการด าเนินงาน 
 
 2.3.1 ความหมายของคู่มือ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 266) ได้ให้ความหมายของคู่มือ หมายถึง สมุดหรือ 
หนังสือที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้ เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวย  
ความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะน าวิธีใช้อุปกรณ์  
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  สุนิตย์ เย็นสบาย (2543, น. 97) กล่าวว่า คู่มือเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง 
ที่จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมเรื่องราวและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ แนวโน้มเฉพาะด้าน  
ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจในด้านใดด้านหนึ่ง  หรือเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  
อย่างกว้าง ๆ สามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาเรื่องที่น่าสนใจได้เป็นอย่างดี หรืออาจใช้เป็นคู่มือ 
ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริงที่จะตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ปรีชา ช้างขวัญยืน (2556, น. 165) ให้ความหมายว่า คู่มือเป็นหนังสือที่ใ ช้ คู่ 
ไปกับการท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ของคู่มือก็เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ 
แก่ผู้ใช้คู่มือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ต้องการได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  สรุปได้ว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้ในการอ้างอิง 
เรื่องราวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และใช้ประกอบการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ 
ปฏิบัติตามและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 2.3.2 ประเภทของคู่มือ 
  สุนิตย์ เย็นสบาย (2543, น. 97) ได้จ าแนกประเภทของคู่มือออกเป็น 4 ประเภท  
ได้แก่ 
  2.3.2.1 คู่มือช่วยปฏิบัติงาน เป็นหนังสือที่ท าหน้าที่แนะแนวทาง แนะน า เช่น  
หนังสือแนะน าอาชีพ คู่มือเลี้ยงสัตว์ คู่มือซ่อมรถ เป็นต้น 
  2.3.2.2 หนังสือรวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ด เป็นหนังสือที่ให้ค าอธิบายในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ เช่น หนังสือสิ่งแรกในเมืองไทย เป็นต้น 
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  2.3.2.3 หนังสือคู่มือ เป็นหนังสือที่ให้ค าอธิบายและตีความหมายของเรื่องราว 
ของเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในแง่มุมหลาย ๆ ด้าน 
  2.3.2.4 หนังสือที่ให้เรื่องราวหรือเนื้อหาส าคัญโดยย่อ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเรื่องที่ส าคัญโดยย่อ 
  ปรีชา ช้างขวัญยืน (2556, น. 165-171) ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของคู่มือว่ามี  
3 ประเภท ได้แก่ 
  2.3.2.1 คู่มือครู  (Teacher’s Manual Handbook) เป็นหนังสือที่ ให้แนวทาง 
และให้ค าแนะน าแก่ครูเกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง  
ต่าง ๆ ปกติมักใช้ควบคู่กับต าราเรียนหรือหนังสือเรียน 
  2.3.2.2 คู่มือผู้เรียน (Student’s Manual or Workbook) เป็นหนังสือที่ผู้เรียน 
ใช้ควบคู่ไปกับต าราที่ เรียนปกติ ประกอบด้วย สาระ ค าสั่ง แบบฝึกหัด ปัญหาหรือค าถาม  
ที่ว่างส าหรับเขียนค าตอบ และการทดสอบ 
  2.3.2.3 คู่มือทั่วไป เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสิ่งใดสิ่ งหนึ่งแก่ผู้อ่าน 
โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เข้าใจสามารถด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง   
เหมาะสม 
 
 2.3.3 องค์ประกอบของคู่มือและลักษณะของคู่มือท่ีดี 
  ปรีชา ช้างขวัญยืน (2556, น. 166-171) กล่าวถึงองค์ประกอบของคู่มือทั่วไปไว้ดังนี้ 
  2.3.3.1 ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 
  2.3.3.2 ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็น 
  2.3.3.3 เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอนในการด าเนินการปฏิบัติ 
  2.3.3.4 ความรู้เสริม หรือแบบฝึกหัด หรือแบบฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยให้เกิดการฝึกฝน 
  2.3.3.5 ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
  2.3.3.6 แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ 
  ทั้งนี้ ลักษณะของคู่มือที่ดีจะต้องมีความชัดเจนและให้รายละเอียดครอบคลุม  
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง การเขียนคู่มือจึงต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นคู่มือส าหรับใครและใครเป็นผู้ใช้ ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการให้  
ผู้ ใ ช้ได้อะไรบ้าง ช่วยผู้ ใ ช้ได้อย่าง ไร  มีส่วนที่ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ ใ ช้ เกี่ยวกับการเตรียมตัว  
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ ข้ันตอนกระบวนการในการท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง  
มีค าถามหรือกิจกรรมให้ผู้ใช้ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านหรือท าตาม 
ข้ันตอนที่คู่มือได้เสนอแนะไว้ มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยให้ผู้ใช้คู่มือสามารถใช้ได้อย่างสะดวก  
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เป็นต้น (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2556, น. 171-172) 
 
 2.3.4 แนวทางการจัดท าคู่มือ 
  ปรีชา ช้างขวัญยืน (2556 น. 171-172) กล่าวว่า ในการเขียนคู่มือนั้นจะต้องเป็น 
แนวปฏิบัติ เป็นส าคัญ โดยจะต้องเขียนให้ละเอียด สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุไว้ได้   
มีการใช้ภาพ แผนภูมิ แผนผัง ช่วยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งข้ึน และเนื่องจากผู้อ่าน  
จะได้รับความรู้ทางภาษาเขียนแต่ไม่มี โอกาสซักถามผู้ เ ขียนโดยตรงหากมี ข้อสงสัยหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่แนะน าไว้ได้  คู่มือจึงต้องมีความชัดเจนและมีรายละเอียด 
ที่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในการเขียน 
คู่มือจึงต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  2.3.4.1 ควรระบุให้ชัดเจนว่า คู่มือนั้นเป็นคู่มือส าหรับใคร ใครเป็นผู้ใช้ 
  2.3.4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบ้าง 
  2.3.4.3 คู่มือมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ได้อย่างไรบ้าง มีประโยชน์อะไรบ้าง 
  2.3.4.4 ควรมีส่วนให้หลักการหรือความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้ใช้ในการใช้เครื่องมือ  
เพื่อให้การใช้คู่มือมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.3.4.5 มีส่วนที่แนะน าให้ผู้ใช้มีการเตรียมตัว เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งที่จ าเป็น 
ตามที่คู่มือได้แนะน า 
  2.3.4.6 ควรมีส่วนให้ค าแนะน าผู้ใช้เกี่ยวกับข้ันตอนหรือกระบวนการในการท า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  2.3.4.7 เนื้อหาสาระควรมีความถูกต้อง สามารถให้ผู้ใช้คู่มือท าตามได้ โดยจะต้อง 
เรียงล าดับข้ันตอนไว้อย่างเหมาะสม เพื่อจะช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  2.3.4.8 ใช้ภาษาที่สื่อให้ผู้ใช้เข้าใจตรงกับผู้ เ ขียน เพื่อไม่ ให้เกิดการเข้าใจผิด  
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่หากสิ่งใดมีความซับซ้อนก็ควรน าเสนอในรูปของเป็นภาพ ตาราง หรือ  
การใช้สีเพื่อช่วยในการจ าแนก 
  2.3.4.9 มีการแนะน าเคล็ดลับหรือเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามได้  
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีได้มาจากประสบการณ์ของผู้เขียนนั่นเอง 
 สรุป คู่มือ หมายถึง หนังสือที่จัดท า ข้ึนเพื่อให้ผู้ ใ ช้มีความรู้ ในการอ้างอิง เรื่องราว 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และใช้ประกอบการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตาม  
และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ค าช้ีแจง การใช้คู่มือ  
เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอนในการด าเนินการปฏิบัติ  ปัญหาและค าแนะน า 
เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา และแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง โดยลักษณะของ 
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คู่มือที่ดีนั้นต้องมีความชัดเจน ให้รายละเอียดที่ครอบคลุมในประเด็นนั้น ๆ เพื่อให้ ผู้อ่าน 
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเขียนคู่มือจึงจะต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นด้วย  
โดยควรใช้ภาษาที่สามารถสื่อเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันผู้อ่าน ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีการใช้ภาพ  
ตาราง หรือการใช้สีจ าแนก เพื่อช่วยในการน าเสนอข้อมูลซึ่งจะท าให้คู่มือนั้นมีความเหมาะสม 
ในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 

