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This study aimed to: 1) use a knowledge management system to improve 

academic management efficiency of extended opportunity school, and 2) study result of 

the use of the knowledge management system to improve academic management efficiency

of the extended opportunity school regarding academic achievements of students, 

teachers’ knowledge about knowledge management system, teachers’ innovation, and 

teachers’ satisfaction towards the use of knowledge management system.

              The researcher first constructed a knowledge management system by 

applying system model concept: Input, Process, Output, Feedback, and analysis of 

knowledge management principles, management theories, and related researches as 

conceptual framework. The constructed knowledge management process comprised 7 

steps called 7Ts. Then the developed knowledge management system was implemented 

in Bansrabua School with 12 teachers teaching Grades 6 and 9 during May 2011 –  April 

2012.

                     The study found that: 1) Grades 6 and 9 students’ achievement based on 

school assessment increased by average means of 4.67 and 3.27, and the result of 

national test (O-NET) also increased by average means of 3.63 and 2.55 respectively. 

The teachers’ knowledge about knowledge management system before and after the 

experiment significantly increased at level .01. Teachers’ artifacts and innovations also 

increased. The level of teachers’ satisfaction towards the use of knowledge management

system was at high level.
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปนโครงการตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการเพื่อมุงเนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนชวยในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติ (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2539) โดยกระทรวงศึกษาธิการไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเยาวชนทุกคนที่เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดมี

โอกาสไดเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่รัฐบาลรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด โดยเริ่มจาก

การมอบหมายใหกรมสามัญศึกษา เปดโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาตอนตน และเปดโรงเรียนใหม

เพิ่มขึ้นอีกปละ 50-100 โรง ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนมา แตพบวายังมีประชาชนที่อยู

หางไกลออกไปในชนบทไมสามารถมาเรียนได จึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพรอมทั่ว

ประเทศ รวม 119 โรงเรียน ในปการศึกษา 2533 และเพิ่มเปน 6,500 โรงเรียน ในปการศึกษา 2539 

และปจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2551 

หลักการสําคัญคือ มุงเนนใหนักเรียนรูจักพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหโรงเรียน

จัดการศึกษาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สงเสริมความสามารถ

ของนักเรียนแตละบุคคลใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพที่มีอยู กลาวโดยสรุปโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนโครงการที่ทําใหเด็กจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไมมีโอกาสเขารับ

การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดมีโอกาสเขารับการศึกษา ซึ่งในระยะแรกเรียกวา

โครงการนํารองขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับ และในปการศึกษา 2534 ไดยกเลิกโครงการ

โรงเรียนนํารองขยายการศึกษาภาคบังคับ และใชชื่อวาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น

พื้นฐานมาจนถึงปจจุบันนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535)

             ณรงค ณ ลําพูน (2534) ทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีตอการขยายการศึกษาเปน 9 ป” กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา และผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก และขนาดกลางขึ้นไป ผลการวิจัยพบวา ดานวิชาการ โรงเรียนหรือหนวยงานควร

เตรียมการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีสอน และการนิเทศภายในเปนอันดับแรก สําหรับ

อุปกรณการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีอยู สามารถนํามาใชไดเมื่อขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 3 ป 

ดานบุคลากร ผูบริหารมีความเห็นวา บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการขยาย

การศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 3 ป และบุคลากรในโรงเรียนมีความรูและความเขาใจนโยบายขยายการศึกษา

เปน 9 ป ผูบริหารเห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรม ดูงาน เกี่ยวกับการใชและพัฒนาหลักสูตร 

แบบเรียน วิธีสอนใหมากที่สุด เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในการที่จะถายทอดความรูใหแก

นักเรียนไดดีและมีคุณภาพ สําหรับดานอาคารสถานที่ ผูบริหารเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไม

สามารถที่จะหาหองทดลองทางวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการอื่นๆได ซึ่งบุญรัตน แกวลําหัด 

(2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง “บรรยากาศองคการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลสรุปในสวนที่เปนปญหาสวนใหญคือขาด

แคลนวัสดุ  อุปกรณ และสื่อการสอน การขาดแคลนครูบางสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรูญ พรหมสุข (2538) เรื่อง “ประสิทธิภาพทางการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

เขตการศึกษา 2” ผลการวิจัยพบวาปญหาที่สําคัญที่ไดรับจากผูบริหารคือการขาดแคลน       

อาคารเรียน และบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดสาระสําคัญให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาในงานทั้ง 4 ดานคือ 1)งานบริหาร

วิชาการ 2) งานบริหารบุคลากร 3)งานบริหารธุรการและการเงิน 4)งานบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสู

สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ จําเปนตองยึดเงื่อนไขและหลักการสําคัญ

ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 1) ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการ

ตัดสินใจ (School Based Decision Making)  เปนแนวคิดที่มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ

ดวยตนเอง โดยยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ 2) การมีสวนรวม (Participation) 

กําหนดใหบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษามีสวน

รวมเปนคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมกํากับ ดูแล เปนตน 3) การกระจายอํานาจ 

(Decentralization) ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
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และการบริหารทั่วไป ใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเปน

ผูรับผิดชอบ และ 4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได (Accountability) มีการกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบ และภารกิจของผูรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนี้ถือวาใครไดรับมอบหมายหนาที่ใด

ตองรับผิดชอบทํางานนั้นใหเกิดผลดีที่สุด และตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปน

หลักประกันคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)             

         

                   สาคร มหาหิงคุ (2550) ไดทําการวิจัยการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสภาพ

ความเปนจริง พบวาการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาในปจจุบันยังประสบปญหาอยูมาก  

หวน พินธุพันธ (2549)และ จรัญ แสงบุญ (2552) กลาวถึง ปญหาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาวา สวนใหญประสบปญหาในการบริหารงานวิชาการคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนต่ํา นักเรียนขาดเรียน นักเรียนออกกลางคัน การบริหารงานบุคคลคือ ขาดครูในภาพรวม 

ขาดแคลนครูบางสาขา งานบริหารทั่วไปคือ จํานวนหองเรียนไมเพียงพอ ไมมีหองพิเศษ ผูปกครอง

ไมสนใจการศึกษาของนักเรียน

งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภท

ใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของกับ

หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการเกี่ยวของกับผูบริหาร

และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น  (สํานักงาน

ปฏิรูปการศึกษา ,2546) และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) กลาววาความสําเร็จของสถานศึกษา

จึงขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการซึ่งสอดคลองกับ Miller (1965) ที่วางานวิชาการเปนงานที่

สําคัญที่สุดของโรงเรียน หากผูบริหารสถานศึกษาไมเอาใจใสตอการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ

การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการจะไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

            

กรณีของโรงเรียนบานสระบัว ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ก็เชนเดียวกัน เปดขยายระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มาตั้งแตปการศึกษา 2542 ดวยเหตุผลเปนโรงเรียนอยูในชนบท ผูปกครอง

สวนใหญมีฐานะยากจน มีอาชีพประมง รับจางทํากรงนก นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 95 

ปจจุบันพบวาแมวาไดมีความพยายามใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทุกโครงการและทุก

กิจกรรมใชกระบวนการ บริหารคุณภาพ (PDCA) เนนคุณภาพแบบองครวมก็ประสบผลสําเร็จ
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เฉพาะดานการบริหารงานทั่วไป คือ ปการศึกษา 2552 ไดรับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แตการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาพบวายังประสบปญหาอยูมาก  

โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับต่ํา จากสถิติผลการทดสอบระดับชาติ      

ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2551, 2552 และ 2553 ปรากฏผลการสอบเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูที่ 42.48, 28.22 และ 33.75 ตามลําดับ และของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 อยูที่ 30.46, 32.41, 33.22 ตามลําดับ (งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียน      

บานสระบัว พ.ศ.2553) และจากรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2551-

2552 มีผลสรุป คือ งานวิชาการมีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียน ได

ปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร สงเสริมใหมี

การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ชุมชน แตยังไมสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายกลุม

สาระการเรียนรู เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นได การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังไมประสบผลสําเร็จตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ดังรายงานสรุปการวิเคราะหจุดออนของโรงเรียน มีขอเสนอแนะวา 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครู ควรไดรับการพัฒนาฝกอบรมใหปรับวิธี เรียน เปลี่ยนวิธีสอน เนนการใชสื่อที่

หลากหลาย รวมทั้งวิธีการวัดผลประเมินผล 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับต่ํา

ในหลายกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ และ 3) ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ควรมีการปรับปรุงพัฒนาดานคุณภาพ

การศึกษาใหมากกวาเดิม 

          จากการศึกษากลยุทธการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาพบวา การใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ใน

การบริหารองคกรทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกวาเดิม ถาใชเปนวงจรอยางตอเนื่องจะสามารถ

พัฒนางาน และสามารถนําพาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูได ตามหลักการการจัดการความรูจะ

มีประสิทธิผล เมื่อผูที่เกี่ยวของโดยตรงเปนผูที่มีสวนรวมในการแกปญหาหรือพัฒนาองคกรดวย 

แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Butcher และคณะ (2001) ที่กลาววาสถานศึกษาตองมีการ

บริหารและจัดการที่เปนระบบ โดยผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปนผูบริหาร ครู นักเรียน 

บุคลากรสนับสนุน ผูปกครอง ชุมชนตองมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อ

เสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ที่กอใหเกิดองคความรู แลกเปลี่ยน และกระจาย

ความรูไปยังทุกๆกลุมที่เกี่ยวของในระบบ ซึ่งจะทําใหเกิดวัฒนธรรมการคิดอยางเปนระบบของครู
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และเด็ก   การจัดการความรูเปนเครื่องมือที่ทําใหบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการ ไดแก 1) 

บรรลุเปาหมายของงาน 2) บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคน 3)บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคการ

ไปเปนองคการแหงการเรียนรู และ 4) บรรลุความเปนชุมชน ความเปนหมูคณะ ความเอื้ออาทร

ระหวางกันในที่ทํางาน (วิจารณ พานิช, 2548)  

วิลาวัลย มาคุม (2549) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลัก 6  

องคประกอบ ที่มีคาน้ําหนักเรียงจากมากไปนอย คือ องคประกอบดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู (.96) 

องคประกอบดานการสรางความรู (.91) องคประกอบดานการแสวงหาความรู (.91) องคประกอบ

ดานการเก็บความรู (.88) องคประกอบดานการนําความรูไปใช (.88) องคประกอบดานการกําหนด

ความรู (.77) ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวบงชี้การจัดการความรู

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เตือนใจ รักษาพงศ (2551) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยใชแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (1991) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ

จัดการความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู  ประกอบดวย กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู การจัดกระบวนการเรียนรู และการ

นิเทศการสอน 2) ดานกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การพัฒนาความรู 

การสรางความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การเขาถึงความรู การแบงบันความรูและการเรียนรู    

3) ดานปจจัยที่สนับสนุนใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย ภาวะผูนํา กลยุทธ 

วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยี โครงสรางและการวัดผล ประสิทธิผลจากการนํารูปแบบการจัดการ

ความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมไปใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริหาร คือ การบริหารแบบมีสวนรวมของ

ผูบริหาร ทีมครูจัดการความรูงานวิชาการในทุกขั้นตอน ผูบริหารสนับสนุนการแบงปนแลกเปลี่ยน
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ความรู การใชเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน ครูนําการจัดการความรูไปพัฒนากระบวนการ

เรียนรูและนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหและการแลกเปลี่ยนความรูในการทํางาน

ปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ไดวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของ

สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบของการจัดการความรูในสถานศึกษา   

2) รูปแบบการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยใช Factor Analysis ผลการวิจัย พบวา 

องคประกอบของการจัดการความรูของสถานศึกษาประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1) การ

เตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู 2) การนิเทศติดตามผล 3) การแบงบันและแลกเปลี่ยน

ความรู 4) การจัดเก็บความรู 5) การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร 

6) การวางแผน 7) การติดตอสื่อสาร 8) การสรางความรู และ 9) การยกยองชมเชยและการให

รางวัล 2) รูปแบบการจัดการความรูของสถานศึกษามีความถูกตองเหมาะสมและเปนไปไดที่จะ

นํามาใชประโยชน

Leitch and Rosen (2001) และ Collison and Parcell (2004) ไดศึกษาผล

ความสําเร็จของการจัดการความรู พบวา ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ ซึ่งเกิดจาก

การผสมผสานการทํางานระหวางคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 

(Technology) โดยองคประกอบทั้งสามจะมีสวนของความสําเร็จรวมกันอยางไมสามารถแยกจาก

กันได คือ 1) ดานคน (People) การจัดการความรูจะไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากขาดคน 

2) ดานกระบวนการ (Business Process) ประกอบดวยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 

โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการโดยจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวา 

ตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร มี 3 ขั้นตอน คือ(1) การจัดหาความรูจากแหลงความรูตางๆ 

(Knowledge Acquisition) (2) การแบงปนหรือการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)   

(3) การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge Utilization) และ 3)ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรู

ในองคการใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่บุคคลนั้น

ตองการ การจัดการความรูจะประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยทั้งคนและ

เทคโนโลยี (Orr and Persson, 2003)
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จากหลักการ แนวคิด รูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการจัดการความรูใน

การพัฒนาองคกรและบุคลากร จะเห็นไดวาการจัดการความรูใหความสําคัญกับคน การบริหารเปน

ระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดระบบความรู และกระบวนการซึ่งเปนประโยชนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยจึงเลือกการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเลือกทดลองระบบ ฯ ที่โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบานสระบัว เนื่องจากผูวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียนดังกลาว 

สามารถบริหารจัดการการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 

ไดในสภาพจริง ประกอบกับจากการสํารวจเบื้องตนพบวา โรงเรียนบานสระบัว เคยใชระบบการ

จัดการความรูมาแลว 1 กลุมสาระการเรียนรู  ทําใหครูไดรูจักระบบการจัดการความรูและเห็นถึง

ประโยชนและความจําเปนในการพัฒนาผูเรียนโดยใชระบบการจัดการความรูระดับหนึ่ง แต

โรงเรียนไมไดใชการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยมีความประสงคใชระบบการ

จัดการความรูเปนกลยุทธการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการพัฒนา

กรอบความคิดภายใตแนวทฤษฎีระบบ (System Theory) (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2544) 

ซึ่ง “ระบบเปนชุดขององคประกอบที่สัมพันธกัน ทําหนาที่ เปนหนวยหนึ่งเพื่อเปาหมายเฉพาะ” 

(Banathy, 1992) การศึกษาองคการจะตองศึกษาองคการโดยรวม ตั้งแตสภาพแวดลอม ปจจัย

นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันขององคประกอบ

ตางๆ โดยในสวนของกระบวนการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนบานสระบัว ผูวิจัยไดวิ เคราะหแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการความรู 

(Davenport and Prusak, 1998 ; Keyser, 2004; Turban, et al., 2004; กพร., 2546) และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ    (วิลาวัลย มาคุม, 2549; ฉลองรัฐ อินทรีย, 2550) นํามาจัดลําดับขั้นตอน

การดําเนินงานที่ชัดเจนตามความจําเปน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

เปนกระบวนการจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน           

บานสระบัว โดยมีวัตถุประสงคตามขอ 1.2 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพื่อใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีโรงเรียนบานสระบัว
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1.2.2 เพื่อศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นวัตกรรม

และความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชระบบการจัดการความรู

1.3 คําถามของการวิจัย

               1.3.1 ระบบการจัดการความรูของโรงเรียนบานสระบัวมีองคประกอบและขั้นตอน

อะไรบาง

              1.3.2 ผลจากการใชระบบการจัดการความรูของโรงเรียนบานสระบัวเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการในดานตอไปนี้อยางไร

                       1.3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปที่ 3

1.3.2.2 ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูและนวัตกรรมของครู

         1.3.2.3 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนบานสระบัวตอการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 สถานที่ทําการวิจัยคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดแก โรงเรียน     

บานสระบัว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

1.4.2 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คร ูโ รงเร ียนบานสระบัวผูสอน            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก

1.4.3.1 องคประกอบระบบของการจัดการความรู

1.4.3.2 ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบการจัดการความรูกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.4.3.3 ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูผูสอนจากการใชระบบการจัดการความรู

ดานความรูความเขาใจการใชการจัดการความรู นวัตกรรม และความพึงพอใจตอระบบการจัดการ

ความรู
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1.4.4 เนื้อหา 8 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก 1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2) กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 3) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4) กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 5) กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 6) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป 7) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ8) กลุมสาระการเรียนรู    

สุขศึกษาและพลศึกษา

                   1.4.5 ระยะเวลาการทดลองใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ ปการศึกษา 2554

1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

            

รูปที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

1.6 นิยามศัพท

1.6.1 การใชระบบการจัดการความรู หมายถึง ระบบการสราง การรวบรวม การ

ประมวล สังเคราะหสารสนเทศ จัดระบบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชระบบการจัดการความรูที่

ขั้นตอน

การจัดการ

ความรู

-

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้น ป.6 

และ ม.3

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู คือ

ความรู นวัตกรรม 

สารสนเทศ บทเรียน 

ความพึงพอใจของครู

บริบทโรงเรียน 

เปาหมายการใชระบบการ

จัดการความรู

ความรูเกี่ยวกับระบบการ

จัดการความรู

หลักการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและ 

การบริหารงานวิชาการ  

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)

ขอมูลปอนกลับ(Feedback)
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พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาครู นักเรียน สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ระบบการจัดการความรูประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต การประเมินผลสะทอนกลับ

1.6.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชทรัพยากร สารสนเทศ 

ดานวิชาการ มาจัดการเรียนการสอนแลวสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมี

ความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู สามารถผลิตนวัตกรรม มีความพึงพอใจตอการใชระบบการ

จัดการความรู

              1.6.3 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนบานสระบัวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูงขึ้น

              1.6.4 ทักษะการใชการจัดการความรูของครู หมายถึง กระบวนการใชระบบการ

จัดการความรูของครูสงผลใหไดผลผลิตเปนชิ้นงาน หรือรองรอยการใชการจัดการความรู              

ที่ครอบคลุมความสามารถ 2 ดาน คือ

                 1.6.4.1 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู

หมายถึง ความสามารถที่ครูแสดงออกมาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการ

ความรู 

                 1.6.4.2 ดานกระบวนการใชระบบการจัดการความรูของครู หมายถึง สภาพ

การใชระบบการจัดการความรูของครูในแตละขั้นตอนของกระบวนการ

1.6.5 ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง สภาพความพรอมของบริบทโรงเรียนในดาน

นโยบาย ผูบริหาร ครู นักเรียนอุปกรณการเรียนการสอน เปาหมายการใชการจัดการความรู  

ความรูที่จําเปนเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ

บริหารงานวิชาการ เชนความรูดานการพัฒนาระบบการจัดการความรู ทฤษฎีการบริหาร การ

บริหารแบบมีสวนรวม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การ

บริหารงานวิชาการ ความพึงพอใจ งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ แผนพัฒนา 

แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

1.6.6 กระบวนการจัดการความรู หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติการจัดการ

ความรูที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน    

บานสระบัว ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts ไดแก T1 (TEAM), T2 (TOPIC), T3 (TOOL),      

T4 (TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 (TRACKING), T7 (TRUTH) ดังนี ้ 
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                        1.6.6.1  T1 (TEAM) หมายถึง การสรางทีมงาน การเตรียมบุคลากร การคนหา

ความรู โดยเทคนิคสรางทีมงาน ศึกษาเอกสาร/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวของ

                        1.6.6.2  T2 (TOPIC) หมายถึง การระบุความรูของงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ 8 

กลุมสาระการเรียนรูที่มีอยูแลวทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมทั้งการระบุ ชนิดของ

ความรูที่องคกรตองการ

                        1.6.6.3  T3 (TOOL) หมายถึง การสรางขุมความรู แสวงหา/จัดหาความรู 

ประมวล กลั่นกรอง รวบรวมความรูมาจัดเก็บใหเปนระบบ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู และทําใหผูใช

ความรู สามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวก

                       1.6.3.4 T4(TECHNOLOGY) หมายถึง การกําหนดรูปแบบ และจัดหา

เทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณที่จะใช และจัดเก็บความรูใหเหมาะสมกับประเภท

ความรู เพื่อรักษาความรูที่มีคุณคาขององคกรไวในฐานความรู รวมทั้งมีการปรับปรุงความรูใหมี

ความทันสมัยอยูเสมอ

1.6.6.5  T5 (TEACHING) หมายถึง การใชความรู โดยการใหนักเรียนไดเรียนรู

จากการจัดการความรูของครู การใชความรูใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเรียนรูจาก

ประสบการณใหม หมุนเวียนไปอยางตอเนื่อง

1.6.6.6  T6 (TRACKING) หมายถึง การประเมินผลการใชขุมความรูที่สรางขึ้น

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู 

1.6.6.7  T7 (TRUTH) หมายถึง การสรุปผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูและ

นักเรียนในภาพรวมขององคกร หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ สรุปผลการวิเคราะหตนเองเพื่อออกแบบ กําหนดแนวทางการพัฒนาขั้นตอไป

             1.6.7 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครูหลังจาก

การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

     1.6.7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการทดสอบของโรงเรียน และผล

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1.6.7.2 นวัตกรรม หมายถึง สื่อ ผลผลิตเปนชิ้นงาน หรือรองรอยการใชระบบ

การจัดการความรูของครู
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              1.6.8 ขอมูลปอนกลับ (Feedback) หมายถึง ขอมูลจากการประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรูโดยการออกแบบสูการปฏิบัติใหมเปนกระบวนการ

อยางตอเนื่องตอไป

              1.6.9 ผลการพัฒนา หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนผลที่เกิดกับนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และผลที่เกิดขึ้นกับครูดานความรูความเขาใจ  นวัตกรรมและความพึงพอใจตอการใชระบบการ

จัดการความรู

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

            1.7.1 ไดระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนบานสระบัว

            1.7.2 การพัฒนาองคกร ทําใหเกิดความรวมมือ วัฒนธรรมการแบงปนความรู เกิด

นวัตกรรม สื่อ และชวยเพิ่มศักยภาพของครู นักเรียน โรงเรียน ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน

         1.7.3 การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู

1.8 สรุปทายบท

การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ประสบปญหาคอนขางมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา นักเรียนขาดเรียน ขาดแคลน

ครูบางสาขา เปนตน  การจะแกปญหาดานงานวิชาการนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยให

องคกรสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้นคือ การจัดการความรู  ซึ่ง            

ผูวิจัยสนใจการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  ของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว  ซึ่งจะดําเนินการศึกษากับ

ผูบริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนบานสระบัวผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

และประเมินผลที่เกิดกับกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูผูสอนจากการใชระบบการจัดการความรู

ดานความรูความเขาใจการใชการจัดการความรู นวัตกรรม และความพึงพอใจตอการใชระบบการ

จัดการความรู  และจะนําขอมูลยอนกลับไปใชในการปรับปรุงระบบใหดีขึ้นตอไป
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บทที่  2

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก ตํารา เอกสารดังตอไปนี้

2.1  แนวคิดดานการจัดการความรู

      2.1.1 ความหมายของการจัดการความรู

2.1.2 เปาหมายในการจัดการความรู

2.1.3 กระบวนการจัดการความรู

2.1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู

2.1.5 ขอไดเปรียบของการมีเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.6 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

     2.2.1 ความหมายของการบริหาร

2.2.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา

2.2.3 หลักการบริหารการศึกษา

2.2.4 กระบวนการบริหาร

2.2.5 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

          2.2.5.1 การบริหารงานโดยมีสวนรวม

2.2.5.2 การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค

2.2.5.3  การบริหารคุณภาพโดยรวม

2.2.5.4  การบริหารงานเชิงระบบ

2.2.5.5  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

     2.2.6 การบริหารงานวิชาการ

          2.2.6.1  ขอบขายและภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.2.6.2  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานดานวิชาการ  

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

               2.3.1  งานวิจัยในประเทศ

2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ

2.1  แนวคิดดานการจัดการความรู

2.1.1 ความหมายของการจัดการความรู

การจัดการความรูเปนการจัดระบบการทํางานในองคกร โดยใหความสําคัญกับ

ความรู โดยเชื่อมั่นวาความรูคือสิ่งที่จะทําใหคนและองคกรมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความรู

เปนกระบวนการซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือในการบริหารองคกรในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงมี

อิทธิพลตอการทํางานขององคกรยุคปจจุบัน หรือเรียกวาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูบริหาร

ตองเปนผูที่มีความรู มีวิสัยทัศนในการบริหารองคกร ที่จะสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรสราง

ความรู โดยการแลกเปลี่ยนความรู  โดยที่ทุกคนสามารถนํามาใชในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น บุญสง หาญพานิช (2546) ใหความหมายไววา การ

จัดการความรูเปนกระบวนการที่องคการยกระดับความรูใหคุณคาแกทรัพยากรความรู และการ

จัดการทรัพยากรความรูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยที่ความรูนั้นจะตองถูกตองและ

สอดคลองกับบุคคลและเวลา มีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรูไดแก การผลิตความรู การ

สรางความรู และการเผยแพรความรู มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ยกระดับความรู ใชความรู

รวมกัน ในการแกปญหา การวางแผนกลยุทธ และการตัดสินใจรวมไปถึงมีการจัดการความรู

เกี่ยวกับฐานความรูของทรัพยากรบุคคลในองคการ

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547)และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547) กลาววา 

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ 

ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม จัดเก็บ

ในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ที่องคการจัดเตรียมไว

เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและการถายโอนความรู และ

ในที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคการอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองคการ
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วิจารณ พานิช (2547) อธิบายวา การจัดการความรูเปนการเรียนรูแบบใหมที่

เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา เปนตัวเดินเรื่องไมใชแคเรียนจากครู หรือตํารา ตํารานั้นเปนการ

เรียนรูแบบเกา ซึ่งเนนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรูแบบการจัดการความรูก็เปนทฤษฎี แตวาเนนที่การ

เรียนรูแบบปฏิบัติ การจัดการความรูไมใชเรื่องของคนๆเดียว เปนเรื่องของคนหลายคนที่ทํางาน

รวมกัน เวลาปฏิบัติแตละคนจะมีประสบการณไมเหมือนกัน เมื่อนํามาแลกเปลี่ยนกัน อาจเห็นสวน

ที่เหมือนกัน ซึ่งจะเปนการยืนยันวาเขาใจตรงกัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันมากๆ จะ

ทําใหยกระดับความรู ความเขาใจขึ้นไปอีก จะเห็นวาการจัดการความรูจะเนนที่การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ แลวก็เนนตัวความรูที ่เปนความรูในคนหรือเรียกวา “Tacit Knowledge” ทั้งนี้ ความรูจาก

เอกสาร ตํารา ที่เรียกวา “Explicit Knowledge” นั่นก็สําคัญ

World Bank (2002) ไดระบุถึงการบูรณาการความรูในองคกร โดยการรวบรวม

ความรู แลกเปลี่ยนความรู เกิดความรูใหม สงผลใหคนในองคกรนําความรูใหมไปประยุกตใช

ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร

Sallis and Jones (2002) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการของการ

ใชความรูอยางเหมาะสมและเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย การแสวงหาความรู การเก็บรวบรวม

ความรู การสรางความรูและการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูกับนักเรียน ระหวางทีมงาน และการ

นําความรูไปใช เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งทางวิชาการในฐานะผูนําความรูในสังคม ภายใต

การสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษาและปจจัยสนับสนุนอื่นที่เอื้อตอการจัดการความรูใน

สถานศึกษา

Davenport, De Long, and Beers (1998) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการ

ความรูวา มี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย

1. การสรางความรูไดจาก 3 แหลง คือ ความรูจากภายนอก ความรูและ

ประสบการณของพนักงานในองคการ และความรูจากกิจกรรมองคการหรือความรูเปดเผยที่

องคการสรางขึ้น

2. การแลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู มุงที่คน กลุมคน การ

แลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู จะตองไมใชเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว ตองมีการ

ใชคนดวย เชน การประชุม อบรม สัมมนา การสรางเครือขายการประชุมทางไกล การแลกเปลี่ยน
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ความรูหรือการแบงปนความรูไมใชเปนเรื่องของธรรมชาติ ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนและตอง

ใชเวลา การแลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู จะชวยในการแกปญหาไดดีและชวยเพิ่มพูน

ความสามารถและทักษะของพนักงานดวย

3. การยกระดับความรู ตองไมพัฒนาอยางกาวกระโดด หลักการที่สําคัญของ

การยกระดับความรู คือ จะทําอยางไร จึงจะทําใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานที่

แตกตางไปจากเดิม

4. การเก็บความรู ตองจัดการใหความรูเปนเสมือนหนึ่งสินทรัพยขององคการ

ในฐานะที่ความรูเปนสินทรัพยเชนเดียวกับการใหความสําคัญตอการแสดงงบดุล

5. การนําความรูไปใช ความรูที่ถูกเก็บไวจะไมมีประโยชน หากไมมีการนําไป

แพรหลายเพื่อประโยชนในการเพิ่มความสามารถและทักษะของพนักงาน การเพิ่มผลผลิตบริการ

และสรางความประทับใจใหแกลูกคาขององคการเพิ่มขึ้น

องคการ Singapore Productivity and Standards Board (2001) ไดรวบรวม

ความหมายการจัดการความรูที่องคการตางๆ กําหนดไวอยางนาสนใจ ดังนี้ (บุญดี บุญญากิจ และ

คณะ, 2549) 

ธนาคารโลก (The World Bank) ใหความหมายของการจัดการความรู เปนการ

รวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและกระบวนการที่เกี่ยวกับการสราง การนํามาใชและเผยแพรความรู

และบริบทตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

องคการ European Foundation for Quality Management (EFQM) ให

ความหมายของการจัดการความรูวา วิธีการจัดการความรูเปนกลยุทธและกระบวนการในการ

จําแนก จัดหาและนําความรูมาใชประโยชนเพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว 

องคการ The US Department of Army ใหความหมายของการจัดการความรู

วา เปนแผนการที่เปนระบบและสอดคลองกันในการจําแนก บริหารจัดการและการแลกเปลี่ยน

สารสนเทศตางๆ ซึ่งไดแก ฐานขอมูล เอกสาร นโยบายและขั้นตอนการทํางานรวมทั้งประสบการณ

และความชํานาญตางๆ ของบุคคลในองคการ โดยเริ่มจากการรวบรวมสารสนเทศและ

ประสบการณตางๆ ขององคการ เพื่อเผยแพรใหพนักงานสามารถเขาถึงและนําไปใช ระบบนี้ทําให
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เกิดองคการแหงการเรียนรู กระตุนใหพนักงานเกิดความรวมมือและกระจายอํานาจในการทํางาน

เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ตั้ง 

Kucza (2001) กลาววา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัด

กระบวนการของการสรางความรู การจัดเก็บ และการแบงปนความรู กลาวโดยทั่วไปจะรวมถึงการ

ระบุสภาพปจจุบัน การกําหนดความตองการ และการแกไขปรับปรุงกระบวนการที่จะสงผลกระทบ

ตอการจัดการความรูใหดีขึ้นเพื่อบรรลุถึงความตองการ

Henrie and Hedgepeth (2003) กลาววา การจัดการความรูเปนระบบบริหาร

จัดการทรัพยสินความรูขององคกรทั้งที่เปนความรูโดยนัยและความรูที่เห็นไดอยางชัดเจง ระบบการ

จัดการความรูเปนกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจําแนกความรู การตรวจสอบความรู การจัดเก็บ

ความรูที่ผานการตรวจสอบแลว การเตรียมการกรองความรู และการเตรียมการเขาถึงความรูใหกับ

ผูใช ทั้งนี้โดยมีหลักการที่สําคัญคือ ทําใหความรูถูกใช ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับใหสูงขึ้น

Skyrme (2003) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการจัดการ

อยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการสราง การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพรและการ

ใชความรูใหเปนประโยชน โดยเนนการดึงความรูที่ฝงอยูในตัวคนออกมาเปนความรูขององคกร โดย

ผานการแลกเปลี่ยนแบงปนและการใชความรูของคนในองคกร

Tubandและคณะ(2004) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่

ชวยองคกรในการระบุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพร และโอนยายสารสนเทศตลอดจนความ

เชี่ยวชาญหรือประสบการณที่สําคัญขององคกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรูขององคกรที่อยูในรูปที่

ไมมีโครงสรางชัดเจน

สรุปไดวา การจัดการความรู  คือ การเรียนรู รูปแบบใหม การประมวล 

สังเคราะหสารสนเทศ และใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคการหรือนําความรูภายนอกองคการ 

มาพัฒนาสราง เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายของการทํางาน การพัฒนาคนและพัฒนาองคการ 
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2.1.2 เปาหมายในการจัดการความรู

การพัฒนาสถานศึกษารูปแบบใหม การจัดการความรูในสถานศึกษา เปนสิ่ง

สําคัญในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ในอดีตที่ผานมา ความรูในสถานศึกษาทุกแหงจะมีมากมายแต

บางสถานศึกษาไมไดจัดเก็บใหเปนระบบ โดยเฉพาะความรูตางๆ ที่ฝงลึกอยูในตัวคนที่เปนทักษะ

เฉพาะคนที่เกิดจากประสบการณการสอน คานิยม และพฤติกรรมการสอนก็จะจางหายไปกับ       

ผูเกษียณอายุราชการ จากการลาออก หรือโอนไปปฏิบัติในหนวยงานอื่น ทําใหความรูในคนๆนั้น

ไมไดถูกเก็บไวใหเปนประโยชนกับผูรวมงานรุนหลัง สวนความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความรูที่

มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา เอกสาร สิ่งพิมพ ซึ่งเปนความรูที่สามารถเผยแพร 

แบงปนใหกับผูรวมงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 

ประพนธ ผาสุกยืด (2547) ไดยกตัวอยางเปาหมายของการจัดการความรูไว    

4 ประการดวยกัน คือ

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะสูความเปนเลิศ

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐาน

3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการบริหารงานแบบบูรณาการ

4. เพื่อพัฒนาเครือขายการถายโอนความรู

                    ขณะท่ี วิจารณ พานิช (2547) กลาววา จุดเนนของการจัดการความรู มี 4 เปาหมาย 

คือ

1. เพื่อใหคนมีหลายทักษะหลายความคิด สามารถทํางานรวมกันอยาง

สรางสรรค 

2. เพื่อพัฒนางานรูปแบบใหม 

3. เพื่อการทดลองและเรียนรูเพื่อหาทางทําแบบใหมๆ ที่ดีกวาเดิม เพื่อใหงานดีขึ้น

4. เพื่อการนําเขาอยางเหมาะสม ซึ่งจะตองหาความรูมาจากภายนอกมาใช

สรุปไดวาการกําหนดเปาหมายเพื่อการจัดการความรู  จึงควรกําหนดให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสถานศึกษานั้นๆ
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Al-Hawamdeh (2005) เสนอวา จุดประสงคในการจัดการเรียนการสอนการ

จัดการความรู ควรมีจุดประสงค ดังนี้

1. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูในองคกรทุกขนาดและ

ทุกรูปแบบ

2. เพื่อพัฒนาความเขาใจแนวคิดหลักและประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบการ

จัดการความรู

3. เพื่อใหมีความรูและความชํานาญในการสรางกลยุทธและใชเทคโนโลยีที่

จําเปนสําหรับการจัดการความรูและสารสนเทศภายในองคกร

4. เพื่อใหมีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคของการจัดความรูในองคกรและ

