
1Journal of Rajanagarindra January - June  2019

ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Participatory Knowledge Management System : 

Training course of Sufficiency Economy of Rajabhat Rajanagarindra University

สายฝน เสกขุนทด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Abstract

 This study was aimed to 1) develop participatory knowledge management system and 2) study the satisfaction 

and the results of using participatory knowledge management system. The participants were 175 trainees from 5 

curriculums including 1) Curriculum for members of the sufficiency economy learning center and the Royal  

Development Projects; outstanding district level 2) Curriculum home-based self-care for self-reliance according to 

the philosophy of sufficiency economy 3) Curriculum natural farming development according to the philosophy of 

sufficiency economy 4) Curriculum leadership program for sufficiency economy driving to create new national  

security supporting the entry into the ASEAN community and 5) Curriculum 9-steps ladder theory for sufficiency, 

wealth and sustainability (35 trainees for each curriculums). Research tools were 1) fanpage facebook, satisfaction 

questionnaire, questionnaire of using knowledge management system. The statistics employed were mean, standard 

deviation. The research results showed that: Development of participatory knowledge management system:  

sufficiency economy training course by integrating the ADDIE model with the 7-Step Knowledge Management 

Process; as follows:

 1. A: Analyze; This is a collection of knowledge management information. The sufficiency economy knowledge 

was both tacit knowledge and explicit knowledge. There were a sub-procedure including 1) knowledge identification; 

The knowledge content for developing a participatory knowledge management. 2) knowledge creation and  

acquisition; Tools used include: (1) Community of Practice: CoP (2) After Action Review: AAR (3) Dialogue 3) Knowledge 

Codification and Refinement; by improving knowledge in the form of document format, animation, and stills.

 2. D: Design; The knowledge structure is processed and refined in fanpage facebook.

 3. D: Development; The development and storage of knowledge in the fanpage facebook. 

 4. I: Implement including knowledge sharing, learning and completion of the system which was assessed by 

the satisfaction of 175 users. The satisfaction of the knowledge management system was at the high level. 

 5. E: Evaluation; It was found that the samples have the behaviors as a whole at a very high level including 

the morality, the immunity, the knowledge and the moderation. On the other hand, The rationality has the behaviors 

at the high level. 

Keywords : Participatory Knowledge Management System, sufficiency economy, Training Course



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 25622

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 2) ศึกษาความพึงพอใจ และผลการใช้ระบบ 

การจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้าอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรอบรมสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ระดับอ�าเภอดีเด่น 2) หลักสูตรหมอวิถีบ้านๆ เพื่อการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักสูตรผู้น�า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

สร้างความมั่นคงใหม่แห่งชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) หลักสูตรทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลักสูตรละ 

35 คน รวม 175 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 3) แบบสอบถามผลการใช้ระบบการ

จัดการความรู้ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ และ S.D. การพัฒนาระบบใช้ ADDIE Model กับกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้

 1. การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล (A: Analyze) เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งความรู้ที่ฝังอยู่ในคน และความรู้

เด่นชัด มีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ คือการก�าหนดเนื้อหาความรู้ส�าหรับการพัฒนาระบบจัดการความรู้แบบ มีส่วนร่วม 2) การ

สร้างและแสวงหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) ชุมชนนักปฏิบัติ (2) วิธีการทบทวนหลังปฏิบัติ (3) เปิดเวที การเสวนา 3) การประมวล

และกลั่นกรองความรู้ โดยการปรับปรุงองค์ความรู้ ในรูปแบบเอกสาร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 

 2. การออกแบบระบบ (D: Design) ได้แก่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยวางโครงสร้างความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรอง

ไว้ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 

 3. การพัฒนาระบบ (D: Development) ได้แก่ การพัฒนาและจัดเก็บความรู้ไว้ในแฟนเพจ เฟซบุ๊ก 

 4. การน�าไปใช้เพื่อทดสอบระบบ (I: Implement) ได้แก่ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ และทดสอบความสมบูรณ์

ของระบบโดยผู้เข้าอบรม 175 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 5. การประเมินผลการใช้ระบบ (E: Evaluation) พบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤติกรรมภาพรวมในระดบัมากทีส่ดุ ด้านทีม่รีะดบัพฤตกิรรม

มากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านความพอประมาณ ส่วนด้านความมีเหตุผลมีพฤติกรรม

ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ : ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรฝึกอบรม

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ทรงวางแผนพัฒนา  

ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�าเนินการตามพระราชด�าริ ปัจจุบัน 

มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจ�านวน 4,447 โครงการ 

(ส�านักงาน กปร., ข้อมูล ณ 21 สิงหาคม 2558) กระจายอยู่ใน 

ทกุจงัหวดัของประเทศไทย นบัเป็นฐานรากทีม่ัน่คงของคนไทยและ

สร้างความกนิดีอยูด่แีก่ประชาชนอย่างยัง่ยนื เศรษฐกิจพอเพยีงเป็น

หนึ่งในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 

ทีท่รงพระราชทานแก่ประชาชน ชาวไทยให้น�าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างครอบครัว ชุมชน 

ให้พึ่งตนเอง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาททั้งเชิง

วิชาการและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาตามแนวการพัฒนา 

ที่ ย่ั ง ยืน โดยเป ้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable  

Development Goals : SDGs) ซึง่เป็นกรอบทศิทางการพัฒนาของ

โลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติ 

(United Nations : UN) ก�าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ที่

ส้ินสุดเม่ือเดือนสิงหาคม 2558 ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของ

ประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2573 

ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ได้แก่ ขจัดความยากจน ขจัดความ

หิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษามีคุณภาพ 

อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม ความเท่าเทียมทางเพศ การบริหาร

จัดการน�้าและการสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได ้

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหล่ือมล�้า เมืองและการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จาก

มหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศ

ทางบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Thailand, 2015) ปัญหาใน

ปัจจุบัน คือความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้มีอยู่กระจัดกระจาย  



3Journal of Rajanagarindra January - June  2019

ซึง่ประกอบด้วย ข้อเทจ็จรงิ ความคดิเหน็ ทฤษฎ ีหลกัการและกรอบ

แนวคดิต่างๆ รวมถงึทกัษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึง่ใช้

เพื่อการตัดสินใจและการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ชีวิตส่วนตัวหรือ 

การท�างานองค์กร ต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ

ในเรื่องต่างๆ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดว่าจะท�าอย่างไรจะสามารถใช้

ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2552) จากข้อมลูต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ท�าให้

มีข้อมูลจัดเก็บอยู่จ�านวนมาก และต้องจัดให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ

เข้าถึงง่าย ทันต่อการใช้งาน คนไทยเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกับสาระส�าคัญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความ

ระมดัระวงัเกีย่วกบัความสมดลุด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นล�าดับขั้น” 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด�ารงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง

ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง 

สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก 

ยุคโลกาภิวัตน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่

ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” มีความหมายว่า “ฅน ของ 

พระราชา” ท่ีจะท�างานตามรอยพระยคุลบาทของพระองค์ท่าน เพือ่

สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดม่ันอุดมการณ์ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริม

สร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง

มัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ�ารงุรกัษา 

การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ

และยั่งยืน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร์ มีเป้าหมายท่ีจะมุ่งม่ันเดินตามรอย เบื้อง 

พระยุคลบาท มปีณธิานมุ่งสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยท้องถ่ินของพ่อ” 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบันศึกษา พัฒนา วิจัย จัดการความรู้ 