2.4  ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 
 2.4.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ใน “โครงการ 
จัดการศึกษาบุคลากรประจ าการส าหรับนักบริหาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช  
เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล  
ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา  
นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้น  
เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตร  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  ต่อ ม า เมื่ อ ปี  พ . ศ .  2 548  เ ปลี่ ย น ช่ือ เ ป็ น  วิท ยาลั ย กา ร จั ดก า ร  โ ดยมี   
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วิเ ชียร ศรีพระจันทร์  เป็นผู้อ านวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่  4/2551 เมื่อวันพุธที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2551  
ได้พิจารณาให้เปลี่ยนช่ือวิทยาลัยการจัดการเป็น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of 
Innovation and Management) 
  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ เทียบเท่าคณะ มีระเบียบ  
การบริหารจัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูง 
แต่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา  
คือ การผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพสู่สั งคม การวิจัย การบริการ วิชาการและการท านุบ ารุ ง  
ศิลปวัฒนธรรม 
  การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนาและ 
เจริญก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุน  
ของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย  
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ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การบริหารงานของวิทยาลัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย 
  ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร 
 
 2.4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  ปรัชญา : มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภาวะผู้น า และพัฒนาสังคม 
  วิสัยทัศน์ : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจ : 
  2.4.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการ 
ของสังคม 
  2.4.2.2 วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนา 
สังคมและท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
  2.4.2.3 ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม 
การจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 
  2.4.2.4 พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  2.4.2.5 สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 
  Agenda : 
  2.4.2.1 พัฒนานวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
  2.4.2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 
  ภารกิจหลัก (Key Result Areas) : 
  2.4.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน 
และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข 
  2.4.2.2 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคม 
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็ก  
และขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
  2.4.2.3 อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
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  2.4.2.4 วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจน 
การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.4.2.5 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  2.4.2.6 สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 
  เสาหลัก (Pillars) : 
  2.4.2.1 ทุนมนุษย ์
  2.4.2.2 ทรัพยากร 
  2.4.2.3 เครื่องมือทางการจัดการ 
  2.4.2.4 เครือข่าย 
  ค่านิยมหลัก (Core Values) : 
  2.4.2.1 ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
  2.4.2.2 ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  
  2.4.2.3 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  2.4.2.4 ความเป็นมืออาชีพ  
  เป้าหมายการพัฒนา (Development Goals) : 
  2.4.2.1 เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรม 
องค์การ 
  2.4.2.2 เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) : 
  2.4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  2.4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืน 
  2.4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง 
ระดับนานาชาติ 
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 2.4.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (2564, น. 4) 
 
 2.4.4 คณะกรรมการผู้บริหาร 
  คณะกรรมการผู้บริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประกอบด้วย  
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบด ี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการในต าแหน่ง 
         รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 
         และประกันคุณภาพ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สนุทรพิพิธ รองคณบดี 
         ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดี 
         ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดี 
         ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้อ านวยการหลักสูตร 
  2. หัวหน้าสาขาวิชา  
  3. ประธานหลักสูตร  
  4. หัวหน้าส านักงาน 
 
 2.4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
  ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีหลักสูตรและสาขาวิชา 
ที่เปิดสอน ดังนี้ 
  2.4.5.1 หลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
   2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
   3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
   4) Bachelor of Business Administration Program in 
International Trade Innovation (International Program) 
   5) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
   6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้า 
   7) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การตลาด 
   8) รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  2.4.5.2 หลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
   2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 
   3) การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
   4) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  
   5) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ 
และการประกอบการ 
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  2.4.5.3 ปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  
   2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
   3) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการ 
ความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า  
การจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ การสร้างความรู้และการแสวงหาความรู้  
ส าหรับข้ันตอนที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและ  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  สมจิตร์  สุ วรัก ษ์  (2554) ท าการ ศึกษาเรื่อง  การจัดการความรู้ที่ ส่ งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า (1) การจัดการความรู้ในภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก และประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานขอ งบุคลากรในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (2) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง และ (3) การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ี 
ความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพก ารปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในภาพรวม 
  พณณกร แก้วดก (2556) ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ที่มี 
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ผลการศึกษาพบว่า (1) กระบวนการจัดการความรู้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก  
(2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) การจัดการความรู้ 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก 
  นันท์ณภัสร์  จันทร์ส ว่าง  (2559) ท าการ วิจัย เรื่ อง  การจัดการความรู้ และ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาในเขตภาคเหนือ  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ระดับการจัดการความรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานทั้ งในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง 
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การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
ในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .671  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  Fonseca (2003) ท า วิ จั ย เ รื่ อ ง  The effect of an integrated knowledge  
management architecture of organizational performance and impact: The case of the  
World Bank ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของธนาคารโลกได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ มีการปรับปรุงและแบ่งปันความรู้กันภายในองค์การ รวมถึง  
มีการส่ ง เสริมการออกแบบและประยุกต์ ใ ช้กลยุท ธ์การจัดการความรู้ อย่ างมี ส่ วนร่วม  
ส าหรับผลกระทบที่มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดการจัดการความรู้ ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้  
และผลผลิตความรู้และบริการที่ควบคู่กันไป และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวราบ แต่การน าผล  
ของความรู้ไปปฏิบัติยังพบความแตกต่างระหว่างประเทศ 
  Lawson (2004) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Examining the relationship between  
organizational culture and knowledge management ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบหลัก 
ที่ส าคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่  การมีผู้น าที่มีพฤติกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุน  
กระบวนการจัดการความรู้ และการมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  
ขององค์การ 
  Keyser (2004) ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  Assessing the relationship between  
knowledge management and plant performance at the Tennessee Valley Authority  
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและการรับรู้  
และความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ยังมีความแตกต่างกันในกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ขององค์การ 
  Yang (2007) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  The impact of knowledge sharing on  
organizational learning and effectiveness ผลการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และ 
การเรียนรู้ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์การ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้  
และการเรียนรู้ขององค์การสามารถท านายประสิทธิภาพขององค์การได้ ด้วยการพัฒนาพฤติกรรม 
องค์การจากการสร้างและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ดีข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
และการแข่งขัน ส่งผลให้องค์การบรรลุประสิทธิภาพต้ังแต่ระดับล่างขึ้นมา 
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 2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคู่มือ 
  พัชรา จินาพันธ์ และอรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านรูปเล่ม  
และด้านประโยชน์การน าไปใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  วงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงาน 
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คู่มือประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ บทน า หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค์ แนวคิดการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา การจัดองค์การ  
และการก าหนดบทบาทหน้าที่  และกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยมี  
ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญในด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก และผลการประเมินการน าคู่มือการบริหารงานวิชาการไปใช้ พบว่า มีความถูกต้อง  
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
  พัชรินทร์ จันทร์แจ้ง (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า คู่มือ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ประกอบไปด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ เอกสารประกอบการเบิก  
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ และตัวอย่างประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด  
โครงการบริการวิชาการ และผู้ใช้คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยก่อนการพัฒนาคู่มือ  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.37  
และหลังจากการใช้คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ ผู้ใช้มีปัญหา  
การเบิกจ่ายลดลงเหลือร้อยละ 17.32 
  กฤษฎา ด้วงติลี (2560) ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างคู่มือการใช้แอปพลิเคชัน 
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ผลการศึกษาพบว่า (1) องค์ประกอบของคู่มือการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ปก ค าน า ค านิยม สารบัญ  
เนื้อหา และบรรณานุกรม (2) คุณภาพของคู่มือการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ส าหรับครูผู้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ ในระดับมาก และ  
(3) ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับครูผู้สอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับมาก 
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  ชลธาร สมาธิ (2560) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษา 
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม 
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีองค์ประกอบ ดังนี้ ตอนที่ 1 แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตอนที่ 2 แนวทางการจัดโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรี ยนสบเมย 
วิทยาคม และตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ (2) ผลการหาประสิทธิภาพของ 
การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ท วิ ศึกษา)  ของโรง เรียนสบเมยวิทยาคม จั งหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านความถูกต้อง  
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

2.6  กรอบแนวคิด 
 
 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ดังภาพที่ 2.7 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

การจัดการความรู้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2553) 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
Peterson and Plowman (1989) 

1. การบ่งช้ีความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
5. การเข้าถึงความรู้ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
7. การเรียนรู้ 

 1. ปริมาณงาน 
2. คุณภาพของการปฏิบัติงาน 
3. เวลาของการปฏิบัติงาน 
4. ต้นทุนของการด าเนินงาน 

 
 

  คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา 
ระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2) พัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ (3) ประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดในวิธีการด าเนินงานการวิจัยดังนี้ 
 