เขาใจบทบาทในการควบคุม ประมวลศัพท การวิเคราะหแยกแยะและระบบการสืบคนสารสนเทศ

ในการจัดการเนื้อหา

            2.1.3 กระบวนการจัดการความรู

กระบวนการจัดการความรูในองคการ มีนักวิชาการกลาวถึงขั้นตอนการจัดการ

ความรูทั้งที่แตกตางกันและคลายคลึงกัน ดังไดรวบรวมไว ดังนี้

สุกิจ แดงมีแสง และยงยุทธ อิ่มอุไร (2547) เสนอกระบวนการจัดการความรู    

มีขั้นตอนสรุปได ดังนี้

1. การกําหนดความรูที่ตองการใช (Define) เปนการนําความรูมุงมั่น วิสัยทัศน       

พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการมากําหนดความรูที่ตองการใชเพื่อใหการจัดการ

ความรูมีจุดเนนที่ชัดเจน

2. การเสาะหาความรู  (Capture) เปนการพัฒนาขีดความสามารถในการ

เสาะหาความรูที่กระจัดกระจายหรือแฝงอยูตามที่ตางๆ มาใชประโยชน ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ

จนเกิดทักษะและความชํานาญในการเสาะหาแหลงความรูที่อาจจะมาจากภายนอก หรือผูที่ทํางาน

อยูดวยกันในองคการก็ได

3. การสรางความรู  (Create) ในมุมมองเดิม ความรูตองสรางโดยผู รู /

ผูเชี่ยวชาญแตในมุมมองใหม ความรูเกิดขึ้นทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนที่ทํางาน เปนความรูที่

ฝงอยูในสมอง อาจจะพูดออกมาไมได การสรางความรูอาจทําไดทั้งกอนลงมือทําระหวางการ
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ทํางาน และสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางาน ในการสรางความรูไมจําเปนตอง

สรางใหมทั้งรอยเปอรเซ็นต อาจเริ่มจากสิบหรือยี่สิบเปอรเซ็นตก็ได

4. การกลั่นกรอง (Distil) ความรูบางอยางลาสมัย บางอยางเปนสิ่งที่ไม

เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดลอมสําหรับองคกร จึงจําเปนตองมีการกลั่นกรองเพื่อใหนํา

ความรูที่เหมาะสมมาใช

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่สุด 

เพราะแตละคนมีมุมมองตอความรูไมเหมือนกันตองมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภายในตัวไม

มีการยกระดับความรู ถาขาดการแลกเปลี่ยน ความรูที่มีอยูจะเกา ลาสมัยอยางรวดเร็ว ไมงอกงาม 

ยิ่งแลกเปลี่ยนมากก็ยิ่งไดกําไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งที่ยากที่สุด คนไมอยากแลกเปลี่ยน

เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ตองสรางเงื่อนไข และกติกาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยน การ

แบงปนใหเกิดประโยชนแกผูมีพฤติกรรมแบงปนความรูและไมใหผลประโยชนแกผูมีพฤติกรรม

กักตุนหรือปกปดความรู

6. การประยุกตใชความรู (Use) ทําใหเกิดผลจากการใชความรูเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ/บริหาร พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองคการ และมีผลเชิงปองกันตอ

ขั้นตอนการจัดการความรู ซึ่งตามที่กลาวมาขางตนนั้น การใชความรูตองเนนที่การเอาความรูมาใช

ในการทํางานใหมาก ไมควรเริ่มดวยการหาความรูใหมมาใสไวในคอมพิวเตอรซึ่งเสี่ยงมากที่จะไม

เกิดประโยชนและไมคุมคา

สวนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) เสนอขั้นตอนหลักของ

กระบวนการจัดการความรูเพื่อใชในหนวยงานราชการไว 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การคนหาความรู (Knowledge Identification) เปนการคนหาวาองคการมี

ความรูอะไรบาง รูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูอะไรที่องคการจําเปนตองมี ทําใหองคการทราบวา

ตองการความรูอะไร หรือทําแผนที่ความรู (Knowledge Mapping) เพื ่อหาวาความรูใดมี

ความสําคัญสําหรับองคการ แลวจัดอันดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพื่อใหองคการวาง

ขอบเขตของการจัดการความรูและสามารถจัดสรรทรัพยากรใหอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

จากแผนที่ความรู องคกรจะทราบวามีความรูที่จําเปนตองมีอยูหรือไม ถามีแลวองคกรก็จะตองหา

วิธีการในการดึงความรูจากแหลงตางๆ ที่อาจอยูกระจัดกระจายไมเปนที่มารวมไวเพื่อจัดทําเนื้อหา
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ใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช สําหรับความรูที่จําเปนตองมีแตยังไมมีนั้น องคกร

อาจสรางความรูดังกลาวจากความรูเดิมที่มีอยูก็ได หรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช 

นอกจากนี้องคกรอาจจะตองพิจารณากําจัดความรูที่ไมจําเปนหรือลาสมัยทิ้งไปเพื่อประหยัด

ทรัพยากรในการจัดเก็บความรูเหลานั้น หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้ คือ การกําหนดเนื้อหาของ

ความรูที่ตองการและการดักจับความรูดังกลาวใหได ปจจัยสําคัญที่จะทําใหขั้นตอนนี้ประสบ

ความสําเร็จ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคกรที่ เอื้อใหบุคลากรกระตือรือรนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อใชในการสรางความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบ

สารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันไดรวดเร็วขึ้นและทําใหการ

เสาะแสวงหาความรูใหมๆ จากภายนอกทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เมื่อมีเนื้อหา

ความรูที่ตองการแลว องคการตองจัดความรูใหเปนระบบเพื่อใหผูใชสามารถคนหาและนําความรู

ดังกลาวไปใชประโยชน การจัดการความรูใหเปนระบบนั้น หมายถึง การจัดทําสารบัญและจัดเก็บ

ความรูประเภทตางๆ เพื่อใหการเก็บรวบรวม การคนหา การนํามาใชทําไดงายและรวดเร็ว

การแบงชนิดหรือประเภทของความรูนั้นจะขึ้นอยูกับวาผูใชนําไปใชอยางไร

และลักษณะการทํางานของบุคลากรในองคกรเปนแบบไหน โดยทั่วไปการแบงประเภทความรูจะ

แบงตามสิ่งตอไปนี้

3.1 ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร (เชน การจัดทํา

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ)

3.2 หัวขอ/เรื่อง

3.3 หนาที่/กระบวนการ

3.4 ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ กลุมตลาด หรือกลุมลูกคา

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and

Refinement) นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลว องคกรตองประมวลความรูให

อยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและใชไดงายซึ่งอาจทําไดในหลายลักษณะ คือ

4.1 การจัดทําหรือปรับปรุงแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

องคกรจะชวยทําใหการปอนขอมูลจากหนวยงานตางๆ การจัดเก็บ การคนหา และการใชขอมูลทํา

ไดสะดวกและรวดเร็ว

4.2 การใช “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้งองคกรนั่นคือ องคกรควรจัดทําอภิธาน

ศัพทของคําจํากัดความ ความหมายของคําตางๆ ที่แตละหนวยงานใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมี
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ความเขาใจตรงกันซึ่งจะชวยใหการปอนขอมูล/ความรู การแบงประเภทและการจัดเก็บไดมาตรฐาน

เดียวกัน ที่สําคัญตองมีการปรับปรุงอภิธานศัพทใหทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งตองใหผูใชสามารถ

คนหาและเปดใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว

4.3 การเรียบเรียง ตัดตอ และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน 

ความครบถวน เที่ยงตรง ทันสมัย สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) ความรูที่ไดมานั้นจะไรคาหากไม

ถูกนําไปเผยแพรเพื่อใหผูอื่นใชประโยชนได ดังนั้น องคการจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บและ

กระจายความรูทั้งความรูประเภทความรูที ่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูที ่ไมชัดแจง 

(Tacit Knowledge) 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge sharing) การจัดทําเอกสาร 

จัดทําฐานความรู รวมทั้งการทําสมุดหนาเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะชวยใหเขาถึง

ความรูไดงายและรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวใชไดดีสําหรับความรูประเภท Explicit 

เทานั้น สําหรับการแบงปนและเปลี่ยนความรูประเภท Tacit นั้นจะตองทําดวยการพบปะกันตัวตอ

ตัวหรือเปนกลุมหรือที่ Nonaka เรียกวา Socialization

7. การเรียนรู (Learning) วัตถุประสงคที่สําคัญของการจัดการความรู คือ การ

เรียนรูของบุคลากรและนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไขปญหาและปรับปรุง

องคการ ดังนั้น การเรียนรูจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถึงแมองคการจะมีวิธีการในการกําหนด 

รวบรวมคัดเลือก ถายทอด และแบงปนความรูที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไมไดเรียนรูและ

นําไปใชประโยชนก็เปนการสูญเปลาของเวลาและทรัพยากรที่ใช

กานตสุดา มาฆะศิรานนท  (2546) ใหทัศนะวาการจัดการความรู เปน

กระบวนการที่ประกอบดวยหลายๆขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูขององคการ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายขององคการมี 5 ขั้นตอน คือ

1. การกําหนดความรู เปนการกําหนด/ระบุวาสิ่งใดที่ตองการใหบุคลากรใน

องคการไดเรียนรู โดยคํานึงถึงความจําเปน ชนิด และประเภทของงานที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คานิยมและเปาหมายตางๆ ขององคการ โดยมีรูปแบบ ดังนี้

1.1 การกําหนดนโยบายในสิ่งที่องคการตองการเรียนรู

1.2 การประกาศนโยบายในการกําหนดสิ่งที่องคการตองการเรียนรู

1.3 การหาความตองการในสิ่งที่จะเรียนรูของบุคลากรในองคการ
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1.4 ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูพิจารณาดําเนินการ

1.5 การประกาศและประชาสัมพันธเกี่ยวกับองความรูที่บุคลากรในองคการ

จําเปนตองเรียนรู

2. การแสวงหาความรู  เปนการรวบรวมความรูจากทั้งภายและภายนอก

องคการเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรใหมีผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น อันจะสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนา

ขององคการดวย โดยมีรูปแบบ ดังนี้

2.1 การกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรู

2.2 การประกาศนโยบายในการกําหนดสิ่งที่องคการตองการเรียนรู

2.3 การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะ

งาน

2.4 เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทาง

2.5 เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อโสตทัศนตางๆ

2.6 ประเมินความพรอม

2.7 การเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูจากชองทางตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองคการเพื่อเปนการสรางความรู

3. การสรางความรู เปนการสรางสรรคความรูใหมอันเกิดจากแรงผลักดัน การ

หยั่งรูและความเขาใจอยางลึกที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ซึ่งทุกคนสามารถเปนผูสรางความรูไดเอง

โดยมีรูปแบบ ดังนี้

3.1 การกําหนดนโยบายในการสรางความรูและนวัตกรรมตางๆไวใน

วิสัยทัศนองคการ

3.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธทั่วทั้งองคการเพื่อใหบุคลากร

เกิดการสรางความรูและนวัตกรรมใหมๆ

3.3 จัดกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรเกิดความคิดที่จะสรางสรรคผลงานใหมๆ

3.4 รวบรวมความรูจากแหลงตางๆทั่วทั้งองคการ

3.5 วิเคราะหและสังเคราะหความรูเดิมเขากับความรูใหม

3.6 ทดลองใชความรูที่องคการสรางขึ้นมาให

3.7 ประกาศเปนองคการความรูและนวัตกรรมใหมขององคการ

4. การเก็บและการสืบคนหาความรู เปนการจัดการเก็บความรูในองคการอยาง

เปนระบบอาจจัดเก็บอยูในรูปหมวดหมูตางๆ โดยองคการตองทําใหงายตอการสืบคนเพื่อที่
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บุคลากรสามารถเขามาสืบคนเพื่อนําไปประยุกตใชงานไดอยางทันเวลาและตรงตามความตองการ 

โดยมีรูปแบบ ดังนี้

4.1 การกําหนดนโยบายในการเก็บและการสืบคนความรูในองคการ

4.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธทั่วทั้งองคการเพื่อใหบุคลากร

เก็บและสืบคนความรู

4.3 กําหนดองคความรูที่จะนํามาจัดเก็บ

4.4 ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรู ประเมินความรูเดิมที่องคการ

มีอยู

4.5 บูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม

4.6 ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรู กลั่นกรอง ตรวจสอบและ

คัดเลือกความรูที่จะนํามาจัดเก็บ

4.7 เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.8 จัดเก็บความรูโดยจัดเก็บเปนหมวดหมูและทําดัชนีบอกเพื่อใหงายตอ

การสืบคน

4.9 ปรับปรุงและพัฒนาองคความรูใหมอยูเสมอ/สื่อโสตทัศนตางๆ

5. การถายโอนและการนําความรูไปใช เปนการกระจายความรูและการ

ถายทอดไปดวยความรวดเร็วอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคการ โดยอาศัยกลไกทางอิเล็กทรอนิกสทั้งที่

เปนไปโดยตั้งใจและไมตั้งใจ โดยมีรูปแบบ ดังนี้

5.1 กําหนดนโยบายที่จริงจัง และมุงมั่นเพื่อใหเกิดการถายโอนและการนํา

ความรูไปใชในองคการ

5.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิด

การถายโอนและการนําความรูไปใช

5.3 เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

5.4 เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศนตางๆ

5.5 เลือกวิธีการที่จะถายโอนความรู

5.6 การเปดโอกาสใหบุคลากรเกิดการถายโอนและการนําความรูไปใช

5.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายหลังที่มีการถายโอนความรู

ตามวาระ (1, 3, 6 เดือน)
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5.8 เปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและการนําความรูไปใชเพื่อประโยชน

ขององคการตอไป

Marquardt (1996) เสนอวากระบวนการจัดการความรูประกอบดวย

1. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) เปนการแสวงหาความรูที่มี

ประโยชนและมีผลกระทบตอการดําเนินการขององคการ จากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคการ เพื่อไดนําความรูนั้นมาใชใหเหมาะสมกับบริบทขององคการตอไป ดังนี้

1.1 การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคการ (Internal 

Collection of Knowledge) เปนความสามารถในการเรียนรูของบุคคลสวนใหญในองคการ และ

เปนปจจัยสําคัญสําหรับกาเพิ่มคุณคาใหแกองคการ การไดมาซึ่งความรูตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคการ สามารถทําได ดังนี้

1.1.1 การใหความรูกับพนักงาน เชน การสอนงาน การฝกอบรม การ

สัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง เปนตน

1.1.2 การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ

1.1.3 การดําเนินการเปลี่ยนแปลในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ

1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคการ (External 

Collection of Knowledge) องคการตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อการปรับปรุงงานและสรางใหเกิด

ความคิดใหมๆ อยางสม่ําเสมอ เพราะองคการตองอาศัยความคิดและการสรางสรรคดวยขอมูล

สารสนเทศจากสภาพแวดลอมภายนอกดวยวิธีการตางๆ ดังนี้

1.2.1 การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับองคการอื่น

1.2.2 การจางที่ปรึกษา

1.2.3 การเปดรับขาวสารจากสื่อที่หลากหลาย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ E-mail 

บทความ โทรทัศน วีดีทัศน และภาพยนตร เปนตน

1.2.4 การตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

เทคโนโลยี

1.2.5 การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขงขันและจากแหลงอื่นๆ

1.2.6 การจางพนักงานใหม

1.2.7 การรวมมือกับองคการอื่นๆ เพื่อสรางพันธมิตรและการรวม

ลงทุน
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2. การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนการสรางความรูของบุคคล 

ทีมงานและองคการที่สรางขึ้นใหม (Generative) เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพื่อใชใน

การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจ

อยางลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล การสรางความรูใหมควรอยูภายใตหนวยงานหรือคนในองคการ 

ทุกคนในองคการสามารถเปนผูสรางความรูได ซึ่งรูปแบบตางๆในการสรางความรู มีดังนี้

2.1 บุคคลใหความรูที่ตนมีอยูกับผูอื่น เชน การถายทอดความรูจากการ

ทํางานรวมกันอยางใกลชิด

2.2 การนําความรูที่องคการมีอยู ผนวกเขากับความรูของแตละบุคคล

เพื่อใหเกิดเปนความรูใหมและมีการแบงปนทั่วทั้งองคการ

2.3 ความรูที่ไดจากการรวบรวมและสังเคราะหความรูที่มีอยูเขาดวยกัน 

รูปแบบนี้อาจจํากัดอยูที่ความรูที่มีอยูแลว

2.4 ความรูที่เกิดขึ้นเปนภายใน โดยสมาชิกขององคการคนพบแนวทางได

เองและมีกิจกรรมมากมายที่องคการสามารถดําเนินการเพื่อสรางความรู

2.5 การเรียนรูโดยการปฏิบัติ

2.6 การแกปญหาอยางเปนระบบ

2.7 การทดลอง ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจและโอกาสสําหรับการเรียนรู

2.8 การเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาในอดีต

3. การจัดเก็บความรูและการคนคืนความรู (Knowledge Storage and Retrieval) 

เปนการนําความรูที่สรางขึ้นหรือที่ไดมา นํามาจัดเก็บเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วตอการนํา

ความรูไปใชใหมในครั้งตอๆไป โดยองคการตองกําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรูและ

ตองพิจารณาถึงวิธีการที่จะเก็บรักษา และนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ องคการตอง

เก็บรักษาสิ่งที่ตองการเรียกวาเปนความรูไวใหไดดีที่สุดไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผล

สะทอนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวของกับดานเทคนิค เชน การบันทึกเปน

ฐานขอมูล (Database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอ ักษรที ่ช ัดเจน รวมทั้ง เกี ่ยวของกับ

กระบวนการทางมนุษยดวย เชน การสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล เปนตน ทั้งนี้การเก็บ

สะสมความรู องคการควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้

3.1 โครงสรางและการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบที่สามารถคนหา และสง

มอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
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3.2 จัดใหมีการจําแนกรายการตางๆ เชน ขอเท็จจริง นโยบายหรือขั้นตอน

การทํางานที่อยูบนพื้นฐานความจําเปนในการเรียนรู

3.3 อาศัยการจัดการที่สามารถสงมอบใหกับผูใชไดอยางชัดเจน ถูกตอง

ทันเวลาและเหมาะสมกับความตองการ

 ระบบการจัดเก็บความรูที่มีคุณภาพ คือ ตองมีการจัดหมวดหมูตาม

องคประกอบตางๆ เชน ตามความจําเปนของการเรียนรู วัตถุประสงคของงาน ความชํานาญของ

ผูใช การใชสารสนเทศ และสถานที่ตั้งที่สารสนเทศถูกเก็บไว

ในสวนของการคนคืนความรู เปนลักษณะของการเขาถึงสิ่งที่ผูใชตองการ 

เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป องคการควรทําใหพนักงานทราบถึงชองทางหรือ

วิธีการสําหรับการคนหาความรูตางๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การทําสมุดจัดเก็บรายชื่อ 

และทักษะของผูเชี่ยวชาญ การทําสมุดหนาเหลืองขององคการ หรือในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน 

เครือขายกาทํางานตามระดับชั้น การประชุม การฝกอบรม เปนตน สิ่งเหลานี้จะนําไปสูการ

ถายทอดความรูในองคการ

4. การถายโอนและการใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization) เปน

การใชความรูเพื่อประโยชนตอองคการ และเปนความจําเปนขององคการ เนื่องจากองคการจะ

เรียนรูไดดีขึ้นก็ตอเมื่อความรูมีการกระจายและการถายทอดไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้ง

องคการ การถายทอดความรู และการใชประโยชนจากความรู เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกลไกดาน

อิเล็กทรอนิกสนอกจากนี้ การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล

หนึ่งเปนไปไดทั้งที่โดยตั้งใจและโดยไมตั้งใจ

4.1 การถายทอดความรูโดยตั้งใจมีวิธีการ ดังนี้

4.1.1 การสื่อสารดวยการเขียน การบันทึก การรายงาน จดหมายขาว 

ประกาศ

4.1.2 การฝกอบรม

4.1.3 การประชุมภายใน

4.1.4 การสรุปขาวสาร

4.1.5 การสื่อสารภายในองคการ (วีดีทัศน สิ่งพิมพ เครื่องเสียง)

4.1.6 การเยี่ยมชมงานตางๆ ที่จัดเปนกลุมตามความจําเปน

4.1.7 การหมุนเวียน หรือการเปลี่ยนงาน

4.1.8 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
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4.2 การถายทอดความรูโดยไมตั้งใจ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไมรูตัวหรือ

เปนการเรียนรูอยางไมเปนทางการที่เกิดขึ้นในหนาที่ที่ทําเปนประจําอยางไมมีแบบแผน มีวิธีการ 

ดังนี้

4.2.1 การหมุนเวียนงาน

4.2.2 ประสบการณ หรือเรื่องราวตางๆ ที่เลาตอกันมา

4.2.3 คณะทํางาน

4.2.4 เครือขายที่ไมเปนทางการ

Nonaka and Takeuchi (2001) เสนอวา การจัดการความรูประกอบดวย 6 

ขั้นตอน คือ การกําหนด การสราง การแสวงหา หรือการยึดกุมความรู  การกลั่นกรอง การ

แลกเปลี่ยน และการใชความรู ขณะที่ Sveiby (2003), Wiig (2002) และ Kucza (2001) กลาวถึง

กระบวนการจัดการความรู สรุปได ดังนี้

1. การจัดการความรู (Knowledge Acquisition)

2. การจัดเก็บความรูและการคนคืนความรู (Knowledge Storage and

Retrieval)

3. การถายโอนและการใชความรู (Knowledge Transfer and Utilization)

4. การเคลื่อนยาย การกระจายความรู และการแบงปนความรู (การถายโอน

และ การใชความรู (Knowledge Transfer/Distribution/Sharing)

5. การสรางความรู (New Knowledge Creation) เปนวัฏจักรที่ตองทํากันอยาง

ตอเนื่อง

Keyser (2004) ไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญในกระบวนการจัดการความรูที่อยู

ทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการในปจจุบันซับซอน 

โดยเห็นวาการเขาถึง การจัดเก็บ การสราง การแบงปนความรู การแพรกระจายความรูและการนํา

ความรูไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ จะเปนปจจัยหลักภายใตระบบเศรษฐกิจและ

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge Based Society and Economy - KBS/KBE) 

โดยไดอธิบายถึงความสัมพันธอยางใกลชิดของการสรางและการแบงปนความรู กลาวคือ

ประการแรก บุคคลจะไมสมัครใจในการแบงปนความรู หากเขาปราศจาก

จริยธรรมบางประการที่สรางพันธะหรือขอตกลงในการทํางานรวมกัน
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ประการที่สอง บุคคลจะไมแบงปนความรู หากปราศจากการรับรูถึงพลวัตของ

การเปลี่ยนแปลงวาเปนสิ่งที่แลกเปลี่ยนกัน

ประการสุดทาย ขอมูลที่ไมมีความสัมพันธกันจะทําใหสารสนเทศขาดความ

พอดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเปลี่ยนสารสนเทศไปสูความรู เปนกระบวนการทางสังคมซึ่งตอง

อาศัยความสัมพันธที่ดีระหวางกัน

ทั้งนี้ จะตองมีการสรางจุดเชื่อมตอ (Making Coherence) ของความรูใหเกิด

ความสรางสรรคอยางตอเนื่อง

Marali (2002) เสนอวา การจัดการความรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน และมี

ลักษณะเปนพลวัตรของการจัดการความรู คือ

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความรู ระบุหรือกําหนดความรูที่องคการตองการใช

เพื่อการพัฒนา โดยเปนความรูที่ไดจากภายนอกองคการทั้งปญหาและโอกาสที่จะสามารถนํามาใช

ในการพัฒนาองคการได

ขั้นตอนที่ 2 การสรางความรู เพื่อใหไดกลวิธีที่จะใชในการแกปญหาและเพื่อ

การพัฒนางาน ความรูที่สรางขึ้นนี้ควรเปนความรูใหมที่องคการยังไมเคยมี และอาจไดมาจาก

ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) ออกมาใหมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู เปนการนําความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) 

ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาจัดเก็บในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสะดวกตอการใช การเก็บความรูในขั้นตอนนี้

จะทําใหไดความรูประเภทความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) ออกมา

ขั้นตอนที่  4 การแลกเปลี่ยนความรู เปนการนําความรูที่ไดไปเผยแพรให

บุคลากรในองคการไดนําไปใชเพื่อการแกปญหา หรือเพื่อพัฒนางาน การแลกเปลี่ยนความรูจะชวย

ใหองคการไดความรูใหมเพิ่มขึ้นมาอีก

ขั้นตอนที่ 5 การแสวงหาความรูใหม ความรูที่องคการมีอยูเมื่อนานไปอาจจะ

เกาและใชประโยชนไมได อาจไมทันสมัยหรือบริบทองคการเปลี่ยนแปลงไปไมเหมาะสมกับความรู

ที่องคการมีอยูเดิม การแสวงหาความรูใหม อาจเริ่มจากความรูที่ฝงลึกในคนที่อยูในองคการ

กระบวนการจัดการความรู 5 ขั้นตอนมีลักษณะเปนพลวัตตองมีการดําเนินการ

อยูเสมอ เพราะความรูเกิดขึ้นใหมทุกเวลา เนื่องจากการแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

เวทีโลกมีสูง ดังรูปที่ 2.1
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                                          กําหนดความรู

รูปที่ 2.1 แสดงพลวัตของการจัดการความรูตามแนวคิดของ Marali (2002)

ที่มา :   Marali (2002 : 45)

สวน สมชาย นําประเสริฐชัย (2546) สรุปแนวคิดของ Probst, Raub, และ

Romhardt (2000) เกี่ยวกับรูปแบบ (Model) การจัดการความรูเปนกระบวนการจัดการความรูเปน 

6 ขั้นตอน คือ การกําหนดความรูที่ตองการใช (Knowledge Identification) การจัดหาความรูที่

ตองการ (Knowledge Acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม (Knowledge Development)  

ถายทอดความรู (Knowledge transfer) การนําความรูไปใชงาน (Knowledge Utilization) และ

การจัดเก็บความรู (Knowledge Storing) โดยการจัดการความรูแตละขั้นตอนมีความสัมพันธและ

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจะขาดชวงหรือตอนใดตอนหนึ่งไมได ดังรูปที่ 2.2

สรางความรูแสวงหาความรูใหม

แลกเปลี่ยนความรู จัดเก็บความรู
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รูปที่ 2.2  กระบวนการจัดการความรูตามแนวคิดของ Probst, Raub และ Romhardt (2000)

ที่มา : สมชาย นําประเสริฐชัย (2546 :103-107)

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการตางๆ กําหนดกระบวนการจัดการความรูแตกตางกัน

ไป ซึ่งสรุปไดดัง ตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปกระบวนการจัดการความรูในทัศนะของนักวิชาการและองคการตางๆ

นักวิชาการ กระบวนการการจัดการความรู
Marquardt (1996)             1. การแสวงหาความรู

และวิลาวัลย มาคุม (2549) 2. การสรางความรู

3. การจัดเก็บและการคืนความรู

4. การถายโอนและการใชความรู

Arthur Anderson 1. แบงปน

and APQC (1996) 2. การสราง 

3. การกําหนด 

4. การรวบรวม

5. การเปลี่ยนแปลง

6. การจัดระบบ

7. การประยุกต

การจัดเก็บความรูการกําหนดความรู

การถายความรู

การนําความรู

การสรางความรู

การจัดหาความรู
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ตารางที่ 2.1  สรุปกระบวนการจัดการความรูในทัศนะของนักวิชาการและองคการตางๆ (ตอ)

นักวิชาการ กระบวนการการจัดการความรู
Alavi (1997) 1. การแสวงหาความรู (การสรางความรูและการพัฒนา เนื้อหา)

2. การสรางดัชนี (Indexing)

3. การกลั่นกรอง (Filtering)

4. การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระบบ จัดประเภท การรวม                

                การเชื่อมโยงแหลงความรู  ภายในและภายนอก      

5. การเผยแพรโดยการรวมและจัดสงความรูผานเว็บเพจ

Davenport, De Long,and         1. การสรางความรู

Beers (1998 ) 2. การแลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู

3. การยกระดับความรู

4. การเก็บความรู

5. การนําความรูไปใช

Takeuchi and Nonaka 1. การกําหนด     

(2001)            2. การสราง

                                                3. การแสวงหรือการยึดกุมความรู

4.การกลั่นกรอง

 5. การแลกเปลี่ยน       

                               6. การใชความรู

Marali (2002)                        1. การกําหนดความรู

                 2. การสรางความรู

3. การเก็บความรู        

                                               4. การแลกเปลี่ยนความรู      

5. การแสวงหาความรูใหม

Laudon and Laudon (2002) 1. การสรางความรู

                                                2. การประมวลและใชรหัสความรู

3. การแบงปนความรู 

4. การเผยแพรความรู
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ตารางที่ 2.1   สรุปกระบวนการจัดการความรูในทัศนะของนักวิชาการและองคการตางๆ (ตอ)

นักวิชาการ กระบวนการการจัดการความรู
Nonaka (1996) 1. ปฏิสัมพันธทางสังคม (เปลี่ยนความรูแบบไมชัดแจงเปน

                                                     ความรูแบบชัดแจง)

2. การปรับเปลี่ยนสูภายใน (เปลี่ยนความรูแบบชัดแจงเปน

    ความรูแบบไมชัดแจง)

3. การผสมผสาน (เปลี่ยนความรูแบบชัดแจงเปนความรูแบบไม

   ชัดแจง)

4. การปรับเปลี่ยนสูภายนอก (เปลี่ยนความรูแบบไมชัดแจงเปน

  ความรูแบบชัดแจง)

Wiig (2002) 1. การสราง

2. การแสดงอยางเปดเผย

3. การใช

4. การถายโอน

Turban et al. (2004) 1. การสรางความรู

2. การกําหนดและรวบรวมความรู

 3. การนําไปสูการปฏิบัติ

4. การจัดเก็บความรู

5. การจัดการความรู  

6. การเผยแพร

Van Der Spek and 1. การพัฒนา

Spijkervet (1997) 2. การเผยแพร

3. การผสมผสาน 

4. การเก็บไว 

                             

กระบวนการจัดการความรูของนักวิชาการขางตนสรุปไดวา การจัดการความรู 

คือ กระบวนการนําความรูที่ฝงในตัวบุคคลและอยูภายนอกตัวบุคคลมาปฏิบัติงานตางๆเพื่อ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายอยางมี
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ประสิทธิภาพ และใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือการนําองคการสูองคการแหงการเรียนรู 

Marquardt (1996) ผูเชี่ยวชาญดานองคการแหงการเรียนรูกลาววา การจัดการความรูเปนหัวใจ

สําคัญขององคการแหงการเรียนรู โดยกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

(วิจารณ พานิช, 2547; วิลาวัลย มาคุม, 2549)

1. การกําหนดความรู

2. การแสวงหาความรู

3. การสรางความรู

4. การจัดเก็บความรู

5. การแลกเปลี่ยนความรู

6. การนําความรูไปใช

กระบวนการจัดการความรูทั้ง 6 ขั้นตอน มีสาระสําคัญ ดังนี้

1. การกําหนดความรูที่ตองการใช (Knowledge Identification) เปนขั้นตอนการ

นําความรูที่มุงมั่น วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการมากําหนกดความรูหรือ

ระบุความรูที่ตองการใชเพื่อใหการจัดการความรูมีจุดเนน ไมสะเปะสะปะโดยอาศัยบุคลากรที่มี

ความรู  ความสามารถ และผูที่มีความคิดใหมๆ ที่จะสนับสนุนความสําเร็จขงองคการ ไดแก นัก

ความรู (Knowledge Producer)มีหนาที่สรางความรู ผูปฏิบัติงาน (Knowledge Holder) เปนผูนํา

ความรูไปใชโดยตรง และผูจัดการความรู (Knowledge Organizer) เปนผูที่มีหนาที่คลาย

บรรณารักษหองสมุด (Housel and Bell, 2001) การกําหนดความรูนี้องคการตองออกแบบกลไกที่

ตองการความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกองคการ ไดแก การกําหนดนโยบายสิ่งที่องคการตองการ

เรียนรู การประกาศนโยบายนั้น การหาความตองการในสิ่งที่จะเรียนรูของบุคลากร มีผูชํานาญการ

และนักวิเคราะหความรูดําเนินการประกาศและประชาสัมพันธองคความรูที่บุคลากรในองคการตองรู

2. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) หรือเสาะหาและยึดกุม

ความรู (Capture) เปนขั้นตอนการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหาและยึดกุมความรูที ่อยู

กระจัดกระจายหรือแฝงตามที่ตางๆ มาใชประโยชนดําเนินการอยางสม่ําเสมอ จนเกิดทักษะและ

ความชํานาญในการเสาะหาและยึดกุมแหลงความรูที่อาจมาจากภายนอกหรือผูที่ทํางานอยู

ดวยกันในองคการ (พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547; สรสิริ วรวรรณ, 2548; พรทิพา ดําเนิน, 2549; 

กีรติ ยศยิ่งยง, 2549) กลาวไว ดังนี้

2.1 การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคการ (Internal 

Collection of Knowledge) ความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรสวนใหญในองคการกลายเปน
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ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเพิ่มคุณคาใหกับองคการ และการไดมาซึ่งความรูตางๆจากภายใน

องคการทําไดโดย

2.1.1 การใหความรูกับบุคลากร เชน การสอนงาน การฝกอบรม การ

ประชุม สัมมนา การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง เปนตน

2.1.2 การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ

2.1.3 การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ

2.2 การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคการ (External 

Collection of Knowledge) เพื่อเพิ่มความเปนผูนําในการแขงขันทางการตลาดภายใต

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคการตองมีวิสัยทัศนกวางไกลและมองภาพ

ภายนอก เพื่อปรับเปลี่ยนสรางสรรคความคิดใหมๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

องคการ โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศภายนอกองคการดวยวิธีการตางๆ เชน 

2.2.1 การใชมาตรฐานเปรียบเทียบกับองคการอื่นๆ (Benchmarking)

2.2.2 การจางที่ปรึกษา

2.2.3 การเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต 

วิทยุ โทรทัศน เปนตน

2.2.4 การติดตามและตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยีตางๆ

2.2.5 การรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการ คูแขง

2.2.6 การจางบุคลากรใหม

2.2.7 การสรางพันธมิตร หรือความรวมมือกับองคการอื่นๆ รวมถึงการ

รวมลงทุน

ดังนั้น การแสวงหาความรูขององคการจึงเปนการใฝหาและนํามาซึ่ง

ความรูที่สามารถเพิ่มคุณคาสรางสรรคพัฒนาองคการ ไดจากแหลงความรูทั้งภายนอกและภายใน

องคการไดจากกาสัมมนา พูดคุย ดูงาน หรือหาที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและจัดเก็บใน

คลังขอมูล (Knowledge Tank) ใหพนักงานไดพูดคุยเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการสราง

ความรู เขียนปญหาหรือขอเสนอแนะและเสนอวิธีแกปญหา นําความรูประเภท Tacit Knowledge 

มาเปดเผย บันทึกเปนลายลักษณอักษรกลายเปน Explicit Knowledge

3. การสรางความรู  (Knowledge Creation) เปนการสรางสรรคความรูขึ้นมา

ใหม  (Generative) เกี่ยวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต
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ละบุคคล การสรางความรูใหมควรอยูภายใตหนวยงานหรือคนในองคการ ทุกคนในองคการ

สามารถเปนผูสรางความรูได ซึ่งรูปแบบตางๆ สามารถกําหนดนโยบายในการสรางความรูและ

นวัตกรรมตางๆ ในวิสัยทัศนขององคการ เชน การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธทั่วทั้ง