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ 

ลงสู่การปฏิบัติ เผยแพร่สู ่ประชาชนในท้องถิ่นและนานาชาติ” 

ในการด�าเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

หลักสูตรอบรมสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ   

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ระดับอ�าเภอดีเด่น หลักสูตร หมอ 

วิถีบ้านๆ เพื่อการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรผู้น�าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อความมั่นคงใหม่แห่งชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นต้น 

ทัง้น้ีในระยะ 5 ปีทีผ่่านมามผีูผ่้านหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นจ�านวน

มาก แต่ปัญหาคือ องค์ความรูด้้านหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

และความรู้เฉพาะทางของหลักสูตรฝึกอบรมนั้นๆ กระจัดกระจาย 

ไม่เป็นระบบ จึงต้องการพัฒนาระบบเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้

เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงรวมทัง้รายละเอยีดของหลักสูตรฝึกอบรมดงักล่าว 

โดยระบบการจดัการความรูนี้เ้ป็นการน�าเสนอให้ผูส้นใจได้น�าความรู้

ต่างๆ ทีไ่ด้จดัเกบ็รวบรวมไว้ เพือ่สะดวกในการค้นหาความรู ้ใช้งาน

ได้ง่ายสะดวก และให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ซึ่ง

การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือที่ดึงเอาพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์

ออกมาท�าประโยชน์ โดยท่ีพลังสร้างสรรค์นั้นอยู ่ที่ปฏิสัมพันธ ์

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างมนษุย์ การจดัการความรูจ้�าเป็นต้อง มกีารเอือ้

อ�านวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ท�างานด้วยกัน 

ทัง้ทีอ่ยูใ่นองค์กรหรอืชมุชนท้องถิน่เดียวกัน และต่างองค์กรหรอืต่าง

ชุมชนท้องถิ่นให้ช่วยกันปรับปรุงวิธีท�างานได้ดีขึ้นตลอดเวลา 

(วิจารณ์ พานิช, 2546) การจัดการความรู้ คือกระบวนการที่เป็น

เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของบุคคล กลุ่มบุคคล 

องค์กร ชุมชนท้องถิ่น หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล องค์กรหรือ

ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้การได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี รวมถึงผลส�าเร็จของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

รวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงใช้แนวทาง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  

Research : PAR) ซึ่งถือว่าเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ชมุชนอย่างแท้จรงิ เป็นระเบยีบวธิวีจิยัทีบ่รูณาการกจิกรรมของการ

ศกึษาเชงิลกึ การศกึษาเชงิวชิาการ และการลงมอืปฏบิตัโิดยรวบรวม

ข้อมลูทัง้ทางด้านปรมิาณและคณุภาพทีช่่วยให้ผูว้จิยัสามารถศึกษา

การเปล่ียนแปลงของชมุชน และสังคมและแก้ไขปัญหาตามวตัถขุอง

งานวิจัยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไป

พร้อมกัน (White, Suchowierska & Campbell, 2004) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูแ้บบมส่ีวนร่วมหลกัสตูรฝึกอบรมด้านเศรษฐกจิพอเพยีงของ

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย

ประมวลกระบวนการจัดการความรู้ (knowledge process) จาก

การศกึษากรอบความคดิของ การจดัการความรูข้องนกัวชิาการด้าน

การจัดการความรู้หลายๆ ท่าน อาทิ Laudon & Laudon (2002) 

ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิต (2548) บุญดี บุญญากิจ และคณะ 

(2548) เป็นต้น น�ามาบูรณาการกับวิธีการพัฒนาระบบการจัดการ
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ความรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษารวบรวม

ข้อมลู การออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การทดสอบการพฒันา

ระบบ และการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้ โดยใน 

ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยน�ากระบวนการจัดการ

ความรู้ ซ่ึงได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้  

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ

เข้าถงึความรู ้การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้และการเรียนรู ้โดย

เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคเีครือข่ายทกุภาคส่วนเพือ่

ให้ได้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรม

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่มี

ความเหมาะสม และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู ้

แบบมส่ีวนร่วมและผลการใช้ระบบการจดัการความรูแ้บบมส่ีวนร่วม

ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  

ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้ และการมีคุณธรรม

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 1. การจัดการความรู้

 การจัดการความรู้ (knowledge management : KM)  

คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ 

ความรูใ้นองค์กร โดยพฒันาระบบจากข้อมลูไปสูส่ารสนเทศ เพือ่ให้

เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้และเกิด

การเรียนรูภ้ายในองค์กร รวมถงึองค์ความรูท้ีม่อียูใ่นส่วนราชการซึง่

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้

เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้

องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่ง Carla O’Dell and 

Grayson (1998) กล่าวว่า การจดัการความรูเ้ป็นกลยทุธ์ทีท่�าให้คน

ได้รับความรู้ที่ต้องการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งช่วย

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและน�าความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับและ

ปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์การ บุญดี บุญญากิจ และคณะ 

(2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการน�าความรู้ที่มี

อยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่าน

กระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และ 

ใช้ความรู้ เป็นต้น

 วิจารณ์ พานิช (2546) ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การ

จัดการความรู้” คือ ส�าหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ 

เพือ่การบรรลเุป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลเุป้าหมาย

ของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา

องค์กรไปเป็นองค์กรเรยีนรู ้และบรรลคุวามเป็นชมุชน เป็นหมูค่ณะ 

ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท�างาน การจัดการความรู้เป็นการ

ด�าเนินการอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ (1) การก�าหนดความรู้หลัก

ทีจ่�าเป็น (2) การเสาะหาความรูท่ี้ต้องการ (3) การปรบัปรงุ ดดัแปลง 

หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งาน (4) การประยุกต์

ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน (5) การน�าประสบการณ์จากการ

ท�างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ และ (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” 

และ “แก่นความรู้” ส�าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชือ่มโยงมากขึน้ เหมาะต่อการใช้งานมากยิง่ขึน้ 

โดยที่การด�าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้

ทีเ่กีย่วข้องเป็นทัง้ความรูท้ีชั่ดแจ้ง (explicit Knowledge) อยูใ่นรปู

ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป และความรู ้ 

ฝังลึก (tacit Knowledge) อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการ

ปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ�านวนหน่ึงท�าร่วมกัน

ไม่ใช่กิจกรรมที่ท�าโดยคนคนเดียว 

 2. กระบวนการจัดการความรู้ 

 เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู ้  

หรอืการจดัการความรูท้ีจ่ะเกดิขึน้ภายในองค์กร มีทัง้หมด 7 ข้ันตอน 

(วิจารณ์ พานิช, 2546) ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณา

ว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จ�าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง 

อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น  

การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่า 

ก�าจดัความรูท้ีใ่ช้ไม่ได้แล้ว 3) การประมวลและกล่ันกรองความรู ้เช่น 

ปรบัปรงุรปูแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดยีวกนั ปรบัปรงุ

เนื้อหาให้สมบูรณ์ 4) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวาง

โครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น

ระบบในอนาคต 5) การเข้าถึงความรู้ ท�าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้

ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เว็บบอร์ด เป็นต้น 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ กรณีเป็น  

explicit Knowledge จัดท�าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือกรณีเป็น tacit Knowledge จัดท�าเป็นระบบทีม

ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น และ 7) การเรียนรู้ ควรท�าให้

การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
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องค์ความรู้ การน�าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์

ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 3. ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม

 ระบบการจดัการความรูแ้บบมส่ีวนร่วม เกดิจากการบรูณาการ

ระหว่างการพัฒนาระบบตามรูปแบบแอดดี (ADDIE Model) หรือ

แบบจ�าลอง ADDIE (Richey, Klein, & Tracey, 2011) เป็นโมเดล 

5 ขั้นตอนกับกระบวนการจัดการความรู้ซึ่ง 7 ขั้นตอน เกิดเป็น 

ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนหลัก  

7 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

  3.1 การวิเคราะห์ศึกษารวบรวมข้อมูล (A : Analyze) 

รายละเอียดการวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้

   3.1.1  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

จ�าเป็นในการจดัการความรู ้ได้แก่ จดัการเรยีนรูใ้นหลักสตูร รายวิชา 

หรือเนื้อหาอะไร เป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบหรือแบบผสมผสาน 

(blended learning) เป็นต้น

   3.1.2  การวิเคราะห์เน้ือหา หรือกิจกรรมของ 

บทเรียน ผู้ออกแบบในขั้นนี้คือผู้จัดการเรียนรู้ด�าเนินการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมน้ันสอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ โดยขัน้ตอนการวเิคราะห์

เนื้อหา ทุกหัวเรื่องย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จดัล�าดบัและจดักลุม่เนือ้หาเพือ่แบ่งเป็นหัวเรือ่งย่อยๆ ตามปรมิาณ

ของเนือ้หา และจดัล�าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หาแต่ละหวัเรือ่งย่อย

   3.1.3  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์

เกี่ยวกับข้อมูลผู้เรียน เช่น ระดับชั้น อายุ ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้ได้

บทเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

   3.1.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ โดยก�าหนดวัตถ ุ

ประสงค์ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

   3.1.5  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ได้แก่ อปุกรณ์

สนับสนุนการเรียนของผู้เรียน เช่น จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ความเรว็ของระบบเครอืข่ายและช่องทางการสือ่สาร เป็นต้น มขีัน้ตอน

ย่อยท่ี 1 การบ่งชีค้วามรู ้(knowledge identification) ขัน้ตอนย่อย

ที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู ้ (knowledge creation  

and acquisition) และขัน้ตอนย่อยที ่3 การประมวลและกลัน่กรอง

ความรู้ (knowledge codification and refinement) 

  3.2 การออกแบบระบบ (D : Design) เป็นขั้นที่ต้อง

ประสานระหว่างสิ่งท่ีเป็นนามธรรมจากข้ันวิเคราะห์โดยการแปลง

ความคดิและน�าเสนอเป็นรปูธรรม เช่น การออกแบบ บทด�าเนนิเรือ่ง 

(storyboard) การเขียนผังงาน (flowchart) มีขั้นตอนย่อยที่ 4  

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization)

  3.3  การพฒันาระบบ (D : Development) เป็นขัน้ตอน

ของการลงมือปฏิบัติการสร้างบทเรียนตามผล การออกแบบจาก 

ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญ 

เช่น นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักคอมพิวเตอร์ผู ้ดูแล 

และจัดการระบบการจัด การเรียนการสอน (LMS : Learning  

Management System) โดยมีระบบย่อยที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

(knowledge access)

  3.4  การน�าไปใช้เพื่อทดสอบระบบ (I : Implement) 

การน�าไปใช้เป็นการน�าระบบการจัดการความรู้ที่ผ่านการพัฒนาใน

รูปของส่ือดิจิทัล เผยแพร่บนระบบเครือข่าย (network) เพื่อให ้

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายได้เรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในขั้น

ตอนนีจ้�าเป็นต้องเกบ็ข้อมลู รวบรวมความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และ

ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการความรู้เพื่อ

การปรับปรุงต่อไป โดยมีขั้นตอนย่อยที่ 6 การแบ่งปันและแลก

เปล่ียนความรู้ (knowledge sharing) และขั้นตอนย่อยที่ 7 การ

เรียนรู้ (learning)

  3.5 การประเมินผลการใช้ระบบ (E : evaluation) 

เป็นการประเมนิการจัดการความรูแ้บบมส่ีวนร่วม ด้านความรู ้ด้าน

ทักษะและด้านเจตคติ

 4. ความรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก

 เฟซบุ๊ก (facebook) คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (social network sites) ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกได้ว่า 

เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด ถูกก่อตั้งโดย มาร์ก  

ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Elliot Zuckerberg) เปิดใช้งานเมื่อ 4 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ด�าเนินงานและมีเจ้าของคือ 

บริษัท เฟซบุ๊ก (Facebook, Inc.) ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว 

เพิม่รายชือ่ผูใ้ช้อืน่ในฐานะเพือ่นและแลกเปลีย่นข้อความ รวมถงึได้

รบัแจ้งโดยทนัทเีมือ่พวกเขาปรบัปรงุข้อมลูส่วนตวั โดยผูเ้ป็นสมาชกิ

ของเฟชบุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตัว ส�าหรับแนะน�าตัวเอง 

ติดต่อสื่อกับเพื่อน ทั้งเเบบข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ โดยผู้ใช้

สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ในเฟชบุ ๊ก 

คณุสมบตัทิีส่�าคญัของเฟซบุก๊ คอื การสร้างเครอืข่าย ดงันัน้ จดุเน้น

ของเฟซบุก๊ทีจ่ะน�ามาใช้ในการจดัการเรยีนรู ้คอื การสร้างเครอืข่าย

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งในและนอกสถานศึกษา การใช้งาน 

เฟซบุ๊กแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ข้อมูลส่วนตัว (profile) กลุ่ม 

(group) และหน้า หรือแฟนเพจ (fanpage) 

 5. ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 สนัสกฤต มนุโีมไนย (2551) ท�าวจิยัเรือ่ง ความรู ้ความเข้าใจ

และการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการด�าเนินชีวิต : 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่มี

การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกับปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน  
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ระดับสูง และมีการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนิน

ชวีติอยู่ในระดบัมาก ฉนัทนา วิรยิเวชกลุ (2552) วจิยัเรือ่ง การจดัการ

ความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องภาวะโลกร้อนระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการในการจัดการความรู้ในการเรียน 

การสอนเรือ่งภาวะโลกร้อนระดบับณัฑิตศกึษาควร ประกอบด้วย 6 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การสืบค้น

ความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บความรู ้

ขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล 

ความรู ้ เป็นการวดัและประเมนิผล หลงัจากการจดัการความรูเ้สรจ็

สิ้นลง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การประเมินผลความรู้ 2) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) การประเมินผลทัศนคติ พรพรรณ์  

เกตปุระกอบ และสพุจน์ นติย์สวุฒัน์ (2553) ท�าวจิยัเรือ่ง ระบบการ

จัดการองค์ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รวบรวมและพฒันาความรูเ้ก่ียวกบัเศรษฐกจิพอเพยีงจากแหล่งต่างๆ 

ด้วยการจดัการความรู ้โดยใช้การจดักลุม่ผลลพัธ์จากการสบืค้นเป็น

หมวดหมู่ จากโปรแกรม PHP และ ใช้ MySQL ในการจัดการฐาน

ข้อมูล ให้มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานง่าย จะประกอบด้วย ผู้ใช้งาน  

ผู ้ดูแลระบบ ผู ้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการน�าความรู ้ที่ซ่อนเร้นจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญในเร่ืองของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ และ

สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ 

สามารถจดัการความรูเ้กีย่วกบัการน�าเสนอบทความ การแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งผู้ใช้สามารถน�าไปใช้ได้โดยง่าย จากการประเมินความ 

พึงพอใจของระบบการจัดการองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูท่ีร่ะดบั 

4.30 ความพงึพอใจในระดบัดปีระโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้ระบบผู้ใช้

งานสามารถน�าไปใช้ในการจดัการความรูอ้อนไลน์ได้ พร้อมทัง้ระบบ

มคีวามยดืหยุน่สงู รองรบัการท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อมรชยั 

ชัยชนะ (2554) ท�าวิจัยเรื่อง ระบบ การจัดการความรู้เรื่องการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีคร ูโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างและหาคุณภาพ

ของระบบการจัดการความรู้เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ การศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติการ

ฝึกสอนหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานศึกษาน�ามาอภิปรายปัญหาและ

สัมมนาร่วมกันเพื่อแนวทางการแก้ไขมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้

ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู 1 และ 2 การบริหารจัดการด้าน ครุศาสตร์วิศวกรรม 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 และสัมมนาการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 และ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สาขาวิชา

ครศุาสตร์วศิวกรรม คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีสอนในรายวิชาเกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละสมัมนาการสอน 7 คน เครือ่งมอื

ในการวิจัยสร้างจากโปรแกรมเวิร์ดเพรสส์ รุ่น 3.1.4 และใช้ฐาน

ข้อมูล MySQL ประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 

ประเมินคุณภาพ 4 ด้าน คือ ด้านการตรงตามความต้องการของ 

ผู้ใช้ระบบ ด้านการท�างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ ด้านความง่าย

ต่อการใช้งานระบบ และด้านการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูใน

ระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมิน

คุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับระบบจัดการความรู้เรื่องการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู วเิคราะห์ตามรายการประเมนิ 32 รายการ 

มเีกณฑ์คณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 11 รายการ และ มเีกณฑ์คณุภาพ

อยูใ่นระดบัด ี21 รายการ ซึง่ผลการประเมนิคณุภาพของระบบมค่ีา

เฉลีย่รวมเท่ากบั 4.43 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.61 

แสดงว่าระบบการจดัการความรูเ้รือ่งการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

มคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ีส่วนพทิกัษ์ พรหมเจริญ (2559) ท�าวจิยัเรือ่ง 

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองสาริกา 

ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา

และอปุสรรคในการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิ

ชีวิตประจ�าวันของกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองสาริกา คือ 

ประชาชนยังขาดความรู ้และความเข้าใจเรื่องการน�าปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และข้อเสนอแนะ

ที่พบว่ามีความถี่มากที่สุด คือ จัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที ่

ทีป่ระสบความส�าเร็จในการน�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนั สมาชกิส่วนใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเข้าใจสงู 

โดยหลงัจากการศกึษาได้ประเมนิความรูค้วามเข้าใจเรือ่งปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงปรากฏว่ากลุ ่มสมาชิก ส่วนใหญ่มีความรู ้ว่า 

ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

พออยู่พอกิน มีความรู้ว่าความพอประมาณ คือ การมีความพอดีต่อ

ความจ�าเป็นในครอบครวั มคีวามรูว่้าความมีเหตมีุผล คอื การตัดสินใจ

โดยเปรยีบเทยีบข้อมลูต่างๆ มคีวามรูว่้าการมภีมูคิุม้กนัคอื การเตรยีม

ตวัรบัการเปลีย่นแปลง มคีวามรูว่้าการมคีวามรู ้คอื การเข้าฝึกอบรม

เกี่ยวกับอาชีพที่ท�า มีความรู้ว่าการมีคุณธรรม คือ การท�างานอย่าง

ขยันขันแข็ง และการมีความอดทนและแบ่งปันเพื่อนบ้าน โดยกลุ่ม

สมาชิกมีความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาดูงานโดยรวมอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.51) ผลการประเมนิความคิดเหน็ต่อการส่งเสรมิ

การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

สรปุได้ว่า ภาพรวมหลังการส่งเสรมิการน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันสมาชิกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.06) และชนิกานต์ เพชรงาม (2560) ท�าวิจัยเรื่อง 

แนวทาง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ : เทคนิคเดลฟาย โดยรวบรวมความคิดเห็นของ 

ผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน 8 คน  
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 3 รอบ ผลการศึกษาพบว่า 

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ จะพิจารณาอัตราการเติบโตตามก�าลังความ

สามารถขององค์การ เน้นการสรรหาภายใน และคัดเลือกบุคลากร

โดยพิจารณาค่านิยม ทัศนคติ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 

ส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง

กับแผนธุรกิจขององค์การ รวมถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรม

จริยธรรมจิตสาธารณะ และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิต ตลอดจนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการองค์การ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม และองค์การควร

ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ปัญหาหนี้สิน

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด พบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและ

หลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมี 

พระราชด�าริชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา

โดยตลอด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานของรัฐมวิีสยัทศัน์ “เป็นสถาบนั 

ศกึษา พฒันา วจิยั จดัการความรู ้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงตามแนวพระราชด�าริ ลงสู่การปฏิบัติ เผยแพร่สู่ประชาชน

ในท้องถิ่นและนานาชาติ” จึงพยายามผลักดันและขับเคล่ือนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการน�าความรู้จาก

แหล่งต่างๆ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง จ�านวน 5 หลกัสตูร ดังนัน้ผูว้จิยัจงึพฒันาระบบการจดัการ

ความรู้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยี โดยระบบการจดัการ

ความรู ้นี้ได้จัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่กระจายความรู้ดังกล่าว 

ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และแฟนเพจ เฟซบุก๊ ซึง่สะดวกในการเข้าถงึ

เพื่อค้นหาความรู้ และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันเศรษฐกิจ 

พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 5 หลักสูตร 

หลักสูตรละ 35 คน รวม 175 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีของ

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และวิธีสุ่มอย่าง

ง่าย (simple random sampling)

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แฟนเพจ เฟซบุ๊ก 

(fanpage facebook) ซึ่งใช้ส�าหรับการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูแ้บบมส่ีวนร่วม : หลกัสตูรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วน

ร่วม จ�านวน 15 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม ผลการใช้ระบบการ

จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 1 ฉบับ รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล  ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการ

มคีวามรู ้และด้านการมคีณุธรรม ประเมนิความเทีย่งตรงด้านเนือ้หา 

(content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน โดยใช้เทคนิค 

IOC (Index of Item Objective Congruence) คือ ถ้าข้อใดมีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงว่าข้อค�าถามน้ันวัดได้ตรงตามจุด

ประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น ซึ่งถือว่าข้อค�าถามข้อนั้นสามารถ

น�าไปใช้สอบถามกลุม่เป้าหมายจริงได้ หลงัจากนัน้ น�าแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้กับผู้ที่เข้ามาใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 

: หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงที่ระบบยังไม่เปิด

ใช้อย่างเป็นทางการ โดยผูใ้ช้ระบบจะเป็นผูที้ม่คีณุลักษณะคล้ายกลุม่

ตัวอย่างจริง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ล้วน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ, 2538) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจและแบบสอบถามผลการใช้ระบบการจัดการความรู้