3.1  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อให้ได้ 
คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ ได้ป ฏิบัติ งานในปีการ ศึกษา 2563  
โดยใช้ประชากรทั้งหมด จ านวน 19 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

(N = 19) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 6 31.58 
 หญิง 13 68.42 
รวม 19 100.00 
2. อายุ   
 น้อยกว่า 30 ป ี 6 31.58 
 30-40 ป ี 8 42.10 
 40 ปีข้ึนไป 5 26.32 
รวม 19 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 12 63.16 
 ปริญญาโท 7 36.84 
รวม 19 100.00 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
 1-3 ป ี 7 36.84 
 4-5 ป ี 2 10.53 
 5 ปีข้ึนไป 10 52.63 
รวม 19 100.00 

 

3.3  วิธีการศึกษา 
 
 วิธีการศึกษาในการด าเนินงานการวิจัย แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยการใช้ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ 
แบบสอบถามจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ที่ได้อนุญาตให้น าแบบสอบถาม 
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ที่ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมาแล้ว โดยมีการปรับปรุงแก้ ไขข้อค าถาม  
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  3.3.1.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เป็นชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ สอบถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  3.3.1.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 35 ข้อ ครอบคลุมกระบวนการ 
การจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน ดงันี ้
   1) การ บ่ ง ช้ีค วามรู้  (Knowledge Identification) มี จ า นวน 5 ข้ อ  
ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการจัดการ 
ความรู้ 
    (2) วิทยาลัยให้ความส าคัญกับความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
    (3) วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินการ 
การจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 
    (4) ท่านได้บันทึกสิ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
    (5) ท่านได้จัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
   2) ก า ร ส ร้ า ง แล ะ แส ว ง ห า ค วา ม รู้  ( Knowledge Creation and 
Acquisition) มีจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดหาผู้เช่ียวชาญทั้งภายใน 
และภายนอกมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เช่น การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน การสัมมนา เป็นต้น 
    (2) ท่านได้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
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    (3) ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ บุคลากร 
อื่น ๆ ทั้งจากในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
    (4) ท่านได้ท าการก าจัดความรู้ที่ ไม่จ า เป็นและน าความรู้ ใหม่ 
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
    (5) ท่านได้จดบันทึกผลการด าเนินงานที่ผิดพลาดเพื่อน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
   3) การ จั ด การ ความ รู้ ให้ เ ป็ นระบบ  ( Knowledge Organization)  
มจี านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างระบบฐานข้อมูล 
ที่สามารถค้นหา น าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
    (2) วิทยาลัยมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ 
บุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลอื่นสามารถน าไปเรียนรู้ได้ 
    (3) ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติ งานที่ประสบความส าเร็จ ไ ว้ 
ในรูปของสมุดบันทึกและ/หรือในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
    (4) ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ได้จากฐานความรู้ 
ที่วิทยาลัยจัดท าข้ึน 
    (5) วิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงาน 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and  
Refinement) มีจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการประมวลข้อมูลความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย 
    (2) วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
หรือความรู้ที่จัดเก็บไว้ ก่อนที่บุคลากรจะน าไปใช้งาน 
    (3) วิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างละเอียด ชัดเจน  
และเป็นปัจจุบัน 
    (4) ท่านได้น าสรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และจัดล าดับ 
ความส าคัญข้อดีและข้อควรปรับปรุง 
    (5) ท่านได้น าข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาสรุปหาสาเหตุ 
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย 
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   5) ก า ร เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้  ( Knowledge Access) มี จ า น ว น  5 ข้ อ  
ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสะดวก 
ในการค้นหา เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานวิจัย จุลสาร วารสาร เป็นต้น 
    (2) วิทยาลัยได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ ให้บุคลากร 
ได้รับรู้ในหลายช่องทาง 
    (3) วิทยาลัยมีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือ 
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ 
    (4) ท่านสามารถเข้าถึงความรู้ที่จ าเป็นของวิทยาลัยได้สะดวก  
รวดเร็ว 
    (5) วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้ทุกคนทราบ 
และปฏิบัติได้ 
   6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing) มีจ านวน  
5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้ต่าง ๆ  
ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกวิทยาลัยได้ทราบ 
    (2) วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรม 
หรือสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    (3) ท่านมีโอกาสสรุปและเผยแพร่แนวคิดที่ได้รับให้เพื่อนร่วมงาน 
ทราบหลังจากเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา 
    (4) ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ ได้จาก 
การประชุมกับผู้บังคับบัญชา 
    (5) วิทยาลั ยมี การสนับสนุนให้มีก ารสอนงานแบบตั วต่ อตั ว 
จากผู้ที่มีความรู้ใหม่ ผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าให้บุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้และ  
ประสบการณ์น้อยกว่า 
   7) การเรียนรู้ (Learning) มีจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ ไ ด้จากการแลก เปลี่ ยนเรียนรู้ 
ไปประยุกต์หรือบูรณาการ เพื่อให้ เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเ วียนต่อไป  
อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งวิทยาลัย 
    (2) หน่วยงานของท่านมีการน าความรู้ที่ ได้รับจากบุคลากรมาใช้ 
ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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    (3) วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
    (4) ท่านได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
    (5) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้มาใช้ 
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
   ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายปิดและเป็นข้อความเชิงบวกทั้งหมด  
มีค าตอบให้เลือกเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
   มากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
   มาก   ให้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
   น้อย   ให้ 2 คะแนน 
   น้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
  3.3.1.3 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ครอบคลุม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) ปริมาณงาน (Quantity) มีจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับภาระงาน 
ตามกรอบอัตราก าลัง 
    (2) ท่านได้รับมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม 
    (3) ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
    (4) งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ 
    (5) ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
   2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน (The Quality of Work) มีจ านวน 5 ข้อ  
ประกอบด้วย 
    (1) ท่านมีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    (2) ท่านมีทักษะ ประสบการณ์ ในการปรับกระบวนการท างาน 
ให้งานประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
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    (3) ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) งานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
    (5) ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
   3) เวลาของการปฏิบัติ งาน (The Time of Work) มีจ านวน 5 ข้อ  
ประกอบด้วย 
    (1) วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย 
    (2) วิทยาลัยมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
    (3) วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน 
ให้ส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 
    (4) ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัติก่อนหลัง 
ได้เป็นอย่างดี 
    (5) ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
สุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน 
   4) ต้นทุนของการด าเนินงาน (The Cost of Operations) มีจ านวน  
5 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) ท่านมีความเช่ือมั่นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
    (2) ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
    (3) ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
    (4) ท่านได้น าความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรร ค์มาประยุกต์ ใ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    (5) ท่านปฏิบัติตามนโยบายและช่วยลดต้นทุนให้กับวิทยาลัยและ 
มหาวิทยาลัย 
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   เกณฑ์การแปลผลโดยใช้สูตรการค านวณหาค่าอันตรภาคช้ันของ Best  
(1977, p. 174) ดังนี ้
   ช่วงกว้างของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
  จ านวนระดับที่ต้องการ 
 
 = 5 – 1 
  5 
 
 = 0.8 
 
   ก าหนดเกณฑ์การแปล เป็นดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เนื่องจากแบบสอบถามฉบับนี้ 
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี ที่ได้อนุญาตให้น าแบบสอบถาม  
มาใช้ได้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมาแล้ว ในการวิจัยนี้ 
จึงไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามออนไลน์และได้แจ้งในกลุ่มไลน์ 
ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในช่วงวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2564 
   น าค าตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ตรวจสอบความสมบูรณ์  
ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ จ านวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.3.2 ข้ันตอนที่  2 การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เป็นการสร้างคู่มือจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ  
(Community of Practice: CoP) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การถอดบทเรียน (Lesson Learn)  
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จ านวน 19 คน โดยมีการก าหนด (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
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ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี ้
  3.3.2.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของคู่มือ 
  3.3.2.2 จุดมุ่งหมายของคู่มือ 
  3.3.2.3 เนื้อหาคู่มือ 
 3.3.3 ข้ันตอนที่ 3 การประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เป็นการประเมิน (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จ านวน 19 คน 
  3.3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือ 
การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัย 
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยมีเกณฑ์การประมาณค่าความพึงพอใจ  
คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด  
ตามล าดับ 
   ก าหนดเกณฑ์การแปล เป็นดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  3.3.3.2 การปรับปรุง คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ภายหลังจากการใช้และสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน  
มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ วิทยาลัย 
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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3.4  สถานที่ 
 