องคการเพื่อใหบุคลากรเกิดการสรางความรูและนวัตกรรมใหมๆ จัดกิจกรรมในการสรางสรรค

ผลงาน รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ วิเคราะหและสังเคราะหความรูเดิมเขากับความรูใหม 

ทดลองใชความรูที่สรางขึ้น การประกาศเปนองคความรูและนวัตกรรมใหมขององคการ บุญดี 

บุญญากิจ และคนอื่นๆ (2549) กลาวถึงการสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and 

Acquisition) จากแผนที่ความรูซึ่งบอกถึงขอบเขตความรู แหลงความรู วิธีเขาถึงความรูขององคการ 

เพื่อการนําความรูที่ลาสมัยไมจําเปนเพื่อประหยัดทรัพยากร การกําหนดเนื้อหาของความรูที่

ตองการและการดึงความรูมาใชจึงเปนหัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้ บรรยากาศและวัฒนธรรม

องคการเปนปจจัยใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางองคความรูใหมๆ 

ระบบสารสนเทศมีสวนชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสวงหาความรูใหมๆ ทําไดรวดเร็วขึ้น

ดังนั้น การสรางความรู ความสามารถในมุมมองเดิมจะสรางจากโดยผูรู/

ผูเชี่ยวชาญ สวนในมุมมองใหม สรางความรูจากทุกจุดของการทํางานโดยทุกคนที่ทํางาน เปน

ความรูที่ฝงอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ซึ่งอาจจะพูดออกมาไมได การสรางความรูอาจทําได

ทั้งกอนลงมือทํา ระหวางการทํางาน และสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางาน ในการ

สรางความรูไมจําเปนตองสรางใหมทั้ง 100% อาจเริ่มจาก 10-20% ก็ได

4. การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) เปนขั้นตอนการนําความรูที่สราง

ขึ้นมาหรือไดมา จัดเก็บความรูที่ถูกกลั่นกรองและคัดเลือกตองมีการจัดเก็บอยางเปนระบบดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองสมุดหรือมุมการอานใหกับบุคลากร เพื่อการคนหาเขาถึงความรู 

ความรูที่เปนความลับดานเทคโนโลยี หรือดานเทคนิคที่เปนกุญแจสําคัญในการดําเนินงาน อาจ

ตองจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ การจัดเก็บความรูเปนกระบวนการใชเทคนิคและการบันทึกฐานขอมูล 

องคการตองเก็บรักษาความรูใหดีที่สุด ตองคํานึงถึงโครงสรางและการจัดเก็บความรู เปนระบบที่

สามารถคนหาและสงมอบไดอยางรวดเร็วและถูกตอง มีการจําแนกรายการตางๆ บนพื้นฐานในการ

เรียนรูตองอาศัยการจัดการในการสงมอบใหกับผูใชไดชัดเจน ถูกตอง ทันเวลา เหมาะสมกับความ

ตองการ

ในการจัดเก็บความรู องคการตองจัดเก็บความรูอยางเปนระบบเพื่องายตอ

การสืบคนนําไปประยุกตใชงานไดทันเวลาตามตองการ มีวิธีการ ดังนี้ (กานตสุดา มาฆะศิรานนท, 

2546)
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1. กําหนดนโยบายในการเก็บและการสืบคนความรูในองคการ

2. ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธทั่วทั้งองคการเพื่อใหบุคลากรเก็บ

และสืบคนความรู

3. กําหนดความรูที่จะนํามาจัดเก็บ

4. ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูประเมินความรูเดิมที่องคการมี

อยูบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม

5. ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรู กลั่นกรอง ตรวจสอบและ

คัดเลือกความรูที่จะนํามาจัดเก็บ

6. เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. จัดเก็บความรูเปนหมวดหมูและทําดัชนีบอกเพื่อใหงายตอการสืบคน

8. ปรับปรุงและพัฒนาองคความรู สื่อโสตทัศนตางๆ ใหใหมอยูเสมอ

ดังนั้น องคการตองจัดเก็บความรู ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาไวใหดีที่สุดของ

องคการอยางเปนระบบ เพื่องายตอการนําความรูไปใชประโยชนไดถูกตองเชื่อถือไดตรงตามความ

ตองการของผูใช และทันเวลาตอการเรียกใช

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนขั้นตอนที่เปนสิ่งสําคัญ

ที่สุด เพราะแตละคนมีมุมมองตอความรูไมเหมือนกันตองมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภายใน

ตัวไมมีการยกระดับความรู ถาขาดการเปลี่ยนแปลง ความรูที่มีอยูจะเกา ลาสมัยอยางรวดเร็วไม

งอกงาม ยิ่งแลกเปลี่ยนมากก็ยิ่งไมไดกําไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งที่ยากที่สุด คนไมอยาก

แลกเปลี่ยนเพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ตองสรางเงื่อนไขวัฒนธรรมองคการ และกติกาที่

สงเสริมการแลกเปลี่ยน การแบงปนใหเกิดประโยชนแกผูมีพฤติกรรมแบงปนความรู และไมให

ผลประโยชนแกผูมีพฤติกรรมกักตุนหรือปกปดความรู องคการอาจใชวิธีการแลกเปลี่ยนความรู 

ดังนี้ (พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547; สรสิริ วรวรรณ, 2548; พรทิพา ดําเนิน, 2549; กีรติ ยศยิ่งยง, 

2549) เชน การสื่อสารดวยการบันทึก การรายงาน จดหมายขาว ประกาศ การฝกอบรม การประชุม

ภายใน การสรุปขาวสาร การสื่อสารภายในองคการดวยวีดิทัศน สิ่งพิมพ เครื่องเสียง การเยี่ยมชม

งานตางๆ ที่จัดเปนกลุมตามความจําเปนการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)

องคการตองทําหนาที่ประสานและกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  

(Knowledge Sharing) หรือเผยแพรความรู (Knowledge Distribution) ใหทั่วทั้งองคการทั้ง

ภายในและภายนอกดวยวิธีการ ดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549) วิธีการจัดการและ

ประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติงานทุกระดับทุกหนาที่ในองคการ 
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เชื่อมโยงกับองคการภายนอกหนวยงานรัฐบาล และหนวยงานตางๆ วิธีการเผยแพรความรู โดยการ

พูดคุยระหวางบุคลากร พลังสรางสรรคอยางไมเปนทางการ การใชเทคโนโลยีผานอีเมล และตอง

สอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ

การแลกเปลี่ยนหรือการถายโอนความรูไมตั้งใจอาจเกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือ

เปนการเรียนรูอยางไมเปนทางการที่เกิดขึ้นในหนาที่ที่ทําเปนประจําอยางไมมีแบบแผน เชน การ

หมุนเวียนงาน การเลาเรื่องราวตอกันมา คณะทํางาน เครือขายที่ไมเปนทางการ เปนตน

ดังนั้น การแลกเปลี่ยนหรือการถายโอนความรู คือ การนําความรูที่สรางหรือ

จดบันทึกไวแลวออกมาเผยแพรใหรับรูทั่วไปอยางรวดเร็ว และเหมาะสมอยางเปนทางการทั่ว

องคการ ทั้งทางตรงและทางออม ในรูปแบบตางๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

6. การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) เปนขั้นตอนการขยายและการ

นําความรูที่มาจากการเก็บมาใช หรือนําความรูมาใชใหม เพื่อใหเกิดประโยชนในการบริหาร

องคการและเพื่อใหบุคลากรนําไปประยุกตหรือใชความรูเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถแกบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ แกไขปญหาและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Tannenbaum and Alliger, 2000) ตลอดจนนําไปใช การวัดและการประเมินการทํางาน รูปแบบ

การนําความรูไปใช ไดแก การใหคําปรึกษา การฝกอบรม การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว สิ่งพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วารสาร ตํารา รายงานการวิจัย ฯลฯ ของแตละบุคคลและองคการ รวมทั้ง

การอํานวยความในการเขาถึงฐานขอมูลและการใหบริการสถานที่ เครื่องมือและเจาหนาที่ที่

ชํานาญแกบุคคลผูใชบริการทั้งในและนอกองคการในการทํากิจกรรมการนําความรูไปใชทั้งเปน

ทางการและไมเปนทางการ

ดังนั้น การนําความรูไปใชประโยชนจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อมีการเผยแพร 

สงมอบความรูอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยอาศัย

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาความสามารถและ

ทักษะของบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และการสรางความประทับใจแกผูรับบริการ

2.1.4 ปจจัยความสําเร็จของการจัดการความรู

จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จของการ

จัดการความรูในองคกรตาง ๆในประเทศไทยและตางประเทศ เชน ธนาคารโลก (World Bank) 

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐอเมร ิกา (NASA)  และ บริษ ัท  Storage  

Technology Corporation สรุปไดดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549)
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1.ดานองคการ พบวา องคการตองมีทิศทางขององคการในการจัดการความรู

ชัดเจนและกําหนดเปาหมายการจัดการความรูที่ชัดเจนวาทําเพื่ออะไร

 2. ดานผูบริการ พบวา ตองใหความสําคัญและสนับสนุนการจัดการความรู 

และมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู เปนที่ปรึกษา ชี้นําลูกนอง ติดตามผลการจัดการความรูได

 3. ดานการจัดตั้งหนวยงานหลักรับผิดชอบการจัดการความรู พบวา ตองมี

หนวยงานกลางดูแลและบริหารการจัดการความรู จัดตั้งคณะทํางานที่มีความเชี่ยวชาญในแตละ

สาขา  กําหนดใหการจัดการความรูเปนหนาที่และงานประจํา

4. ดานระบบพื้นฐานการจัดการความรู พบวา มีระบบบริหาร มีเปาหมายและ

แผนการดําเนินการ มีการกําหนดความรูที่สําคัญ มีการติดตามประเมินผล มีการปรับเปลี่ยนและ

ยืดหยุนตามบริบท และมีระบบการใหรางวัลเกี่ยวกับการจัดการความรู

5. ดานวัฒนธรรมการเรียนรู พบวา องคการตองสรางพฤติกรรมและวัฒนธรรม

ใหเอื้อตอการจัดการความรู สงใหพนักงานมีลักษณะแบงปนความรูและใชความรูใหมมีการคนควา

ตลอดเวลา สรางบรรยากาศการเรียนรูและรวมมือกัน

6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา องคการตองมีความพรอมทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนใหทุกคนคุนเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาถึงความรูและใช

ประโยชนจากความรูนั้น องคการตองมีสถาปตยกรรมแหงความรู มีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อให

พนักงานศึกษาและตอยอดความรู ตองมีการคนควาเพิ่มเติมและคิดนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ

สวน  Davenport, De Long และ Beers (1998) ศึกษาโครงการจัดการความรู  

จํานวน 31 โครงการใน 24 บริษัท พบวา มีความคลายคลึงและแตกตางกัน คือ โครงการจะมีบุคคล

ทําหนาที่รับผิดชอบในการคิดริเริ่มและมีพันธะผูกพันในทรัพยากรดานบุคคลและงบประมาณ  

นอกจากนี้  ยังมีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน คือ (1) สรางที่เก็บความรูซึ่งสะดวกแกผูใช (2) อํานวย

ความสะดวกในการเขาถึงและถายโอนความรู (3) สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการสราง การถาย

โอนและการใชความรู และ (4) มีการจัดการความรูเชนเดียวกับทรัพยสินอื่นในภายในองคการ

ปจจัยที่นําระบบการจัดการความรูไปสูความสําเร็จ ไดแก

1. มีวัฒนธรรมที่ยืดหยุนในการจัดการความรู

  2. มีจุดประสงคและประโยชนตอองคการชัดเจน เชน ชวยประหยัดงบประมาณ

หรือชวยทําใหเกิดรายไดแกองคการ จะทําใหองคและบุคลากรเห็นคุณคาและใหความรวมมือ

ในการจัดการมากขึ้น
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 3. ไดรับการสนับสนุนและพันธะผูกพันจากผูบริหารระดับสูง ซึ่งผูบริหาร

ระดับสูง  จําเปนตองสนับสนุนดวยจึงจะทําใหองคการประสบความสําเร็จในการจัดการความรู

 4. มีการใชโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี เชน ใชเครื่องคอมพิวเตอรและ

อินทราเน็ต  ในการสื่อสาร มีวิธีการในการถายโอนความรูหลายวิธี

 5.โครงสรางองคการสนับสนุนการจัดการความรู  มีความยืดหยุน และมี

ลักษณะพัฒนาความรูในองคการมีการเขาถึงงาย และมีการกําหนดบทบาทของคนและกลุมคน

ชัดเจนในกระบวนการจัดการความรู

6. บุคคลภายในองคการมีทัศนคติเชิงบวกกับการสรางการใชและการแบงปน

ความรู โดยการใหรางวัลแกผูที่แบงปนความรูมากที่สุด

      Marquardt (1996) ศึกษาระบบองคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพจะประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบยอย คือ

1. ระบบการเรียนรู ไดแก ระบบของบุคคลในองคการ ชนิดการเรียนรู และ

ทักษะการเรียนรูของบุคคล

2. ระบบขององคการ ไดแก วิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการโครงสรางองคการ

และกลยุทธ

3. ระบบบุคคล ไดแก ผูนํา พนักงาน ลูกคา พันธมิตร การสื่อสาร และผูแทน

จําหนาย

4. ระบบความรู ไดแก การไดมา การสราง การนําไปใชและการเก็บรักษา

5. ระบบเทคโนโลยี  ไดแก การเรียนรูฐานขอมูลสื่อสาร  ระบบการสนับสนุน

การดําเนินการอิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Holsappleและ Joshi (2002) ทําการวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการ

เรียนรูในองคการ โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เกี่ยวกับการจัดการความรู และผูที่มีสวนรวม

จํานวน 31 คน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรูในองคการมีดังนี้

1. ภาวะผูนํา (Leadership) การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง

2. งบประมาณเพียงพอแกการทําการจัดการความรู

3. ทักษะของพนักงานในองคการ

4. ทรัพยากรที่จําเปนในการทําการจัดการความรู
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Syed-Ikhsan and Rowland (2004) แหงมหาวิทยาลัย Loughobrugh University

ทําการวิจัยองคประกอบขององคการ (Organization Elements) ที่มีความสัมพันธกับผลของการ

ถายทอดความรู (Knowledge Transfer Performance) อยางรวดเร็ว เชื่อถือไดและถูกตองและ

ความรูเปนสินทรัพย (Knowledge Asset) ทั้งความรูประเภทความรูภายในบุคคล  (Tacit Knowledge) 

และความรูภายนอกตัวบุคคล (Explicit Knowledge) ใหสําเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคการภาครัฐ พบวา ตัวแปรตน 5 ตัวแปร คือ

 1. วัฒนธรรมองคการ (Organization Culture) มี 2 ตัวแปรไดแก วัฒนธรรม

การมีสวนรวม (Shared Culture) และวัฒนธรรมสวนบุคคล (Individualism)

 2. โครงสรางองคการ (Organization Structure) มี 2 ตัวแปร ไดแก บทบาท

ตามที่กําหนด (Document Confidentiality) และเสนทางการสื่อสาร (Communication Flows)

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) มีตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก โครงสราง

พื้นฐานเครื่องมือและการรูจักวิธีการ Infrastructure ICT tools และ ICT know – how 

 4. ทรัพยากรบุคคล (People / Human Resources) มีตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก 

ตําแหนงของบุคคล (Posting of Staff) การฝกอบรมพนักงาน (Training Employee) และการ

หมุนเวียนงาน (Staff - Turnover)

 5. ทิศทางการเมือง (Political Directives) ไดแก การสั่งการจากนักการเมือง 

(Directives from Politician)

นอกจากนี้ ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการเรียนรู ในอีกหลาย

มุมมอง  เห็นวา องคการเพียงรอยละ 20 ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู สวนที่เหลืออีก

รอยละ 80 ประสบความลมเหลวอาจจะมาจากสาเหตุดังนี้

1. ไมใหความสําคัญกับคน

2. เปาหมายในการจัดการความรูไมชัดเจน

3. ขาดการสนับสนุนจากผูนํา

4. การสื่อสารไมดี

5. ขาดความมุงมั่นและตั้งใจ

6. ขาดการบูรณาการการจัดการความรูกับงานประจํา

7. การหวังผลการจัดการความรูเร็วเกินไป
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ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูตามทัศนะของ Jennex and 

Olfman (2004) ในหนังสือ “Assessing Knowledge Management Access/Effeciveness 

Models”  กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูเปนตัวแปรยอยๆ 12 ตัวแปร ดัง

ตารางที่  2.2

ตารางที่ 2.2  สรุปปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของการจัดการความรู (KMS Success Factor 

                    Summary) ของ Jennex และ Olfman (2004)

ID ปจจัยแหงความสําเร็จ นักวิชาการ
SF1 โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิค (หรือจะใชคําวา

ปฏิบัติ) แบบบูรณาการ ประกอบดวยโครงขาย

ฐานขอมูล / คลังขอมูล คอมพิวเตอร ซอฟตแวร)

ผูเชี่ยวชาญการจัดการความรู (Integrated 

Technology Infrastructure Including 

Networks, Databases / Repositories, 

Computers, Software KMS Experts

Cross (2000), Davenport et al. 

(1998), Ginsberg and Kambil 

(1999), Jennex and Olfman 

(2004), Mandviwalla, et al.(1998), 

Sage and Rouse (1999)

SF2 กลยุทธความรู ซึ่งระบุแหลงที่มา กระบวนการ  

กลยุทธการจัดเก็บความรู ความรู และจุด

เชื่อมตอความรูไปสูกลยุทธการจัดการความรู   

(A Knowledge Strategy That Identifies, 

Sources, Processes, storage, Knowledge 

and Links to Knowledge for the KMS) 

Ginsberg and Kambil (1999), 

Holsapple and Joshi (2002), 

Kokinen (2001), Mandviwalla,

et al. (1998), Sage and Rouse 

(1999)

SF3 โครงสรางของความรู ซึ่งเปนที่ใช (รูจัก) อยาง

กวางขวาง (แพรหลาย) ในองคการ ซึ่งมีความ

ชัดเจนและเขาใจงาย (A Common Enterprise 

wide Knowledge Structure That is Clearly 

Articulated and Easily Understood)

Cross (2000), Davenport et al. 

(1998), Ginsberg and Kambil 

(1999), Jennex and Olfman 

(2004), Mandviwalla, et al.(1998), 

Sage and Rouse (1999)
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ตารางที่ 2.2  สรุปปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของการจัดการความรู (KMS Success Factor 

                     Summary) ของ Jennex และ Olfman (2004) (ตอ)

ID ปจจัยแหงความสําเร็จ นักวิชาการ
SF4 การจูงใจและพันธกรณี (ภาวะผูกพัน, ขอผูกพัน)  

รวมถึงการจายคาตอบแทนเพื่อจูงใจและการ

ฝกอบรม (Motivation and Commitment of 

Users Including Incentives and Training)

Cross (2000), Davenport et al. 

(1998), Ginsberg and Kambil 

(1999), Jennex and Olfman 

(2000), Malhotra and Galletta 

(2004)

SF5 วัฒนธรรมองคการซึ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การแบงปนและการใชความรู (An Organization 

Culture that Supports Learning and the 

Sharing and Use of Knowledge)

Bama (2002), Davenport et al. 

(1998), Jennex and Olfman 

(2004), Sage and Rouse (1999)

SF6 การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย  

การจัดสรรทรัพยากร ภาวะผูนํา และการจัดใหมี

การฝกอบรม (Senior Management Support 

Including allocation of Resources, 

Leadership, and Providing Training)

Cross (2000), Davenport et al. 

(1998), Holsapple and Joshi 

(2002), Jennex and Olfman 

(2004)

SF7 กําหนดใหมีเกณฑการประเมินผลกระทบของกล

ยุทธการจัดการความรู การใชความรูและมีการ

ตรวจสอบยืนยันวาความรูที่มีนั้นเปนความรูที่

เหมาะสม ถูกตอง (Measures are Establishes 

to Assess the Impacts of the KMS and the 

Use of Knowledge as well as Verifying that 

the Right Knowledge is Eing Captured)

Davenport, et al. (1998), 

Jennex and Olfman (2000), 

Sage and Rouse (1999)

SF8 หนาที่ในการคนหา การเรียกดู เรียกคืนขอมูล 

และการทําใหเห็นภาพชัดเจนของการจัดการ

ความรู สนับสนุนใหเกิดการนําความรูไปใชได

งาย (The search, Retrieval, and 

Mandviwalla, et al. (1998)
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ตารางที่ 2.2  สรุปปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของการจัดการความรู (KMS Success Factor 

                     Summary) ของ Jennex และ Olfman (2004) (ตอ)

ID ปจจัยแหงความสําเร็จ นักวิชาการ
SF8

(ตอ)

Visualization Functions of the KMS Support 

Easy Knowledge Use)

SF9 มีการออกแบบกระบวนการทํางาน  ซึ่งเอื้อตอ

การไดมาและการใชความรู (Work Processes 

are Designed that Incorporate Knowledge 

Capture and Use)

Cross (2000), Jennex and 

Olfman (2004)

SF10 องคการการเรียนรู (Learning Organization) Cross (2000), Sage and Rouse 

(1999)

SF11 มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยองค

ความรู (Security / Protection of Knowledge)

Jennex and Olfman (2004), 

Sage and Rouse (1999)

ที่มา :    Jennex and Olfman ( 2004)

จากการศึกษาปจจัยของความสําเร็จในการจัดการความรูทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ สามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรูได 5 ประการ ไดแก

1. ภาวะผูนํา

2. วัฒนธรรมองคการ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู

4. โครงสรางพื้นฐาน

5. การวัดผลและการประเมินผล

ดังรายละเอียดตอไปนี้

 1. ภาวะผูนํา (Leadership) คือ ความสามารถที่จะสรางอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของสมาชิกในองคการใหไปในทิศทางที่จําเปนตอการปฏิบัติการกลยุทธซึ่งเปนแผนหลักของ
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องคการในการชักจูงโนมนาว (Persuasion) การจูงใจ (Motivation) การเปลี่ยนแปลงคานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกร (Corporate Values and Culture) ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนําเพื่อชักนําให

บุคลากรเดินไปในทิศทางเดียวกัน รวมมือกันอยางเขมแข็งเพื่อนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเต็มที่ 

จูงใจใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางคานิยมและวัฒนธรรมใหมที่รับกับกลยุทธเพื่อความ

ผูกพันและงายตอการผลักดันกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) และกลยุทธของ

การจัดการความรูในองคการมีวิธีการดําเนินการดังนี้ (นฤมล พฤกษศิลป และพัชรา หาญเจริญกิจ, 

2543)

 1.1 กําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน การเริ่มตนอยางเปนระบบและชัดเจน เริ่ม

จากการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการความรูใหทุกคนเกิดการรวมรับรูถึงความจําเปนในการ

พัฒนาความรู สรางความเขาใจในคุณประโยชนที่องคการและทุกๆ คนจะไดรับและการมีสวนรวม

ในการนําการจัดการความรูไปปฏิบัติงานในองคการ

1.2 กําหนดกลยุทธที่จะดําเนินการ เปนหัวใจสําคัญที่มีตอความสําเร็จของ

การนําระบบการจัดการความรูมาใช ความมุงมั่นที่จะดําเนินการ รวมถึงการสรางบรรยากาศที่

สนับสนุนใหสมาชิกทุกคนขององคการมีสวนรวม จึงควรกําหนดกลุมผูดูแล และรับผิดชอบที่ชัดเจน 

เพื่อประสานกิจกรรมทั้งมวลใหสอดคลองกัน มีหลักการที่สําคัญ คือ

1.2.1 ชี้นํา คณะผูบริหารระดับสูงตองใหความสนใจ สนับสนุน และ

ผลักดันทุกวิถีทาง จะตองติดตามและนําเสนอความกาวหนาในที่ประชุม

1.2.2 ปลูกฝง ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลตองดูแลรับผิดชอบ

กิจกรรมสําคัญที่เปนโครงสรางพื้นฐาน และโครงสรางองคความรูตางๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพใน

ทุกทีมงานในการบริหารจัดการความรู

1.2.3 ปฏิรูป จัดตั้งคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบการดําเนินกรรม 

ประสานกิจกรรมซึ่งกันและกัน

1.2.4 ปรับตัว เปนกลยุทธระดับทีมงาน ประกอบดวย หัวหนาทีม

และผูรวมทีมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผนวกเขากับการปฏิบัติงาน

1.3 พัฒนาการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เพื่อองคการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน 

ปฏิบัติได จัดโครงสรางพื้นฐาน มีเครื่องมืออุปกรณ สถานที่อํานวยระบบบริหารจัดการและระบบ

การทํางานที่ดีไดรับมาตรฐานสากล ยอมสนับสนุนใหกระบวนการเรียนรูของสมาชิกทุกคนใน

องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



46

1.4 เขาสูกระบวนการเรียนรู เปนขั้นตอนการพัฒนาสมาชิกและแตละบุคคล

ใหมีศักยภาพความสามารถ ทัศนคติ คานิยม รวมทั้งความภาคภูมิใจและความรูสึกมีสวนรวม

1.5 การวัดผลการเรียนรู  เพื ่อดูความกาวหนาตามระดับตางๆ เปน

รายบุคคล วัดผลตามกิจกรรมและจากตัวระบบ

การจัดการความรูใหประสบความสําเร็จไดอยางดี ผูบริหารตองมีความเขาใจ 

มีแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนที่องคการจะไดรับจากการจัดการความรู ใหการสนับสนุน

สื่อสารภายในองคการ ผลักดันใหมีการจัดการความรูและถือวาเปนพันธะผูกพันของผูบริหาร

ระดับสูง โดยผูบริหารมีบทบาทตอการบริหารการจัดการความรู ดังนี้ (บุญสง หาญพานิช, 2546)

1) เปนผูสราง สนับสนุน และผลักดันปจจัยเกื้อหนุนดานงบประมาณ สถานที่

เทคโนโลยี ทีมงานที่มีความรู แรงจูงใจและรางวัลตอบแทน เอกลักษณและคานิยมของบุคลากร  

บรรยากาศที่ เอื้อตอการเรียนรู  การทํางานและการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน

ของบุคลากรในสถานศึกษา

2) เปนผูออกแบบ ชวยเหลือ เปนครูและเปนผูประสานในเรื่องวิสัยทัศน 

นโยบาย เปาหมาย ทีมงาน และยุทธศาสตรของสถานศึกษา

3) เปนผูประสานความคิดในสถานศึกษาโดยยึดเปาหมายเปนหลัก

4) เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง เปนตนแบบการจูงใจ การรับผิดชอบ วิธีคิด 

เปนผูนําในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการ เพื่อสรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการบริหาร

จัดการความรูในเรื่องวัฒนธรรมการไววางใจ พลังรวม การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการ

บริหารความรู

ดังนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารเปนคุณลักษณะและพฤติกรรมความสามารถ

ในการบริหารการแลกเปลี่ยน การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน

ใหการดําเนินการจัดการความรูใหสอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบายขององคการ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตอไป

2. วัฒนธรรมองคการ (Organization culture) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 

แบบแผนวิธีการและกฎเกณฑของการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรของหนวยงาน สวน

ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ คือ การทํางานของคนในองคการนั้นจะตองมีการพัฒนา
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เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมดวยวิธีการศึกษา อบรมความรูใหมๆ เพื่อนําความรูนั้นมา

ปรับใชพัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเปนทีม การจัดการ

ความรูจะสําเร็จไดปจจัยสําคัญ คือ วัฒนธรรมองคการ ซึ่ง บุญดี บุญญากิจ และคนอื่นๆ (2549) 

กลาวถึง Bob Buckman ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท Buckman Laboratories หนึ่งใน 6 

องคกรชั้นนําที่ไดรับรางวัล Make (The MAKE Award Hall of Fame) ในป 2000 Bob Buckman

ใหทัศนะวา 90% ของกิจกรรมดานการจัดการความรูเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมโดยตรง 

และเปนวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคคลภายในองคการ ถา

บุคลากรภายในไมยอมแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เพราะกลัววาจะหมดความสําคัญ สิ่งนี้จะ

เปนการกีดขวางการแบงปนความรู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจําเปนตองใชเวลานาน องคการจึง

ตองเขาใจอุปสรรคและการกําจัดอุปสรรคใหนอยลงหรือหมดไป  ผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุน

และจูงใจบุคลากรใหมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการใหเอื้อตอการจัดการความรู ดังนี้ 

(Davenport and Prusak, 1998)

2.1 ความไววางใจ

2.3 การเห็นคุณคาความสําเร็จ

2.4 การทํางานเปนทีม

2.4 ความแตกตางทางวัฒนธรรม

2.5 การถายทอดความรู  (การหวงความรู)

2.6 โอกาสและเวลาการถายทอดความรู

2.7 ความสามารถมีจํากัดในการรับความรู

2.8 ความเชื่อเกี่ยวกับความรู

2.9 การยอมรับความรูของคนอื่น

2.10 ความอดทนตอความผิดพลาดและการขอความชวยเหลือ

ในภาคราชการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหความสําคัญ

เกี่ยวกับความไววางใจ อิสระการทํางานเพื่อสรางความคิดสรางสรรคและถือวาการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน การจัดการความรูเปนเสมือนสิ่งที่เปนอุดมคติ และยากตอการนําไป

ปฏิบัติ โดยเฉพาะในองคการที่มีการแขงขันภายในสูง มีการชิงดีชิงเดน ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน 

การหวงความรู  หวงขอมูล ทํางานคนเดียว ไมแลกเปลี่ยนความรูกัน วัฒนธรรมดังกลาว

เปนอุปสรรคตอการจัดการความรู  หากองคการตองการการอยูรอดในสถานการณปจจุบัน 
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ตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไมได

เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น แตเปนกระบวนการตอเนื่องที่ใช เวลาและตองการรูปแบบ

ที่หลากหลาย เพื่อสรางวัฒนธรรมในระบบที่สามารถปลูกฝงลงไปที่คานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ

และฐานความคติขององคการดวย

ในภาคเอกชน การที่บริษัทประสบความสําเร็จจะตองเริ่มจากคนในองคการมี

การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู มีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเปนเครือขาย เชน บริษัท 

Chevron ซึ่งใชเวลา 10 ปกวา ในการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูใหเปนคานิยมหลักของ

องคการ รวมทั้งสรางการรวมมือเสมือนจริง (Virtual collaboration) ผานทางอินเทอรเน็ตกับสาขา

ตางๆ ทั่วโลกและทําใหบริษัทลดตนทุนถึง 2 พันลานเหรียญสหรัฐในเวลา 4 ป (Turban, Leidner, 

McLean, and Wetherbe, 2006) และขณะที่บริษัท Xerox Corporation มีชื ่อเสียงและประสบ

ผลสําเร็จอยางสูงในเรื่องการจัดการความรูเพราะพื้นฐานที่ดีของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู

ภายในองคการ ผลการศึกษางานวิจัย พบวา ความเต็มใจที่แลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลความรูมีความ

เกี่ยวโยงกับความสามารถในการทํากําไรที่สูงขึ้น และการเพิ่มผลผลิตขององคการในขณะที่ชวยให

ตนทุนทางดานแรงงานลดต่ําลง องคการตางๆ จึงตระหนักถึงขอดีและผลประโยชนที่จะไดรับจาก

การจัดการความรู  แตวัฒนธรรมขององคการสวนใหญกลับไมเอื้อหรือสนับสนุนใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู การสรางหรือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการจึงเปนเรื่องที่ตองใชความ

พยายามเปนอยางสูง ใชเวลานานกวาที่องคการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน และตอง

กระทําอยางตอเนื่อง เพื่อจะทําใหความเชื่อและพฤติกรรมที่องคการตองการ ซึมลึกเขาไปในบรรทัด

ฐานและคานิยมของคนในองคกรจนกลายเปนวัฒนธรรม องคการจึงควรทําการเปลี่ยนแปลงแบบ

คอยเปนคอยไป สงเสริมและสนับสนุนใหแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง แตตองเริ่มตนที่ผูบริหาร

แลวขยายผลไปสูบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

1. ผูบริหารระดับสูงจะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ มีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

2. จัดตั้งทีมงานเพื่อทําหนาที่ดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

 3. กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) ของการจัดการ 

ความรู ซึ่งมีอยูหรือสรางขึ้นไดในองคการ

 4. ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในการแลกเปลี่ยน

และจัดการความรู
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5. สรางสภาพแวดลอมในองคการที่เปดโอกาสใหบุคลากรนําความคิดริเริ่ม

สรางสรรคมาปฏิบัติจริง

แนวทางการแกไขอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรู สามารถทําได

ดังนี้ (Davenport and Prusak, 1998) ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 อุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขตามความคิดของ  

Davenport and Prusak (1998) และ Gorelick, et al. (2004)

วัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู

แนวทางแกไข

1.  ขาดความไววางใจ สรางความสัมพันธและความไวใจดวยการจัดประชุม

แบบพบหนากันแบบไมเปนทางการ

2.  พนักงานไมเห็นคุณคา เลาเรื่องที่ประสบความสําเร็จขององคการ

3.  ชอบทํางานคนเดียว สรางใหพนักงานเกิดความรวมมือ โดยการสรางทีม

และใหรางวัลสําหรับผลการทํางานโดยรวม

4.  ใหความสําคัญเฉพาะภายในทีมงาน สรางใหเกิดโครงสรางการทํางานขามหนวยงานและ

สรางชุมชนปฏิบัติเพื่อสรางเครือขายเพิ่มขึ้น

5.  วัฒนธรรมแตกตางกัน สรางพื้นฐานรวมกันโดยการใหการศึกษาหารือทํางาน

เปนทีม และการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน

6.  หวงความรู เกรงวาหากถายโอน

ความรูและแลวจะหมดความสําคัญ

ประเมินผลงานและมอบรางวัลแกคนที่แลกเปลี่ยน

ความรูเปนหลัก

7.  ไมมีเวลาในการเปลี่ยนแปลง สรางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนใหใชเวลา

นอยที่สุด

8.  ไมมีความตั้งใจในการแลกเปลี่ยน  

     ความรู

สรางใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งในการทํางาน

และเกิดการจัดความรูโดยอัตโนมัติ

9.  ความสามารถมีความจํากัดในการรับรู พัฒนาพนักงานใหมีความยืดหยุน ใหเวลาในการ

เรียนรู จางคนที่เปดรับความคิดใหม

10.  ความเชื่อวาความรูเปนอภิสิทธิ์ของ  

       คนบางกลุม 

สรางความเชื่อใหมวาคุณคาของความรูสําคัญกวา

สถานะของบุคคล
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ตารางที่ 2.3 อุปสรรคทางวัฒนธรรมในการจัดการความรูและแนวทางแกไขตามความคิดของ  

Davenport and Prusak (1998) และ Gorelick, et al. (2004) (ตอ)

วัฒนธรรมที่เปนอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู

แนวทางแกไข

11.  ไมยอมรับความรูของคนอื่น สรางใหเกิดความเชื่อใจและไววางใจในสิ่งที่ทุกคน

สรางขึ้น

12.  ตําหนิผูทําผิด (Blame Culture) มีลงโทษหรือตําหนิผูเสนอความคิดที่ไมถูกตอง และ

สรางความรูจากสิ่งที่ผิดพลาด

13.  ไมอดทนตอความผิดพลาดหรือไม

ชอบขอความชวยเหลือ

ยอมรับและใหรางวัลแกความผิดพลาดที่สรางสรรค

และการทํางานรวมกัน

ที่มา  :  พยัต วุฒิรงค (2550) 