แบบมีส่วนร่วมทั้งฉบับ เท่ากับ .916 และ .954 ตามล�าดับ จึงจัด

พมิพ์แบบสอบถามฉบบัจรงิเพือ่น�าไปใช้จรงิกบักลุ่มตวัอย่าง และได้

เผยแพร่ระบบการจัดการความรูแ้บบมส่ีวนร่วมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

(electronic media) และแฟนเพจ เฟซบุ๊ก (fanpage facebook) 

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามวันและเวลาที่สถาบันเศรษฐกิจ 

พอเพียงก�าหนด เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตนเองและทีมงานนักวิจัยได้แบบสอบถาม 

กลับคืน ร้อยละ 100 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็น 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะที ่1 ระยะการฝึกอบรม โดยสถาบนัเศรษฐกิจพอเพยีง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง จ�านวน 5 หลักสูตร โดยรูปแบบการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ การท�ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดดังนี้ 

 1)  หลักสูตรอบรมสมาชิกศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารริะดบัอ�าเภอ จดัอบรมระหว่าง

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2559 เนื้อหา ได้แก่ การเป็นศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบท่ีประสบความส�าเร็จด้านการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 2)  หลักสูตรหมอวิถีบ้านๆ เพ่ือการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-26 

กุมภาพันธ์ 2560 เนื้อหา ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการพึ่งตนเองแบบบ้านๆ กายวิภาคศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและ
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สรรีวทิยาเบือ้งต้นของการเคลือ่นไหว เส้นประธาน 10 เพือ่การนวด

อย่างถูกวธิ ีการนวดขัน้พืน้ฐาน (แบบเชลยศกัดิแ์ละแบบราชส�านกั) 

การท�าลูกประคบสมุนไพร การประคบ และการอบสมุนไพร

 3)  หลกัสตูรการพฒันากสกิรรมธรรมชาตติามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2560 

เนื้อหา ได้แก่ กสิกรรมธรรมชาติเพื่อความ ม่ังคั่ง ม่ันคงของชีวิต 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การท�าแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียง

 4)  หลกัสตูรผูน้�าการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความ

มั่นคงใหม่แห่งชาติ จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 

2560 เนือ้หา ได้แก่ การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สร้างความ

มั่นคงใหม่แห่งชาติ หลักการทรงงาน และถอดรหัสพระมหาชนก 

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงตามรอยพระราชา การจดัการดนิ การจัดการน�า้ 

การจัดการป่า ตามศาสตร์พระราชา กระบวนการกู้ชาติด้วยศาสตร์

พระราชา ปฏบัิตกิารฐานฅนรกัษ์แม่ธรณ ีฐานฅนมนี�า้ยา ฐานฅนรกัษ์

สุขภาพ และกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงใหม่แห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน

 5)  หลกัสตูร ทฤษฎบีนัได 9 ขัน้ สูค่วามพอเพยีง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื 

จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เนื้อหา ได้แก่ หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีบันได 9 ข้ัน 

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานและการประยุกต์  

(4 พอ : พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น กิจกรรมปฏิบัติ ได้แก่  

การปลกูผกัสวนครวั การปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) แนวคดิ

เกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพยีงขัน้ก้าวหน้าและการประยกุต์ (การท�าบญุ 

ท�าทาน การเก็บรักษา การขาย การสร้างเครือข่าย การท�าบุญ

ตักบาตร การถนอม อาหาร การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง

เครือข่าย)

 ผู ้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการองค์ความรู ้เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง โดยน�าความรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์

ชาวบ้าน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  

เป็นความรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ และ

ความรู ้เด่นชัด ความรู ้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและ

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ หลังจากน้ันผู้วิจัย ได้วางโครงสร้าง 

ความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้วตามล�าดับหัวข้อที่

ก�าหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพร้อมส�าหรับการเก็บความรู้ไว้

ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ซึ่งในที่นี้การจัดความรู้

ให้เป็นระบบ (knowledge organization) รวมถงึการเตรยีมรปูภาพ

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยก�าหนด 

การน�าเสนอระบบการจัดการความรู ้แบบมีส่วนร่วมจนครบทั้ง  

5 หลักสูตร

 ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกแฟนเพจ ซึ่งเป็น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว โดย

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (google form) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อ

ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบฯ ด้วยการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ 

 ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกแฟนเพจ ซึ่งเป็น 

ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกจิพอเพียงดงักล่าว โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบ การจัดการความรู้

แบบมส่ีวนร่วมด้านความพอประมาณ  ด้านความมเีหตผุล ด้านการ

มีภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านการมีคุณธรรม 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อหา 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยก�าหนด

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผู้ใช้ระบบฯ 

มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผู้ใช้ระบบฯ 

มีความพึงพอใจในระดับน้อย

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ผู้ใช้ระบบฯ

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.19 หมายถึง ผู้ใช้ระบบฯ 

มีความพึงพอใจในระดับมาก

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 หมายถึง ผู้ใช้ระบบฯ 

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

  4.2 วิเคราะห์ผลการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยก�าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.20-4.00 หมายถึง แสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับมากที่สุด (ท�าทุกครั้ง)

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.41-3.19 หมายถึง แสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับมาก (ท�าเป็นส่วนใหญ่)

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.61-2.40 หมายถึง แสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับปานกลาง (ท�าบ้างเป็นบางครั้ง)

   ค่าเฉล่ียระหว่าง 0.81-1.60 หมายถึง แสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับน้อย (ท�าบ้าง)

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.80 หมายถึง ไม่แสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัตินั้นเลย (ไม่เคยท�าเลย)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ระบบการจัดการความรู้แบบมี 

ส่วนร่วม : หลกัสตูรฝึกอบรมด้านเศรษฐกจิพอเพยีงของมหาวทิยาลยั
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ราชภัฏราชนครินทร์ ซ่ึงเกิดจากการบูรณาการระหว่างการพัฒนา

ระบบตาม ADDIE Model กับกระบวนการจดัการความรู ้7 ขัน้ตอน 

โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

 1. การวิเคราะห์ศึกษารวบรวมข้อมูล (A : Analyze) การ

ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยน�าความรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นความรู ้ท่ีฝังอยู ่ในคน เป็นความรู ้จาก

ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ และความรู้เด่นชัด 

ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล โดยรวบรวมและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ 

ดังนี้

 ขั้นตอนย่อยที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คือการก�าหนดเนื้อหาความรู้

ส�าหรับการน�ามาพัฒนาระบบจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

เนือ้หาจากหลกัสตูรฝึกอบรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จ�านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรอบรมสมาชิกศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ระดับ

อ�าเภอดีเด่น (2) หลักสูตรหมอวิถีบ้านๆ เพื่อการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) หลักสูตรการพัฒนากสิกรรม

ธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) หลักสูตรผู้น�า

การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ความมัน่คงใหม่แห่งชาตริองรบั

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (5) หลักสูตรทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความ

พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 ขัน้ตอนย่อยที ่2 การสร้างและแสวงหาความรู ้การสร้างและ

แสวงหาความรู้ เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยมีส่วนร่วมในฐานะผู้จัดการอบรม 

วิทยากร และสังเกตการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ อาคาร

สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 2 และพื้นที่ของสถาบันเศรษฐกิจ 

พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หัวไทร อ.บางคล้า 

 จ. ฉะเชิงเทรา เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาความรู้ ได้แก่ (1) 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) โดยสร้าง 

เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างผู้เข้ารับการอบรม  

ผู้จัดการฝึกอบรม รวมท้ังวิทยากร สร้างความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน (2) 

โดยใช้วิธีการทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ใน

ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ของทุกวัน (3) เปิดเวที การเสวนา (dia-

logue) เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อื่นที่มีความรู้

และประสบการณ์มากกว่า ท�าให้สมาชกิเหน็ภาพทีม่บีรบิทใกล้เคยีง

กัน และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น (4) การเล่าเรื่อง (story 

telling) เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่มีประสบการณ์การน้อมน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติแล้วประสบผลส�าเร็จ 

หรือพบปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ “เรียนรู้ 

ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง” และ (5) เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist) 

เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจและ

แบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันความส�าเร็จให้เพือ่นสมาชกิได้รบัทราบ 

และจับคู่เป็นเพื่อนกันเพื่อคอยให้ค�าแนะน�าปรึกษากัน 

 ขั้นตอนย่อยที่ 3 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู้วิจัย

ได้ประมวลและกลั่นกรองความรู ้ที่รับจากวิทยากร การเสวนา 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการปรับปรุงองค์

ความรู้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง ให้เป็น

มาตรฐาน มเีนือ้หาสาระทีส่มบรูณ์ เพือ่เตรยีมน�าไปจดัท�าเป็นระบบ

การจัดการความรู้

 2. การออกแบบระบบ (D : Design) โดยผู้วิจัยได้วาง

โครงสร้างความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้วตามล�าดับ

หัวข้อที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพร้อมส�าหรับ การเก็บ

ความรู้ไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแฟนเพจ เฟซบุ๊ก ซึ่งในที่นี้คือ  

ขั้นตอนย่อยที่ 4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ รวมถึงการเตรียม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดย

น�าเสนอระบบการจดัการความรูแ้บบ มส่ีวนร่วมตามล�าดบัหลกัสตูร

จนครบทั้ง 5 หลักสูตร

 3.  การพัฒนาระบบ (D : Development) ขั้นตอนนี้รวม

ขัน้ตอนย่อยที ่5 การเข้าถงึความรู้ การพฒันาระบบการจดัการความ

รู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี ้

ผู้วจิยัพฒันาและจัดเกบ็ความรูไ้ว้ในส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ และแฟนเพจ 

เฟซบุ๊ก โดยเพจระบบการจัดการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  การน�าไปใช้เพื่อทดสอบระบบ (I : Implement)  

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนย่อยที่ 6 

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ และขั้นตอนย่อยที่ 7 การเรียนรู ้

(learning) ซึ่งผู้วิจัยทดสอบความสมบูรณ์ของระบบการจัดการ

ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็นสมาชิกแฟนเพจ จ�านวน 175 คน รายละเอียด 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย ล�าดับ

1. การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 3.98 .70 มาก 9

2. ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.26 .79 มากที่สุด 4

3. การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.17 .71 มาก 6

4. รูปแบบและวิธีการน�าเสนอข้อมูล 4.56 .61 มากที่สุด 1

5. การใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 3.99 .91 มาก 8

6. คุณภาพความถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริการ 4.18 .81 มาก 5

7. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 3.93 .72 มาก 11

8. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบการจัดการความรู้ 3.86 .74 มาก 12

9. การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 3.70 .80 มาก 15

10. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 3.73 .79 มาก 14

11. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในระบบการจัดการความรู้ 3.74 .76 มาก 13

12. ข้อมูลมีประโยชน์ ตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.15 .69 มาก 7

13. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการน�าไปปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ 

   ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.27 .64 มากที่สุด 3

14. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 3.96 .76 มาก 10

15. ค�าศัพท์หรือภาษาที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้ 4.29 .69 มากที่สุด 2

ภาพรวมของความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู้ 4.05 .44 มาก

 5. การประเมินผลการใช้ระบบ (E : Evaluation) สรุปผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 3.25) เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่รีะดบัพฤตกิรรมหรอืระดับปฏบิตัมิากทีส่ดุ ได้แก่ 

ด้านการมีคุณธรรม ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านความพอประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.38 3.36 3.29 และ 3.22 ตามล�าดับ) 

ข้อที่มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านความมีเหตุผล (ค่าเฉลี่ย 3.01) รายละเอียดตารางที่ 2-6

Χ
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ตารางที่ 2 ผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านความพอประมาณ

ข้อความพฤติกรรม/ปฏิบัติ
n = 175 คน

ระดับพฤติกรรม/ที่
S.D.

1. ท่านใช้วิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 3.44 .49 มากที่สุด/5

2. ท่านผลิตวัตถุดิบ อาหารพื้นบ้านที่ปลอดสารพิษเลี้ยงสัตว์ที่จ�าเป็นไว้บริโภคภายในบ้าน  

  แทนการซื้อจากภายนอก 
3.91 .08 มากที่สุด/1

3. ท่านประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย เช่น ไม่ดื่ม น�้าอัดลม ไม่ดื่มสุรา/เบียร์/ไม่สูบบุหรี่ 3.13 .67 มาก/8

4. ท่านมีหลักประกันชีวิต เช่น มีที่ดินท�ากิน มีบ้านอาศัย มีอาหารกินพอเพียง  

  และมีเงินส�าหรับใช้อย่างพอเพียง 
3.18 .66 มาก/7

5. ท่านแลกเปลี่ยนอาหารและผลิตผลกันกับเพื่อนบ้าน 2.78 .51 มาก/9

6. ท่านท�าทุกอย่างด้วยความพอดีตามฐานะ และก�าลังไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป  

  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในทุกด้าน
3.61 .73 มากที่สุด/2

7. ท่านซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จ�าเป็น 3.47 .59 มากที่สุด/4

8. ท่านให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อสิ่งของตามที่ต้องการ 1.69 .69 ปานกลาง/10

9. ท่านออมเงินตามฐานะและก�าลังก่อน หลังจากนั้นจึงท�ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 3.41 .63 มากที่สุด/6

10. ท่านพอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ ซึ่งเริ่มจากใจที่รู้จักพอ   

   เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
3.59 .59 มากที่สุด/3

เฉลี่ยรวม 3.22 .24 มากที่สุด

ตารางที่ 3 ผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านความมีเหตุผล

ข้อความพฤติกรรม/ปฏิบัติ
n = 175 คน

ระดับพฤติกรรม/ที่
S.D.

1. ท่านฝึกจิตข่มใจตนเองให้มีคุณธรรม กินอยู่ตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความ  

  สามารถด�าเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
3.73 .51 มากที่สุด/1

2. ท่านใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลเท่าที่จ�าเป็น ประหยัด ประโยชน์สุด 2.97 .95 มาก/6

3. ท่านรับประทานยาสามัญประจ�าบ้านหรือยาสมุนไพรแต่ถ้าไม่ดีขึ้น จึงค่อยพึ่งสถาน  

  บริการสาธารณสุข 
1.86 .73 ปานกลาง/10

4. ท่านใช้สารเคมีในการผลิตวัตถุดิบทางเกษตรน้อยลงและใช้อินทรีย์แทน 2.81 .80 มาก/8

5. ท่านมีส่วนร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ก�าจัดขยะ ก�าจัดยุง เป็นต้น 2.63 .78 มาก/9

6. ท่านตัดสินใจท�าอะไรอย่างมีเหตุผล โดยพัฒนาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

  ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ
2.87 .91 มาก/7

7. ท่านคิดไตร่ตรองก่อนลงมือท�าสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ 3.03 .68 มาก/5

8. ท่านวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ แบบแผน 3.45 .52 มากที่สุด/3

9. ท่านใช้เหตุผลในการหาข้อบกพร่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาด จากการท�างาน และใช้ชีวิตประจ�าวัน 3.59 .52 มากที่สุด/2

10. ท่านพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล  

   มั่นคง และยั่งยืน
3.20 .64 มากที่สุด/4

เฉลี่ยรวม 3.01 .31 มาก

Χ

Χ
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ตารางที่ 4 ผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการมีภูมิคุ้มกัน

ข้อความพฤติกรรม/ปฏิบัติ
n = 175 คน

ระดับพฤติกรรม/ที่
S.D.