 สถานที่ด าเนินการวิจัย คือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 

3.5  ระยะเวลาการศึกษา 
 
 ท าการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2563 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยนี้ วิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ ใ ช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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บทท่ี 4 
ผลของการวิจัย 

 
 ผลการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัย 
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

4.1  ตอนที่  1 ผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings ของบุ ค ลากร วิทย าลั ยน วัตก รรมและก าร จัด กา ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุน 
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัย 
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตารางที่ 4.1-4.13 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการจัดการความรู้ ในการสนับสนุน 
 การ เ รี ยนการสอนระบบออนไลน์ ด้ วย โปรแกรม  Zoom Cloud Meetings 
 ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ในภาพรวม 
 

(N = 19) 
การจัดการความรู้   แปลผล อันดับ 

1. การบ่งช้ีความรู้ 4.65 0.54 มากที่สุด 1 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 4.52 0.60 มากที่สุด 5 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4.44 0.68 มากที่สุด 6 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4.40 0.67 มากที่สุด 7 
5. การเข้าถึงความรู้ 4.53 0.62 มากที่สุด 4 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 4.58 0.54 มากที่สุด 3 
7. การเรียนรู้ 4.62 0.49 มากที่สุด 2 

รวม 4.53 0.60 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.1 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบ่งช้ีความรู้ (ค่าเฉลี่ย  
4.65) รองลงมา คือ การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประมวล 
และกลั่นกรองความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
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ตารางท่ี 4.2 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การบ่งช้ีความรู้ 
 

(N = 19) 
การบ่งช้ีความรู้   แปลผล อันดับ 

1.1 วิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ในการจัดการความรู้ 

4.74 0.45 มากที่สุด 1 

1.2 วิทยาลัยให้ความส าคัญกับความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.63 0.60 มากที่สุด 3 

1.3 วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 
การด าเนินการการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.68 0.48 มากที่สุด 2 

1.4 ท่านได้บันทึกสิ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.63 0.60 มากที่สุด 3 

1.5 ท่านได้จัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

4.58 0.61 มากที่สุด 5 

รวม 4.65 0.54 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.2 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบ่งช้ีความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยาลัย 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการจัดการความรู้  (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมา คือ  
วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร   
(ค่าเฉลี่ย 4.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้จัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 

(N = 19) 
การสร้างและแสวงหาความรู้   แปลผล อันดับ 

2.1 วิทยาลัยมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดหา
ผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เช่น 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา เป็นต้น 

4.47 0.77 มากที่สุด 3 

2.2 ท่านได้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จ 

4.47 0.61 มากที่สุด 3 

2.3 ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เช่ียวชาญ 
อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ ทั้งจากในวิทยาลัยและ 
นอกวิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.58 0.51 มากที่สุด 1 

2.4 ท่านได้ท าการก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นและ 
น าความรู้ใหม่มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.58 0.51 มากที่สุด 1 

2.5 ท่านได้จดบันทึกผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

4.47 0.61 มากที่สุด 3 

รวม 4.52 0.60 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.3 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
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มี 2 ข้อ คือ ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้  เช่น ผู้เ ช่ียวชาญ อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ ทั้งจาก 
ในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อปรับปรุง  
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และท่านได้ท าการก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นและน าความรู้ใหม่ 
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา มี 3 ข้อ คือ  
วิทยาลัยมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดหาผู้ เ ช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา  
เป็นต้น ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ ทั้งจากในวิทยาลัย 
และนอกวิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ และท่านได้จดบันทึกผลการด าเนินงานที่ผิดพลาดเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง  
แก้ไขในครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
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ตารางท่ี 4.4 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 

(N = 19) 
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   แปลผล อันดับ 

3.1 วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และ 
สร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา น าไปใช้
ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

4.58 0.69 มากที่สุด 1 

3.2 วิทยาลัยมีการรวบรวมผลการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ของบุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลอื่น 
สามารถน าไปเรียนรู้ได้ 

4.47 0.70 มากที่สุด 2 

3.3 ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ประสบ
ความส าเร็จไว้ในรูปของสมุดบันทึกและ/หรือ 
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

4.32 0.67 มากที่สุด 5 

3.4 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ได้
จากฐานความรู้ที่วิทยาลัยจัดท าข้ึน 

4.37 0.68 มากที่สุด 4 

3.5 วิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลและแนวทาง 
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4.47 0.70 มากที่สุด 2 

รวม 4.44 0.68 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.4 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา น าไปใช้ 
ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  ( ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมา มี  2 ข้อ คือ  วิทยาลัย 
มีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลอื่นสามารถน าไปเรียนรู้ได้  และวิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลและ 
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แนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.47) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติ งานที่ประสบความส าเร็จ ไว้ในรูปของสมุดบันทึกและ/หรือ  
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.32) 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 

(N = 19) 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้   แปลผล อันดับ 

4.1 วิทยาลัยมีการประมวลข้อมูลความรู้และ 
ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้อยู่ใน 
รูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย 

4.42 0.69 มากที่สุด 2 

4.2 วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลหรือความรู้ที่จัดเก็บไว้  
ก่อนที่บุคลากรจะน าไปใช้งาน 

4.53 0.61 มากที่สุด 1 

4.3 วิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้ 
อย่างละเอียด ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

4.37 0.76 มากที่สุด 4 

4.4 ท่านได้น าสรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความส าคัญข้อดีและข้อควรปรับปรุง 

4.26 0.65 มากที่สุด 5 

4.5 ท่านได้น าข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
มาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย 

4.42 0.69 มากที่สุด 2 

รวม 4.40 0.67 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.5 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือความรู้ที่จัดเก็บไว้  
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ก่อนที่บุคลากรจะน าไปใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมา มี 2 ข้อ คือ วิทยาลัยมีการประมวล 
ข้อมูลความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้อยู่ ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย  
และท่านได้น าข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้น า 
สรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญข้อดีและข้อควรปรับปรุง (ค่าเฉลี่ย  
4.26) 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การเข้าถึงความรู้ 
 

(N = 19) 
การเข้าถึงความรู้   แปลผล อันดับ 

5.1 วิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ไว้ 
ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการค้นหา เช่น รายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานวิจัย จุลสาร วารสาร 
เป็นต้น 

4.42 0.69 มากที่สุด 4 

5.2 วิทยาลัยได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ใหม่ ๆ ให้บุคลากรได้รับรู้ในหลายช่องทาง 

4.47 0.61 มากที่สุด 3 

5.3 วิทยาลัยมีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา 
ข้อบังคับ หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ 
ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ 

4.74 0.45 มากที่สุด 1 

5.4 ท่านสามารถเข้าถึงความรู้ที่จ าเป็นของวิทยาลัย 
ได้สะดวก รวดเร็ว 

4.42 0.69 มากที่สุด 4 

5.5 วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพื่อให้ทุกคนทราบและปฏิบัติได้ 

4.58 0.61 มากที่สุด 2 

รวม 4.53 0.62 มากที่สุด  
 
  



55 

 

 จากตารางที่ 4.6 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเข้าถึงความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  วิทยาลัย 
มีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ให้บุคลากรทุกคน  
ได้ทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมา คือ วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้ 
ทุกคนทราบและปฏิบัติได้ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มี 2 ข้อ คือ วิทยาลัย 
มีการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการค้นหา เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี งานวิจัย จุลสาร วารสาร เป็นต้น  และท่านสามารถเข้าถึงความรู้ที่จ าเป็นของวิทยาลัย 
ได้สะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
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ตารางท่ี 4.7 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

(N = 19) 
การแลกเปลี่ยนความรู้   แปลผล อันดับ 

6.1 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ 
น าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก
วิทยาลัยได้ทราบ 

4.74 0.45 มากที่สุด 1 

6.2 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ 
เข้ารับการอบรมหรือสัมมนากับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.68 0.48 มากที่สุด 2 

6.3 ท่านมีโอกาสสรุปและเผยแพร่แนวคิดที่ได้รับ 
ให้เพื่อนร่วมงานทราบหลังจากเข้าร่วมการอบรม 
หรือสัมมนา 

4.53 0.61 มากที่สุด 3 

6.4 ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
ที่ได้จากการประชุมกับผู้บังคับบัญชา 

4.42 0.51 มากที่สุด 5 

6.5 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการสอนงาน 
แบบตัวต่อตัวจากผู้ที่มีความรู้ใหม่ ผู้ที่มีทักษะและ
ประสบการณ์มากกว่าให้บุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้ 
และประสบการณ์น้อยกว่า 