ดังนั้น วัฒนธรรมองคการเปนแบบแผนการประพฤติและกฎเกณฑการ

ปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรในหนวยงานที่เกิดจากคานิยม ความเชื่อที่ทําใหบุคคลและองคการ

มีลักษณะแตกตางกัน และมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการจัดการความรู วัฒนธรรมองคการที่

สรางสรรคจะชวยหลอหลอมใหบุคลากรยอมรับ ไววางใจกัน รักและผูกพันตอองคการ เกิดจิตสํานึก

ในการรวมมือรวมใจในการพัฒนาองคการสูเปาหมายที่วางไว

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความรู (Information Technology 

and Knowledge Communication) เปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการจัดการความรูไดเปน

อยางดี ชวยจัดเก็บ รวบรวม ประมวล เก็บรักษา เผยแพรและการนําความรูไปใช เทคโนโลยี

สารสนเทศไมใชหลักประกันแหงความสําเร็จเสมอไป ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

ใหการจัดการความรูแพรหลาย มีความเปนไปไดมากขึ้น ชวยใหบุคลากรคนหาความรู ดึงความรูมา

ใช การวิเคราะหขอมูลและการจัดระบบเปนระเบียบ เชน อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตชวยใหมีการ

เปลี่ยนแปลงและแบงความรูไดงาย รวมทั้งระบบฐานขอมูลและ Knowledge Portal ที่ทันสมัยมี

สวนใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการจัดการความรู

ประกอบดวย 3 สวน คือ (ภราดร จินดาวงศ, 2549 )
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1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ชวยทําใหการเขาถึง

ความรูทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว นาสนใจจาก Intranet หรือ Internet โครงสรางพื้นฐาน

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน (Collaboration Technology) คนใน

องคการสามารถประสานการทํางาน การใชขอมูลรวมกันจาก Groupware, Web band, Web

Blog เปนตน

3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology) ชวยในการจัดเก็บขอมูลเปน

เสมือนคลังความรู เชน Data Warehouse

บุญสง หาญพานิช (2546) ไดศึกษาวิจัย พบวา เทคโนโลยีในการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรูและบริการความรูในสถาบันอุดมศึกษา มี 2 ลักษณะ คือ

1. เทคโนโลยีที่มีลักษณะเปนรูปธรรม คือ เทคโนโลยีที่มีโครงสรางเชิงวัตถุ เชน 

เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณการสื่อสาร ที่ทําหนาที่รับ สง อาน ฟง และบันทึกขอมูลความรูที่เปน

ขอความ ภาพ เสียง และกายสัมผัส เชน โทรศัพท แฟกซ วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม เครื่องอานและ

บันทึกแผนดิสกและอื่นๆ 

2. เทคโนโลยีที่มีลักษณะเปนนามธรรม คือ เทคโนโลยีที่ไมไดมีโครงสรางเชิง

วัตถุแตเปนกลุมความคิดที่เปนระบบ ซึ่งถายทอดออกมาเปนโปรแกรมควบคุมและสั่งการเรียกวา 

ซอฟตแวร เพื่อใหฮารดแวรทํางานตามจุดมุงหมายของผูเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานความตองการ

ของผูใชแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีนามธรรมที่นํามาใชในการบริหารจัดการ

ความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและบริการความรู คือ แผนที่ความรู

เว็บพอรทอลฐานความรู และกรุปแวรที่ชวยในการสืบคน เขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู การบริการความรู และสนับสนุนการทํางานรวมกันดวย ตัวอยางกรุปแวร เชน Lotus Note, 

Microsoft Exchange เปนตน

หลักการของเทคโนโลยี เพื่อการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและบริการ

ความรู  มีดังนี้

1. เทคโนโลยีเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการ

ความรู

2. เทคโนโลยีตองชวยใหเขาถึงความรูไดงาย สะดวก และรวดเร็ว โดยไมมี

ขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่
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3. มีการบริหารจัดการเพื่อนําเทคโนโลยีที่มีอยูในสถาบันไปใชใหเต็ม

สมรรถนะอยางมีประสิทธิภาพ

4. ใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับลักษณะของงานและบุคคล

5. มีการพัฒนาบุคคลในสถาบัน ใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยน 

แปลงทางเทคโนโลยีอยูเสมอ

2.1.5 ขอไดเปรียบของการมีเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.การไมผูกติดกับเงื่อนไขของเวลา เขาถึงความรูไดอยางรวดเร็ว คลองตัวทั้ง

ผูตองการนําเสนอความรู และผูที่จะนําความรูไปใช

2.การกําหนดสิทธิในการเขาถึงความรู สามารถจัดกลุมของผูใชความรูใหมี

สิทธิ์ที่จะสรางหรือนําความรูไปใชไดงาย มีความชัดเจนในการกําหนดกลุม

3.การสื่อหรือจัดสาระความรูดวยเทคโนโลยี การพัฒนาการนําเสนออยาง

หลากหลาย สรางความนาสนใจและเขาใจไดงาย

4.การติดตามผลความรู สามารถตรวจนับหรือมองเห็นพฤติกรรมของผูใช

ความรู การวิเคราะหความรู การแลกเปลี่ยนหรือนํามาใชสามารถพัฒนาปรับปรุงไดงาย

กลาวโดยสรุป เทคโนโลยีในการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและบริการความรู

ในสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งที่เปนเทคโนโลยีที่จับตองไดหรือฮารดแวรกับเทคโนโลยีที่เปนซอฟตแวร 

เปนปจจัยที่เอื้ออํานวยสนับสนุนการจัดการความรู ชวยในการจัดเก็บรวบรวม ประมวล เก็บรักษา 

เผยแพรและนําความรูมาใช ซึ่งสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

องคการจึงควรผสมผสานเครื่องมือกับความรูทั้งสองแบบใหสอดคลองกับกลยุทธของการจัดการ

ความรูขององคกร

4.โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงสรางพื้นฐานและระบบรองรับ 

หมายถึง สิ่งที่จับตองได เชน สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งจับตองไมได เชน โครงสรางและ

ระบบที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู รวมถึงโครงสรางหนวยงาน การจัดบุคลากรที่จะ

รับผิดชอบในการจัดการความรู เชน การตั้งทีมงานขามฝาย เพื่อใหมีการวางแผนและการ

ดําเนินงานรวมกัน และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ตําแหนงของบุคลากร การฝกอบรมพนักงาน 

การหมุนเวียนงานและระบบรางวัลเพื่อการจูงใจ ระบบประเมินผลงาน ระบบการยกยองชมเชย 

และระบบงานรางวัลเพื่อการจูงใจเอื้อตอการจัดการความรู และการถายทอดความรูสําเร็จไดไมใช
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เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือเอกสารแตเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางคน (บุญดี บุญญากิจ 

และคนอื่นๆ, 2549)

นอกจากนี้สามารถสรุปเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานสําหรับการจัดการความรู 

ตามแนวคิดของนักวิชาการตางๆ จําแนกออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้

 พรธิดา วิเชียรปญญา (2547) กลาววา Infrastructure เปนโครงสรางพื้นฐาน 

ไดแก Hardware / Software ที่ทําการติดตั้งทางกายภาพ หรือการสื่อสารระหวางเครือขายสมาชิก 

เชื่อมโยงผูใหความรูกับผูใชความรูทั่วโลก มีสวนสําคัญ 2 ประการ คือ

1.  สถาปตยกรรมความรู (Knowledge Architecture) ซึ่งตองการและจําเปน

ในการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ ตองออกแบบเฉพาะเจาะจงตามลําดับชั้นและกรอบแนวคิด

สําหรับความรู ประกอบดวย มนุษย คุณลักษณะองคการ เอกสาร หนังสือ คลังความรูอื่นๆ และ

คุณลักษณะการทํางาน

2.  ที่เก็บความรูของหนวยงาน (Organization Knowledge Repository

[Memory]) เปน Building – Block ที่สําคัญในการนําการจัดการความรูไปปฏิบัติ สงผลตอระดับ

ความสําเร็จขององคการ ทําหนาที่เชื่อมโยงฐานความรูที่ใชเปนแหลงความรูทั่วโลก เครือขายมีการ

แบงปนและสงผานความรูไปสูผูใช / ลูกคาอยางไมมีขีดจํากัด

วิลาวัลย มาคุม (2549) เสนอแนวคิด Davenport and Prusak (1998) จําแนก

ออกเปนประเภท คือ 1) โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิคเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการ

ความรู โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิคสามารถสรางขึ้นได เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการ

เรียนรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บและการนําความรูไป

ใช มีเครื่องมือทางเทคนิคและบุคลากรใชเปน การดําเนินการสะดวกมากยิ่งขึ้น และ 2) โครงสราง

พื้นฐานขององคการ รวมทั้งสรางอุปกรณพื้นฐานขององคการเพื่อการจัดการความรู การสรางกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดโครงสรางองคการใหมีหนวยงานตางๆ ที่เอื้อตอการนําการจัดการความรู

ไปใช กําหนดทักษะพิเศษที่โครงการแตละประเภทตองการ การแตงตั้งตําแหนงใหมขึ้นมาดูแลเปน

การเฉพาะ ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนเต็มที่ แสดงใหพนักงานบุคลากรควรเปนสิ่งตอบแทน

ระยะยาวเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนและใชความรูปูทางและจัดสรรงบประมาณ พัฒนา
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อุปกรณจําเปนพื้นฐาน สรางชองทางสําหรับการถายทอดความรู การสื่อสารผานเทคโนโลยีและ

พบปะพูดคุยในการแกปญหา

แนวคิดของ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2549) การจัดการความรูตองเริ่มที่

บุคลากร จึงถือวา การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management--HRM) เปน

เรื่องที่มีความสําคัญในการจัดการความรู ดังนั้นหลักที่พิจารณา คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิผล ระบุพฤติกรรมที่จําเปนตองใชในการแขงขันที่ใชความรูเปนหลัก ผูปฏิบัติงานมี

ความสามารถตามที่ตองการ ไดรับแรงจูงใจและโอกาสในการปฏิบัติงาน

 การบริหารทรัพยากรมนุษย พิจารณาจาก ประการแรก การออกแบบงาน  

(Job Design) การจัดอัตรากําลัง (Staffing) การสรรหา คัดเลือกบุคลากรและการใหออก การ

วัดผลการดําเนินงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมี

พฤติกรรมที่สอดคลองกับการจัดการความรู ใชวิธีการที่เอื้อตอการเรียนรูและการจัดการความรู  

เชน การนําหลักสูตรการอบรมหรือการเรียนรูไวในเว็บ (Web – Based Application) เพื่อความ

สะดวกและเขาถึงไดงาย และประการสุดทาย คือ ระบบการใหรางวัลเพื่อใหเกิดการไดเปรียบ การ

แขงขันอยางยั่งยืน การจัดการความรูตองใชระบบการใหรางวัลที่แตกตางจากองคการทั่วไป  

ดังเชน การใหรางวัลของโรงพยาบาลศิริราช เปนลักษณะการสรางความภูมิใจและใหคุณคา เชน  

การมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีการติดดาวและมอบเงินรางวัลใหงานพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการ

ประเมินวาเปนโครงการดีเดน เปนตน

การพิจารณาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานจะ

พิจารณาไดใน 4 มิติ คือ

1. การทําหนาที่เปนตัวกลาง เปนเครื ่องชวยติดตอระหวางบุคคล เชน การ

ทํางานรวมกัน การเปนประตูทางผาน (Portals) และการจัดทําโครงราง (Profiling)

2. การทําหนาที่เขาสูภายใน เปนเครื่องมือชวยประสานความคิดและการ

กระทําผานการเรียนรู เชน การสืบคน การดึงความรูมาจากแหลงความรู ฯลฯ

3. การทําหนาที่นําออกสูภายนอก เปนเครื่องมือชวยใหบุคคลนําความรูออกสู

ภายนอก เชน การสรางสารระบบ การจัดการเอกสาร แหลงที่เก็บ การเชื่อมโยง และแผนที่ความรู 

ฯลฯ

 4. การทําหนาที่วินิจฉัยตัดสินใจ เปนเครื่องชวยสนับสนุนการตัดสินใจ

ชวยเหลือการเรียนรู เชน สื่อการเรียนรู การบันทึกกิจกรรมของทีมและการจําลองเหตุการณ เปนตน
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สรุปไดวา โครงสรางพื้นฐานในการจัดการความรู ประกอบดวยองคประกอบ 

3 ประการ คือ (1) มีโครงสรางการบริหารงานการจัดการความรู (2) มีระบบการบริหารทรัพยากร

บุคลากรและระบบรางวัลสํ าหรับทีมงานที่ประสบความสํา เ ร็จ ในการจัดการความรู  

มีการตั้งทีมงานแบบขามสาย (3) มีเครื่องมือทางกายภาพเพื่อใชในการจัดการความรู  เชน  

คอมพิวเตอร หองประชุม เครื่องมือและอุปกรณเพื่อใชในการจัดการความรูรวมถึงระบบการสื่อสาร

ตางๆ 

5. การวัดผลและการประเมิน การวัดผลและการประเมินการจัดการความรูเปน

ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการความรูเพื่อสูองคการแหงการ

เรียนรู คือ การวัดผลการจัดการความรูจะชวยใหองคการทราบสถานะปจจุบัน การดําเนินการมี

ความคืบหนาและผลเปนไปตามที่คาดหวังไวหรือไม ทําใหองคการสามารถทบทวน ประเมินผลและ

ปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูได เชน การจัด

และประเมินทรัพยสินทางปญญา การหาความเชื่อมโยงระหวางผลตอบแทนการลงทุนกับความรู

ขององคการและความเชื่อมโยงระหวางความรู ความสามารถในตัวบุคคลกับผลการปฏิบัติงาน ทํา

ใหทราบแนวโนมของการพัฒนาการจัดการความรู ชวยใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธและขั้นตอน

การพัฒนาการจัดการความรูในองคการ ใหมีคุณคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น

ในทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการจัดการ

ความรูนั้นเรียกแตกตางกันหลายอยาง เชน “การวัดผลการเรียนรู” หรือ “การวัดความรู และการวัด

การดําเนินการ” (Allee,1997) หรือ “การวัดทรัพยสินทางปญญา” (Intellectual Capital--IC) การ

วัดผลและการประเมินผลความรูในองคการแบงออกเปน 3 ระดับ คือ

 1. การวัดผลดานระบบ (System Performance Phase) เพื่อวัดประสิทธิภาพ

ของโปรแกรม Knowledge Portal และพฤติกรรมองคการ

 2. การวัดผลลัพธของระบบ (Out Performance Phase) การจัดการความรู

และ การแลกเปลี่ยนความรูที่เกิดขึ้นจะตองสงผลทางบวกตอสมรรถภาพดานเทคนิคของพนักงาน

 3. ผลลัพธสุดทายของระบบ (Outcome Performance Phase) สุดทายการ

จัดการความรูและการแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจะตองสงผลตอการดําเนินงานขององคการ

สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการจัดการความรูในองคการมี 3 ลักษณะ 

คือ 1) การวัดผลระบบและพฤติกรรมของบุคลากรในการจัดการความรู 2) การวัดผลลัพธของการ

จัดการความรู (Output) และ (3) การวัดผลสุดทายของระบบการจัดการความรู (Outcome)
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2.1.6 ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู

ความสนใจในเรื่องของการจัดการความรูไดมีการพัฒนาและแพรสะพัดไป

อยางรวดเร็ว องคการที่ประสบความสําเร็จไมวาจะเปนสถานศึกษา ธุรกิจขนาดยอมหรือขนาด

ใหญ ไดใชขอมูลขาวสารและความรูขององคการเพื่อสรางสรรคและเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑ

บริการและลูกคาของตน (Sallis and Jones, 2002) การจัดการความรู จึงเปนกุญแจสําคัญในการ

ขับเคลื่อนใหองคการประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังและเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในสถานการณ

ปจจุบันและในอนาคต เนื่องจาก (Sallis and Jones, 2002)

1. ความจําเปนในการตอบสนองตอรูปแบบของเศรษฐกิจและการแขงขัน

2. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี

3. ผลผลิตและบริการตองการความรูหลากหลายในการพัฒนา

4. การแขงขันที่เพิ่มขึ้นและความเปนตลาดโลก

5. ความซับซอนของปญหาที่มีมากขึ้น เปนเรื่องที่ทาทายและตองจัดการ

โดยเร็ว

6. ความจําเปนในเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางสรรคความรู ตลอดจน

การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูปฏิบัติงาน

7. ผูบริโภคมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความตองการที่มากขึ้น

นฤมล พฤกษศิลป และ พัชรา หาญเจริญกิจ (2543) เห็นวาการที่องคการตอง

มีการจัดการความรู เนื่องจากเพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ เพื่อเปนการปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

พัฒนาองคความรูและนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน

นภดล สุขสําราญ (2546) เสนอวา ความสําคัญขององคการในการที่จะตองมี

การจัดการความรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาและความไดเปรียบในการแขงขัน 5 ประการ ดังนี้

1. เทคนิคการบริหารคุณภาพที่มีในปจจุบัน เชน การบริหารคุณภาพโดยรวม

(Total Quality Management) หรือแมแตการรีเอนจิเนียริ่งกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process

Reengineering) เปนตน แมวาจะมีสวนชวยใหองคการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นแต

ปญหาก็คือ จะทําอยางไรใหเทคนิคเหลานี้สามารถที่จะพัฒนาองคการใหดียิ่งขึ้นได
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2. แมวาความรูจะมีสวนในการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑและบริการแตก็มี

ความจําเปนในการจัดการเชื่อมโยงความรูเหลานี้กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เชนเครื ่องมือ “Smart Drill” ที่สามารถปรับระดับการสูบน้ํามันเพิ่มจากบอน้ํามันไดเอง แตจะมี

ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการเชื่อมโยงขอมูลของโรงแรมที่ชวยใหสามารถรูรสนิยมของลูกคาแตละ

รายเพื่อใหบริการที่ประทับใจ

3. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดราคาแพง การทํานุบํารุงความรูเอาไวควบคูไป

กับการลดขนาดองคการหรือปรับโครงสรางใหมจะชวยใหองคการลดขอผิดพลาดหรือการทํางานซ้ํา

ได

4. การรูจักแบงปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เปนการนําเอาความรูจากผูที่ทําไดดีที่สุด

มาประยุกตใชภายใตสถานการณเดียวกัน จะชวยใหองคการสามารถประหยัดงบประมาณไดมาก

5. องคการชั้นนําตางๆที่นําเอาวิธีการจัดการความรูไปประยุกตใชนั้นตางก็

พบวาพัฒนาการของเขา เชน การใชอินเตอรเน็ต ชวยสรางความใกลชิดระหวางเพื่อนรวมโลก

ไดมากขึ้น

นอกจากนี้ เปาหมายหลักของการจัดการความรู ก็คือ การใชประโยชนจาก

ความรูเพื่อนํามาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ การจัดการ

ความรูมีความสําคัญอยางยิ่งไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนาก็ตาม โดยมี

วัตถุประสงคของการจัดการความรู คือ (พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547)

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน

2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ

3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาองคความรู

และนําความรูนั้นไปใชประโยชน

การจัดการความรู จึงมีประโยชนตอองคการ 8 ประการ ดังนี้ (นฤมล พฤกษศิลป

และ พัชรา หาญเจริญกิจ, 2543)

1.ปองกันความรูสูญหาย การจัดการความรูทําใหองคการสามารถรักษาความ

เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และความรูที่อาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เชน

การเกษียณอายุทํางาน หรือการลาออกจากงาน เปนตน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ประเภท คุณภาพ และความสะดวกในการ

เขาถึงความรูจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ
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3.ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน การทําใหผูปฏิบัติงานมี

ความเขาใจในงานและวัตถุประสงคของงาน โดยไมตองมีการควบคุม หรือการแทรกแซงมากนัก จะ

ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานในหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา

จิตสํานึกในการทํางาน

4.ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคการมีความเขาใจ

ลูกคาหรือผูใชบริการ ชวยใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการแขงขันได

5. การพัฒนาทรัพยสิน เปนการพัฒนาความสามารถขององคการในการใช

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์ เปนตน

6. การยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจัดการความรูมาใช เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑนั้นๆอีกดวย

7. การบริหารลูกคา การศึกษาความสนใจและความตองการของลูกคาจะเปน

การสรางความพึงพอใจ เพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคการ

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดย

ผานการเรียนรูรวมกัน การจัดการดานเอกสาร การจัดการกับความรูที่ไมเปนทางการ เปนการเพิ่ม

ความสามารถใหแกองคการในการจางและฝกฝนบุคลากร

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

2.2.1 ความหมายของการบริหาร

คําวาการบริหาร (Administration) ใชในการบริหารระดับสูงเนนหนักในการ

กําหนดนโยบายที่สําคัญและการกําหนดแผนงาน เปนคําที่นิยมใชในการบริหารรัฐกิจ (Public 

Administration) สวนคําวาการจัดการ (Management) เปนการดําเนินงานตามนโยบายหรือ

แผนงานที่วางไว นิยมใชในความหมายของการจัดการธุรกิจ (Business Management) หรือในการ

กระทําหรือการจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการวางแผนไวเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่วาง

ไว

สมยศ นาวีการ (2544) กลาววา การบริหารคือการวางแผน การจัดองคการ 

การสั่งการและการควบคุมกําลัง ความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ

ความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,

2546) กําหนดความหมายของคํา “บริหาร” วา การดําเนินการ การจัดการ และใหความหมาย คํา

วา “จัดการ” วา สั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน ดังนั้นการบริหารจึงหมายถึง การจัดการ ควบคุม

งานหรือการดําเนินงาน

จินตนา ศักดิ์ภูอราม (2545) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการทํางานโดย

อาศัยผูอื่น ซึ่งอาจทํากับบุคคลอื่นหรือผานบุคคลอื่น ที่ตองอาศัยศาสตรและศิลปะในการทํางาน

เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

Sergiowanni (1980) ใหความหมายของการบริหาร คือ กระบวนการทํางาน

รวมกันกับบุคคลอื่นและโดยบุคคลอื่น เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

Haris (1990) ใหความหมายของการบริหาร คือ กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแต

สองคนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่

บุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ 

อยางเหมาะสม

Carroll and Gillin (1987) ใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญคือ การ

วางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling)

 Herseyและคณะ (2001) ไดใหความหมายไววาการบริหารเปนกระบวนการ

ทํางานรวมกันกับบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งพรอมดวยปจจัยทางการบริหาร ไดแก เครื่องมือตางๆ 

งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่อที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

กลาวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใชศาสตรและศิลปของ

บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปในการรวมมือกันกระทํากิจกรรมตางๆ ตัดสินใจใชอํานาจและ

ทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการและแกปญหาขององคกร เพื่อใหผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ
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2.2.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาเปนตัวชี้วัดความสําคัญตอทิศทาง การดําเนินนโยบายทาง

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการและเปนผูมีวิสัยทัศน 

มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาที่ทุกฝายพึงประสงค ซึ่งมีนักวิชาการ นัก

การศึกษา ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาไวตางๆ กัน ดังนี้

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ใหความหมายวา การบริหารการศึกษาเปนความ

พยายามที่จะดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ

ตําราเรียน และอาคารสถานที่ เปนตน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพซึ่ง

เปนผลผลิตของการจัดการศึกษา

 นพพงษ บุญจิตราดุล (2534) ไดอธิบายความหมายของการบริหารการศึกษา

ในลักษณะของภารกิจหรือหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนหรือภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมี

ความหมายหลากหลายดังตอไปนี้

1. การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ของผูบริหาร เพื่อใหคน

กลุมหนึ่ง (นักเรียน) ไดเจริญงอกงามไปสูจุดประสงคที่ตองการ โดยกําหนดใหคนกลุมหนึ่ง (ครู) 

เปนตัวแทนในการดําเนินการ

2. การบริหารการศึกษา หมายถึง การทํางานรวมกันของกลุมคนในการใหบริการ

ทางการศึกษาแกนักเรียน โดยการทําใหเกิดความรวมมือกัน ทั้งครู ผูปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป

3. การบริหารการศึกษา คือ การใชทรัพยากรการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด

เพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมืองโดยวิธีการจัดองคกร การสั่งการ การอํานวยการตามนโยบายของรัฐ 

4. การบริหารการศึกษา คือกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายๆ คน รวมมือกัน

พัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดานนับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถพฤติกรรม และ

คุณธรรม คานิยม ตรงกับความตองการทางสังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยการควบคุม

สิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อให

บุคคลที่พัฒนาไปตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู

                  สุทัศนา มุขประภาต (2542) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึงการรวม

พลังของบุคลากรทางการศึกษา อันไดแก ผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่ฝายตางๆ ดําเนินงานให
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การศึกษาเพื่อพลเมืองของชาติ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ประเทศชาติตองการ โดยใชทั้ง

ความรูความสามารถ ทฤษฎี และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

ธร สุนทรายุทธ (2543) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตางๆ

ที่บุคคลหลายๆคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของ

สังคมในทุกๆดาน ใหมีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม สวนในดาน

สังคมการเมืองและเศรษฐกิจนั้น ตองการใหเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดย

กระบวนการตางๆที่เปนระเบียบแบบแผน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

          นิพนธ กินาวงศ (2544) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษาวา คือ การ

ดําเนินการตางๆ ของผูบริหารเพื่อใหบุคคลกลุมหนึ่ง (นักเรียน) ไดเจริญงอกงามไปสูจุดประสงคที่

ตองการ โดยกําหนดใหคนกลุมหนึ่ง (ครู) เปนตัวแทนในการดําเนินการ 

กมล สุดประเสริฐ (2544) ใหความหมายวา การบริหารการศึกษาเปนการกําหนด

นโยบาย เปาหมาย การวางแผนงาน โครงการ การกํากับดูแลปรับเปลี่ยนพัฒนาโครงสรางองคการ

บริหารการศึกษา กําหนดตําแหนงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ

กําหนดรายละเอียดของงานในแตละบทบาท ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาม

บทบาทและหนาที่ตางๆ สงเสริมสนับสนุนเอื้ออํานวยใหบุคคลไดรวมมือกันจัดกิจกรรมใหเต็ม

ศักยภาพทั้งในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานพัสดุครุภัณฑ การบริหารกิจการนักเรียน และการบริหารงานดาน

สภาพแวดลอม

กลาวโดยสรุป การบริหารการศึกษา คือการดําเนินการของบุคคลที ่มี

ความเกี่ยวของกับสถานศึกษากับนักเรียนมารวมกันวางแผน เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ โดยใชประสบการณ ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด
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2.2.3 หลักการบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารตองมี

หลักการบริหาร ซึ่งนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา ไดวางหลักการ

บริหารการศึกษาไวดังนี้

ปรัชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2545) กําหนดหลักการบริหาร ไว 9 

ประการ หรืออาวุธทั้งเกาประการของการบริหารการศึกษามีดังนี้ ความเขาใจในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ การใชอํานาจหนาที ่ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการคาดคะเน และการจัดทํา

แผนงาน ความสามารถในการจัดโครงสรางและระบบงาน ความสามารถในการจัดบุคลากรใน

หนวยงาน ความสามารถในการอํานวยการบริหาร การเปนผูนํา การรวมมือ ประสานงาน การ

ประชาสัมพันธ และความสามารถในการจัดทํารายงานประเมินผลในการปฏิบัติงาน ความสามารถ

ในการจัดการควบคุมทรัพยากรคาใชจายในการบริหารงาน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546) ไดระบุหลักการ

บริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพไว 11 ประการดังนี้ การบริหารจะมีผู บริหารเพียงคนเดียวใน

องคการ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีการ

กระจายอํานาจและมอบความรับผิดชอบใหแกผู ร วมงาน มีการแบงฝายงานและบุคลากร

รับผิดชอบงาน ใหเฉพาะเจาะจง มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน การมอบหมายงาน

และ การควบคุมดูแล ที่เหมาะสม เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ในองคการได สามารถทํา

ใหคนในองคการเกิดความรูสึกอบอุนใจและปลอดภัย มีการยอมรับนโยบายสวนบุคคลที่มี

ความสามารถมีการประเมินผลการปฏิบัติทั้งที่เปนสวนบุคคลและองคการ

จากหลักการบริหารดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นวาการบริหารการศึกษาจําเปน 

ตองนําหลักการดังกลาวมาใชเปนหลักการบริหารอยางเปนระบบ การบริหารการศึกษาในลักษณะ

นี้ทําใหการบริหารการศึกษามีหลักการที่ดี ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ

และทักษะในการบริหารที่จะใหการบริหารการศึกษาบรรลุเปาหมาย เปนการประยุกตเอาความรู

ของหลักการบริหารมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
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2.2.4 กระบวนการบริหาร

1. การวางแผน (Planning) กระบวนการบริหารจะเกี่ยวกับการวางแผน

อุทัย บุญประเสริฐ (2542) กลาววา การวางแผนเปนการคนหาและกําหนด

วิธีการทํางานในอนาคต เพื่อใหบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชนตอองคการ มากที่สุด

การวางแผนในปจจุบันนิยมใชแผนกลยุทธทั้งในหนวยงานของรัฐและ

เอกชน โดยมุงเนนการคาดคะเนสภาพในอนาคตจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม และการประเมิน

จุดออน จุดแข็ง ขององคการเพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคขององคการใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง

2. การจัดองคการ (Organizing) การจัดองคการ หมายถึง การแยกงานที่จําเปน 

การจัดกลุมงานใหเหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ การมอบหมายงาน การมอบหมายหนาที่และ

การจัดความสัมพันธของงานและอํานาจ

3. การจัดบุคลากร (Staffing) การจัดบุคลากรเปนกระบวนการจัดคนเขาสูงาน

อยางเหมาะสม กับความสามารถของบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด ประกอบดวย 6 

ขั้นตอน

3.1  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  

3.2  การสรรหา  

3.3  การคัดเลือก

      3.4  การฝกอบรมและการพัฒนา  

       3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.6  การใหผลตอบแทน

4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารในการใช

ความสามารถ ชักจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานอยางดีที่สุด จนงานสําเร็จตามวัตถุประสงค

5.การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาที ่ของผู บริหารในการใช

ความสามารถ ในการชักจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานอยางดีที่สุด จนงานสําเร็จตาม

วัตถุประสงค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคนอื่นๆ (2543) ไดจําแนกกระบวนการบริหารไว 

ดังนี้
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1.  การวางแผน (Plan) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธสู

ความสําเร็จ ตามเปาหมาย และการกําหนดกิจกรรมเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ

2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการกําหนดงานที่ตองปฏิบัติและการ

จัดกลุมงานรับผิดชอบ ลําดับขั้นการรายงาน และอํานาจการตัดสินใจ

3. การชี ้แนะ (Leading) เปนหนาที ่ของผู บริหารโรงเรียนในการกระตุนให

บุคคลอื่นมี พฤติกรรม การปฏิบัติงานที่จําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการซึ่งรวมถึงการ

สื่อสาร การสั่งการและการจูงใจ

4. การควบคุม (Controlling) เปนการติดตามดําเนินงานขององคการอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานขององคการที่คาดหวัง 

 กลาวโดยสรุป กระบวนการบริหาร เปนเทคนิคหรือแนวทางที่ผูบริหารนําไปใชใน

การดําเนินงาน สวนมากจะอยูในองคประกอบดังนี้ คือการวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ        

การควบคุม การสั่งการ การประเมินผล เพื่อใหการบริหารงานสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค อยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

2.2.5 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

ในปจจุบันการบริหารงานมีแนวคิดในการประยุกตใชทฤษฎีทางการบริหาร

หลายรูปแบบเพราะเชื่อวาไมมีวิธีการแกปญหาวิธีใดดีที่สุด ซึ่งแนวคิดทฤษฎีในการบริหาร

การศึกษานั้นนักการศึกษาหลายทานไดเสนอไวแตกตางกันไป ดังนี้

 2.2.5.1 การบริหารงานโดยมีสวนรวม (Participative Management : PM)

 การบริหารงานโดยมีสวนรวม เปนวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษยโดย

การใหความสําคัญแกคนทุกคนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ แนวคิดของการบริหาร

แบบนี้ไดพัฒนามาจากการทดลองที่บริษัท Hawthorne Electric Company ในป ค.ศ.1930 โดยให

ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนผลทําใหพนักงานทุกคนมีขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตอมามีผูทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหลายทาน เชน Bavelas, Coch, French, 

Seashore, Bowers ไดทําการทดลองในลักษณะเดียวกัน ผลปรากฏวา การใหพนักงานมีสวนรวม
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ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานและความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานมี

ความผูกพันและทัศนคติที่ดีตองานและกลุมมากขึ้น (นิรมล กิติกุล, 2543)

ประเภทของการมีสวนรวม

การแบงประเภทการมีสวนรวมของนักวิชาการทั้งหลายยังมีความ

แตกตางกันและใชเกณฑในการแบงที่แตกตางกัน เชน ชาคริตและคณะ ไดแบงดังนี้

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจนั้นประการ

แรกที่สุดที่ตองการก็คือการกําหนดตามความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็

เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการ

วางแผนและการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของ

การดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และ

จะทําประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน

เปนตน

3.  การมีส วนรวมในการรับผลประโยชน  ในส วนที่ เกี่ ยวกับ

ผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตอง

พิจารณาถึงกระบวนการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้ง

ผลประโยชนในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเปนประโยชน

และเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย

 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผล

นั้นสิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตคือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 

(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนของบุคคลในกลุมตางๆ ได

ขอดีของการบริหารงานโดยการมีสวนรวม

1. กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหารและผูรวมงานทุกระดับใน

องคการ

2. ลดความขัดแยงในการทํางาน และเพิ่มความไววางใจซึ่งกันและ

กันมากขึ้น
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3. สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

    4. ชวยใหผูรวมงานมีสุขภาพจิตดีทุกคนที่ทํางาน

5. สรางความเปนประชาธิปไตยในองคการ

6. ชวยใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

7. ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ

(จันทรานี สงวนนาม, 2545)

2.2.5.2 การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective:
MBO)

การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค บางครั้งก็เรียกการบริหารโดยยึด

เปาหมายหรือที่เรียกกันยอๆวา “MBO” ซึ่งไดถูกใชเปนรากฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ทําใหการวางแผนและการควบคุมงายขึ้น การบริหารแบบนี้จะเปนการบริหารแบบผสมผสาน

ระหว างวัตถุประสงคระหวางสวนบุคคล ซึ่ งงานจะสําเร็จไดดวยการมีสวนรวมระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา MBO เกิดขึ้นโดยแนวความคิดจากนักการบริหารหลายทาน

ผสมผสานกัน ดังนี้

 ผูที่ริเริ่มแนวคิดนี้ คือ ดรักเกอร (Drucker, 1999) ซึ่งมีแนวคิดที่จะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานโดยยึดอํานาจไวที่สวนกลางไปสูการบริหารใหสมาชิกขององคการ

ทุกระดับไดมีสวนรวมในการวางแผนควบคุมงาน และควบคุมตนเองเพื่อจูงใจใหเกิดความ

กระตือรือรนและสรางความพอใจในการทํางาน สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน

ความหมาย

เทคนิคการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค เปนแนวความคิดทางการ

บริหารที่ไดรับความสนใจอยางมากโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีนักวิชาการบริหารหลาย

ทานใหความหมายของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคไวตางๆกัน ดังนี้

จันทรานี  สงวนนาม (2545) กลาววา การบริหารงานโดยยึด

วัตถุประสงคเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่มีการกําหนดวัตถุประสงคทั้งระบบขององคการโดยมีการ

วางแผนและจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะตองดําเนินการดวยความรวมมือและเต็มใจของผู
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บริหารงานทุกระดับในองคการ ในการที่จะรวมมือกันในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

ตลอดจนมีกลไกควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 จากความคิดของนักวิชาการที่กลาวคลายคลึงกัน พอสรุปไดวา การ

บริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค หมายถึง วิธีการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมมือรวมใจกันในการ

กําหนดวัตถุประสงค วางแผนดําเนินการ กําหนดมาตรฐานของงาน รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ เพื่อให

การดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

กระบวนการของการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค

แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Harvey and Brown (2001)

 ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่ผูรวมงานกําหนดเปาหมายในอนาคต และ

นําเสนอผูบริหารระดับสูงพิจารณา โครงรางของวัตถุประสงคที่นําเสนอจะตองแสดงใหเห็นถึงการ

กําหนดเปาหมาย ที่เฉพาะเจาะจง และกําหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานไวดวย

ขั้นตอนที่ 2  เปนขั้นตอนที่ผูบริหารและผูรวมงานพัฒนาเปาหมายให

สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดจะตองเฉพาะเจาะจง วัตถุประสงคทุกขอจะตองสามารถวัดผลได 

ขั้นตอนที่ 3  เปนขั้นตอนของการปฏิบัติตามขอตกลงที่ผูรวมงานได

กําหนดขึ้น เพื่อนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย

ขั้นตอนที่ 4  เปนตอนที่ผูบริหารแจงขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูรวมงาน

รับทราบและใหรางวัลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลงานของแตละบุคคลจะนํากลับมาทบทวนและ

อภิปรายเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางที่อาจเกิดความเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายขององคการ

ขั้นตอนที่ 5 เปนขั้นตอนของการทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังการ

ปฏิบัติงาน เพื่อจะไดนํามาเริ่มตนกระบวนการกําหนดวัตถุประสงคใหมอีกในวงจรครั้งตอไป

ประโยชนของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค

1. ทําใหทุกคนเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองไดชัดเจน

2. ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร ยอมทําใหเกิดความรูสึกวา

ตนเองมีความหมายและเปนสวนหนึ่งขององคกร

3.  ทําใหการทํางานเปนทีมมีความเหนื่อยนอยลง
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4. ทําใหเกิดการประสานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

ดีขึ้น

5. ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานนอยลง

6. ทําใหคุณภาพในการแกปญหาดีขึ้น และการตัดสินใจมีเหตุผล

มากขึ้น

7.ทําใหทุกคนกระทําเรื่องที่สําคัญที่สุดแทนที่จะเสียเวลากับเรื่อง

เล็กๆ นอย ๆ เพราะทุกคนรูเปาหมาย

8. ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

สูงขึ้น

9.ทําใหเกิดแรงจูงใจและกําลังใจสูงขึ้น

   10. ทําใหมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค  และความเปนผูนํา 

(สมยศ นาวีการ, 2528) 

2.2.5.3  การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)

 ในยุคการแขงขันเชิงคุณภาพในปจจุบัน องคการตางๆ ไดพัฒนา

หลักการบริหารที่นาสนใจของตนเองมากขึ้น TQM ก็เปนอีกหลักการที่ไดรับพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการ

บริหารโดยมุงใหความสําคัญไปที่ความรับผิดชอบตอการผลิต หรือการใหบริการที่มีคุณภาพ

รวมกัน กระตุนใหคนงานแตละฝายมุงพัฒนาคุณภาพของงาน หลักการบริหารนี้มีพื้นฐานมาจาก

หลักการควบคุมคุณภาพโดยรวมที่เนนความมีพันธะผูกพันกับองคการและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแนวคิดเกี่ยวกับ TQM เริ่มตนที่ อเมริกา และ เดมมิ่ง (Deming) ไดนํามาพัฒนาใชใน

ญี่ปุนชวงตอนปลายทศวรรษ โดยกําหนดหลัก 14 ประการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานขึ้น โดยเขา

เชื่อวา สิ่งที่นักการบริหารโดยเฉพาะในระดับสูงตองกระทํา หากตองการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ขึ้น หลัก 14 ประการมีดังนี้ (วิโรจน สารรัตนะ, 2542)

1.ใหมีพันธะผูกพันในระยะยาว เพื่อปรับปรุงผลผลิตและการบริหาร

2. ใหนําปรัชญาใหมๆ มาใชในการปรับปรุงคุณภาพ

 3. สรางคุณภาพกับผลผลิตเปนอันดับแรก

4. สรางความจงรักภักดี และความเชื่อระยะยาว

 5. ปรับปรุงระบบการผลิตและการบริการอยูเสมอ
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 6. ใหมีการอบรมบุคลากร

7. ใหสภาวะความเปนผูนํา

8. ขจัดอุปสรรคระหวางหนวยงานเพื่อความเปนทีม

9. ขจัดบรรยากาศแหงความกลัว ทํางานดวยความสุข

10.  ขจัดคําขวัญหรือคําชักชวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพเพราะอาจเปน

สาเหตุใหคุณภาพและการผลิตตกต่ําเสียเอง

11. ขจัดการใชมาตรฐานการทํางานและเปาหมายเชิงปริมาณกับ

ระดับลาง แตใชสภาวะผูนําแทน

12. เปลี่ยนจุดเนนจากมุงปริมาณเปนมุงคุณภาพ

13. มีแผนงานใหการศึกษาและพัฒนาตนเอง

14. ใหยึดถือการเปลี่ยนแปลงเปนภารกิจแหงตน

เทคนิคกระบวนการของ TQM มีองคประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1.  เจตจํานงอันมุงมั่นและความผูกพันที่มีคุณภาพ (Commitment)  

หมายถึง องคการตองผูกพันตัวเองในการปรับปรุงคุณภาพดวยความมุงมั่น จริงจัง ยาวนาน 

และทั่วทั้งองคการ การผูกพันในที่นี้หมายรวมถึง การเสียสละทรัพยากร เชน เวลา กําลังคน และ

งบประมาณ ทั้งนี้โดยเริ่มตนที่ ผูบริหารระดับสูง ดวยการกําหนดนโยบายมุงสูคุณภาพที่ชัดเจน 

ชี้นําแนวคิดสรางบรรยากาศของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพอยางทั่วถึง

2. รณรงคใหเกิดการรับรูและเขาใจอยางลึกซึ้งจนเกิดจิตสํานึก 

(Awareness) ทั่วทั้งองคการ หมายถึงการถายทอดนโยบายใหพนักงานทุกระดับทราบ ชี้แจงความ

จําเปนและเจตจํานงอันแนวแนของฝายบริหาร

3. ตั้งเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ (Results) การตั้งเปาหมาย คือ 

การกําหนดผลสําเร็จของกิจกรรมซึ่งควรจะวัดได

4. การจัดโครงสรางองคการ (Organization) หมายถึง การจัด

โครงสรางองคการดานพัฒนาคุณภาพเพื่อใหทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมการจัดทําหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะทํางานและหนวยงานแตละระดับ

5. วางแผนปฏิบัติการ (Planning) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติการ

เพื่อใหระบบการพัฒนาคุณภาพปรากฏเปนจริงในองคการโดยการนําเอาองคประกอบของการ

บริหารคุณภาพทั้ง 8 ประการนี้มาแตกเปนกิจกรรมยอยๆ เพื่อนําไปปฏิบัติโดยระบุผูรับผิดชอบและ
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เวลาที่จะดําเนินการใหสําเร็จไวดวย และสามารถทําขนานกันไปทั้ง 8 องคประกอบเลยก็ได แตอาจ

จดลําดับกอนหลังและความยากงายของกิจกรรม

6. ติดตามความกาวหนาและประเมินผล (Accountability) เมื่อ

พนักงานมีความผูกพันและความรับผิดชอบตอเปาหมายของแตละกลุมแลวคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพจะตองมีระบบการติดตามความกาวหนา ควบคุมดูแล สนับสนุนชี้นําวัดผลงานและ

ประเมินความสําเร็จ

7. แสดงความชื่นชมตอพนักงานในความกาวหนาหรือความสําเร็จ

ของการพัฒนาคุณภาพ (Recognition) หมายถึง การที่ผูบริหารระดับสูงแสดงความชื่นชมตอ

ความกาวหนาหรือความสําเร็จหรือการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ขณะเดียวกัน

ก็เปนการรณรงค กระตุนใหพนักงานที่ยังไมไดเขารวมกัน มารวมหรือสนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ

ดวยความสมัครใจ

8. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบพัฒนาคุณภาพ (Renewal) ระบบ

พัฒนาคุณภาพจําเปนตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป และตองสอดคลองกับประสบการณของพนักงานในองคกรในระยะยาว 

(สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548)

                 2.2.5.4 การบริหารงานเชิงระบบ (Systems Approach)

 โรงเรียนในฐานะหนวยงานที่มีเปาหมายในการสรางเยาวชนของชาติ

ใหเปนคนที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามที่สังคมตองการ ภารกิจดังกลาวจะบรรลุตาม

เปาหมายหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ    ทุก

คน ที่จะตองรวมมือกัน ดําเนินการ โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่จะตองวางแผนและปฏิบัติทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนมากมายหลายประการ ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 

2544)

             1. การบริหารงานวิชาการ เปนภาระหนาที่สําคัญยิ่งซึ่งเกี่ยวของกับ

การเรียนการสอนโดยตรง และเกี่ยวของกับงานทุกงานในโรงเรียน เชน การจัดครูเขาสอน การจัด

แผนการเรียน การจัดตารางสอน การพัฒนาสื่อ การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการ

เรียน เปนตน

  2. การบริหารงานธุรการ เปนงานบริการและสนับสนุนดานการเรียน

การสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อบริการฝายงาน หรือกลุมวิชาตางๆ ในโรงเรียนใหสามารถ
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ปฏิบัติงานได โดยไมมีอุปสรรคและมีความคลองตัว ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอน เปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไว ขอบขายของการบริหารงานธุรการ เชน การวางแผน และการบริหารงาน

ธุรการ การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานการเงินและบัญชี ตลอดจนการบริหารงานทะเบียนสถิติ 

เปนตน

3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง การใชคนเพื่อทํางานใหไดผลดีที่สุด 

ในระยะเวลาสั้นที่สุด และสิ้นเปลืองงบประมาณและวัสดุอุปกรณนอยที่สุด และในขณะเดียวกัน คน

ที่ทํางานก็มีความสุข ความพอใจในการทํางานดวย ขอบขายของ การบริหารบุคคล คือ การคัดเลือก

และสรรหาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร และ การใหบุคลากรพนจากงาน

4. การบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบดวยงาน 3 งาน คือ การบริหาร 

งานกิจกรรมนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานบริการและงานสัมพันธกับชุมชน

                  4.1 การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับ

นักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เปนงานที่มุงสงเสริมชีวิตความเปนอยูของ

นักเรียน ใหเปนไปดวยดี อันจะสงผลตอไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ หรือ

ความถนัด ความสนใจของนักเรียน ขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียนที่สํากัญ คือ การรับ

นักเรียน การจัดกลุมนักเรียน การรักษาวินัย การจัดบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมนักเรียน 

เปนตน

  4.2 การบริหารงานอาคารสถานที่ เปนหนาที่ที่ผูบริหารโรงเรียน

จะตองเอาใจใส ดูแลรักษา และตกแตงซอมแซม ใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา สรางเสริม

บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สะอาดสดชื่น รมรื่น สวยงาม แกบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอก

โรงเรียน ขอบขายของการบริหารงานอาคารสถานที่ที่สําคัญ ไดแก การจัดสราง อาคารสถานที่ การ

ใชอาคารสถานที่ การบํารุงรักษา การควบดุมดูแลอาคารสถานที่ เปนตน

    4.3 การบริหารงานบริการและงานสัมพันธกับชุมชน งานบริการ 

เปนงานหนึ่ง ที่มีความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกงานดําเนินการไปตามเปาหมายแลวยัง

ตองคํานึงถึงหนาที่ที่จะตองใหบริการชุมชน ทั้งในดานการศึกษาและการบริการอื่นๆ ดวย อันเปน

กาสรางประโยชนและความเจริญใหกับชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้โรงเรียนจะตองอาศัยทรัพยากรจาก

ชุมชนมาพัฒนาโรงเรียนอีกดวย โดยกําหนดภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนไวดังนี้ วางแผนและกําหนดโครงสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียนสูชุมชน สอนประชาชน บริการชุมชน ตลอดจน

การทําหลักฐานตางๆ
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องคประกอบของระบบ  โครงสรางของระบบแตละระบบมี

องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2544)

         1. ปจจัยการนําเขา (Input)

                             2. กระบวนการ (Process)

         3. ผลงาน หรือผลผลิต (Product)

ปจจัยการนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรและสภาพแวดลอม

ตางๆที ่อยู รอบขางระบบที ่ถ ูกปอนเขาไปใหทําหนาที ่เปนองคประกอบแรกที ่จะนําไปสู การ

ดําเนินงานของระบบ เชน ในระบบการอุตสาหกรรม ตัวปอนที่ถือวาเปนปจจัยนําเขาคือ ที ่ดิน 

โรงงาน เครื ่องจักร ชนิดตางๆ และพนักงานในโรงงาน ถาเปนระบบทางการศึกษาในโรงเรียน      

ตัวปอน ไดแก โรงเรียน ครู นักเรียน อุปกรณการเรียนการสอน และ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

และของนักเรียนเอง เปนตน

 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการดําเนินงานตางๆ ที่ทําให

สิ่งที่ปอนเขาไป เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูผลงาน หรือผลผลิตของระบบ ซึ่งนับไดวาเปน

องคประกอบที่สองของระบบ เชน ในระบบการอุตสาหกรรม กระบวนการ ไดแก กรรมวิธีในการ

ผลิตในลักษณะตางๆ และในระบบการศึกษากระบวนการไดแก วิธีการสอน หรือการบริหารการ

เรียนการสอนดานตางๆ เปนตน

 ผลงาน หรือผลผลิต (Product) เปนองคประกอบสุดทาย หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ ในลักษณะตางๆ ทั้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการดําเนินงานในระบบ 

กระบวนการ เชน ในระบบอุตสาหกรรม ไดแก สินคาสําเร็จรูปตางๆ เชน รถยนต เครื่องบิน เสื้อผา

และอื่นๆ ในระบบทางการศึกษาไดแกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในลักษณะตางๆ เปนตน

 การบริหารโรงเรียน เปนที่กลาวกันโดยทั่วไปในวงการศึกษาใน

ปจจุบันวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวน รับผิดชอบอยาง

ใกลชิด ตอการจัดการศึกษาอันเปนพื้นฐานของการศึกษาทุกระดับ การที่ปฏิบัติงานในหนาที่ให

เหมาะสมกับความสําคัญที่กลาวมานั้น ผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหาร

โรงเรียนเปนอยางดี กลาวคือตองทราบและเขาใจกับวัตถุประสงคขอบขายและความสําคัญของ

งานบริหารโรงเรียนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยกรมสามัญศึกษาได

กําหนดเกณฑมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน ใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ (พนัส หันนาคินทร, 2542)
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1. โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหาร มีลักษณะเปนการใชพลังรวมรวมกันของกลุมเพื่อปฏิบัติการใหงานบรรลุวัตถุประสงค

ตามแผนที่กําหนดไว แผนจึงเปนหนาที่ขั้นมูลฐานที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งในกระบวนการบริหาร

เพราะการวางแผนเปนการเลือกแนวทางปฏิบัติจากหลายทางขององคกร เพื่อใหงานบรรลุ

วัตถุประสงค รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนจะพัฒนาสูการมีประสิทธิภาพไดนั้น อยูที่บุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมี 

สวนรวมกําหนด รับรู และยอมรับวิสัยทัศน ภาระหนาที่ ความเชื่อ เปาหมาย รวมทั้ง แนวทางใน

การดําเนินงานของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองรวมมือกับทุกฝายจัด

การศึกษาทั้งดานวิชาการและการบริหาร และตองสงเสริมใหกลุมหรือ ชุมชนมีสวนรวมในการ

แสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหาร การประสานงาน ความรวมมือ นับเปนภารกิจสําคัญ

ของโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนตองถือปฏิบัติ เพราะ เปนการปรับบทบาทของโรงเรียนใหเปนไปใน

เชิงรุกและสรางสรรคโดยเปดโอกาสให ทุกสวนรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้โดยใชการประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน กอใหเกิดความ

รวมมืออันดีตอกัน และสงพลตอการรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนในที่สุด

3. โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีระบบ การปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนจะตองมีการตรวจสอบหรือประเมินตนเองวางานที่ดําเนินไปนั้นสําเร็จหรือไมและ

เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ ่งขึ ้น การ

ประเมินผลเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการบริหารที่มีผูบริหารจะไตนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน มีหลักการประเมินดังนี้

                 3.1 ความครอบคลุม ตองประเมินใหครบและครอบคลุมแผนงาน

บริหารโรงเรียนทุกแผน

     3.2 ความตอเนื่อง หมายถึง มีการประเมินการบริหารอยาง

สม่ําเสมอตาม ขั้นตอนที่กําหนดไวในแผน

3.3 ความรวมมือการประเมินจะมีประสิทธิภาพ ถาผูบริหารได

มอบหมาย หรือใหบุคลากรมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการประเมิน

3.4 ความยืดหยุน แผนการประเมินตองยืดหยุนสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดทุกระยะ ตามสถานการณ แตทั้งนี้ไมไดหมายถึงการปรับเปลี่ยนสาระและรูปแบบ 

อยางสิ้นเชิง จนไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานและโครงการ
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โรงเรียน องคการ เปนหนวยหนึ่งในสังคม ซึ่งสรางขึ้นมาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางปญญาและความเจริญใหกับมนุษย ความสําเร็จของโรงเรียน จึงอยูที ่วา

สามารถสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งสติปญญา รางกาย จิตใจและสังคม ซึ่งความสําเร็จของ

โรงเรียนก็คือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โรงเรียนจะมีมากนอยเพียงใดนั้น มีองคประกอบ ที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ ไดแก

1. ดานลักษณะองคการ

2. ดานสภาพแวดลอม

3. ดานบุคคล

4. ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ

5. ดานผูบริหารตองบริหารคน บริหารความขัดแยง การพัฒนา

บุคลากร บริหารองคกร และบริหารการเปลี่ยนแปลง

                 2.2.5.5  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
                  

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารการศึกษาที่ยึดหลัก 

การกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่งซึ่งกําลังใชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ

ออสเตรเลีย ฮองกง นิวซีแลนด และนํามาใชในประเทศไทยตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

อยางไรก็ตาม คําวา school-based management มีผูใหความหมาย

ไวหลายความหมาย แตละความหมายมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนักวิชาการแตละทาน

และนอกจากนี้ยังมีคําศัพทที่ เกี่ยวกับการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจหลายคําที่มี

ความหมายคลายคลึงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังเชน site-based management, 

decentralized management, shared-decision making, school empowerment, shared-

govemance, decentralized authority, school-site autonomy, school-based decision making, 

school-site management, responsible autonomy, the autonomous school concept,

administrative decentralization, school-based governance, school-based leadership      

เปนตน (Cotton, 1997 อางถึงใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2544) ซึ่ง Abu-Duhou (1999 อางถึงใน 

ประสิทธิ์ เขียวศร,ี 2544) ไดจําแนกตามการใชคําแตละประเทศ ดังนี้

1. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ และเวลส) ใชคําวา local management

of schools และ grant-maintained schools 
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2. ออสเตรเลีย ในแควนวิคตอเรียใชคําวา the school of the future 

ในออสเตรเลียตะวันตกใชคําวา better schools 

3. แคนาดา เมืองเอดมอนตัน เดิมใชคําวา school-based budgeting

ปจจุบันเปลี่ยนเปน school-based budgeting และปจจุบันเปลี่ยนเปน school-based decision-

making 

4. นิวซีแลนด ใชคําวา tomorrow schools 

5. สหรัฐอเมริกาใชหลายคํา แตกตางกันตามมลรัฐตางๆ เชน

charter schools, site-based management, school-based leadership, administrative

decentralization บางครั้งใชคําสั้นๆ คือ local control 

6. ฮองกง ในระยะแรกใชคําวา school-management initiative (SMI)

ปจจุบันใช school-based management

รายงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของธนาคารโลก (The World Bank

Development Reports) ไดนิยามความหมายการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจาย

อํานาจการใชอํานาจหนาที่จากหนวยงานสวนกลาง (Central Government) ไปสูระดับโรงเรียน 

เพื่อสามารถใชเปนรูปแบบโครงสรางแนวทางคิดทางเลือกการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ

รูปแบบหนึ่งที่ลงลึกไปถึงความเปนโรงเรียนของแตละโรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติทางการ

ศึกษาใหเกิดการพัฒนาโดยตรง (Primary Unit of Improvement) และสรางความเชื่อมั่นไดวาเมื่อ

ไดมอบความไววางใจใหมีอํานาจตัดสินใจปกครองดูแลตนเองไดแลว จะกอใหเกิดการปรับปรุง

พัฒนาตนเองไดดีขึ้นอยางมั่นคงยั่งยืน (Stimulated and Sustained Improvement) ดวยเหตุนี้ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจึงตองมีสํานึกรับผิดชอบ (Responsibility) และมีการตัดสินใจใช

อํานาจหนาที่ดําเนินการโอนไปใหกับผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูปกครอง บางครั้งอาจรวมถึง

นักเรียน และสมาชิกในชุมชนดวย  สิ่งที่ตองการตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองดูแลและ

การบริหารจัดการโรงเรียน (School Governance and management) การวางแผนกลยุทธ 

(Strategic Planning) การเงินการคลังโรงเรียนเปนฐาน (School Financing) การใหตรวจสอบ

ได (Accountability) และการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรโรงเรียน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management 

หรือ Site Based Management) หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาที่หนวยปฏิบัติ โดยมี
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โรงเรียนเปนฐาน หรือเปนองคการหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งจะตองมีการกระจายอํานาจบริหาร

และการจัดการศึกษาสวนกลางไปยังโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความ

อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป

ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน (School Board หรือ School Committee หรือ School Council) 

ซึ่งประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนนักเรียนและ

ผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวมและตรงตามความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2544) 

กรมสามัญศึกษา (2544) ใหความหมายวาการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน คือ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ที่มุงใหการศึกษาเปนองคกรหลัก ในการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ (Efficiency and Effectiveness School) ภายใตกรอบของกฎหมายที่

กําหนด โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการ ทั้งวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการ

บริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนผลลัพธและผลกระทบที่

เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญภายใตการมีสวนรวมและการตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย

Dummock (1993) ไดกลาวถึง ลักษณะของโรงเรียนที่บริหารแบบใช

โรงเรียนเปนฐาน จะตองมีลักษณะ 6 ประการ คือ 1) โรงเรียนมีอิสระ คลองตัวและมีความ

รับผิดชอบ 2) การวางแผนของโรงเรียนตองดําเนินการโดยผูบริหารโรงเรียนและชุมชน 3) มีการ

ปรับบทบาทของผูบริหารใหม 4) ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 5) บุคลากรรวมมือรวมใจ

กันทํางาน 6) ครูและผูบริหารโรงเรียนมีความรูสึกที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cunningham and Cordeiro (2000) กลาววา การบริหารแบบใช

โรงเรียนเปนฐาน คือ กระบวนการที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจมาเปนผู

ตัดสินใจเอง ทําใหโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งการมีอิสระของโรงเรียน

หมายถึง การมีอํานาจในการควบคุมงบประมาณ โดยโรงเรียนสามารถกําหนดโครงการไดเอง

รวมทั้งการตัดสินใจดานงบประมาณ

Caldwell (2003) ไดใหความหมายโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ

เอาไววา “เปนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากร’’ (ไดแกความรู
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เทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลา และงบประมาณ) เปนการกระจายอํานาจ

ทางการบริหารจัดการมากกวาจะเปนอํานาจการเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียน

ภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะ

ตรวจสอบไดในการใชทรัพยากรที่จัดสรรให ’’

สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธในการ

ปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละสถานศึกษา

โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษา (School Council หรือ School Board) ซึ่งประกอบดวย

ผูปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารสถานศึกษา ไดมีอํานาจในการ

บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ

งบประมาณ บุคลากร วิชาการ และการบริหารทั่วไป โดยใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน

ผูปกครองและชุมชน

หลักการในการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

หลักการสําคัญในการบริหารแบบ School-based Management 

โดยทั่วไป คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2542)

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจาย

อํานาจ การจัดการศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อ

วาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก

2. หลักการมีสวนรวม (Participation หรือ Collaboration หรือ

Involvement) เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและ

รวมจัดการศึกษา ทั้งครูผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to 

People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายบางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่นเปน

ผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพและ

มาตรฐานทางการศึกษา แตเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น ความเจริญตางๆรุดหนาไปอยางรวดเร็ว การ

จัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของ
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ผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเอง

อีกครั้ง

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป

มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยาง

แทจริง สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น มีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

นั้น ทําไดหลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยให

โรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเองโดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลาย ดวยวิธีการที่แตกตางกัน แลวแตความพรอมและ

สถานการณของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลาง

มีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการ

บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตาม

นโยบายของชาติ

จากหลักการดังกลาวทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานจะเปนการบริหารงานที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวารูปแบบ

การจัดการศึกษาที่ผานมา

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

 จากการศึกษาพบวามีรูปแบบที่สําคัญอยางนอย 4 รูปแบบ คือ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) 

1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control 

SBM) ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ สวนกรรมการอื่นๆไดมาจากการเลือกตั้งหรือคัดเลือก

จากกลุมผูปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจ

ยังคงอยูที่ผูบริหารโรงเรียน

2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) เกิดจาก

แนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรง

จุด ตัวแทนของคณะครูมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารยังคงเปนประธาน

คณะกรรมการโรงเรียนบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร
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3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM)

แนวคิดที่สําคัญ คือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความตองการและคานิยมของผูปกครองและ

ชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผูปกครองและชุมชนจึงมีสัดสวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด

ตัวแทนผูปกครองและชุมชนเปนประธานคณะกรรมการ โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและ

เลขานุการ บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร

4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community 

Control SBM) แนวคิดเรื่องนี้เชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษา

ใหแกเด็กเนื่องจากทั้ง 2 กลุมตางอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด รับรูปญหาและความตองการไดดี

ที่สุดสัดสวนของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทาๆกันแตมากกวา

ตัวแทนกลุมอื่นๆ ผูบริหารโรงเรียนเปนประธานบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะ

กรรมการบริหาร

ปจจัยที่เอื้อและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการนํา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช

 ปจจัยที่เอื้อ ไดแก มีการกระจายอํานาจหนาที่การบริหารจาก

หนวยงานบริหารสวนกลางไปยังคณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง โดยไดรับการยอมรับจาก

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งหนวยงานสวนกลาง บุคลากรทุกโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน ใน

ขณะเดียวกันจะตองมีการประชาสัมพันธที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกฝายได

รับรูขอมูลสารสนเทศที่ตรงกัน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2546) 

ในสวนของบุคลากรในสถานศึกษาจะตองไดรับการฝกอบรมหรือให

ความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับ

การบริหารและการจัดการศึกษา สําหรับผูบริหารจะทําใหไดผูบริหารที่มีความรูความสามารถและมี

ภาวะผูนําที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรูทักษะและภาวะผูนําใหผูบริหาร เพื่อเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงที่ดี

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูบริหาร คณะกรรมการ

โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเองและของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน สําหรับ

โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีการให

รางวัลดวย
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 ปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบแตไมเปลี่ยนวิธีการ

บริหารงานและการทํางาน อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่คณะกรรมการโรงเรียน ไมกระจายไป

ทั่วโรงเรียนผูบริหารยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจ มีความขัดแยงกันระหวางผูบริหาร ครู

และคณะกรรมการโรงเรียน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียน การปฏิรูป

การศึกษามุงใหเกิดคุณคาทั้งดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการ

จัดการศึกษาของประเทศทัดเทียมมาตรฐานสากล องคกรที่สําคัญคือสถานศึกษาจะตองไดรับการ

พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาโรงเรียนจะเคลื่อนไหวไดผลสําเร็จตามเปาหมาย

จําเปนตองอาศัยปจจัยทั้งหมดในโรงเรียน ผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียว ประสานสัมพันธใหมีพลัง

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) โดยมีผูบริหาร

โรงเรียนจะตองเปนผูนําและประสานความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อรวมกันจัดการศึกษาตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพโดย

มาตรฐาน หลักสูตรจะเริ่มจากโรงเรียน ยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาโรงเรียนทั้ง

ระบบเพื่อกระจายอํานาจ สูโรงเรียน และตองใชโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ ฉะนั้นการ

บริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยปจจัยองครวมและปจจัยสนับสนุน

โรงเรียนมาผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทาง

ดังกลาวสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่

2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการศึกษา

ของรัฐ มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งสงผลใหเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
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2.2.6 การบริหารงานวิชาการ

2.2.6.1 ขอบขายและภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได

บัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” ซึ่งเปนเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงหรือยกระดับการศึกษาของชาติใหได

มาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ในมาตรา 35 ดังนี้

“มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 39 (2) 

เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปน

นิติบุคคลสิ้นสุดลง”

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองตามในกรอบ

วัตถุประสงค  มีสิทธิ และหนาที่ ตามบทบัญญัติแห งกฎหมาย ระ เบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและ

หนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)

วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล

1. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว ให

สามารถบริหารจัดการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจและ

การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน

2. เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

2.2.6.2  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานดานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน

โรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลและมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ

สาธร, 2526) ซึ่งสอดคลองกับอุทัย ธรรมเดโช (2531) ที่กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
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การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี และมี

ประสิทธิภาพที่สุด หรือการบริหารที่ใหพลเมืองมีความรู มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพ 

ดํารงตนเปนพลเมืองดี ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให

นักเรียนมีประสบการณ สามารถนําไปประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและประพฤติตนเปน

พลเมืองดี

 งานวิชาการถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษา เพราะเปนงานที่

เกี่ยวของโดยตรงตอการพัฒนานักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว 

รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจาก

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ

การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้

 1. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว 

รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น

 2. เพื ่อใหการบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษาได

มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ

ภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก

3. เพื ่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

ตลอดจนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 4. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอื่นๆอยางกวางขวาง

กระทรวงศึกษาธิการจึ งไดกําหนดขอบขายและภารกิจการ

บริหารงานดานวิชาการไวในคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลไวดังนี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
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1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู

7. การนิเทศการศึกษา

8. การแนะแนวการศึกษา

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

12. การสงเสริมและสนับสนุนวานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

กรมสามัญศึกษา ไดแบงขอบขายงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโดย

กําหนดเปนมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา ต้ังแต พ.ศ.2532 เปนตนมา มีขอบขายและภาระหนาที่

ความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนและไดปรับปรุงเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรม

สามัญศึกษา พ.ศ.2539 กําหนดและแบงงานที่ตองปฏิบัติในหมวดงานวิชาการดังนี้  

1. การวางแผนงานวิชาการ

2. การบริหารงานวิชาการ

3. การจัดการเรียนการสอน

4. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน

6. การประเมินผลการจัดงานวิชาการ

พนัส หันนาคินทร (2529) กลาววา หนาที่ของผูบริหารงานโรงเรียน

ทางดานวิชาการ คือ

 1. งานดานเกี่ยวกับครู ไดแก การจัดครูมาสอน การมอบหมายงาน

ใหครูตามความเหมาะสม การสรางขวัญกําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดี

ความชอบ
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 2. งานดานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ไดแก การแบงกลุมนักเรียน การ

สงเสริมนักเรียน ทางดานวิชาการ การบริการตางๆ การสอนซอมเสริม การติดตอกับผูปกครอง

3. งานดานการจัดหาเครื่องมืออุปกรณการสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ไดแก จัดหาอุปกรณตางๆ จัดหาเจาหนาที่เพื่อบริการใหแกครู การสรางมาตรฐาน

การเก็บรักษาและนําไปใชใหเกิดผล

4. งานดานการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ไดแก การใชหลักสูตร

และการประเมินผลนักเรียนและอื่นๆ เปนตน

 5. งานดานเกี่ยวกับบุคลากรดานการสอน เชน การทําทะเบียน

ประวัติและระเบียบตางๆ เกี่ยวกับครู

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดแบงขอบขายงานดานวิชาการออกเปน 5  

ประการ คือ

1. แผนการปฏิบัติงานดานวิชาการ

2. หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน  

ประมวลการสอน

 3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย งานการจัดตารางสอน 

การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมือครู

4. สื่อการสอน

5. วัดและประเมินผล

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546) ได

กําหนดขอบขายงานวิชาการไวดังนี้

1. งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช

2. งานการเรียนการสอน

3. งานสื่อการเรียนการสอน

 4. งานวัดผลและประเมินผล

 5. งานหองสมุด

  6. งานนิเทศการศึกษา

 7. งานดานการวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินการ
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8. งานสงเสริมการสอน

 9. งานประชุมอบรมทางวิชาการ

นิพนธ  กินาวงศ  (2544) กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของ

สถานศึกษา หนาที่ของโรงเรียน คือ การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ งานที่

เกี่ยวของกับงานวิชาการที่สําคัญมีดังนี้

1. งานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2. งานดานปรับปรุงการเรียนการสอน

3. งานดานการวัดผลและประเมินผล

จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารตามขอบขายภารกิจงานดาน

วิชาการ  สรุปไดวา ขอบขายภารกิจงานดานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย งานดานการ

พัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การจัดหาและพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การนิเทศการศึกษาและการวางแผนทางดานวิชาการ

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.3.1 งานวิจัยในประเทศ

กานตสุดา มาฆะศิวานนท (2546) ไดศึกษาการนําเสนอระบบการจัดการ

ความรูสําหรับองคการภาคเอกชนผลการวิจัยพบวา

 1. ระบบการจัดการความรูสําหรับองคการภาคเอกชน ประกอบดวย 8 

องคประกอบ คือ 1) ผูนํา/ผูบริหารองคการ 2) วิสัยทัศนการจัดการความรู 3) พันธกิจการจัดการ

ความรู 4) นโยบายการจัดการความรู 5) เปาหมายการจัดการความรู 6) เทคโนโลยี 7) บุคลากรที่

ใชความรู 8) ทีมผูชํานาญการ

 2. ระบบการจัดการความรูสําหรับองคการเอกชนมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย

ขั้นตอนยอย ดังนี้

ขั้นที่ 1 การกําหนดสิ่งที่ตองเรียนรู มี 5 ขั้นตอนยอย : กําหนดนโยบายในสิ่ง

ที่องคการตองเรียนรู ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ หาความตองการในเรื่องที่จะเรียนรูของ

พนักงาน ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูพิจารณาความเหมาะสม และประกาศและ

ประชาสัมพันธความรูที่ตองเรียนรู
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ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู มี 7 ขั้นตอนยอย : กําหนดนโยบายการแสวงหา

ความรู ประกาศนโยบาย กําหนดเปาหมายในการเรียนรู เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากร 

เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อโสตทัศน ประเมินความพรอมและแสวงหาความรูจากชองทาง

ตางๆ เพื่อเปนการสรางความรู

ขั้นที่ 3 การสรางความรูในองคการ มี 7 ขั้นตอนยอย : กําหนดนโยบายใน

การสรางความรูและนวัตกรรมใหม ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมสรางสรรค

ผลงานใหม ทดลองใชความรูที่องคการสรางขึ้นและประกาศองคความรูและนวัตกรรมใหม

ขั้นที่ 4 การจัดเก็บและการสืบคนความรูในองคการ มี 9 ขั้นตอนยอย : 

กําหนดนโยบายในการจัดเก็บและสืบคนความรูในองคการ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ 

กําหนดองคความรูที่จะมาจัดเก็บ ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูประเมินความรูเดิมที่

องคการมีอยู บูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรู

กลั่นกรอง ตรวจสอบ คัดเลือกความรู เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดเก็บความรูและ

ปรับปรุง และพัฒนาองคความรูใหใหมอยูเสมอ

ขั้นที่ 5 การถายโอนและการนําความรูไปใช มี 8 ขั้นตอน : กําหนดนโยบาย 

ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน เลือกวิธีการถายโอนความรู เปดโอกาสให

พนักงานมีการถายโอนและนําความรูไปใช ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระและ

เปดโอกาสใหพนักงานมีการถายโอนและนําความรูไปใชเพื่อประโยชนขององคการ

บุญสง หาญพานิช (2546) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความตองการใน

ระดับมาก  ขณะที่สภาพเปนจริงในปจจุบันเกิดขึ้นในระดับคอนขางนอยในทุกดานที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการความรู ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู การนําความรูไปใช การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู  การบริการความรู การสื่อสารความรู การใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมการไววางใจ 

วัฒนธรรมพลังรวม  นอลลิดจเวอรเคอร  (Knowledge Worker) สิ่งทาทายและยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการความรู

ลักษณะงานที่ผูบริหารมีความตองการในระดับมาก ใหมีการนําองคความรู

ใหมๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรูไปใช ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ 

การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี หองสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ 
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การธํารงรักษาบุคลากร การสรางนักวิชาการ การกําหนดภาระงานของบุคลากรและการบริการ

ความรู ผูบริหารมีความประสงคใหในระดับมาก ใหมีการแบงปนแลกความรูขามหนวยงานทั้งแบบ

เปนทางการและไมเปนทางการมากขึ้น ใหมีการบริการความรูในลักษณะของการรวมมือที่ตางฝาย

ตางเปนทั้งผูใหและผูรับบริการใน 5 ดาน คือ การเผยแพรความรูสูสาธารณะ การถายทอดความรู 

การจัดอบรมสัมมนา  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงความรูและการใหคําปรึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นําเสนอ เนนดาน

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการบริการความรู ซึ่งประกอบดวย 10 ดาน ดานวิสัยทัศน คือ 

การเปนสถาบันแหงการเรียนรูและชุมชนนักวิชาการ ดานภารกิจ คือ การผลิต ถายทอดและบริการ

ความรู  ดานนโยบาย คือ ใหมีการแบงปนความรูอยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดาน

เปาหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมการบริการความรู

พัฒนานอลลิดจเวอรเคอร (Knowledge Worker)  พัฒนาฐานความรูอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน

และพัฒนาปฏิสัมพันธความรู ดานการประเมิน คือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของ

สถาบัน ดานยุทธศาสตร ไดกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความรูไว 6 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรผู บริหาร ยุทธศาสตรนอลลิดจเวอรเคอร  (Knowledge Worker)  ยุทธศาสตร

ปฏิสัมพันธความรู ยุทธศาสตรการสื่อสารความรูและเทคโนโลยี  ยุทธศาสตรการไววางใจ และ

ยุทธศาสตรพลังรวม ดานสํานักบริหารจัดการความรู คือ การวางแผนกลยุทธการบริหารจัดการ

ความรู ดานกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยนและบริการความรู คือ การเตรียมความพรอม การ

กําหนดวิธีการแบงปน และเปลี่ยนและบริการ การประเมินและปรับปรุงแกไข ดานผลการ

ดําเนินการ คือ ทําใหได วัฒนธรรมการแบงปนและเปลี่ยนความรู และการบริการความรู ชุมชน 

นอลลิดจเวอรเคอร ฐานความรูอิเล็กทรอนิกสปฏิสัมพันธความรู นวัตกรรมการเรียนรู ผลิตภัณฑ

และการบริการ

วัฒนา บรรเทิงสุข (2546) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดนการใชสมุนไพรในชุมชนบานซาก

ตับเตา  จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาปญหา หารูปแบบและขอสรุปเกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสมุนไพร โดยใช

เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประเด็นของการศึกษาเกี่ยวของกับการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น การฟนฟู การอนุรักษ และกระบวนการ

ถายทอดภูมิปญญา โดยศึกษากับบุคลากรหลักในชุมชน จํานวน 59 คน ผลการวิจัยปรากฏวา 
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จุดออนของชุมชน คือ ผูนําไมไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นและการปฏิบัติงานเอื้อตอการ

พัฒนาชุดชนไดนอย ประชาชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานภูมิปญญา และไมมีรูปแบบการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นของตนมาดําเนินการหารายได จุดแข็งของชุมชน คือ มีทรัพยากรที่เปนสมุนไพร

หลายชนิด  มีเอกลักษณอาหารจากภูมิปญญาทองถิ่น ครูภูมิปญญาทองถิ่นมีหลายกลุม มีพื้นที่

และแหลงน้ําที่เอื้อตอการพัฒนาการเกษตร สําหรับการวิจัยครั้งนี้ชุมชนไดเสนอใหนําทุนในชุมชนที่

ประกอบดวย ครูภูมิปญญา ผลผลิตที่เปนเอกลักษณดานสมุนไพรมาพัฒนา โดยนําสมุนไพรกะทือ

มาทําอาหาร เพื่อเปนตัวแทนในการสรางปรากฏการณ จนไดรูปแบบเบื้องตนของมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสมุนไพรในชุมชนบานซากตับเตา 

จังหวัดระยอง  อันประกอบดวยการดําเนินการหลัก 15 ประการ คือ 1) รวมกลุมผูสนใจที่มีแนวคิด

เดียวกันและเอื้อกันมากที่สุด 2) เลือกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาย ใชทุนนอยมาเปนสื่อสรางการมีสวนรวม

ของประชาชน 3) สํารวจตลาดผูบริโภค เพื่อหาความเปนไปไดของการผลิต 4) มีระเบียบการทํางาน

ของกลุม 5) มีกลุมเปาหมายที่รองรับผลผลิตที่ชัดเจน 6) ทุกคนที่ทํางานตองรูและเขาในสรรพคุณ

ของผลิตภัณฑ  7)  แบงหนาที่รับผิดชอบ โดยใหสมาชิกเลือกงานเอง 8) เลือกสถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อตอการทํางานของสมาชิก 9) เริ่มงานจากจํานวนนอยแลวคอยขยายความตองการของผูบริโภค 

10) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลผลิตที่ตรงประเด็น11) ใหความสําคัญและความเสมอ

ภาคกับทุกคน 12) เมื่อพบปญหาตองสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการไดทันที 13) หลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงในกลุมและบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ 14) พัฒนาปรับปรุงงานใหมีความสม่ําเสมอทั้ง

คุณภาพและปริมาณ สอดคลองกับวามตองการของผูบริโภค 15) มีการสรางขวัญกําลังใจที่สงเสริม

การมีสวนรวมของทุกกลุม  ผลที่ไดรับจากกระบวนการวิจัย ปรากฏวา กลุมที่ดําเนินการผลิตดวย

กระบวนการดังกลาวสามารถดําเนินการบริหารจัดการพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง สงผลใหชุมชนมี

สวนรวมในกระบวนการสรางงาน  มีความสัมพันธที่ดีตอกันและมีรายไดเพิ่มขึ้น

สมบัติ ทายเรือคํา (2547) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน ซึ่งอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเขาไปพัฒนาทุก

ขั้นตอน กลุมผูรวมพัฒนาหลักสูตร คือ ครูผูสนใจรวม จํานวน 7 คน ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย 

4  ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนสําหรับการพัฒนาหลักสูตร 2) ออกแบบหลักสูตรการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 3) นําหลักสูตรไปทดลองใช 4) ประเมินผลการใชหลักสูตร ผลการวิจัย



89

พบวา 1) งานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทําอยูมีลักษณะการแกปญหาในชั้นเรียน แตไมเปนระบบ และ

สวนหนึ่งทําวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น สวนครูที่ไมทําวิจัย เพราะไมมีความรูเรื่องระเบียบ

วิธีวิจัย  ไมไดทําการวิเคราะหปญหาในชั้นเรียน รวมทั้งขาดแหลงเรียนรูและผูใหคําปรึกษาดานการ

วิจัย  2)  องคประกอบตางๆของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง

เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่ประเมินโดยครู

ที่รวมพัฒนาหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมสอดคลองซึ่งกันและกันในระดับมาก 3) 

ครูมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักกระบวนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติการวิจัย

ตั้งแตเริ่มตนจนครบกระบวนการวิจัย  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและ

เห็นคุณคาประโยชนของการวิจัยที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 

4) ผลการประเมินรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูที่รวมพัฒนาหลักสูตรแตละคนมี

ความถูกตองเหมาะสม โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ครูที่รวมพัฒนาหลักสูตรยังมีความมั่นใจวา

สามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตอไปไดและสามารถ

ภาคภูมิ รัตนาวิวัฒนพงศ และอรรถกร เกงพล (2547) ไดทําการวิจัยการนํา

การจัดการความรูมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบอินทราเน็ต ของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูที่มีอยู โดยมี

ลักษณะเปนคลังความรู (Knowledge Repository) สามารถจัดเก็บ ถายทอด/แบงปน และนํา

ความรูไปใช ผูใชสามารถเขาถึงความรูในรูปแบบที่ชัดแจงอธิบายได (Explicit Knowledge) และ

เตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถติดตอไปยังบุคคลที่เก็บความรูที่ไมชัดแจงไว (Tacit Knowledge) 

ผลจากการนําคลังความรูนี้มาใช ทําใหผูควบคุมระบบสงจายกําลังไฟฟาสามารถตัดสินใจเพื่อ

ตอบสนองตอเหตุการณไดเร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 40 % และผูรวมงานในสวนตางๆ สามารถถายทอด

แบงปนความรูที่มีอยูใหเขาใจกันไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง

บุญธรรม โบราณมูล (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดของแกน กลุมตัวอยางที่ใช

เปนผูบริหารสถานศึกษา 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 66 คน และครู

ปฏิบัติการสอน 200 คน ในโรงเรียน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 293 คน เครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ไดแก เปาหมายและขอมูลยอนกลับ โครงสรางการบริหารที่เหมาะสม การสรางวิสัยทัศน

และพันธะกิจรวม ทีมงานและการบริหารทีมงาน การปฏิบัติดานการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและ
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ระบบงาน ภาวะผูนําทางวิชาการการจูงใจ บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน มี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ตัวทํานายการเปนองคการแหง

การเรียนรู คือ การปฏิบัติดานการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางวิชาการและทีมและการบริหาร

ทีมงาน มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.969 มีอํานาจการพยากรณรอยละ 93.9 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และเขียนในรูปสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดองคการแหงการเรียนรู = 

0.432 + 0.934 (การปฏิบัติดานการบริหารจัดการ) – 0.097 (ภาวะผูนําทางวิชาการ) + 0.069 (ทีม

และการบริหารทีมงาน)

รัตน เที่ยงตรง (2548) ไดศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลดารารัศมี (นาม

สมมติ) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบบันทึกภาคสนาม การศึกษาเอกสาร    

ผลการศึกษาพบวา ดานการกําหนดเปาหมาย โรงเรียนไดดําเนินการตามกลยุทธที่อาศัยวิสัยทัศน

ของโรงเรียนเปนตัวกําหนดกิจกรรมงานและโครงการทุกดานมุงสูความเปนเลิศของผูเรียนนักเรียน

มีความรูตามมาตรฐานที่กําหนด คุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน นักเรียนทุกคนไดรับการ

พัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบวาโรงเรียนไดใชการบริหารงานโดยใช

โรงเรียนเปนฐานเนนการมีสวนรวมมีคําสั่งมอบหมายที่ชัดเจน มีความพรอมดานทรัพยากรวัตถุ

เทคโนโลยี งบประมาณและบุคคล บุคลากรรูหนาที่การงานของตน มีการประสานงาน สื่อสารที่ดี มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นและสามารถสรุปผลงานได มีความเปนมืออาชีพสูง สามารถนํา

สื่อมาใชและประกอบการพัฒนางานดานการสรางและใชคลังความรู พบวาบุคลากรในโรงเรียนมี

การคิดสรางและใชคลังความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู มีแฟมสะสมงาน มีการจัดระบบชิ้นงาน เอกสาร

หลักฐานถูกตองเปนปจจุบันสามารถนํามาใชได มีการแลกเปลี่ยนความรูของครูตนแบบการเขา

รวมกิจกรรมการแขงขันตามโครงการตางๆ การจัดอบรมดานคอมพิวเตอรใหบุคลากรเพื่อนําไป

จัดทําสื่อแบบวัดผลประเมินผล เปนตนแบบของการศึกษาดูงานของเครือขายและหนวยงานอื่น

วสันต ลาจันทึก (2548) ไดศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของขอนแกน เขต 4 กลุมตัวอยาง

เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน 140 สถานศึกษา จํานวน 280 คน เครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ตามทัศนะของครู

และผูบริหารเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ภาวะผูนําขององคการ ความเชื่อคานิยมวัฒนธรรม
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ของหนวยงาน เทคโนโลยีที่ใชในโรงเรียน การสื่อสารในโรงเรียน กระบวนการจัดการความรู สวน

ดานที่มีการปฏิบัติอันดับสุดทายคือ การวัดผลการจัดการความรู องคประกอบที่ทําใหการจัดการ

ความรูประสบผลสําเร็จในสวนของสถานศึกษา ไดแก สงเสริมบุคลากร โดยสนับสนุนงบประมาณ

มีนโยบายแผนงานชัดเจน ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ดานผูบริหารตองเปนผูใฝรูใฝ

เรียนสรางขวัญกําลังใจโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 เปนบุคลที่รับผิดชอบสูง ดานครูผูสอนตองพรอม

รับกับการเปลี่ยนแปลงนําเขาองคความรูใหมบรรยากาศเปนประชาธิปไตย ตระหนักในบทบาท

หนาที่ของตนเองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประสานสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและเขาใจหลักของ

การจัดการความรู

วิลาวัลย มาคุม (2549) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลัก 6  

องคประกอบ คือ การกําหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การเก็บความรู และการนําความรูไปใช เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยองคประกอบที่มีคาน้ําหนักเรียงจากมากไป

นอย คือ องคประกอบดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (.96) องคประกอบดานการสรางความรู (.91)  

องคประกอบดานการแสวงหาความรู (.91) องคประกอบดานการเก็บความรู (.88) องคประกอบ

ดานการนําความรูไปใช (.88) องคประกอบดานการกําหนดความรู (.77) ผลการทดสอบความ

เที่ยงตรงของโมเดลโครงสรางเชิงเสนตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ

ฉลองรัฐ  อินทรีย (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานีการจัดการความรู เปนเครื่องมือการจัดการสมัยใหมที่ให

ความสําคัญของบุคลากรในองคกร การวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ

จัดการความรูกอนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ธานีและวิทยาเขตอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชธานีและวิทยาเขตอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ

จัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานีและวิทยาเขตอุดรธานี ทําการวิจัยแบบ

ผสานวิธีคือประยุกตการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
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เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารและคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ธานี ที่จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 53 คน และที่วิทยาเขตอุดรธานี 47 คน โดยแบงกลุมการ

จัดการความรู 7 กลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 5 ชุด ไดแก แบบสํารวจการจัดการ

ความรู แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู แบบวัดปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จในการจัดการความรู แบบประเมินความสําเร็จในการจัดการความรู และแบบวัดความ

พึงพอใจในการจัดการความรู ซึ่งมีความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ .8880, .8989, .8814,  

.8981 และ .8999 ตามลําดับ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. กอนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู คณาจารยคณะพยาบาลศาสตรมี

การดําเนินกิจกรรมที่เปนการจัดการความรูบางองคประกอบ แตยังไมเปนระบบและไมมีรูปแบบที่

ชัดเจน

2. รูปแบบการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร ที่พัฒนาประกอบดวย 3 

ลําดับขั้น  ไดแก ขั้นที่ 1 เปนขั้นตอนเตรียมผูบริหารและคณาจารย  โดยการสรางความตระหนัก  

ความเขาใจและขอความรวมมือ  การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมายการจัดการความรู และ

ศึกษาบริบทสภาพการจัดการความรูกอนการพัฒนารูปแบบ ลําดับที่ 2 คือ ขั้นจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กําหนดวิสัยทัศน ตั้งกรรมการ พัฒนาศักยภาพของทีม แบงกลุมจัดการความรู และจัดตั้งศูนย

จัดการความรู  และลําดับขั้นที่ 3 คือ ขั้นปฏิบัติการจัดการความรู สรางและเชื่อมโยงเครือขาย

ความรู

3. จากการนํารูปแบบการจัดการความรูที่พัฒนา  ไปทดลองใชที่คณะพยาบาล

ศาสตรทั้งสองแหง เปนเวลา 8 เดือน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู กรรมการที่ปรึกษาและ

กลุมจัดการความรู  7 กลุม ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการจัดการความรู  ซึ่ ง

ประกอบดวย การจําแนกความรู การสรางความรูใหม การแลกเปลี่ยนแบงบันความรู การนําความรู

ไปใช การเผยแพรความรู  การสรางเครือขายความรู และการประเมินผลความรู ไดผลดังนี้ มีศูนย

จัดการความรูสําหรับรอผลงานจากกลุมจัดการความรูทั้ง 7 กลุม ไดองคความรูในการปฏิบัติงาน

จํานวนทั้งหมด 285 เรื่อง ผูบริหารและคณาจารยทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดการความรู

โดยรวมอยูในระดับมาก  มีการประเมินความสําเร็จในการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก  

และรูปแบบการจัดการความรูมีความเหมาะสมในระดับมาก

4. ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชธานี ไดแก การสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ ศูนยการจัดการความรู วัฒนธรรม
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ในการจัดการความรูของผูบริหารและคณาจารย และยุทธศาสตรในการจัดการความรู  ซึ่ง

ประกอบดวย ผูที่ทํางานโดยใชความรูที่ผานกี่ฝกอยางดี ความไววางใจ พลังและการมีสวนรวม 

และยึดหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช ไดแก การศึกษาขอมูล

อยางเปนระบบ คํานึงถึงวัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกันและรู

รักสามัคคี

โดยสรุป รูปแบบการจัดการความรูมีประสิทธิภาพเหมาะสม ผูบริหารและ

คณาจารยมีความพึงพอใจและประเมินความสําเร็จของการจัดการความรูอยูในระดับมาก จึง

สามารถนําไปใชเปนรูปแบบสําหรับการพัฒนาการจัดการกความรูในคณะหรือสถาบันทาง

การศึกษาตอไป

เตือนใจ รักษาพงศ (2551) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชแนวคิดของเคม

มิสและแม็คแทกการท  ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารจํานวน 3 คน ครูจํานวน  8 คน กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 3 คน ของโรงเรียนวัดทาเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” ซึ่งไดมาจากการ

สุมตามเกณฑที่กําหนดไว การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการการวิเคราะหเอกสาร การสังเกตและ

สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเชิง

ปรากฏการณวิทยา

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 3 

องคประกอบหลัก คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู  ประกอบดวย กิจกรรม การจัดทําแผนการจัดการความรู การจัดกระบวนการ

เรียนรู และการนิเทศการสอน 2) ดานกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู การ

พัฒนาความรู การสรางความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การเขาถึงความรู การแบงบันความรู

และการเรียนรู 3) ดานปจจัยที่สนับสนุนใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย ภาวะ

ผูนํา กลยุทธ วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยี โครงสรางและการวัดผล ประสิทธิผลจากการนํา

รูปแบบการจัดการความรู เพื่ อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริหาร คือ 
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การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ทีมครูจัดการความรูงานวิชาการ(ครู KM ทีมงานวิชาการ) 

ในทุกขั้นตอน ผูบริหารสนับสนุนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การใชเทคโนโลยีการขจัดการเรียน

การสอน ครูนําการจัดการความรูไปพัฒนากระบวนการเรียนรูและนักเรียนเกิดทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะหและการแลกเปลี่ยนความรูในการทํางาน

ปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษา การวิจัย

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบของการจัดการความรูในสถานศึกษา 2) รูปแบบ

การจัดการความรูของสถานศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา

วิเคราะหเพื่อกําหนดองคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยผลการสังเคราะหได

จํานวน 10  องคประกอบ 140 ตัวแปร  2) ทดลองใชองคประกอบของการจัดการความรูที่

สังเคราะหไดกับกลุมโรงเรียนนํารองจํานวน 9 โรงเรียน เปนโรงเรียนมัธยม 3 โรงเรียน  โรงเรียน

ขยายโอกาส 3 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารและครู

จํานวน 174 คน 3) สรางและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อถามผลการใชองคประกอบการจัดการความรู

ของโรงเรียนนํารอง 4) วิเคราะหองคประกอบการจัดการความรู เพื่อสรางเปฯรูปแบบการจัดการ

ความรูของสถานศึกษา โดยใช Factor Analysis ในการวิเคราะห โดยครั ้งแรกใช Exploratory

Factor Analysis โดยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component  Analysis : PCA) ครั้งที่สองวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis : CFA) ไดจํานวน 9 องคประกอบ ครั้งที่

สามตรวจสอบองคประกอบโดยอางอิงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อ

ตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู ของสถานศึกษา  เครื ่องมือที ่ใชเปนแบบสอบถามและ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Factor  analysis  การวิเคราะห

เนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา

 1) องคประกอบของการจัดการความรูของสถานศึกษาประกอบดวย 9 

องคประกอบ คือ 1) การเตรียมการตามกระบวนการจัดการความรู 2) การนิเทศติดตามผล 3) การ

แบงบันและแลกเปลี่ยนความรู 4) การจัดเก็บความรู 5) การเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมใน

การทํางานของบุคลากร 6) การวางแผน 7) การติดตอสื่อสาร 8) การสรางความรู 9) การยกยอง

ชมเชยและการใหรางวัล

 2) รูปแบบการจัดการความรูของสถานศึกษา มีความถูกตองเหมาะสมและ

เปนไปไดที่จะนํามาใชประโยชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย
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เสนาะ กลิ่นงาม (2551) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) ศึกษากระบวนการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (3) พัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ  อธิการบดี 6 คน และอาจารยจํานวน 345 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสัมภาษณ(อธิการบดี) 

และแบบสอบถาม(อาจารย) เกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จที่มีตอการจัดการความรูและ

กระบวนการจัดการความรู

ในสวนการวิเคราะหขอมูล ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  วิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหารซึ่งมีระดับความสําคัญมากที่สุด และโครงสราง

พื้นฐานการจัดการความรู วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวัดและ

ประเมินผลการจัดการความรูมีความสําคัญในระดับรองลงมาตามลําดับ สวนกระบวนการจัดการ

ความรูในมหาวิทยาลัย พบวา ประกอบดวยขั้นตอนการกําหนดความรู การแสวงหาความรู การ

สรางความรู  การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใช สวนรูปแบบการ

จัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดขอคนพบวา การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูที่มี

ความเหมาะสมและมีลักษณะเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แตกตางจากทฤษฎีและงานวิจัย

อื่นๆ คือ รูปแบบการจัดการความรูควรจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ (1) ระดับการบริหาร การ

จัดการความรู มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมายและกลยุทธให

ชัดเจน มีการแตงตั้งรองอธิการบดีรับผิดชอบโดยตรง มีสํานักงานการบริหารจัดการความรู มีการ

แตงตั้งผูบริหารการจัดการความรูและบุคคลเปนทีมงานแบบขามสายงานเพื่อรับผิดชอบงาน      

(2) ระดับปฏิบัติ การจัดการความรูดําเนินการโดยคณาจารย บุคลากร ผูทรงคุณวุฒิในการนํา

ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) และความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) มาสรางปฏิสัมพันธ

ความรูตามวงจรการจัดการความรู เกิดการเชื่อมโยงทั้งภายในหนวยการมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัยเปนเครือขายแกกัน โดยผูบริหารเปนปจจัยสนับสนุนที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ในการจัดการความรู เพื่อสรางองคความรูของมหาวิทยาลัยใหเปนคลังปญญาของทองถิ่นและ

ตอบสนองปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บุญจันทร สีสันต (2554) ไดศึกษาการพัฒนาโครงสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน ผลการศึกษา

พบวา 

1. ปจจัยภาวะผูนําองคการสงผลทางตรงไปยัง ปจจัยการทํางานเปนทีม ดวย

อิทธิพลทางตรงเทากับ .67 สงผลทางตรงไปยังบรรยากาศองคการดวยคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 

.45 สงผลทางออมผานปจจัยการทํางานเปนทีม ไปยังปจจัยบรรยากาศองคการ ดวยคาอิทธิพล

ทางออมเทากับ .34 สงผลทางตรงไปยังปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศดวยคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 

.79 สงผลทางออมไปยังปจจัยกระบวนการจัดการความรู ผานปจจัยการทํางานเปนทีม ตัวแปร

บรรยากาศองคการ และปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศดวยคาอิทธิพลทางออมเทากับ .74 และสงผล

ทางออมไปยังปจจัยผลสําเร็จการจัดการความรูผานปจจัยการทํางานเปนทีม ปจจัยบรรยากาศ

องคการ ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจัยกระบวนการจัดการความรูดวยคาอิทธิพลทางออม

เทากับ .61

2. ปจจัยการทํางานเปนทีมสงผลทางตรงไปยัง ปจจัยบรรยากาศองคการดวย

คาอิทธิพลทางตรงเทากับ .50 สงผลทางออมไปยัง ปจจัยกระบวนการจัดการความรู ผานปจจัย

บรรยากาศองคการดวยคาอิทธิพลทางออมเทากับ .41 และสงผลทางออมไปยัง ปจจัยผลสําเร็จ

การจัดการความรูผานปจจัยบรรยากาศองคการ และปจจัยกระบวนการจัดการความรูดวยคา

อิทธิพลทางออมเทากับ .38

3. ปจจัยบรรยากาศองคการสงผลทางตรงไปยัง ปจจัยกระบวนการจัดการ

ความรูดวยคาอิทธิพลทางตรงเทากับ .81 และสงผลทางออมไปยัง ปจจัยผลสําเร็จการจัดการ

ความรูผานปจจัยกระบวนการจัดการความรูดวยคาอิทธิพลทางออมเทากับ .13

4. ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลทางตรงไปยังปจจัยกระบวนการจัดการ

ความรู ดวยคาอิทธิพลทางตรงเทากับ .13 และสงผลทางออมไปยังปจจัยผลสําเร็จการจัดการ

ความรูผานปจจัยกระบวนการจัดการความรูดวยคาอิทธิพลทางออมเทากับ .02

สรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน 

ไดแก การทํางานเปนทีม บรรยากาศองคการ กระบวนการจัดการความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และผลสําเร็จการจัดการความรู ภาพรวมแลวมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายคอนขางสูง เรียงลําดับ

โดยคาสัมประสิทธิ์การทํานายผลสําเร็จการจัดการความรูเทากับ .85 สัมประสิทธิ์การทํานาย

กระบวนการจัดการความรู มีคาเทากับ .80 สัมประสิทธิ์การทํานาย บรรยากาศองคการมีคาเทากับ 

.76 สัมประสิทธิ์การทํานาย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเทากับ .63  สัมประสิทธิ์การทํานาย การ
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ทํางานเปนทีม มีคาเทากับ .45 และสําหรับคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดในแบบจําลอง

ภาพรวมมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายสูง โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายสูงสุดคือ การ

ทํางานเปนทีม กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่มีคาต่ําสุด คือ ผลสําเร็จดานผูสอน

                  

  2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ

Marquardt and Reynolds (1994) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญใน

การจัดการความรูวา องคการจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ที่เอื้อตอการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มผลผลิตและบริการขององคการ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้

 1. การมีโครงสรางองคการที่เหมาะสม (Appropriate Structure) องคการควร

มีโครงสรางที่เล็กและคลองตัว มีสายการบังคับบัญชาไมมากจนเกินไป การบังคับบัญชาไมควรเนน

การควบคุม ไมควรมีกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอนกัน ทั้งนี้เพื่อใหเอื้อตอการตั้งทีมงานและการ

ทํางานรวมกันเปนทีม และมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดความรูที่องคการตองการใช 

 2. วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู (Corporate Learning Culture) ซึ่งองคการ

ควรมีบรรยากาศที่กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดการใฝรู เกิดการกระตือรือรนที่จะศึกษา

คนควาและถายทอดความรูตอกันอยางกวางขวางเพื่อใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเกิดนิสัยการเรียนรูในการทํางาน โดยองคการ

ตองสนับสนุนอยางจริงจังทั้งดานการเงินและขวัญกําลังใจ

 3. เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning Technology) องคการตองประยุกตใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อชวยในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางทั่วถึงอยางรวดเร็ว

ถูกตองและทันเวลา สงเสริมการสรางเครือขาย สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ที่

ทันสมัย เพื่อชวยในการถายโอนความรูใหทั่วทั้งองคการ

4. การเปนผูนําในการสงเสริมการจัดการความรู ผูบริหารตองใหความเคารพ

ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการ 

และเปนผูนําในการสนับสนุน การผลักดัน การจูงใจ การประสาน ใหมีการรวมกิจกรรมเพื่อการ

บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการความรู

 5. วิสัยทัศน องคการควรกําหนดความรูไวในวิสัยทัศนใหชัดเจน เพื่อผลักดันให

การปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายเดียวกัน วิสัยทัศนที่ดีควรมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรใน

องคการ เพื่อใหเกิดการยอมรับ ผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ เพื่อองคการจะได
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มีการพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรูไดทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งตองมีการกําหนดกล

ยุทธ (Strategy) เกี่ยวกับการจัดการความรูใหชัดเจน

 6. ความสามารถและทักษะของบุคลากร ตองมีการเพิ่มอํานาจความ

รับผิดชอบในงาน (Empowerment) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความสามารถในการ

เรียนรูมีอิสระในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถแกปญหาและ

สรางสรรคงานไดอยางเต็มที่ ที่สําคัญก็คือ องคการควรกระจายความรับผิดชอบและตัดสินใจใน

การแกปญหาใหบุคลากรระดับปฏิบัติการหรือระดับลาง เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรู

ภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการ

 7. การมีสวนรวม องคการควรใหความสําคัญกับการบริหารงานเชิงคุณภาพ

โดยที่เนนการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลงานที่ดีอยูเสมอ องคการควรสงเสริม

ใหเกิดความรวมมือในการทํางานโดยเนนการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย

การทํางาน (Teamwork and Networking) ที่มีการสราง การแบงปน และการนําความรูไปใช 

รวมทั้งตองมีการประสานงานกันเพื่อแกปญหาและสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหมๆ

 8. การเรียนรู  องคการตองจัดบรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive 

Atmosphere) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพื่อใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ควรตระหนักวา บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดใหความเทาเทียมเสมอภาคกัน

และยอมรับในความแตกตางของบุคคล ที่สําคัญคือ ตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูตางๆ ขององคการ และควร

กําหนดใหบุคลากรทุกคนมีบทบาทในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากบุคลากรคนอื่น สวนอื่น

และฝายอื่นดวย ใหมีการกระจายเครือขายความสัมพันธในองคการ ผานชองทางการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีตางๆ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน การประชุม การฝกอบรม มี

การสรางและถายทอดความรูใหมที่มีประโยชนตอการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพองคการ 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและสงเสริมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ที่ทําให

ทีมงานไดเผชิญหนากับปญหาและการไดลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อให

เกิดการเรียนรูอยางแทจริง

Davenport และ Prusak (1998) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการจัดการความรู พบวามี 9 องคประกอบ ดังนี้
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 1. วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู เปนเงื่อนไขที่สําคัญมากที่สุดที่จะนําไปสู

ความสําเร็จและยังเปนปจจัยที่สรางไดยากที่สุด เพราะมีองคประกอบหลายอยางดังนี้ 1) ตองมี

ความโนมเอียงดานบวกตอความรู คือ พนักงานทุกคนตองมีความฉลาด รอบรู และเต็มใจที่จะ

แสวงหาความรูไดอยางเสรี 2) ไมมีตัวขัดขวางความรูอยูในวัฒนธรรมองคการ คือ พนักงานไมมี

ความโกรธเกลียดบริษัท ไมกลัววาการแลกเปลี่ยนความรูจะทําใหตนเองตกงาน 3) การจัดการ

ความรูตองเขากันไดกับวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู ซึ่งปจจัยที่สําคัญสําหรับการสรางวัฒนธรรม

เชิงบวกสําหรับความรู คือ ประเภทของบุคลากรของบริษัทจางเขามาทํางาน ถาไดพนักงานที่ชอบ

แสวงหาความรูเขามาทํางานก็จะเปนผลดีอยางมาก

 2. โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิคและโครงสรางพื้นฐานขององคการ โดย

โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิคเปนสิ่งที่งายที่สุดที่จะสรางขึ้นมาได เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีที่ใชสําหรับการจัดการความรูโดยเฉพาะในเรื่องของการแสวงหาความรู การสรางความรู 

การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรู และการนําความรูไปใช เชน Lotus, Notes และ World

Wide Web เปนตน ซึ่งถามีเครื่องมือทางเทคนิคและพนักงานใชเปน การดําเนินการก็จะสะดวก

มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรางอุปกรณพื้นฐานขององคการเพื่อการจัดการความรู โดยตองสราง

กฎระเบียบ ขอบังคับ ตองมีการกําหนดโครงสรางองคการใหมีหนวยงานตางๆ ที่เอื้อตอการนําการ

จัดการความรูไปใช และมีการกําหนดทักษะพิเศษที่โครงการแตละประเภทตองการ ซึ่งจะชวยให

สามารถนํามาใชประโยชนได และตองมีการแตงตั้งตําแหนงใหมขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะอีกดวย

 3. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนเต็มที่ โดยแสดงใหพนักงานทุกคนรูวาการ

จัดการความรูและการเรียนรูภายในองคการเปนปจจัยหลักของความสําเร็จขององคการ มีการปู

ทางและจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอุปกรณจําเปนพื้นฐานและมีการกําหนดใหชัดเจน 

ความรูประเภทไหนที่สําคัญที่สุดตอองคการ

มีความเกี่ยวเนื่องกับคุณคาทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม เนื่องจาก

การดําเนินการจัดการความรูอาจตองเสียคาใชจายมาก และประโยชนที่ดีที่สุดของความสําเร็จ  

คือ การประหยัดงบประมาณและเพิ่มกําไร

มีความรูขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการอยูบาง เพื่อใหสามารถดําเนินการ

ตามขั้นตอนตางๆ ไดอยางราบร่ืน

มีวิสัยทัศน ภาษาที่ใชมีความชัดเจนในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นในองคการ
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 มีการจูงใจที่ไมธรรมดา เนื่องจากความรูเปนสิ่งที่ฝงแนนในจิตใจของมนุษย

ไมใหไหลเวียนไปมาอยางงายดาย จึงตองมีการกระตุนพนักงานในองคการใหหันมาสรางความรู  

แลกเปลี่ยนความรูและความรูกัน สิ่งจูงใจที่จะนํามาใชเปนรางวัลจะตองไมใชของธรรมดา  

ตองมีคุณคาพอสําหรับความรูสึกของพนักงาน กระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม

ดานความรูนั้น ควรจะเปนสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยูในรูปที่ปรากฏใหคนทั่วไปเห็นชัดเจน เชน  