1. ท่านดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอย่างสม�่าเสมอ 3.47 .59 มากที่สุด/4

2. ท่านหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท�าลายสุขภาพของตนเอง  3.09 .69 มาก/8

3. ท่านมีความสุข ความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัว 3.41 .63 มากที่สุด/6

4. ท่านมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายดี 3.59 .59 มากที่สุด/2

5. ท่านจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ปลูกต้นไม้ ก�าจัดขยะให้สะอาดน่าอยู่อาศัย 3.73 .51 มากที่สุด/1

6. ท่านเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3.27 .73 มากที่สุด/7

7. ท่านมีหนี้ไม่ก่อรายได้ ฟุ้งเฟ้อ ยุ่งยาก ขาดการประกันความเสี่ยง 3.01 .73 มาก/10

8. ท่านปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ  

  เน้นการใช้สินค้าที่ผลิตด้วยตนเอง หรือผลิตในประเทศไทย
3.56 .65 มากที่สุด/3

9. ท่านสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้กับตนเองในทุกเรื่อง 3.43 .54 มากที่สุด/5

10. ท่านเตรียมความพร้อมให้กับตนเองและครอบครัวในทุก ๆ เรื่อง เมื่อมีสิ่งใด เปลี่ยนแปลง 

   กะทันหันตัวท่านและครอบครัวยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้
3.07 .65 มาก/9

เฉลี่ยรวม 3.36 .33 มากที่สุด

ตารางที่ 5 ผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการมีความรู้

ข้อความพฤติกรรม/ปฏิบัติ
n = 175 คน

ระดับพฤติกรรม/ที่
S.D.

1. ท่านใช้ยาสามัญประจ�าบ้าน เช่น ยาลดไข้หรือใช้ยาสมุนไพร หรือรับประทานอาหาร พืช  

  สมุนไพรพื้นบ้านเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย 
3.08 .70 มาก/6

2. ท่านใช้บริการการรักษาจากสถานีอนามัย/คลินิก/โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยมาก 2.94 .71 มาก/7

3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทั่วไปด้านดูแลรักษา สุขภาพของตนเอง 3.86 .82 มากที่สุด/3

4. ท่านแสวงหาความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คนในชุมชน และเข้ารับ 

  การฝึกอบรม 
2.52 .85 มาก/10

5. ท่านแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สมาชิกในครอบครัว 2.57 .84 มาก/9

6. ท่านมีความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน�า  

  ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง  

  ในขั้นปฏิบัติ

3.58 .75 มากที่สุด/5

7. ท่านน�าความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 3.95 .84 มากที่สุด/1

8. ท่านมีความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน และน�าความรู้นั้นมาใช้ในการบันทึก รายรับ-รายจ่าย ประจ�าวัน 2.81 .84 มาก/8

9. ท่านพัฒนาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้ด้วย ตนเอง และเรียนรู้ 

  จากผู้รู้ สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 3.70 .96 มากที่สุด/4

10. ท่านใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากผู้รู้ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และการฝึกอบรม 3.91 .76 มากที่สุด/2

เฉลี่ยรวม 3.29 .31 มากที่สุด

Χ

Χ
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ของระบบการจัดการองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่

 ระดับ 4.30 ความพึงพอใจในระดับดี นอกจากนี้ ยังพบว่า 

ผูว้จิยัใช้ซอฟต์แวร์ในการพฒันาระบบการจดัการความรูแ้ตกต่างจาก

อมรชัย ชัยชนะ (2554) ท�าวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการความรู้เรื่อง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์

วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั โดยสร้างจากโปรแกรมเวร์ิด

เพรสส์ รุ่น 3.1.4 และ ใช้ฐานข้อมูล MySQL ประเมินคุณภาพของ

ระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านการตรงตาม

ความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ ด้านการท�างานได้ตามฟังก์ชนังานของ

ระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ผลการวิจัยพบว่า ผลระดับคะแนน

เฉล่ียของแบบประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ตาม

รายการประเมิน 32 รายการ มีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 11 

รายการ และมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี 21 รายการ ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพของระบบการจัดการความรู ้ เรื่องการฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีคุณภาพอยู ่ในระดับดี และข้ันตอน

กระบวนการในการพัฒนาระบบ การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม

แตกต่างกันเล็กน้อยกับฉันทนา วิริยเวชกุล (2552) ท�าวิจัยเรื่อง  

การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนเรื่องภาวะโลกร้อนระดับ

ตารางที่ 6 ผลการใช้ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการมีคุณธรรม

ข้อความพฤติกรรม/ปฏิบัติ
n = 175 คน

ระดับพฤติกรรม/ที่
S.D.

1. ท่านใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สุด กินอยู่อย่างประหยัด ใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 3.37 .67 มากที่สุด/6

2. ท่านพึ่งตนเองและแนะน�าให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวพึ่งตนเองให้มากที่สุด  3.58 .55 มากที่สุด/3

3. ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในเรื่องการประหยัด ซื่อสัตย์ และมีวินัย 3.06 .76 มาก/8

4. ท่านมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ  

  ปัญญาในการด�าเนินชีวิต มีความประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน�้าใจ
3.47 .59 มากที่สุด/4

5. ท่านรักษาชาติและบ�ารุงชาติด้วยการท�าเกษตรอินทรีย์ 2.79 .67 มาก/9

6. ท่านรู้หน้าที่และกระท�าตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  

  และพระมหากษัตริย์
3.44 .58 มากที่สุด/5

7. ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต่อสู้กับความไม่เพียงพอ และต้องการของตนเองได้ 3.62 .53 มากที่สุด/2

8. ท่านยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม จริยธรรมในการด�าเนินชีวิต 3.74 .47 มากที่สุด/1

9. ท่านมักจะเสียสละสิ่งต่างๆ และเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและผู้อื่น 3.27 .73 มากที่สุด/7

10. ท่านอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน 3.44 .58 มากที่สุด/5

เฉลี่ยรวม 3.38 .31 มากที่สุด

Χ

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผล  ในประเด็นดังต่อไปนี้

 1. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร์ ผูว้จิยัได้พฒันาโดยบรูณาการระหว่างการพฒันาระบบ

ตามรูปแบบแอดดี (ADDIE Model) หรือแบบจ�าลอง ADDIE 

(Richey, Klein, & Tracey, 2011) เป็นโมเดล 5 ขั้นตอนกับ

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (วิจารณ์ พานิช, 2546) เกิด

เป็นระบบการจัดการความรูแ้บบ มส่ีวนร่วม ทัง้หมด 5 ข้ันตอนหลัก 

7 ขั้นตอนย่อย ซึ่งผู้วิจัยทดสอบความสมบูรณ์ของระบบการจัดการ

ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้ระบบ จ�านวน 175 คน พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจต่อ

ระบบการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ

พัฒนาระบบการจัดการความรู ้แตกต่างกันกับผลการวิจัยของ  

พรพรรณ์ เกตปุระกอบ และ สพุจน์ นติย์สวุฒัน์ (2553) ท�าวจิยัเรือ่ง 

ระบบการจัดการองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัด

กลุ่มผลลัพธ์จากการสืบค้นเป็นหมวดหมู่ จากโปรแกรม PHP และ 

ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานง่าย 

ซึง่เป็นการน�าความรูท้ีซ่่อนเร้นจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของเศรษฐกจิ

พอเพียงเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียน

ความรูป้ระสบการณ์ซึง่กนัและกันได้ จากการประเมนิความพงึพอใจ
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บัณฑิตศึกษา โดยกระบวนการในการจัดการความรู้ในการเรียน 

การสอนเรือ่งภาวะโลกร้อนระดบับณัฑติศกึษา ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การสืบค้นความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู้ ข้ันตอนท่ี 4 การจัดเก็บความรู้  

ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล 

ความรู้ ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อ

เป็นแหล่งรวบรวมความรูเ้รือ่งโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง รวมทัง้รายละเอยีดของหลักสูตร

ฝึกอบรมจ�านวน 5 หลกัสตูร โดยระบบการจดัการความรูน้ีน้�าเสนอ

ให้ผู้สนใจได้น�าความรู้ต่างๆ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ เพื่อสะดวกใน

การค้นหาความรู้ ใช้งานได้สะดวก และให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการสร้างองค์

ความรู้ และเผยแพร่กระจายความรู้ดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพือ่ให้ “คน” ทีต้่องการใช้ความรู้ ได้รับ “ความรู้” ทีต้่องใช้ใน “เวลา” 

ที่ต้องการ โดยเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก มีดังนี้

  1.1 ปัจจบุนัสิง่ท่ีท�าให้เกดิการบอกต่อได้ในวงกว้างและ

รวดเร็ว คือการบอกต่อผ่าน social network หรือสังคมออนไลน์ 

โดยเฉพาะสงัคมออนไลน์ยอดนยิมอย่าง facebook ทีพ่อมเีรือ่งอะไร

ที่น่าสนใจจะกด like กด share ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ ในวงคนที่รู้จัก 

และหากคนทีรู้่จกัสนใจกด like หรอื กด share ต่อซ่ึงจะเริม่กระจาย

วงกว้างออกไปเรื่อยๆ นี่ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดแบบปาก

ต่อปากที่มีความรวดเร็วมากในระบบออนไลน์ จึงน�ามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพราะจะให้ 

ผลตอบรับดียิ่งกว่าการท�าระบบฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ทั่วๆ ไป 

  1.2 fanpage เกิดจากวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างการ

ตดิตามของผูท้ีส่นใจในสิง่เดยีวกนั หรอืบคุคลคนเดยีวกนั fanpage 

ในส่วนนีผู้ว้จิยัสามารถเพิม่เตมิข้อมลูเข้าไปได้เรือ่ยๆ ซึง่สมาชิกหรอื

ผู้ที่สนใจติดตามและค่อยๆ ซึมซับข้อมูลเข้าไปโดยท่ีไม่รู้สึกว่าถูก

ยัดเยียดข้อมูล 

  1.3 fanpage เป็นบริการฟรี จึงดีมากต่อการพัฒนา

ระบบการจัดการความรู้ ที่ไม่มีงบประมาณในการท�าโฆษณา แต่จะ

เลอืกใช้วธิที�าโฆษณาโปรโมทหน้า fanpage ทีเ่ก็บเงนิแบบ pay per 

click ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับการโฆษณาวิธีอื่นๆ 

 2. การประเมินผลการใช้ระบบ (E : evaluation) สรุปผล

การใช้ระบบการจัดการความรูแ้บบมส่ีวนร่วมด้านเศรษฐกจิพอเพยีง

ภาพรวมทุกด้าน พบว่า หลังจากกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ผ่านระบบการ

จดัการความรูแ้บบมส่ีวนร่วมแล้ว มพีฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัริะดบั

มากที่สุด ได้แก่ ด้านภาพรวม ด้านการมีคุณธรรม ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านความพอประมาณ ส่วนด้านที่

มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านความมีเหตุผล 

สอดคล้องกับสันสกฤต มุนีโมไนย (2551) ท�าวิจัยเรื่อง ความรู้  

ความเข้าใจและการน�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ด�าเนนิชวีติ : กรณศีกึษานกัศกึษา ปรญิญาโท ภาคพิเศษ คณะพฒันา

สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า 

กลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงอยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.8 มคีวามรู ้ความ

เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่น�าหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิชวีติ อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กับ ใจทิพย์ อุไพพานิช (2553) ท�าวิจัยเรื่อง การน�าแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของข้าราชการส�านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า ระดับการน�าแนวคิด

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิชวีติ ได้แก่ ด้านภมูคิุม้กัน

ในตัวที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับวลัยพรรณ จันทร์หอม 

(2553) ท�าวิจัยเรื่อง การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน

การด�าเนนิชวีติของครโูรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบรุี 

ผลการศึกษาพบว่า การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด�าเนนิชีวติของคร ูโรงเรยีนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบรีุ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาท้ังในประเด็นของความ

พอประมาณ ความมเีหตผุล และการมีภมูคิุม้กนัในตัวทีด่ ีอยูใ่นระดบั

มากทั้ง 3 ด้าน สอดคล้องกับสมศักดิ์ ตรงงาม (2553) ท�าวิจัยเรื่อง 

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของ

ประชาชนในอ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย 

พบว่า ทศันคตแิละความคิดในการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการด�าเนินชีวิตด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. ADDIE model เป็นรปูแบบทีป่ระกอบด้วยการวเิคราะห์ 

ออกแบบ พัฒนา น�าไปใช้ และประเมินผล เป็นกรอบแนวคิดที่มี

ความยดืหยุน่และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ร่วมกบัการพฒันาระบบ

ต่างๆ ได้มาก และเหมาะส�าหรบัการน�ามาใช้เพือ่ออกแบบการพฒันา

ระบบการจัดการความรู ้ รวมถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิด

ประสิทธภิาพสูงสุดและตอบสนองกบัศักยภาพการเรียนรูข้องผูเ้รยีน

ทุกเพศ ทุกวัย

 2.  การน�ากระบวนการจัดการความรู ้อาจลดทอนหรือ 

ยบุรวมบางขัน้ตอนเข้าด้วยกนัได้ เนือ่งจากมลีกัษณะการด�าเนนิการ

ที่คล้ายกัน เช่น ขั้นประมวลและกลั่นกรองความรู้ กับการจัดความรู้

ให้เป็นระบบ ยบุรวมขัน้การบ่งชีค้วามรูก้บัการเข้าถงึความรู ้และยบุ

รวมขั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กับขั้นเรียนรู้ เป็นต้น

 3.  ควรเพิม่ช่องทางหรอืวธิกีารในการขบัเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกคน  

ทุกภาคส่วนต้อง “ระเบิดจากข้างใน” ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับตนเอง และครอบครัวเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่
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