4.53 0.61 มากที่สุด 3 

รวม 4.58 0.54 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.7 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การแลกเปลี่ยนความรู้  โดยรวม  อยู่ ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด  
คือ วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก  
วิทยาลัยได้ทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ 
เข้ารับการอบรมหรือสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  (ค่าเฉลี่ย 4.68)  
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้จาก 
การประชุมกับผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา การเรียนรู้ 
 

(N = 19) 
การเรียนรู้   แปลผล อันดับ 

7.1 วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปประยุกต์หรือบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้
และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไป 
อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งวิทยาลัย 

4.58 0.51 มากที่สุด 4 

7.2 หน่วยงานของท่านมีการน าความรู้ที่ได้รับ 
จากบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

4.53 0.51 มากที่สุด 5 

7.3 วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นทีม 

4.63 0.50 มากที่สุด 3 

7.4 ท่านได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

4.68 0.48 มากที่สุด 1 

7.5 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 

4.68 0.48 มากที่สุด 1 

รวม 4.62 0.49 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.8 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การเรียนรู้  โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.62)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 2 ข้อ คือ  
ท่านได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ  



58 

 

และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และท่านสามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากการแลกเปลี่ยน 
ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน  (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ วิทยาลัย 
มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ( ค่าเฉลี่ย 4.63) และข้อที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
คือ หน่วยงานของท่านมีการน าความรู้ที่ ได้รับจากบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.53) 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา ในภาพรวม 
 

(N = 19) 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   แปลผล อันดับ 

1. ปริมาณงาน 4.56 0.52 มากที่สุด 3 
2. คุณภาพของการปฏิบัติงาน 4.55 0.60 มากที่สุด 4 
3. เวลาของการปฏิบัติงาน 4.60 0.49 มากที่สุด 2 
4. ต้นทุนของการด าเนินงาน 4.67 0.47 มากที่สุด 1 

รวม 4.59 0.52 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.9 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ต้นทุน 
ของการด าเนินงาน  (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ เวลาของการปฏิบัติงาน ( ค่าเฉลี่ย 4.60)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คุณภาพของการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่ า เ ฉลี่ ย และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานของ ประสิท ธิภาพการป ฏิบั ติ ง าน 
 ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  
 Zoom Cloud Meetings ของบุ คลากร วิทยาลั ยน วัตกรรมและการจั ดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริมาณงาน 
 

(N = 19) 
ปริมาณงาน   แปลผล อันดับ 

1.1 ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสมดุล
กับภาระงานตามกรอบอัตราก าลัง 

4.53 0.51 มากที่สุด 3 

1.2 ท่านได้รับมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม 4.53 0.61 มากที่สุด 3 
1.3 ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 4.47 0.51 มากที่สุด 5 
1.4 งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ 

4.63 0.50 มากที่สุด 1 

1.5 ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของวิทยาลัย 

4.63 0.50 มากที่สุด 1 

รวม 4.56 0.52 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.10 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปริมาณงาน  โดยรวม  อยู่ ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
มี 2 ข้อ คือ งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  และ 
ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย  (ค่าเฉลี่ย 4.63) รองลงมา มี 2 ข้อ  
คือ  ปริมาณงานที่ท่ านได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับภาระงานตามกรอบอัตราก าลั ง  
และท่านได้รับมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
คือ ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
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ตารางท่ี 4.11 ค่ า เ ฉลี่ ย และส่ วน เบี่ ย ง เบนมา ตรฐานของประสิท ธิภาพ การป ฏิบั ติ ง าน 
 ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  
 Zoom Cloud Meetings ของบุ คลากร วิทยาลั ยน วัตกรรมและการจั ดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 

(N = 19) 
คุณภาพของการปฏิบัติงาน   แปลผล อันดับ 

2.1 ท่านมีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน 

4.53 0.51 มากที่สุด 2 

2.2 ท่านมีทักษะ ประสบการณ์ ในการปรับ
กระบวนการท างานให้งานประสบความส าเร็จได้ 
เป็นอย่างดี 

4.53 0.61 มากที่สุด 2 

2.3 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.68 0.48 มากที่สุด 1 

2.4 งานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

4.53 0.77 มากที่สุด 2 

2.5 ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของวิทยาลัย 

4.47 0.61 มากที่สุด 5 

รวม 4.55 0.60 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.11 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉลี่ย 4.68)  
รองลงมา มี  3 ข้อ คือ  ท่านมีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
ท่านมีทักษะ ประสบการณ์ ในการปรับกระบวนการท างานให้งานประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
และงานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด   
(ค่าเฉลี่ย 4.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
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ตารางท่ี 4.12 ค่ า เ ฉลี่ ย และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานของประสิท ธิภาพ การป ฏิบั ติ ง าน 
 ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  
 Zoom Cloud Meetings ของบุ คลากร วิทยาลั ยน วัตกรรมและการจั ดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลาของการปฏิบัติงาน 
 

(N = 19) 
เวลาของการปฏิบัติงาน   แปลผล อันดับ 

3.1 วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน 
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4.58 0.51 มากที่สุด 4 

3.2 วิทยาลัยมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.63 0.50 มากที่สุด 3 

3.3 วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 

4.42 0.51 มากที่สุด 5 

3.4 ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน 
ที่ต้องปฏิบัติก่อนหลังได้เป็นอย่างดี 

4.68 0.48 มากที่สุด 1 

3.5 ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จ
ทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน 

4.68 0.48 มากที่สุด 1 

รวม 4.60 0.49 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.12 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เวลาของการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มี 2 ข้อ คือ ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัติก่อนหลังได้เป็นอย่างดี  
และท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จ 
ทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ วิทยาลัยมีการลดข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ค่าเฉลี่ย 4.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
คือ วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้เร็วยิ่งข้ึน (ค่าเฉลี่ย  
4.42) 
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ตารางท่ี 4.13 ค่ า เ ฉลี่ ย และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานของประสิท ธิภาพ การป ฏิบั ติ ง าน 
 ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  
 Zoom Cloud Meetings ของบุ คลากร วิทยาลั ยน วัตกรรมและการจั ดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้นทุนของการด าเนินงาน 
 

(N = 19) 
ต้นทุนของการด าเนินงาน   แปลผล อันดับ 

4.1 ท่านมีความเช่ือมั่นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 4.68 0.48 มากที่สุด 2 
4.2 ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 4.74 0.45 มากที่สุด 1 
4.3 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.68 0.48 มากที่สุด 2 

4.4 ท่านได้น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

4.58 0.51 มากที่สุด 5 

4.5 ท่านปฏิบัติตามนโยบายและช่วยลดต้นทุน 
ให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

4.68 0.48 มากที่สุด 2 

รวม 4.67 0.47 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.13 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้นทุนของการด าเนินงาน โดยรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมา มี 3 ข้อ  
คือ ท่านมีความเช่ือมั่นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง 
เต็มความสามารถ และท่านปฏิบัติตามนโยบายและช่วยลดต้นทุนให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
(ค่าเฉลี่ย 4.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
 
 มีผู้แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะอื่น ๆ จ านวน 1 คน คือ อยากให้มีการจัดอบรม 
เรื่องระบบการท างานภายในวิทยาลัยทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในแต่ละด้านของงาน  
และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือสับสนต่อการท างาน อีกทั้งท าให้ทุก ๆ ฝ่ายงานมีการเข้าใจ  
และเช่ือมโยงแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดีย่ิงข้ึน 
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4.2  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยน วัตกรรมและการ จัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ผลการพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการ เรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นการสร้างคู่มือจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  
Practice: CoP) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การถอดบทเรียน (Lesson Learn) จากบุคลากร 
สายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 19 คน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 4.2.1 การจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจ าแนกบุคลากรออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ คุณอ านวย  
คุณประสาน คุณวิศาสตร์ คุณลิขิต และคุณกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
  4.2.1.1 นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน  คุณอ านวย 
  4.2.1.2 นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร  คุณประสาน 
  4.2.1.3 นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์   คุณวิศาสตร์ 
  4.2.1.4 นายวชิรศักดิ์ ถ่ินทวี   คุณวิศาสตร์ 
  4.2.1.5 นายณัฐวุฒิ ท่อนค า   คุณวิศาสตร์ 
  4.2.1.6 นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน ์   คุณลิขิต 
  4.2.1.7 นายพีชญาณัท ก้อนทองค า  คุณกิจ 
  4.2.1.8 นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์   คุณกิจ 
  4.2.1.9 นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูล  คุณกิจ 
  4.2.1.10 นางสาวลักขณา โตม่วง   คุณกิจ 
  4.2.1.11 นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์  คุณกิจ 
  4.2.1.12 นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน   คุณกิจ 
  4.2.1.13 นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์   คุณกิจ 
  4.2.1.14 นายจเร นาคทองอินทร์   คุณกิจ 
  4.2.1.15 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง  คุณกิจ 
  4.2.1.16 นางสาวสุจินตนา บุญทวี   คุณกิจ 
  4.2.1.17 นางสาวนันทิกา อนุโต   คุณกิจ 
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  4.2.1.18 นายวรเมธี บุญยก   คุณกิจ 
  4.2.1.19 นางสาวกัษมารา ศรสวรรค์  คุณกิจ 
 4.2.2 ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของ 
บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายชนะอัญญ์  
อุไรรักษ์ (คุณวิศาสตร์)  เป็นผู้จัดท าข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud  
Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 จ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา  
 