การมอบรางวัลผูสรางความรูดีเดน เปนตน

สถาบัน  MAKE (Most – Admired Knowledge Enterprises) (Sallis and

Jones, 2002) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการศึกษาความสําเร็จขององคการ พบวา เกณฑการ

พิจารณาความสําเร็จขององคการ ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 7 ดาน ดังนี้

1. ความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมองคการใหม

 2. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง

 3. ความสามารถในการพัฒนาและนําเสนอฐานความรูดานสินคาและบริการ

 4. องคการเห็นคุณคาของทุนปญญา

 5. ประสิทธิภาพในการแบงปนความรูหรือแลกเปลี่ยนความรู

 6. ความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

7. ความสามารถในการใหผูมีสวนเกี่ยวของเห็นคุณคาของการจัดการเรียนรู

Sallis and Jones (2002) ไดศึกษาองคประกอบสําคัญในการจัดการความรูใน

องคการ พบวา องคประกอบดานวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการ

เรียนรู ภาวะผูนําและการจัดการ ทีมงานและทีมการเรียนรู กระบวนการในการแบงปนความรู การ

สรางสรรคความรูและการความชํานาญ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สงเสริมใหการจัดการความรูใน

องคการประสบความสําเร็จ โดยองคประกอบดานวิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูบริหารเปนสิ่ง

สําคัญที่สุดสําหรับการกําหนดความรูที่สําคัญไวในองคการ

Leitch and Rosen (2001) และ Collison and Parcell (2004) ไดศึกษาถึงผล

ความสําเร็จของการจัดการความรู พบวา ตองมีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ ซึ่งเกิดจาก

การผสมผสานการทํางานระหวางของคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 

(Technology) โดยองคประกอบทั้งสามจะมีสวนของความสําเร็จรวมกันอยางไมสามารถแยกจาก

กันได
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 1. ดานคน (People) การจัดการความรูจะไมสามารถประสบความสําเร็จได

หากขาดคน ซึ่งเปนกําลังสําคัญที่จะนําความรูไปใชประโยชนเพื่อองคการ โดยคนจะเปนทั้งผูสราง

เครือขายและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการจัดการความรู เนื่องจากเทคโนโลยีอยางเดียวไม

เพียงตอความสําเร็จในการจัดการความรู ความสามารถในการเรียนรูและทักษะของคนเปนสิ่ง

สําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู (Orr and Perrson, 2003) โดยในทศวรรษนี้ องคการ

จําเปนที่จะตองมุงที่ความสามารถของคนในการสรางนวัตกรรม และทําใหองคการมีความคลองตัว

พรอมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธตามสถานการณดวย ซึ่งองคการที่ประสบความสําเร็จจะใชคนเปน

กลยุทธหลักที่ใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนในองคการเปนอันดับแรก  เพราะมองเห็นวาคนเปนองคประกอบที่สําคัญในการสราง

เครือขายและทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและการเชื่อมตอขอมูลออนไลนหรือบนอีเมล

2. ดานกระบวนการ (Business Process) ประกอบดวยแนวทางและขั้นตอน

ของการจัดการเรียนรู โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการ ทั้งจากแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอก เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคการแลวนําความรูนั้นมากําหนด

โครงสราง รูปแบบและตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร จะตองเขาใจ

วิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคการวา ตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 

(Managing Knowledge) มี 3 ขั้นตอน คือ

2.1 การจัดหาความรูจากแหลงความรูตางๆ (Knowledge Acquisition) 

การจัดหาความรูเปนขั้นตอนของการพัฒนา  และการสรางความรูใหม เชน การวิจัยและพัฒนา 

มีการจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระบบ (Classifying Knowledge) เชน หองสมุดทําหนาที่ในการ

จัดหมวดหมูความรูโดยการแบงกลุมความรูออกเปนหมวดหมูตามระบบเลขทศนิยมดิวอี้ หรือตาม

ระบบตัวอักษรเปนระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทําใหความรูในหมวดเดียวกันอยูดวยกันเพื่อ

ความสะดวกในการจัดเก็บและการคนหาเพื่อนํามาใช

2.2 การแบงปนหรือการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) โดยการ

ใหโอกาสและการสนับสนุนสงเสริมการแบงปนความรูกันในองคการเปนการสรางวัฒนธรรมใหมใน

องคการ (Liebowiz and Wright)

2.3 การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge Utilization) การเผยแพร

สารสนเทศใหคนในองคการสามารถเขาถึงความรูในองคการไดเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ และ

การดําเนินงานที่ไมผิดพลาดซ้ําซอน ตัวอยางการสรางคลังความรูขององคการ เชน
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2.3.1 การรวบรวมรายชื่อและเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอบุคลากร

ผูเชี่ยวชาญในแตละฝาย

2.3.2 การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณจําแนกเปนเรื่องๆ หรือ

หัวขอเพื่อเปนขอมูลสําหรับคนในองคการใชคนหาขอมูลที่ตองการ

2.3.3 การรวบรวมขาวสําคัญหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับองคการ หรือ

ธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งขอมูลของผูใชบริการ

 3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคการใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอ

บุคคลในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่บุคคลนั้นตองการ การจัดการความรูจะประสบผลสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยทั้งคนและเทคโนโลยี (Orr and Persson, 2003)

Rehman and Chaudhry (2005) ไดศึกษาทรรศนะและความเขาใจของ

ผูบริหารโปรแกรมบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในการยอมรับหลักสูตรและรายวิชา

การจัดการความรู ดําเนินการวิจัยโดยสงแบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหแกคณบดี

หรือผูอํานวยการจากสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่มีการ

เปดสอนดานการจัดการความรูจากประเทศอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรปและทวีปแปซิฟก จํานวน 12 

คน โดยคําถามที่สอบถามเปนคําถามเจาะลึก ไดแก 1) ระดับการศึกษากลุมรายวิชาและสาขาวิชา

ที่เปดสอน และเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการจัดการความรู 2) ตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ความรูซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลวสนใจ 3) หนวยงานที่สาขาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตรตองการวางแผนรวมกันในการเปดหลักสูตรการจัดการความรู 4) ชองทางหรือ

แนวทางที่จะประสานงานกับองคกรดานความรูตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกงาน และ 5) ปญหาที่

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรประสบในชวงแรกของการเปดหรือแนะนํา

หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการความรู จากการวิจัยพบวา 1) สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเปดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับ

นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้พบวาสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรที่ยังไมไดเปดสอนการจัดการความรูมีแนวโนมสูงที่จะ

เปดสอนในอนาคตอันใกล 2) ตําแหนงงานดานการจัดการความรูที่สนใจจะอยูในขายงานดานการ

จัดการเนื้อหา (Content management) การปรับแตงความรู (Knowledge editing) การจัดระบบ

ความรู (Knowledge organization) และการวางระบบสถาปตยกรรมความรู (Knowledge
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architecture) 3) หนวยงานหรือคณะที่สามารถรวมมือเพื่อเปดสอนวิชาการจัดการความรู ไดแก

บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ เปนตน 4) ความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกไมพบปญหามากนัก เพราะสามารถใชวิธีการเชิญผูที่ทํางานดานการจัดการ

ความรูมาเปนวิทยากรรับเชิญเพื่อเปดชองทางใหบุคคลในตลาดงานไดตระหนักถึงความสําคัญของ

หลักสูตรการจัดการความรูที่มีอยู และ5)หลักสูตรการจัดการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร ตองเตรียมความพรอมในเรื่องที่กลาวถึงในขอคําถามไดแก อาจารยการ

ลงทะเบียนเรียน บทบาทและแนวทางของสมาคมวิชาชีพดานการจัดการความรู การติดตอ

ประสานงานกับฝายเอกชนหรือธุรกิจ โดยสรุปผลการวิจัยพบวา มุมมอง แนวคิดและทรรศนะของ

ผูบริหารโปรแกรมบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรมีความหลากหลาย แตสวนใหญ

ตระหนักวาการจัดการความรูมีความสําคัญและมีความเกี่ยวของสัมพันธกับงานในตลาดงานดาน

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรอยางมาก

Sarrafzadeh, Hazeri, และ Martin (2006) ศึกษาทัศนคติและแนวคิดของ

บรรณารักษและนักสารสนเทศที่มีตอการจัดการความรูในหลักสูตรทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตรและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการความรู

รวมถึงศึกษาความเปนไปไดของการจัดการเรียนการสอนการจัดการความรูในหลักสูตรทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร วิธีการศึกษาที่ใชคือ การสงแบบสอบถามทาง

อินเทอรเน็ต โดยสงแบบสอบถามใหสมาชิกสมาพันธสากลแหงสมาคมและสถาบันหองสมุด

(International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) ทาง IFLA-L 

Mailing List และ The Knowledge Management Discussion List (KMDG-L) ในชวงเดือน

พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากประเทศที่ระบบหองสมุด

พัฒนาแลว เชน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อเมริกาใต และแคนาดา ผลการวิจัย

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการในการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยใหเพิ่มเนื้อหาหรือรายวิชาทางดานการจัดการ

ความรูมากขึ้น รวมถึงเพิ่มหลักสูตรดานการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และทํา

ใหผูจบการศึกษามีโอกาสทางดานอาชีพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามบางสวนเห็น

วา ใหคงมีหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรตอไป แตใหเพิ่มรายวิชาการจัดการ

ความรูในลักษณะรายวิชาเลือก การวิจัยครั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตรไววา บรรณารักษและนักสารสนเทศควรตระหนักถึงความสําคัญของการ

เรียนรูตลอดชีวิตและเพิ่มบทบาทในดานการจัดการความรูของตนเองเพื่อใหมีบทบาทในตลาดงาน
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มากขึ้น พรอมทั้งตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้บรรณารักษและนักสารสนเทศควร

ตระหนักถึงความแตกตางระหวางการจัดการความรูและการจัดการสารสนเทศดังนั้นแนวคิดของ

การจัดการความรูจึงมีผลตอวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

Lee และคณะ (2010) ไดศึกษากระบวนการตามระบบการจัดการความรูใน

โรงเรียน กรณีศึกษาในไตหวัน ซึ่งการศึกษา ระบบการจัดการความรู หรือ KMSs พบขอวามี

ขอจํากัดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรูเขาไปในโรงเรียน วัฒนธรรมองคกร มีการทบทวน

หรือหารือ นอกจากทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับความรู  รูปแบบการจัดการสรุป และรูปแบบของ

กระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียน รูปแบบที่นําเสนอการศึกษานี้ใชตนทุน

ต่ํา เพื่อทดลองผลการใชซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสรางกระบวนการตามระบบการจัดการความรู

สําหรับโรงเรียน หรือ PKMSS ซึ ่งดําเนินเนินการสัง เกตเชิงประจักษ 30 วัน กับโรงเรียน

มัธยมศึกษาในไตหวัน   ผลการศึกษาพบวา A PROCESS-BASED KNOWLEDGE 

MANAGEMENT SYSTEM FOR SCHOOLS (PKMSS) ชวยอํานวยความสะดวกใน 

Externalization และการรวมกันของความรู และมีประสิทธิภาพชวยใหวัตถุประสงคของการ

แบงปนความรูมีความสําคัญ  แตยังสงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก อยางไรก็ตาม

การศึกษานี้ยังพบขอ จํากัด บางอยางในแงของการจัดหมวดหมูของเนื้อหาความรู และการทํางาน

ของระบบ ผลการวิจัยนี้ ไดใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลอางอิงสําหรับการประเมินผล

และการแนะนําเพื่อการจัดการความรูในสถานศึกษา

Chi และคณะ (2012) ไดศึกษา ผลความสําเร็จของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการความรู และประสิทธิผลองคการ ในงานวิจัยนี้ไดใชรูปแบบการตั้งสมมติฐานในการ

สํารวจผลกระทบจากผูนําการเปลี่ยนแปลง (TL) การจัดการความรู (KM) และประสิทธิผลของ

องคกร (OE) ของสถาบันการวิจัยของมองโกเลีย ผลการศึกษาพบวา องคการ การวิจัยและพัฒนา

ตองมีความเกี่ยวของกับ KM ที่มีประสิทธิภาพ สวน KM ที่มีประสิทธิภาพก็เปนทรัพยสินที่มี

คุณคาสําหรับองคกร KM จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญขององคกรที่จะตองไดรับการสงเสริมจากผูนํา

องคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู มีอิทธิพลที่เปนบวกตอประสิทธิผลของ

องคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีสวนสําคัญที่สุดในการปรับปรุงองคกรในการวิจัยและพัฒนา

องคกร หรือกลาวไดวา ผูจัดการวิจัยและพัฒนา สามารถสรางหรือใหความรูใหมในองคกรและยัง

สงเสริมการใชความรูใหมในตลาดภายนอก เพราะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุนใหเกิด
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ความคิดสรางสรรค จึงควรสงเสริมใหผูจัดการวิจัยและพัฒนา มีสวนรวมในพฤติกรรมที่มีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดานการผลิตที่มีคุณภาพ 

                  จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด รูปแบบการจัดการความรูเชิงกระบวนการ 

สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบที่ 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2.4   ตารางสรุปกระบวนการการจัดการความรู ของโรงเรียนบานสระบัว ประกอบดวย 7 

ขั้น หรือ 7Ts

                  กระบวนการ
    แนวคิด

Team Topic Tool Technology Teaching Tracking Truth

Marquardt (1996)     

Arthur Anderson and APQC 

(1996)
    

Alavi (1997)     

Davenport & Prusak, (1998)      

Takeuchi and Nonaka (2001)     

Kucza (2001)    

Marali (2001)     

Laudon and Laudon (2002)    

Orr & Perrson, (2003)    

Keyser (2004)     

Turban et al. (2004)     

Orr & Perrson, (2003    

Henrie; & Hedgepeth. (2003)      
Skyrme. (2003)    

Marquardt (1996)     

กานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546)      
วิจารณ  พานิช (2547)      

ก.พ.ร (2546)      
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ตารางที่ 2.4   ตารางสรุปกระบวนการการจัดการความรู ของโรงเรียนบานสระบัว ประกอบดวย 7 

ขั้น หรือ 7Ts (ตอ)

                  กระบวนการ
    แนวคิด

Team Topic Tool Technology Teaching Tracking Truth

บุญธรรม โบราณมูล (2548)     
วิลาวัลย มาคุม (2549)       
ฉลองรัฐ  อินทรีย (2550)       
เตือนใจ รักษาพงศ (2551)     

ปยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551 )      

บุญจันทร  สีสันต (2554)      

             นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และขั้นตอนของการจัดการ

ความรู พบวา ตองทําใหเปนระบบ และมีเปาหมายที่ชัดเจน การวิจัยครั้งนี้จึงใช รูปแบบเชิงระบบ 
มาเปนกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งใน

สวนของกระบวนการ ผูวิจัยไดบูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียนบานสระบัว ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts ซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง

รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย สภาพความพรอมของบริบทโรงเรียนใน

ดานนโยบาย ผูบริหาร ครู นักเรียน  อุปกรณการเรียนการสอน เปาหมายการใชการจัดการความรู

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน ความรูที่จําเปนเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู หลักการ

บริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ 

               2. กระบวนการ (Process) ประกอบดวย ขั้นตอนของการใชระบบจัดการ

ความรู (7Ts) ที่ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษา

จากขั้นตอนของ กพร. หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) และ ของนักวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts คือ T1 (TEAM ), T2 (TOPIC), T3 (TOOL), T4 

(TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 (TRACKING), T7 (TRUTH) ดังนี ้ 
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                          2.1 T1 (TEAM ) หมายถึง การสรางทีมงาน การเตรียมบุคลากร การคนหา

ความรู โดยเทคนิคสรางทีมงาน ศึกษาเอกสาร/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวของ

2.2  T2 (TOPIC) หมายถึง การ ระบุความรูของงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ 8 

กลุมสาระการเรียนรู ที่มีอยูแลวทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมทั้งการระบุ ชนิดของ

ความรูที่องคกรตองการ

                           2.3 T3 (TOOL) หมายถึง การสรางขุมความรู แสวงหา/จัดหาความรู 

ประมวล กลั่นกรอง รวบรวมความรูมาจัดเก็บใหเปนระบบใน 8 กลุมสาระการเรียนรู และทําใหผูใช

ความรู สามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวก

                       2.4 T4 (TECHNOLOGY) หมายถึง การกําหนดรูปแบบ และจัดหาเทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณที่จะใช และจัดเก็บความรูใหเหมาะสมกับประเภทความรู เพื่อ

รักษาความรูที่มีคุณคาขององคกรไวในฐานความรู รวมทั้งมีการปรับปรุงความรูใหมีความทันสมัย

อยูเสมอ

2.5  T5 (TEACHING) หมายถึง การใชความรู โดยการใหนักเรียนไดเรียนรู

จากการจัดการความรูของครู การใชความรูใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและเรียนรูจาก

ประสบการณใหม หมุนเวียนไปอยางตอเนื่อง

2.6  T6 (TRACKING) หมายถึง การประเมินผลการใชขุมความรูที่สรางขึ้น

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู 

2.7 T7 (TRUTH) หมายถึง การสรุปผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูและ

นักเรียนในภาพรวมขององคกร หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ สรุปผลการวิเคราะหตนเองเพื่อออกแบบ กําหนดแนวทางการพัฒนาขั้นตอไป

               3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรียน ผลที่เกิดขึ ้นกับครู 

หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

                         3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่.6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู ไดแก ผลงานของครู สารสนเทศ/ความรู บทเรียน    

e-learning นวัตกรรม

          3.3 ความพึงพอใจของครู
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            4. ขอมูลปอนกลับ หลังจากการนําระบบการจัดการความรูไปใช มีการ

ตรวจสอบ ทบทวน และนําขอมูลที่ไดมาหาแนวทางปรับปรุงการใชระบบการจัดการความรูอีกครั้ง

ขอมูลจากการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู โดยการออกแบบสู

การปฏิบัติใหม เปนกระบวนการอยางตอเนื่องตอไป

2.5 สรุปทายบท

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ/ทฤษฎีที่ เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การศึกษาการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช     

เขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว ทําใหไดแนวคิด ความหมาย เปาหมาย กระบวนการ และ

ปจจัยเอื้อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ  และยังทําใหมองเห็นความสําคัญและประโยชน

ของการจัดการความรู  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ที่

สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ทําใหไดขอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดย

ใช รูปแบบเชิงระบบ มาเปนกรอบแนวคิด ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ

ขอมูลปอนกลับ ซึ่งในสวนของกระบวนการ ผูวิจัยไดบูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย 

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนบานสระบัว ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts คือ T1 (TEAM ), 

T2 (TOPIC),T3 (TOOL),T4(TECHNOLOGY), T5(TEACHING), T6 (TRACKING), T7 (TRUTH) 

ซึ่งเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 3

วิธีการดําเนินงานวิจัย

         งานวิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื ่อใช

ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว 2) เพื่อศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน  ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู นวัตกรรมและความพึงพอใจของครูที่มีตอ

การใชระบบการจัดการความรู โดยมี ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1) การสรางระบบ 

2) การนําระบบไปใช 3) การประเมินผลการใชระบบ ดังนี้

3.1 การสรางระบบและคูมือการใชระบบ 

การสรางระบบและคูมือการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ  มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้

3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชระบบการ

จัดการความรูและกระบวนการจัดการความรู 

3.1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู 

3.1.3 ประเมินสภาพการการใชระบบการจัดการความรูของครู

3.1.4 กําหนดเปาหมายของการใชระบบการจัดการความรู

3.1.5 วางแผนการใชระบบการจัดการความรู

3.1.6 กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการใชระบบการจัดการความรู                                                   

3.1.7 รางคูมือการใชระบบการจัดการความรู

3.1.8 นํารางคูมือการใชระบบการจัดการความรู ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

3.1.9 นําขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงคูมือการใชระบบการจัดการความรู 
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3.1.10 จัดทําคูมือการใชระบบการจัดการความรูฉบับสมบูรณ และนําไปใช เพื่อเปน

เครื่องมือในการสื่อสารการใชระบบการจัดการความรู

3.2 การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
 

3.2.1 แบบสอบถามความตองการใชระบบการจัดการความรู มีขั้นตอนในการสราง 

ดังนี้    

3.2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจความคิดเห็น

3.2.1.2 สรางแบบสอบถามความตองการในการใชระบบการจัดการความรู 

จํานวน 20 ขอ               

3.2.1.3 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม IOC (Item-Objective Congruence Index) ซึ่ง

ผูเชี่ยวชาญแตละคนใหความเห็นและใหคะแนน คือ + 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นใชได 0 เมื่อไม

แนใจวาขอคําถามนั้นใชไดหรือไม และ - 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นใชไมได

3.2.1.4 รวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดดําเนินการแกไข ปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ

3.2.1.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coffcient)) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับเทากับ 0.85

3.2.1.6 จัดทําแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ นําไปใชกับกลุมตัวอยาง

3.2.2 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ เปนแบบวัดความรูการใชระบบจัดการ

ความรู ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีขั้นตอนในการสรางดังนี้

3.2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ

3.2.2.2 กําหนดขอบขายเนื้อหาในการสรางขอทดสอบเกี่ยวกับความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู  

3.2.2.3 สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการ

จัดการความรูแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
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3.2.2.4 นําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก และภาษาที่ใช โดยประเมิน

เพื่อวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 

IOC (Item-Objective Congruence Index) 

3.2.2.5 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงขอคําถามใหมีความชัดเจนสอดคลองกับ

วัตถุประสงค

3.2.2.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูจํานวน 30 คน โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห 8 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําผลมาหาความยากงาย คา p เทากับ 0.58 และคา r 

เทากับ 0.33                          

3.2.3 แบบสอบถามความความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการ

จัดการความรู  มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้                          

3.2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจความพึงพอใจ

3.2.3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจการใชระบบการจัดการความรู 

จํานวน 45 ขอ 

3.2.3.3 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถามโดย

หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม IOC (Item-Objective Congruence Index) ซึ่ง

ผูเชี่ยวชาญแตละคนใหความเห็นและใหคะแนน คือ + 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นใชได ใหคะแนน 

– 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นใชไมได และ 0 เมื่อไมแนใจ 

3.2.3.4 ประมวลความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญทั้งหมดดําเนินการแกไข 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

3.2.3.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูจํานวน 30 คนโรงเรียน

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากนั้นหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coffcient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ สอบถาม

ทั้งฉบับเทากับ 0.90

3.2.4 แบบสังเกตแบบมีสวนรวม

3.2.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกตแบบมีสวนรวม  

3.2.4.2 กําหนดกรอบขอบขายในการสังเกต

3.2.4.3 สรางแบบสังเกตการดําเนินการใชระบบการจัดการความรู  



112

3.2.4.4 ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุง

3.2.4.5 นําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมทั้งเนื้อหาและโครงสราง

3.2.4.6 ปรับปรุงแบบสังเกตที่สรางขึ้นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลว

นํามาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

3.2.4.7 นําแบบสังเกตที่สรางขึ้นและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

แลวนํามาตรวจสอบความถูกตองแลวจัดพิมพเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล

3.2.5 แบบบันทึกรายงานการประชุม

3.2.5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแบบบันทึกรายงานการประชุม 

3.2.5.2 กําหนดกรอบขอบขายในการบันทึกรายงานการประชุม

3.2.5.3 สรางแบบบันทึกรายงานการประชุมการดําเนินการใชระบบการจัดการ

ความรู  

3.2.5.4 ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุง

3.2.5.5 นําแบบบันทึกรายงานการประชุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและโครงสราง

3.2.5.6 ปรับปรุงแบบบันทึกรายงานการประชุมที่สรางขึ้นตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง

3.2.5.7 นําแบบบันทึกรายงานการประชุมที่สรางขึ้นและปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองแลวจัดพิมพเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูล

3.3  การนําระบบไปใช
 

3.3.1 กลุมทดลองระบบการจัดการความรู คือ ครูโรงเรียนบานสระบัว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 12 คนคือ ครูผูสอนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการเลือกแบบเจาะจง 

3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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3.3.2.1 คูมือการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

งานวิชาการประกอบดวย หลักการและเหตุผล กรอบแนวคิด วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ กระบวนการที่ใชในการบริหาร วิธีดําเนินการ

3.3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

1) แบบสอบถามความตองการการใชระบบการจัดการความรูของครู มี 2 

ตอน 

2) แบบทดสอบความรูความเขาใจ เปนแบบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูของครู และนวัตกรรมทางการศึกษาดานสื่อการสอน และ

ดานเทคนิควิธีสอน 

3) แบบสอบถามความความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใช

ระบบการจัดการความรู   

4) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม 

5) แบบรายงานการประชุม

3.3.2.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 1 ปการศึกษา (1 พฤษภาคม 2554 – 30 

เมษายน 2555)

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีเทคนิค วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

ตารางที่ 3.1  แสดงระบบ กิจกรรม และเครื่องมือการรวบรวมขอมูล

        ระบบ           กิจกรรม/ ขั้นตอน   เทคนิค / เครื่องมือ/ หลักฐาน
  ปจจัยนําเขา
     (Input)      

กําหนดเปาหมายการใชการจัดการ

ความรู 

พัฒนาระบบการจัดการความรู

สรางคูมือการใชระบบการจัดการความรู             

บันทึกการประชุม

แบบสอบถามความตองการทํา

การจัดการความรูของครู  เอกสาร 
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ตารางที่ 3.1  แสดงระบบ กิจกรรม และเครื่องมือการรวบรวมขอมูล (ตอ)

ระบบ กิจกรรม/ ขั้นตอน เทคนิค / เครื่องมือ/ หลักฐาน
กระบวนการ
(Process)

T1 (TEAM) สรางทีมงานและการคนหา

ความรู โดย

- ศึกษาเอกสาร/ประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน

- การประชุม อบรม สัมมนา 

การศึกษาดูงาน

-แบบรายงานการประชุม

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

-เอกสารการประสานงานกับ

ผูเกี่ยวของ

T2 (TOPIC) การกําหนดความรู และ

หัวขอ

-แบบรายงานการประชุม/การ

สัมภาษณครู

- การสังเกตแบบมีสวนรวม

T3 (TOOL) การสรางขุมความรูใน8กลุม

สาระการเรียนรูการจัดการความรูใหเปน

ระบบ

-แบบรายงานการประชุม/การ

สัมภาษณครู

-การสังเกตแบบมีสวนรวม

T4 (TECHNOLOGY)เทคโนโลยี/ 

เทคนิค  วิธีการและอุปกรณที่ใช

-แบบรายงานการประชุม

-แบบประเมินผล/การสังเกตแบบ

มีสวนรวม/การสัมภาษณครู

T5 (TEACHING) การเรียนรู                           
การใชความรู(การเขาถึง,การแบงปน

แลกเปลี่ยน,การเรียนรู)

-แบบรายงานการประชุม

-การสังเกตแบบมีสวนรวม

-การสัมภาษณครู

T6 (TRACKING) การประเมินผลการใช

ความรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู

แบบประเมินผล/การประชุม

แบบการสํารวจ/ตรวจสอบ

T7 (TRUTH) สรุปขอคนพบ ผลที่เกิดขึ้น

ในภาพรวมของครู นักเรียน และองคกร

การปรับปรุง พัฒนา

- รายงานสรุปผลการใชระบบการ

จัดการความรู

- แบบประเมินทักษะการใชระบบ

การจัดการความรู (ดานความรู

ความเขาใจและดานกระบวนการ)
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ตารางที่ 3.1  แสดงระบบ กิจกรรม และเครื่องมือการรวบรวมขอมูล (ตอ)

ระบบ           กิจกรรม/ ขั้นตอน   เทคนิค / เครื่องมือ/ หลักฐาน
ผลผลิต
(Output)

ผลการเรียนรูของนักเรียน

ผลการเรียนรูของครู

ผลงานของครู

ความพึงพอใจของครู

ผลการทดสอบของโรงเรียนและ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

แบบทดสอบวัดผลการเรียนเรียนรู

ตัวอยางผลงานของครู นวัตกรรม

แบบสอบถาม

ขอมูล
ปอนกลับ 

(Feedback)

การตรวจสอบ ทบทวน  และนําขอมูลที่

ไดมาหาแนวทางปรับปรุงการใชระบบ

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการ

สอน การสัมภาษณนักเรียนและครู 

การศึกษาบรรยากาศของกิจกรรม

การเรียนรู

การประเมินตนเองของผูใชระบบ

ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูใชระบบและนําเสนอขอมูลในภาพรวม เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการเทานั้น ขอมูลที่ไดจะไมมี

ผลกระทบในทางลบกับผูใชระบบ และผูใหขอมูล

3.5 การวิเคราะหขอมูล

         ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอนในการวิเคราะห ดังนี้

   3.5.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสังเกต บันทึกรายงานการประชุมและ

การสรุปบันทึกการสนทนาพูดคุยในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของมาตรวจสอบความถูกตองและจัด

กลุมขอมูลเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและเรียบเรียงในเชิงพรรณนา                        

   3.5.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก

3.5.2.1 แบบสอบถามความตองการใชระบบการจัดการความรูของครูโดยมี

เกณฑการประเมิน ดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถี่และการหาคารอยละ

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความตองการใชระบบ การจัดการ

ความรูโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลคะแนน มีเกณฑการคิด 

คะแนนโดยการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉลี่ย ( x ) ความ

ตองการในการใชระบบการจัดการความรู และกําหนดระดับความตองการ ดังนี้

    4.50 – 5.00   หมายความวา มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49   หมายความวา มีความตองการอยูในระดับมาก

2.50 – 3.49   หมายความวา มีความตองการอยูในระดับปานกลาง

1.50 – 2.49   หมายความวา มีความตองการอยูในระดับนอย

1.00 – 1.49   หมายความวา มีความตองการอยูในระดับนอยที่สุด

3.5.2.2 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการ

ความรูดานความรู มีเกณฑการประเมิน คือ ขอที่ตอบถูกให 1 ขอที่ตอบผิด ให 0 และนําคะแนนแต

ละคนมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย ( x )

3.5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการ

จัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนบานสระบัว โดยหา

คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลคาเฉลี่ยเปนระดับความพึงพอใจมีเกณฑ 

ดังนี้

4.50 – 5.00   หมายความวา  ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49   หมายความวา  ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

           2.50 – 3.49   หมายความวา  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

               1.50 – 2.49   หมายความวา  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย

                1.00 – 1.49   หมายความวา  ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

3.6 สรุปสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

3.6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3.6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือแบบทดสอบคาความยากงาย (p) และ

อํานาจจําแนก (r)
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3.6.3 คาความเที่ยงตรงตามโครงสรางของแบบสอบถามโดยใชดัชนีความสอดคลอง 

IOC

3.6.4 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coffcient)

3.6.5 สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรู กอนและหลังการทดลอง ไดแก t – test แบบ Dependent

3.7  สรุปทายบท        
                                                                                          

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาจากครูโรงเรียนบานสระบัว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 12 คน กําหนดกลุมตัวอยางดวย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในชวงเวลา 

1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555  โดยใชระบบการจัดการความรูใชรูปแบบเชิงระบบ 

(System Model) เปนกรอบใหญ และกําหนดขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ดวยกระบวนการ 7Ts คือ T1 (TEAM), T2 (TOPIC), T3 

(TOOL), T4 (TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 (TRACKING), T7 (TRUTH)  เปน

เครื่องมือในการวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต บันทึก

รายงานการประชุมและการสรุปบันทึกการสนทนาพูดคุยในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูล 

เชิงปริมาณ  ไดแกแบบสอบถามความตองการใชระบบการจัดการความรูของครู  แบบทดสอบวัด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู  และแบบสอบถามความพึงพอใจการ

ดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ที่

สามารถสรุปตอบคําถามการวิจัยตอไป 
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บทที่ 4

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว มีวัตถุประสงคของการวิจัย 2 ประการ คือ      

1) เพื่อใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน      

ขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีโรงเรียนบานสระบัว 2)เพื่อศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรู

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน นวัตกรรมและความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชระบบการจัดการความรู การ

เสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี้

4.1 ระบบการจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีโรงเรียนบานสระบัว

        4.1.1 ที่มาของการใชระบบการจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

4.1.2ผลการศึกษาการบริหารการใช ระบบการจัดการความรู เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

        4.1.3 ผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

4.2 ผลจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนบานสระบัว 

         4.2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใชระบบ

การจัดการความรูของครู ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู         

4.2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู        
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                        4.2.2.1 ผลการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู

ของครู

                                    4.2.2.2 ผลการพัฒนาทักษะของครูดานนวัตกรรมของครูที่เกิดขึ้นจากการ

ใชระบบการจัดการความรูของครู

                                 4.2.2.3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหาร

การใชระบบระบบการจัดการความรู

                                               1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค

         2) ดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา

3) ดานบทบาทหนาที่ของสมาชิก

4) ดานกิจกรรมของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม                         

ประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการ

5) ดานผลผลิตและผลลัพธของการใชระบบการจัดการความรู                     

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการ

6) ความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานใชระบบการจัดการ

ความรู ในภาพรวม

4.2.3 ขอมูลปอนกลับ (Feedback) หลังจากการนําระบบการจัดการความรูไป

ใช มีการตรวจสอบ ทบทวน และนําขอมูลที่ได มาหาแนวทางปรับปรุงการใชระบบการจัดการ

ความรูใหตอเนื่อง

4.1  ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีโรงเรียนบานสระบัว

             4.1.1 ที่มาของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

ในการประชุมประจําป 2551-2552 ของโรงเรียนบานสระบัว เพื่อพิจารณา

รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดานงานบริหารวิชาการ มีการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โรงเรียนไดมีการ

ปรับปรุงแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร สงเสริมใหมีการ

ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น ชุมชน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายกลุมสาระการเรียนรู
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ของนักเรียน โดยเฉพาะ ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษยังไมสามารถเพิ่มให

สูงขึ้นได ที่ประชุมครูไดมีการวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่

ยังไมประสบผลสําเร็จตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูแนวทางในการแกไข

ปรับปรุง ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม โดยใชระบบ

การจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ที่พัฒนาทั้ง

ครูผูสอน ผลการเรียนของนักเรียนและองคกรไปพรอมกัน นอกจากนั้น การสนทนากลุมที่

ประกอบดวยหัวหนากิจกรรมการใชระบบการจัดการความรู หัวหนาชวงชั้น สมาชิกกลุมสาระการ

เรียนรู รวมจํานวน 12 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) ของนักเรียน โดยมีขอความจากการบันทึกความคิดเห็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับการ

ใชระบบการจัดการความรู ดังนี้

                “เห็นดวยกับการใชระบบการจัดการความรูเพราะเปนสิ่งที่ดี จะไดชวยกัน

แกปญหา หาเทคนิคมาชวยกัน พัฒนาผล O-NET” 

          (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“การจัดการความรู นาจะใชเปนแนวทางในการชวยเหลือการพัฒนาผล O-NET

ใหสูงขึ้น” 

          (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)   

“เมื่อมีขอมูลแลวจะไดชวยกันแกปญหา อาจจะทําใหมีภาระเพิ่ม แตเพื่อ

สวนรวมก็ยินดี”

          (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)     
               

         “รูสึกหนักใจ ที่จะพัฒนาผลของ O-NET ใหมีผลคะแนนขึ้นสูงอีกเพราะเดิม

กลุมสาระการเรียนรูนี้ผลคะแนนสูงกวากลุมอื่น  แตเปนแนวทางที่ดี ” 