รายการ ท าได้ ท าไม่ได้ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meetings     
1. สามารถค้นหาโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เพื่อด าเนินการติดตั้ง 

15 78.95 4 21.05 

2. การติดต้ังโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 73.68 5 26.32 
3. การติดต้ังโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ 17 89.47 2 10.53 
การสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 

    

4. สามารถสมัครเพื่อเข้าใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ได้ 

13 68.42 6 31.58 

5. สามารถเข้าร่วมการประชุมกับผู้อื่นได้ 18 94.74 1 5.26 
6. สามารถสร้างห้องประชุมให้กับผู้อื่นได้ 10 52.63 9 47.37 
7. สามารถนัดหมายการประชุมผ่านระบบได้ 7 36.84 12 63.16 
8. สามารถตั้งรหัสล็อกห้องประชุมได้ 3 15.79 16 84.21 

 
  



65 

 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

รายการ ท าได้ ท าไม่ได้ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การใช้งานระหว่างการประชุม     
9. การเปิด-ปิดเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม 17 89.47 2 10.53 
10. การเปิด-ปิดกล้องในโปรแกรม 17 89.47 2 10.53 
11. การตรวจสอบเลขห้องที่เข้าร่วมประชุม 11 57.89 8 42.11 
12. การดูจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 16 84.21 3 15.79 
13. การบันทึกการประชุม 9 47.37 10 52.63 
14. การล็อกห้องประชุมไม่ให้ผู้อื่นเข้า 
เมื่อเปิดห้องประชุมแล้ว 

1 5.26 18 94.74 

15. การเปิด-ปิดการใช้เครื่องมือวาดภาพ 3 15.79 16 84.21 
การใช้งานโปรแกรมขั้นสูง     
16. สามารถแชร์หน้าจอให้กับผู้เข้าร่วม 
ประชุมได้ 

7 36.84 12 63.16 

17. สามารถตั้งกล้องให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ 
Visualizer เพื่อใช้ส าหรับเขียนได้ 

2 10.53 17 89.47 

18. สามารถใช้การแชร์หน้าจอเฉพาะจุดได้ 1 5.26 18 94.74 
19. สามารถใช้การแชร์ผ่านระบบอื่น ๆ ได้ 2 10.53 17 89.47 
20. สามารถแบ่งห้องประชุมภายใน 
การประชุมได้ 

1 5.26 18 94.74 

 
 4.2.3 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร (คุณกิจ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการ ร่วมกันท าใบงานเพื่อ เล่ าเรื่อง  (Storytelling) และ 
ถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Zoom Cloud  
Meetings  
 4.2.4 นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ (คุณลิขิต) รวบรวมใบงานและถอดบทเรียนดังกล่าว  
เพื่อน าเสนอข้อมูลให้นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ (คุณวิศาสตร์) เป็นผู้จัดท า (ร่าง) คู่มือการสนับสนุน 
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
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 4.2.5 ผู้วิจัยน า (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings มาจัดท าให้ครบองค์ประกอบของคู่มือ ดังนี้ 
  4.2.5.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของคู่มือ 
  4.2.5.2 จุดมุ่งหมายของคู่มือ 
  4.2.5.3 เนือ้หาคู่มือ 
 

4.3  ตอนที่ 3 ผลการประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ผลการประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นการประเมิน (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จ านวน 19 คน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการประเมินดังตารางที่ 4.15-4.18 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง)  
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ในภาพรวม 
 

(N = 19) 
รายการ   แปลผล อันดับ 

1. ด้านรูปเล่มของคู่มือ 4.67 0.58 มากที่สุด 2 
2. ด้านเนื้อหาของคู่มือ 4.63 0.62 มากที่สุด 3 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.68 0.54 มากที่สุด 1 

รวม 4.66 0.58 มากที่สุด  
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 จากตารางที่  4.15 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านการน าไปใช้ 
ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ ด้านรูปเล่มของคู่มือ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของคู่มือ (ค่าเฉลี่ย 4.63) 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง)  
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ด้านรูปเล่มของคู่มือ 
 

(N = 19) 
ด้านรูปเล่มของคู่มือ   แปลผล อันดับ 

1. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม 4.79 0.42 มากที่สุด 1 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.58 0.69 มากที่สุด 3 
3. ความถูกต้องของการพิมพ์ 4.63 0.60 มากที่สุด 2 

รวม 4.67 0.58 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่  4.16 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านรูปเล่มของคู่มือ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ขนาดของคู่มือ 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.79) รองลงมา คือ ความถูกต้องของการพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 4.63) และ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง)  
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ด้านเนื้อหาของคู่มือ 
 

(N = 19) 
ด้านเนื้อหาของคู่มือ   แปลผล อันดับ 

1. เนื้อหามีความกระชับ ท าความเข้าใจได้ง่าย 4.68 0.58 มากที่สุด 1 
2. เนื้อหามีความชัดเจนในทุกขั้นตอน 4.58 0.69 มากที่สุด 3 
3. การล าดับข้ันตอนก่อนหลังของเนื้อหา 4.63 0.60 มากที่สุด 2 

รวม 4.63 0.62 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่  4.17 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านเนื้อหาของคู่มือ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  เนื้อหา 
มีความกระชับ ท าความเข้าใจได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ การล าดับข้ันตอนก่อนหลัง 
ของเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เนื้อหามีความชัดเจนในทุกข้ันตอน  
(ค่าเฉลี่ย 4.58) 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง)  
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
 Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

(N = 19) 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์   แปลผล อันดับ 

1. สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 4.74 0.45 มากที่สุด 1 
2. สามารถปฏิบัติตามได้ 4.68 0.58 มากที่สุด 2 
3. สามารถน าความรู้ให้ค าแนะน าผู้อื่นได้ 4.63 0.60 มากที่สุด 3 

รวม 4.68 0.54 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่  4.18 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ โดยรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  (ค่าเฉลี่ย 4.74) รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติตามได้  
( ค่าเฉลี่ย 4.68) และข้อที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถน าความรู้ ให้ค าแนะน าผู้อื่ นได้   
(ค่าเฉลี่ย 4.63) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนในการด าเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่  1 ศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ข้ันตอนที่  3 การประเมิน คู่มือการสนับสนุนการ เรี ยนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 สามารถน ามาสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1  สรุปผล 
 
 5.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  ผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี ้
  5.1.1.1 ระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ มีดังนี ้
   1) การบ่งช้ีความรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ วิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการจัดการความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
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   2) การสร้างและแสวงหาความรู้  ระดับการจัดการความรู้ โดยรวม  
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 2 ข้อ คือ ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์  
บุคลากรอื่น ๆ ทั้งจากในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย ตลอดจนเอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต  
เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และท่านได้ท าการก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็น 
และน าความรู้ใหม่มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
   3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  ระดับการจัดการความรู้ โดยรวม  
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างระบบฐานข้อมูล 
ที่สามารถค้นหา น าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
   4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ระดับการจัดการความรู้ โดยรวม  
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
หรือความรู้ที่จัดเก็บไว้ ก่อนที่บุคลากรจะน าไปใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.53) 
   5) การเข้าถึงความรู้  ระดับการจัดการความรู้ โดยรวม อยู่ ในระดับ 
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ วิทยาลัยมีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น  
ความรู้ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
   6) การแลกเปลี่ยนความรู้  ระดับการจัดการความรู้ โดยรวม  อยู่ ใน 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ 
ให้บุคคลภายนอกวิทยาลัยได้ทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
   7) การเรียนรู้ ระดับการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
มี 2 ข้อ คือ ท่านได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงาน  และท่านสามารถน าความรู้ที่ ได้รับจาก 
การแลกเปลี่ยนความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
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  5.1.1.2 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีดังนี้ 
   1) ปริมาณงาน  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  อยู่ ใน 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี  2 ข้อ คือ งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ และปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.63) 
   2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่ านปฏิบัติ งานที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิท ธิภาพ  
(ค่าเฉลี่ย 4.68) 
   3) เวลาของการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม  
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 2 ข้อ คือ ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัติ 
ก่อนหลัง ได้ เป็นอย่างดี  และท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ ได้ รั บมอบหมายอย่าง 
สุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
   4) ต้นทุนของการด า เนินงาน  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
   ความคิดเห็นในข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากให้มีการจัดอบรมเรื่อง 
ระบบการท างานภายในวิทยาลัยทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในแต่ละด้านของงานและ  
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือสับสนต่อการท างาน อีกทั้งท าให้ทุก ๆ ฝ่ายงานมีการเข้าใจและ 
เช่ือมโยงแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดีย่ิงข้ึน 
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 5.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 
  ผลการพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นการสร้างคู่มือจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  
Practice: CoP) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การถอดบทเรียน (Lesson Learn) จากบุคลากร 
สายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี ้
  5.1.2.1 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจ าแนกบุคลากรออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ คุณอ านวย  
คุณประสาน คุณวิศาสตร์ คุณลิขิต และคุณกิจ 
  5.1.2.2 ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการส ารวจ  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  5.1.2.3 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของบุคลากร (คุณกิจ) วิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการ ร่วมกันท าใบงานเพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling)  
และถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Zoom  
Cloud Meetings  
  5.1.2.4 นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ (คุณลิขิต) รวบรวมใบงานและถอดบทเรียน 
ดังกล่าว เพื่อน าเสนอข้อมูลให้นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ (คุณวิศาสตร์) เป็นผู้จัดท า (ร่าง) คู่มือ  
การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
  5.1.2.5 ผู้ วิจัยน า (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มาจัดท าให้ครบองค์ประกอบของคู่มือ 
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 5.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 
  ผลการประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นการประเมิน (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.66)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี ้
  5.1.3.1 ด้านรูปเล่มของคู่มือ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.79) 
  5.1.3.2 ด้านเนื้อหาของคู่มือ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ เนื้อหามีความกระชับ ท าความเข้าใจได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
  5.1.3.3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ระดับการจัดการความรู้ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในภาพรวม พบว่า ระดับการจัดการความรู้ อยู่ ในระดับ 
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2560-2574) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา (2559, น. 81) ที่ก าหนดไว้ว่า การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏสวนสุนันทาจะมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน 
ให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้  
ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรให้เกิดข้ึน   
อีกทั้งผู้บริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบาย 
และแนวทางให้บุคลากรในองค์การทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญต่อการจัดการความรู้   
มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาพัฒนาตนเองจากหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยและภายนอก เช่น การประชุม สัมมนา อบรม เป็นต้น มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lawson (2004)  
ที่ ท า ก า ร ศึ กษา เ รื่ อ ง  Examining the relationship between organizational culture and  
knowledge management พบว่า องค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่ การมี 
ผู้น าที่มีพฤติกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ และการมีกลยุทธ์  
ที่ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์การ  เ ช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความรู้ทั้งในภาพรวม  
และรายด้านอยู่ ในระดับมาก  สอดคล้องกับ พณณกร แก้วดก (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง  
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ในภาพรวม  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ระดับประสิท ธิภาพการ ป ฏิบั ติ ง าน ในการสนับ สนุนการ เ รี ยนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
อยู่ ในระดับมากที่สุดทุก ข้อ  เนื่ องจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้ก าหนด 
เป้าหมายความมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน คุณภาพของการปฏิบัติงาน  
เวลาของการปฏิบัติงาน และต้นทุนของการด าเนินงาน ดังที่ Peterson and Plowman (1989,  
p. 325) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการวัดประสิทธิภาพว่าประกอบด้วย คุณภาพของงาน (Quality)  
ปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใช้จ่าย (Costs) และยังสอดคล้องกับ ทิพาวดี  
เมฆสวรรค์ (2538) ที่ได้ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ 
และประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวัดได้ในหลายมิติ ได้แก่  (1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย 
หรือต้นทุนการผลิต (Input) (2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process)  
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และ (3) ประสิท ธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์   
สุวรักษ์ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน 
ของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม  
มีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับมาก  เ ช่นเดียวกับ พณณกร แก้วดก (2556) ท าการศึกษาเรื่อง  
กระบวนการจัดการความรู้ที่ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง (2559) ท าการวิจัยเรื่อง  
การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ในเขตภาคเหนือ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 5.2.2 การพัฒนาคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นการสร้าง คู่มือที่ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ สภาพปัญหาและความจ าเป็นของคู่มือ  
จุดมุ่งหมายของคู่มือ และเนื้อหาคู่มือ ซึ่งเป็นไปตามที่ ปรีชา ช้างขวัญยืน (2556, น. 166-171)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคู่มือทั่วไปไว้ดังนี้ ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรียมการ 
ที่จ าเป็น และเนื้อหาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอนในการด าเนินการปฏิบัติ  สอดคล้องกับ  
กฤษฎา ด้วงติลี (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างคู่มือการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า  
องค์ประกอบของคู่มือการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับครูผู้สอนวิชา  
วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ปก ค าน า ค านิยม สารบัญ เนื้ อหา และ 
บรรณานุกรม 
 5.2.3 การประเมินคู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความพึงพอใจ  
อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรา จินาพันธ์ และอรวรรณ  
ชัยทวิชธานันท์ (2551) เรื่อง การพัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมและ  
รายด้านทุกด้าน คือ ด้ านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านรูปเล่ม และด้านประโยชน์การน าไปใช้  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ วงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล (2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน  
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินในด้าน 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และผลการประเมิน  
การน าคู่มือการบริหารงานวิชาการไปใช้ พบว่า มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้  
และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ชลธาร สมาธิ (2560) ท าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคู่มือ  
การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม  
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

5.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 5.3.1 จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมในเรื่อง การจัดการความรู้ 
ให้เป็นระบบและการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการตั้งเป้าหมาย 
ให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการจัดการในเรื่องของการจัดการความรู้  
ให้เป็นระบบในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน   
ส าหรับการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ควรก าหนดให้บุคลากรได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อน ามามาวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงต่อไป 
 5.3.2 จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรได้รับการส่งเสริมเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน  
ดังนั้น ผู้บริหารควรได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา 
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ให้ดีย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จ านวน 35 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุน 
การเรียนการสอนระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 20 ข้อ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 
1. เพศ 
  (1) ชาย 
  (2) หญิง 
2. อายุ (เศษของเดือน ถ้าเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
  (1) น้อยกว่า 30 ป ี
  (2) 30-40 ปี 
  (3) 40 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
  (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  (2) ปริญญาตรี 
  (3) ปริญญาโท 
  (4) ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เศษของเดือน ถ้าเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
  (1) น้อยกว่า 1 ป ี
  (2) 1-3 ป ี
  (3) 4-5 ป ี
  (4) 5 ปีข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพียงช่องเดียว 
ในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายของคะแนนระดับการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ระดับการจัดการความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

การจัดการความรู้ ระดับการจัดการความรู้ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
 1.1 วิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
ในการจัดการความรู้ 

     

 1.2 วิทยาลัยให้ความส าคัญกับความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

 1.3 วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 
การด าเนินการการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

 1.4 ท่านได้บันทึกสิ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

 1.5 ท่านได้จัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

     

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
 2.1 วิทยาลัยมีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดหา 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน การสัมมนา เป็นต้น 

     

 2.2 ท่านได้ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
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การจัดการความรู้ ระดับการจัดการความรู้ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
 2.3 ท่านได้แสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ 
บุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งจากในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัย ตลอดจน
เอกสาร วารสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

     

 2.4 ท่านได้ท าการก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นและน าความรู้ใหม่
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

     

 2.5 ท่านได้จดบันทึกผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

     

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
 3.1 วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลความรู้และสร้างระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา น าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง 

     

 3.2 วิทยาลัยมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของบุคลากรด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรหรือ
บุคคลอ่ืนสามารถน าไปเรียนรู้ได้ 

     

 3.3 ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จไว้
ในรูปของสมุดบันทึกและ/หรือในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

     

 3.4 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ได้ 
จากฐานความรู้ที่วิทยาลัยจัดท าขึ้น 

     

 3.5 วิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อมูลและแนวทาง 
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

     

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
 4.1 วิทยาลัยมีการประมวลข้อมูลความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย 

     

 4.2 วิทยาลัยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลหรือความรู้ที่จัดเก็บไว้ ก่อนที่บุคลากรจะน าไปใช้งาน 

     

 4.3 วิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างละเอียด 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

     

 4.4 ท่านได้น าสรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญข้อดีและข้อควรปรับปรุง 
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การจัดการความรู้ ระดับการจัดการความรู้ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
 4.5 ท่านได้น าข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาสรุป 
หาสาเหตุและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของวิทยาลัย 

     

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
 5.1 วิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ไว้ในที่เดียวกัน
เพื่อสะดวกในการค้นหา เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
งานวิจัย จุลสาร วารสาร เป็นต้น 

     

 5.2 วิทยาลัยได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ ๆ  
ให้บุคลากรได้รับรู้ในหลายช่องทาง 

     

 5.3 วิทยาลัยมีการเวียนหนังสือ ค าสั่ง กฎ กติกา ข้อบังคับ 
หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ 

     

 5.4 ท่านสามารถเข้าถึงความรู้ที่จ าเป็นของวิทยาลัย 
ได้สะดวก รวดเร็ว 

     

 5.5 วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพื่อให้ทุกคนทราบและปฏิบัติได้ 

     

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
 6.1 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับน าความรู้
ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกวิทยาลัยได้ทราบ 

     

 6.2 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับ 
การอบรมหรือสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

     

 6.3 ท่านมีโอกาสสรุปและเผยแพร่แนวคิดที่ได้รับ 
ให้เพื่อนร่วมงานทราบหลังจากเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา 

     

 6.4 ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ 
จากการประชุมกับผู้บังคับบัญชา 

     

 6.5 วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการสอนงานแบบตัวต่อตัว
จากผู้ที่มีความรู้ใหม่ ผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่า 
ให้บุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า 
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การจัดการความรู้ ระดับการจัดการความรู้ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
7. การเรียนรู้ (Learning)  
 7.1 วิทยาลัยมีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปประยุกต์หรือบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์
ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ืองทั่วทั้งวิทยาลัย 

     

 7.2 หน่วยงานของท่านมีการน าความรู้ที่ได้รับจากบุคลากร
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน 

     

 7.3 วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม      
 7.4 ท่านได้น าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน 

     

 7.5 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้
มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียน 
การสอนระบบออนไลน์ของบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพียงช่องเดียว 
ในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายของคะแนนระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
1. ปริมาณงาน (Quantity)  
 1.1 ปริมาณงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับ 
ภาระงานตามกรอบอัตราก าลัง 

     

 1.2 ท่านได้รับมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม      
 1.3 ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด      
 1.4 งานที่ท่านปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ 

     

 1.5 ปริมาณงานที่ท่านปฏิบัติส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย 

     

2. คุณภาพของการปฏิบัติงาน (The quality of work)  
 2.1 ท่านมีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน 

     

 2.2 ท่านมีทักษะ ประสบการณ์ ในการปรับกระบวนการ
ท างานให้งานประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

     

 2.3 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ      
 2.4 งานที่ท่านปฏิบัติสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

     

 2.5 ผลการปฏิบัติงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
3. เวลาของการปฏิบัติงาน (The time of work)  
 3.1 วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

     

 3.2 วิทยาลัยมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 3.3 วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 

     

 3.4 ท่านสามารถจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัติ
ก่อนหลังได้เป็นอย่างดี 

     

 3.5 ท่านอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสุดความสามารถ จนงานแล้วเสร็จทันเวลาตามแผน 
การด าเนินงาน 

     

4. ต้นทุนของการด าเนินงาน (The cost of operations)  
 4.1 ท่านมีความเชื่อม่ันในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย      
 4.2 ท่านมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย      
 4.3 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ      
 4.4 ท่านได้น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

     

 4.5 ท่านปฏิบัติตามนโยบายและช่วยลดต้นทุนให้กับ 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
  



90 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน (ร่าง) คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพียงช่องเดียว 
ในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้ความหมายของคะแนนระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1 
ด้านรูปเล่มของคู่มือ 
1. ขนาดของคู่มือมีความเหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
3. ความถูกต้องของการพิมพ์      
ด้านเนื้อหาของคู่มือ 
1. เน้ือหามีความกระชับ ท าความเข้าใจได้ง่าย      
2. เน้ือหามีความชัดเจนในทุกขั้นตอน      
3. การล าดับขั้นตอนก่อนหลังของเน้ือหา      
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง      
2. สามารถปฏิบัติตามได้      
3. สามารถน าความรู้ให้ค าแนะน าผู้อ่ืนได้      
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คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน ์

ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 

 
 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ค าน า 
 
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดท าข้ึน 
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุน  
การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ดังวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า ยกระดับคุณภาพนวัตกรรม 
การจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
         คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
 

หน้า 
สภาพปัญหาและความจ าเป็นของคู่มือ............................................................................................. 1 
จุดมุ่งหมายของคู่มือ ......................................................................................................................... 1 
การใช้งานโปรแกรม โปรแกรม Zoom Cloud Meetings .............................................................. 2 
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สภาพปัญหาและความจ าเป็นของคู่มือ 
 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา (Coronavirus 2019-nCoV) ในปี   
พ.ศ. 2563 พบว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อผู้ ได้รับเ ช้ืออย่างยิ่ ง   
ท าให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ( Pandemic) เนื่องจาก 
มีการลุกลามและยังไม่แน่ชัดว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดเมื่อใด ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด  
ของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธ์ุใหม่  2019 (COVID-19) (ฉบับที่  2) เมื่ อ วันที่  25 กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  2563 โดยก าหนดให้หน่วยงานในสั งกัดและสถาบันอุดมศึกษาหลีก เลี่ ยงกิจกรรม 
การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหาร  
พิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เ ข้าร่วมออกไปก่อน  
รวมทั้งก าหนดให้ใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน  
รวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียน 
การสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้มีการท างานที่บ้าน  
(Work from Home) ตามมาตรการเ ว้นระยะห่ า งทางสั งคม (Social Distancing) เพื่ อลด 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 

จุดมุ่งหมายของคู่มือ 
 
 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
จะได้สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การใชโ้ปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 
 คู่มือการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud  
Meetings วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยเนื้อหา  
ดังนี ้
 
 ข้อมูลท่ัวไปของโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เป็นโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows,  
MacOS, iOS และ Android ที่สามารถรองรับผู้ เ ข้าใช้งานได้จ านวนมาก จึงเหมาะส าหรับ 
การประชุมออนไลน์หรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 การใช้งานโปรแกรม  Zoom Cloud Meetings แบบ Basic Personal Meeting Free  
สามารถใช้งานได้ 40 นาทีต่อการประชุมในแต่ละครั้ง  หากต้องการใช้งานต่อจะต้องสร้าง 
ห้องประชุมใหม่ 
 ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างสะดวกและมีการเก็บบันทึกข้อมู ลไว้จะต้องมีค่าใช้จ่าย  
ซึ่งสามารถใช้งานได้แตกต่างกันไป ได้ แก่ (1) Pro (2) Business (3) Zoom United Business  
และ (4) Enterprise 
 
 การลงโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 1. ค้นหาโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ผ่าน Brower Google Chrome 
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 2. Download โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ผ่าน Brower Google Chrome 

 
 
  รอโปรแกรมท าการติดตั้ง 
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 วิธีการใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มี 2 วิธี ได้แก่ 
 1. Join a Meeting ส าหรับกรณีได้รับ Meeting ID จากผู้อื่น 
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 2. Sign In กรณีที่เป็นเจ้าของห้อง มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 กรอก Email ที่สมัครใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
  2.2 ใส่รหัสผ่าน 
  2.3 ท าการ Sign In 

 
 
 แนะน าเมนูในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 เมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม 
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 การตั้งค่าไมโครโฟนและกล้องวีดีโอ 

 
 
 การตั้งทั่วไปส าหรับการใช้งาน 
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 การจัดการด้านความปลอดภัย 

 
 
 การอนุญาตให้เข้าร่วมห้องประชุม 
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 แสดงจ านวนผู้ร่วมประชุมและการจัดการห้องประชุม 
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 การก าหนดการแชร์หน้าจอ 
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 การบันทึกการประชุม 

 1. กดปุ่ม  
 2. เลือกเมนู Record เพื่อบันทึกการประชุม 

 
 
 เมื่อสิ้นสุดการประชุม 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 

ชื่อ-สกุล  

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  

กลุ่ม CIM Support 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง-เขต ดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02 – 160 – 1182 – 3 
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