                                                                        (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

                          “รูสึกหนักใจ เพราะภาษาอังกฤษไมใชภาษาของเราคงตองพยายามใหเต็มที่ใน

การเพิ่มขึ้นของผลคะแนน O-NET”

                                                    (ครูผูสอนคนที่ 5, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)
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“รูสึกหนักใจ เราเปนโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนบางสวนไมเขาเรียน หนี

เรียนทําใหดึงผลการเรียนต่ําลง สงผลตอผลสอบของ O-NET ” 

                                                    (ครูผูสอนคนที่ 6, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“หนักใจ วิชาคณิตศาสตรมีเนื้อหาเยอะมาก จัดการเรียนการสอนไมทัน เมื่อรุก

และรีบเรงนักเรียนก็ลดความตั้งใจเรียนลง ทําใหผลการสอบ O-NET ต่ําลง เสนอใหชวยกันหา

วิธีการแกปญหาหลายๆแบบ เพื่อพัฒนาผลของ O-NET ใหมีผลคะแนนสูงขึ้น” 

                                                                   (ครูผูสอนคนที่ 7, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“เห็นดวย จะพยายามและคอยขอคําแนะนําจากเพื่อนครูที่เกงครับ จะไดมา

ชวยกัน พัฒนาผล O-NET” 

                                                                 (ครูผูสอนคนที่ 8, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“การจัดการความรู และระบบ e-learning  นาจะเปนแนวทางแกปญหา  ดาน

สาระความรูของวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและชวยเหลือ นักเรียนดานการพัฒนาผล O-NET ให

สูงขึ้นได” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 9, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“เห็นดวย และจากที่มีภาระสอนอยูหลายกลุมสาระการเรียนรู คิดวานาจะเปน

แนวทางใหมที่ชวยใหผล O-NET สูงขึ้น และนั่นก็คือ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการก็ดีดวย”  

                                                               (ครูผูสอนคนที่ 10, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“การจัดการความรู เปนแนวทางที่ทันสมัย เหมาะในการชวยเหลือนักเรียนดาน

การพัฒนาผล O-NET ใหสูงขึ้น”

                                                               (ครูผูสอนคนที่ 11, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)

“เห็นดวย เพราะนาจะเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนไดดีดวย เพราะหากครูรวมกัน ที่จะพัฒนาผล O-NET ใหสูงขึ้น นั่นหมายถึงครูไดจัดทําสื่อ  

นวัตกรรมที่เหมาะสมของแตละกลุมสาระการเรียนรูดวย และศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลแบบ

เจาะลึกถึงปญหาของแตละคนไดดวย” 

                                                               (ครูผูสอนคนที่ 12, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2554)
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                    สรุปผลการวิเคราะหขอมูลขางตน พบวา ครูสวนใหญเห็นดวยวาควรนําระบบ

การจัดการความรูมาใช มีครูบางคนที่มีความกังวลเรื่องเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมากเกินไป และ

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แตยินดีที่จะทดลอง ผูวิจัยจึงไดใชผลการประชุม การสนทนากลุม 

การศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รายงานประจําป (SAR) ของ

โรงเรียน เพื่อเปนขอมูลบริบทสถานศึกษาในการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว 

4.1.2 ผลการศึกษาการบริหารการใชระบบการจัดการความรู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการความรู และ การบริหาร 

ไดแก การพัฒนาระบบการจัดการความรู ทฤษฎีการบริหาร การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหาร

การเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารงานวิชาการ งานวิจัยในประเทศ

และงานวิจัยตางประเทศจากบทที่ 2 การวิจัยครั้งนี้จึงใช “รูปแบบระบบ” เปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ศึกษาความหมาย ระบบ กระบวนการจัดการความรู ปจจัยที่ทําใหการใชการจัดการความรู

ประสบผลสําเร็จ และไมประสบผลสําร็จ งานวิจัย และตัวอยางการใชการจัดการความรูในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนางาน พัฒนาองคกรของหนวยงานตางๆ วิเคราะหเปรียบเทียบ

กระบวนการจัดการความรูที่เปนผลจากการวิเคราะหวิจัยของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูทั้ง

ของไทยและตางประเทศ พบวาการจัดการความรูตองทําเปนระบบ มีเปาหมายที่ชัดเจน และ

ออกแบบกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะกับบริบท ลักษณะ และพันธกิจขององคกร   

          

    ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามากําหนดกรอบแนวคิดการสรางระบบการจัดการ

ความรูโดยใชรูปแบบระบบ (System Model) เปนกรอบใหญ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา  

กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ และในสวนของกระบวนการ ผูวิจัยไดวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดขั้นตอนของกระบวนการการใชการจัดการความรูให

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนบานสระบัว ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts คือ T1 (TEAM ), T2 

(TOPIC), T3 (TOOL), T4 (TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 (TRACKING), T7 (TRUTH) 

ดังรูปตอไปนี้
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รูปที่ 4.1 ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

                             ของโรงเรียนบานสระบัว

4.1.2.1. ปจจัยนําเขา (Input) 

           ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย บริบทโรงเรียนขยายโอกาส สภาพความ

พรอมของบริบทโรงเรียนในดานนโยบาย ผูบริหาร ครู นักเรียน อุปกรณการเรียนการสอน เปาหมาย

การใชการจัดการความรู ความรูดานการใชระบบการจัดการความรู การบริหารงานวิชาการ ความพึง

พอใจ แผ+นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

1) บริบทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปนโครงการตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุงเนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนชวยในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2539)โดยกระทรวง 

ศึกษาธิการไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเยาวชนทุกคนที่ เรียนจบการศึกษา              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดมีโอกาสไดเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่รัฐบาลรับผิดชอบ

ปจจัยนําเขา (INPUT) กระบวนการ (PROCESS) ผลผลิต (OUTPUT)

บริบทสถานศึกษา

เปาหมายการใชระบบการ     

จัดการความรู

ความรูเกี่ยวกับระบบการ    

จัดการความรู

หลักการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

การบริหารงานวิชาการ  

 T1 (TEAM )

 T2 (TOPIC)

 T3 (TOOL)

 T4 (TECHNOLOGY)

 T5 (TEACHING)

 T6 (TRACKING)

 T7 (TRUTH)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้น 

ป.6 และ ม.3

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

คือความรู นวัตกรรม 

สารสนเทศ บทเรียน 

ความพึงพอใจของครู

ขอมูลปอนกลับ 
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คาใชจายทั้งหมด โดยเริ่มจากการมอบหมายใหกรมสามัญศึกษา เปดโรงเรียนสาขามัธยมศึกษา

ตอนตน และเปดโรงเรียนใหมเพิ่มขึ้นอีกปละ 50-100 โรงตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนมา แต

พบวายังมีประชาชนที่อยูหางไกลออกไปในชนบทไมสามารถมาเรียนได จึงไดมอบหมายให

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีความพรอมทั่วประเทศ รวม 119 โรงเรียนในปการศึกษา 2533 และปจจุบัน

โรงเรียนชยายโอกาสทางการศึกษาใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2551 หลักการ

สําคัญคือ  มุงเนนใหนักเรียนรูจักพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหโรงเรียนจัด

การศึกษาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สงเสริมความสามารถ

ของนักเรียนแตละบุคคลใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพที่มีอยู

2) การบริหารจัดการสถานศึกษา

โรงเรียนบานสระบัวไดยึดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดานพรอมๆ

กันแบบองครวม ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เนนกระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) เพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน และเปนไปตามนโยบายที่สํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกําหนด และจากรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนในป 2551-2552 ปรากฏผลสรุปดังนี้

(1) งานวิชาการ พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ

โรงเรียน แตยังไมสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายกลุมสาระการเรียนรูได เชน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นไดปรับปรุงแหลงการเรียนรูใน

โรงเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร สงเสริมใหมีการใชแหลงการเรียนรูใน

ทองถิ่น ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังไมประสบผลสําเร็จตามแนวทางการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเทาที่ควร จึงตองปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครูใหสอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปการเรียนรู

 (2) งานบุคลากร มีจํานวนครูพอดีตามเกณฑที่ ก.ค.กําหนด ครูสวน

ใหญมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 88 และ ปริญญโท 

รอยละ12 และยังไดเขารับการเพิ่มพูนความรูดวยการเขารับการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

อยางสม่ําเสมอ ปญหาของตัวครูที่พบคือ พฤติกรรมการเรียนการสอน เนนการสอนแบบบรรยาย   

ยังขาดความรูความเขาใจการวิจัยชั้นเรียน การใชสื่อและแหลงการเรียนรูภายใน ภายนอก วิธีวัดผล

ประเมินผล จะตองดําเนินการพัฒนาครูในดานนี้ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
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ผูบริหารโรงเรียน บริหารงานเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย 

รับฟงขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะจากบุคลากร บรรยากาศในหนวยงานเปนไปดวยอัธยาศัยที่ดี 

มอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถและความถนัด ไดดําเนินการจัดทําโครงการนิเทศ 

ติดตาม กํากับการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกฝาย โดยการติดตามสวนใหญจะเปนการตรวจสอบ

เอกสารงานธุรการชั้น งานการเงินและพัสดุ การรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเอกสารและวาจา 

การติดตามทวงถามในที่ประชุมครู ซึ่งมีการประชุมรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง ผลการนิเทศ ติดตาม 

กํากับ บุคลากรครูใหความรวมมือและพึงพอใจ  

  (3) งานบริหารงบประมาณ ดําเนินการโดยยึดระเบียบ กฎหมายเปน

หลักการบริหารงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการ นอกจากนั้นยังไดรับการสนับสนุน

จากชุมชนทั้งวัสดุ ครุภัณฑ แรงงานและงบประมาณ การดําเนินการเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่

กําหนด เปนปจจุบันทุกรายการ

(4) งานบริหารทั่วไป ไดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนใหมี

บรรยากาศที่ รมรื่น สวยงาม  สะอาด ปลอดภัย เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปน

แบบอยางที่ดีตอชุมชน และใหบริการชุมชนในการใชประโยชนเพื่อสวนรวม คณะครูและนักเรียน 

ชุมชน มีความพึงพอใจมากกวารอยละ 85

         
               จุดออนของโรงเรียน
      (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ควรไดรับการพัฒนา

ฝกอบรมใหปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เนนการใชสื่อท่ีหลากหลาย วัดผลประเมินผล

      (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับต่ําในหลายกลุม

สาระการเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษ

   (3) ทักษะการคิดวิ เคราะห คิดสังเคราะหของนักเรียน ควรมีการ

ปรับปรุงพัฒนาใหมากกวาเดิม (งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว, 

2553)

3) เปาหมายการใชระบบการจัดการความรู 

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําตอเนื่อง และ

ความตองการของสังคมเปลี่ยนไป การประเมินคุณภาพภายนอกกําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียน การพัฒนาครู และพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตัวบงชี้ผล

การจัดการศึกษาที่สําคัญของสถานศึกษาทุกประเภท ดังนั้นเปาหมายการใชระบบการจัดการ

ความรูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพของครู ดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการความรู นวัตกรรม และความพึงพอใจ

                         4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและบริบทชุมชน

จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กไทยโดยรวมอยูระดับต่ํา  ใน

สวนของโรงเรียนบานสระบัว ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ก็เชนเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โดยรวมอยูในระดับต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และ 4.2

ตารางที ่ 4.1   แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 ระดับโรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2551-2553

                                        ผลการสอบรายวิชาเฉลี่ย ระดับโรงเรียนบานสระบัว
รายวิชา 2551 2552 2553

ภาษาไทย   39.80   32.62    28.98

คณิตศาสตร 42.29 24.19 28.62

 วิทยาศาสตร 45.36 27.65 36.86

ภาษาอังกฤษ - 22.19 12.44

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 27.67 44.27

การงานอาชีพและเทคโนโลยี                - 40.79 41.56

ศิลปะดนตรี และนาฏศิลป - 33.97 30.56

สุขศึกษาและพละศึกษา - 54.00 46.67

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น (8 รายวิชา) 42.48 32.89 33.75
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 

                    ที่ 3 ระดับโรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2551-2553

ผลการสอบรายวิชาเฉลี่ย ระดับโรงเรียนบานสระบัว
รายวิชา 2551 2552          2553

ภาษาไทย 33.56 29.19 42.09

คณิตศาสตร 29.61 17.96 17.27

วิทยาศาสตร 30.83 22.29 24.43

ภาษาอังกฤษ 24.06 15.10 11.64

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.22 40.33 32.18

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 27.66 45.00

ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป      - 27.50 30.23

สุขศึกษาและพลศึกษา - 50.52 62.92

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 30.46 28.82 33.22

ที่มา :  งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว (2553)

               จากตารางที่  4.1 และ4.2 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2551 ถึง 

2553 (บางปบางกลุมสาระไมมีการสอบ) คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูที่มีการสอบในภาพรวม  
อยูในระดับต่ํา เมื่อศึกษาบริบทของชุมชน (Non School Factor) พอจะสรุปไดดังนี้ ‘

โรงเรียนบานสระบัวมีสภาพชุมชนเปนลักษณะสังคมที่รวมกันอยูเปน

หมูบานใหญ มีประชากรประมาณ 3.800 คน บานเรือนอยูไมหางกันมากนัก อาศัยกันแบบ      

เครือญาติ จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 - 8 คน มีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ประชาชนนับถือ

ศาสนาอิสลาม ประมาณรอยละ 95 และยึดมั่น เครงครัดในหลักธรรมของศาสนาอิสลาม ประกอบ

อาชีพการทําประมง คิดเปนรอยละ 95 นอกนั้นประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และการเกษตร รับ

ราชการ มีรายไดประมาณเดือนละ 7,000 - 10,000 บาท ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่

รูจักโดยทั่วไป คือ การแตงกายของวัฒนธรรมอิสลาม  การเขาสุนัต การถือศีลอด ผูปกครองสวน

ใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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            4.1.2.2. กระบวนการ (Process) 

กระบวนการ (Process) ประกอบดวย ขั้นตอนของการใชระบบจัดการ

ความรู (7Ts) ที่ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษา

จากกระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) และ 

งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย 7 ขั้น ตามแผนการจัดการความรู  ดังนี้

1)  T1 (TEAM) หมายถึง การสรางทีมงาน การเตรียมบุคลากร การคนหา

ความรู โดยเทคนิคสรางทีมงาน ศึกษาเอกสาร/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวของ

(1.1) วัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมของการกําหนดความรูของ

ครูในโรงเรียน

(1.2)  กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

             (1) สรางทีมงาน

             (2) การวิเคราะหบริบทของโรงเรียนเพื่อจัดทําขอมูลของโรงเรียน

             (3) การประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอขอมูลการวิเคราะหบริบท 

เชนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  

(4) การนํ าบุคลากร เพื่ อศึกษาดู งานโรง เรี ยนที่ ประสบ

ความสําเร็จในการจัดการความรูของครูดานตางๆ โดยไดนําไปดูงานโรงเรียนบานกระสัง         

(หรุนรังสรรค)  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2554

(5) การใชแบบสอบถามความตองการใชระบบการจัดการความรู

ของครูผูสอน

ในกระบวนการบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ทีมมีความจําเปนในการขับเคลื่อนองคการไป

ดวยกันทั้งระบบ สมาชิกในทีมทุกคนจะตองมีทัศนะตอการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบจะตองให

ความสําคัญกับทีม เพื่อใหทีมเกิดขึ้นได โดยไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 10 มิถุนายน  2554 ความคิดเห็นของครูตอการทํางานทีม มี

ดังนี้
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“การจะทํางานกันเปนทีม เพื่อผลสําเร็จรวมกันไมใชเรื่องงาย เพราะครูบาง

คนอาจจะคิดวาเปนภาระ การสอนปกติก็เหนื่อยอยูแลว ทําไมจะตองมาเพิ่มภาระกับการใชระบบ

จัดการความรู แตเมื่อมองไปที่เปาหมายรวมกัน คุยกัน ทุกคนก็คอยๆ เห็นคลายๆ กัน” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)

“กอนที่จะเกิดทีมขึ้นมา เราคุยกันอยางไมเปนทางการหลายครั้ง เอาปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นมาสะทอนกัน เพื่อรวมกันแกปญหา เชน ปญหาเด็กมีผลการเรียนต่ํา กอนทที่จะมี

ความเห็นรวมกันในเรื่องของ KM” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 2 , สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)

“ทีมการจัดการความรู มีหลายระดับ  ในระดับโรงเรียน ก็มีผูอํานวยการเปน

หัวหนาทีม มีฝายวิชาการ ในระดับกลุมสาระการเรียนรู ก็จะตองคุยกันในทีมของกลุมสาระการ

เรียนรู เพื่อจะกําหนดทิศทางไปดวยกัน สามารถบูรณาการกันได” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ  20 สิงหาคม 2554)

“ก็ไดไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบานกระสัง (หรุนรังสรรค) อําเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย เมื่อวนที่ 21-24 ธันวาคม 2554 ไดเห็นถึงแนวทางการใชระบบการจัดการความรู

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ เห็นความสําเร็จของเขา  ทําใหทีมของเรามีแรงจูงใจ

มากขึ้นที่จะประสบความสําเร็จดวย” 

                                                               (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ  25 ธันวาคม 2554)

“ผูบริหารมีความสําคัญมาก เพราะเปนหัวหนาทีม เปนเหมือนผูถือธง ถา

ผูบริหารแนวแน สรางความมั่นใจใหลูกทีมได ทีมก็ไปได แตก็ตองฟงเสียงของคนในทีมดวย เพราะ

ทุกคนตองทํางานไปพรอมๆ กัน ถึงจะประสบความสําเร็จ” 

                                                               (ครูผูสอนคนที่ 5, สัมภาษณ  25 ธันวาคม 2554)

“ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน คละกันตามความสามารถ คือ 

เกง 2 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน เรียกวา กลุมบานแลวใหสมาชิกแตละคนเลือกหมายเลข

ประจําตัวตามความสมัครใจ ตั้งแตหมายเลข 1-5 และตั้งชื่อกลุมของตนพรอมเขียนชื่อบนปาย

นิเทศหนาหองเรียน” 

                                                                 (ครูผูสอนคนที่ 6, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)
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จากความคิดเห็นของครู จะเห็นไดวา T1 (TEAM) มีความสําคัญ ซึ่งถือเปน

จุดเริ่มตนของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  ทุกคน

ในทีมจะตองทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน มีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อขับเคลื่อน

ระบบไปพรอมๆ กัน

2) T2 (TOPIC) หมายถึง การระบุความรูของงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ 8 

กลุมสาระการเรียนรู ที่มีอยูแลวทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมทั้งการระบุชนิดของ

ความรูที่องคกรตองการ

(2.1) วัตถุประสงค เพื่อคัดเลือก / กําหนดหัวขอ สาระ นวัตกรรม     

ขุมความรูที่จะสรางขึ้นแตละกลุมสาระการเรียนรู

(2.2)  กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

(1) กําหนดความรูที ่จะใช เกี่ยวกับหัวขอ สาระ นวัตกรรม       

ขุมความรูที่จะสรางขึ้นและกําหนดใหมี แตละกลุมสาระการเรียนรู ในงานวิชาการของโรงเรียน 

(2) กําหนดเปาหมายของหัวขอ สาระ นวัตกรรม ขุมความรูที่จะ

สรางขึ้นและกําหนดใหมี ของแตละกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองการพัฒนา

(3) กําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการความรูในงาน

วิชาการ

(4) จัดประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําแผนการ

จัดการความรูหรือกิจกรรมวิชาการ สาระความรู นวัตกรรม ขุมความรูของสถานศึกษาในแตละกลุม

สาระการเรียนรู

จากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา การระบุความรูของงานวิชาการที่

เกี่ยวของกับ 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งระบุอยูในหลักสูตรแกนกลางอยูแลว  เพื่อคัดเลือก / กําหนด

หัวขอ สาระ นวัตกรรม ขุมความรูที่จะสรางขึ้นแตละกลุมสาระการเรียนรู กําหนดบุคคลที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู

“การระบุความรูของงานวิชาการ ไมยาก ครูไมตองมานั่งเลือกระบุ

ความรู  เพราะเปนหัวขอ สาระที่ระบุอยูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูอยูแลว” 

                                                                  (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)
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“การระบุความรูของงานวิชาการ เปนเรื่องสําคัญ ที่จําเปนตองเลือกทั้ง 

8 กลุมสาระการเรียนรู เพราะจะตองขับเคลื่อนไปดวยกันทั้งหมด ดวยระบบเดียวกัน จะเลือกบาง

กลุมสาระการเรียนรูไมได จะทําใหระบบทีมมีปญหาดวย  จึงตองเลือกทุกกลุมสาระการเรียนรู” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)

“ครูผูสอนที่รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรู จะตองเลือกในการสราง 

ขุมความรูและนวัตกรรม ตามขอบขายเนื้อหาของรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรู” 

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)

“ครูชี้แจงเกี่ยวกับบทเรียนที่จะเรียนในวันนี้วา จะมีการแบงกลุมตาม

หัวขอที่กําหนดและแนะนําวิธีศึกษาคือ นักเรียนตองฝกอานบทรอยกรองในหัวขอที่เลือก”

                                                                (ครูผูสอนคนที่ 4 , สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2554)

สรุปความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา T2 (TOPIC) ไมไดมีความยุงยาก

ในการเลือกเพราะทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูจะตองทํางานตามหลักสูตร เพียงแตการเลือกหัวขอ 

สาระการเรียนรู และนวัตกรรมในการจัดการความรู จะตองเลือกเพื่อการดําเนินการรวมกันทั้ง 8 

กลุมสาระการเรียนรู

        3)  T3 (TOOL) หมายถึง การสรางขุมความรู แสวงหา/จัดหาความรู 

ประมวล กลั่นกรอง รวบรวมความรูมาจัดเก็บใหเปนระบบ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู และทําใหผูใช

ความรู สามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวก

(3.1) วัตถุประสงค เพื่อแบงครูผูรับผิดชอบในการสรางขุมความรูโดย

วิธีการของแตละบุคคล

(3.2) กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

(1)  แบงครูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้งระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษา

(2)  ประชุมชี้แจงการจัดทําขุมความรู หรือนวัตกรรม โดยใหแต

ละกลุมสาระการเรียนรูไดวิเคราะหสภาพปญหาของตนเอง

(3) ภายในกลุมสาระการเรียนรูไดประชุมเพื่อเลือกการใช       

ขุมความรู หรือ นวัตกรรม ในรูปแบบที่สอดคลองกับปญหาของกลุมสาระการเรียนรู
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(4)  เมื่อเลือกวิธีการสรางขุมความรู ใหแตละคนศึกษาวิธีการ

สราง ขั้นตอนการสราง และวางแผนการสราง รวบรวมเนื้อหา สรางแผนการจัดการเรียนรู เลือกสื่อ 

สรางแบบประเมินผล

(5)  ดําเนินการจัดเก็บเปนขุมความรูตามลักษณะที่กําหนด

(6)  การรายงานผลการจัดระบบความรู ขั้นตอนการสราง       

ขุมความรูแตละกลุมสาระการเรียนรู

(7)  ผูบริหารสังเกตการมีสวนรวมของครู โดยโรงเรียนจัดใหมี

การประชุมสัมมนา 

จากการสัมภาษณครูในแตละทีม พบวา T3 (TOOL) ในการสราง    

ขุมความรู แสวงหา/จัดหาความรู ประมวล  กลั่นกรอง รวบรวมความรูมาจัดเก็บใหเปนระบบ ใน 8 

กลุมสาระการเรียนรู และทําใหผูใชความรู สามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวก ครูในแตละทีม

ไดดําเนินการดังนี้

“ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประชุมกันเพื่อวิเคราะหปญหา

ของกลุมสาระการเรียนรูของทีม เพื่อใหรูวาทีมของตนมีปญหาอะไร ควรใชความรู หรือนวัตกรรม

อะไรที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ในการสรางขุมความรู ครูแตละคนศึกษาวิธีการสราง โดยเฉพาะสื่อ

นวัตกรรม ศึกษาขั้นตอนการสราง  รวบรวมเนื้อหา สรางแผนการจัดการเรียนรู เลือกสื่อ สรางแบบ

ประเมินผล ทุกคนในทีมทํางานไปดวยกัน ” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ขั้นตอนของการสรางขุมความรู ดูเหมือนเปนเรื่องที่ยากพอสมควร  

ครูเปนเหมือนขุมความรู  แตเมื่อจะเอาความรูออกมาจากตัวครู ในรูปของนวัตกรรม เปนเรื่องที่ยาก

เหมือนกัน กวาจะสรางรวบรวมเนื้อหา สรางแผนการจัดการเรียนรู สรางสื่อการเรียนรูได ก็ใชเวลา

พอสมควร  แตก็ทําใหเราไดเรียนรูสิ่งใหมเพิ่มขึ้นกอนที่จะไปสอนนักเรียน” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)
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“เครื่องมือทีใชในการเรียนรูสวนใหญเปนซีดีการอานบทรอยกรอง ใบ

ความรูเรื่องการอานบทรอยกรอง ปายนิเทศ หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะกับเนื้อหาความรูที่จะถายทอด”                                                                       

                                                                   (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ขุมความรู หรือองคความรู เมื่อนําออกมาจากตัวครู ทําใหทุกคนได

เห็นวา ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ควรเรียนรูในเรื่องอะไรบาง มีองคความรูใดบางที่จะตองเรียนรู 

ทําใหเห็นวา หลายๆกลุมสาระการเรียนรู สามารถบูรณาการเขาดวยกันได” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 5, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

กลาวโดยสรุป การสรางขุมความรู T3(TOOL) เปนการดึงความรู

ออกมาจากตัวครู ซึ่งเปนผูทรงความรู แตการสรางขุมความรูทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงความรูได

งายขึ้น ผานสื่อตางๆ เชน แบบเรียน แบบฝก สื่อ นวัตกรรม เปนตน

4)T4(TECHNOLOGY) หมายถึง การจัดหา การใชเทคโนโลยี หรือ 
เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมกับขุมความรูที่กําหนด หรือที่สรางขึ้น หรือที่ใชประกอบการเรียนการสอน

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู   

(4.1) วัตถุประสงค เพื่อใชขุมความรูที่สรางขึ้นแตละกลุมสาระ       

การเรียนรู

           (4.2)  กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

                                              (1) ประชุมสัมมนาโดยแยกกลุมผูสอนของแตละกลุมสาระ    

การเรียนรู

(2) ระดมความคิดเห็นในการกําหนด การจัดหา การใช

เทคโนโลยี  หรือ เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับขุมความรูที่กําหนด  

(3) เตรียมความพรอมและดําเนินการ จัดเก็บสาระเปน         

ลายลักษณอักษร

จากการสัมภาษณครูในแตละทีม พบวา T4 (TECHNOLOGY) เปน

การจัดหาเทคนิควิธี หรือ การใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับขุมความรูที่กําหนด หรือที่สรางขึ้น หรือที่

ใชประกอบการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
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“เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยี มีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางมาก

ในการที่จะถายทอดองคความรู หรือขุมความรูที่ไดสรางขึ้น ไปยังตัวผูเรียน” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“การใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการถายทอดองคความรูไปยังนักเรียน มี

ความสําคัญ ครูจะตองเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความรูในแตละเรื่อง เทคโนโลยีเปน

เครื่องมือหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่ผูเรียนเขาถึงไดงายขึ้นในปจจุบัน” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ครูไดนําขุมความรูที่เลือกมาทํา e-learning ซึ่งเปนสื่อที่ผูเรียนให

ความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“สื่อเทคโนโลยี ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนไดมากขึ้น 

และผูเรียนสามารถเขาถึงสื่อเทคโนโลยีไดงายขึ้น” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ใช Powerpoint เอกสารประกอบการสอน e-learning โทรทัศน

ทางไกลผานดาวเทียมเปนบางครั้ง ก็ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่สอนวาควรใชสื่ออะไรที่เหมาะสมกัน” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 5, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

กลาวโดยสรุป T4 (TECHNOLOGY) การเลือกใชเครื่องมือ เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร โปรแกรม นวัตกรรมตางๆ มีความสําคัญในการที่จะถายทอดองคความรูจากตัวครู

สงผานสื่อตางๆ ไปยังผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

5)T5 (TEACHING) หมายถึง การใชความรู โดยการใหนักเรียนไดเรียนรู

จากการจัดการความรูของครู หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

โดยใชกิจกรรมตางๆ ตามแผน / กิจกรรม ขุมความรูที่กําหนด และเรียนรูจากประสบการณใหม 

หมุนเวียนไปอยางตอเนื่อง มีขั้นตอน ดังนี้
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              (5.1) วัตถุประสงค เพื่อใชขุมความรูที่สรางขึ้นแตละกลุมสาระการ

เรียนรู

(5.2)  กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

(1) การนําขุมความรูในรูปแบบตางๆ ไปใชอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง

(2) แตละกลุมสาระการเรียนรูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชขุม

ความรูเปนระยะ

(3) ผูบริหารสังเกตการมีสวนรวมของครู และศึกษาการรายงาน

ประชุมของแตละกลุมสาระการเรียนรู

จากการสัมภาษณครู ในกลุมสาระการเรียนรูต างๆ พบวา T5 

(TEACHING) ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ในแตละกลุมสาระการเรียนรู และระหวาง

กลุมสาระการเรียนรู และมีการจัดแบงนักเรียนออกเปนกลุมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนี้

“การใชระบบ KM เขามาทําใหครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผาน

กระบวนการเรียนรู ดวย KM และผานกิจกรรมตางๆ ของกระบวนการ KM มีการประชุมแลกเปลี่ยน

ความรูกันระหวางครู มีการศึกษาดูงาน ซึ่งเปนการเพิ่มองคความรูและประสบการณใหกับตัวครู ซึ่ง

จะเปนประโยชนกับนักเรียน ในการที่ครูไดถายทอดประสบการณตางๆ เหลานั้นแกนักเรียน” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดนํากระบวนการของ KM มาใช

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงนักเรียนเปนทีม

ขนาด 5 – 7 คน เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู วิพากษวิจารณความรูที่ไดเรียนรูผานสื่อตางๆ ทําให

นักเรียนมีความกลาแสดงออก และมั่นใจในความรูที่ไดเรียนรูมากขึ้น” 

                                                           (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“การเรียนรู ดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการแชรความรู มีการ

ถกเถียง วิพากษวิจารณ ทําใหเกิดความมั่นใจในสิ่งที่ไดเรียนรูมากขึ้น และกระตุนใหเกิดการเรียนรู
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ดวยตัวเองของผูเรียนมากขึ้น เพื่อที่จะศึกษาหาความรูมาใหเหตุผลถกเถียงกัน จนทําใหเกิดทักษะ

ในการแสวงหาความรูเพิ่มขึ้น” 

                                                            (ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

“ครูใชเทคนิคการสอนแบบรวมกลุมใหญ เรียกวา  กลุมบาน จากนั้น

แยกกลุมยอย  เรียกวา  กลุมผูเชี่ยวชาญ”

                                                          (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ 12 พฤศจิกายน 2554)

กลาวโดยสรุป T5 (TEACHING) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทํา

ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทุกคนอยากแสวงหาความรู เพื่อไดแลกเปลี่ยนกัน และทําให

เกิดประสบการณการเรียนรู มีความมั่นใจในองคความรูมากขึ้น

6)  T6 (TRACKING) หมายถึง การประเมินผลการใชขุมความรูที่สรางขึ้น

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู 

(6.1) การติดตาม ประเมินผล

                       (6.1.1) วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการใชขุมความรูที่สรางขึ้น

ของแตละกลุมสาระการเรียนรู

(6.1.2) กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

(1) กําหนดสาระความรู แนวทาง วิธีการ เครื่องมือที่จะ

ใชในการการติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

การจัดการความรูงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

(2) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการ

ติดตาม ประเมินผล

(3) กําหนดเปาหมายงานวิชาการที่สถานศึกษา

ตองการพัฒนาโดยใชระบบการจัดการความรู เชน ผลสัมฤทธิ์ O-NET ผลงานของครู เชน นวัตกรรม 

สาระความรู สื่อ แผนการสอนที่ใช  อื่นๆ 

(4) กําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของในการการติดตาม 

ประเมินผล

(5) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการนําขุมความรูใน

รูปแบบตางๆ ไปใชอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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(6) นําผลการประเมินในระดับตางๆ มาวิเคราะหการใช

ขุมความรู ทั้งเรื่องผลสัมฤทธิ์และอื่นๆ

(7) สรุปผลการดําเนินการติดตาม ประเมินผล

(8) ผูบริหารสังเกตการมีสวนรวมของครู และศึกษาการ

รายงานประชุมของแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดยสังเกตการมีสวนรวมของครู และสํารวจความ

พึงพอใจของครูตอการใชระบบการจัดการความรูและการใชขุมความรูที่สรางขึ้นแตละกลุมสาระ

การเรียนรู                  

สรุปจากการประชุมสัมมนา และติดตาม ประเมินผลการใช 7Ts จาก

ผูสอนผูปฏิบัติ ซึ่งไดใหขอคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้

             “ทําใหครูไดจัดการเรียนรูไดหลากหลายและไดระดมความคิดเพื่อที่จะ

สรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหตามรูปแบบ

กิจกรรมที่ครูชวยกันระดมความคิดและนํามาสรางเปนชุดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู”

                                      (ครูผูสอนคนที่ 1, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“การจัดการเรียนการสอนแบบ 7Ts ถือเปนการจัดการเรียนการสอนที่

ดีอยางหนึ่ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบชัดเจน สะดวกตอการจัดการเรียนรู และมีจุด

มุงเนนพัฒนาตัวผูเรียนโดยตรง”

                                     (ครูผูสอนคนที่ 2, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

             “ทําใหการจัดการความรูเปนไปตามระบบขั้นตอน มีความชัดเจนมาก

ขึ้น ทําใหสามารถจัดการความรูไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาหรือแกปญหาการจัดการเรียนรู

ไดตรงประเด็น”

                                                 (ครูผูสอนคนที่ 3, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)   

             

 “การนํากระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน T1-T7 สามารถนํามาใช

เพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทําและวางแผนของ

ครูผูสอนไดเปนอยางดี”

                            (ครูผูสอนคนที่ 4, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)
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“การจัดการเรียนการสอนแบบ 7Ts ถือเปนการจัดการเรียนการสอนที่

ดีอยางหนึ่ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบชัดเจน สะดวกตอการจัดการเรียนรู และมีจุด

มุงเนนพัฒนาตัวผูเรียนโดยตรง”

                            (ครูผูสอนคนที่ 5, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“เปนการจัดการความรูที่เปนระบบ สืบคน นํามาใชไดอยางเปนระบบ 

เกิดประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได ตลอดจนบูรณาการในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบอื่นๆไดเปนอยางดี”

 (ครูผูสอนคนที่ 6, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“เห็นดวย เพราะ ไดปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ”

                                      (ครูผูสอนคนที่ 7, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“เปนกระบวนการที่ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

ในหลายๆดาน มีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ”

                          (ครูผูสอนคนที่ 8, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“7Ts ทําใหเขาใจการปฏิบัติงานตามขั้นตอนชัดเจนมากขึ้น และเปน

ระบบดวย”

                          (ครูผูสอนคนที่ 9, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

“การนํากระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน T1-T7 ชัดเจนมาก ตั้งแต

ขั้นเริ่มตนจนจบกระบวนการ เขาใจดีมากครับ”

                                                         (ครูผูสอนคนที่ 10, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)
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“เปนกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ มีความนาเชื่อถือ 

เนื่องจากมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่ละเอียดเจาะลึกถึงเนื้อหาตางๆไดอยางครบถวน เปน

กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอีกกระบวนการหนึ่งที่สมควรนํามาประยุกตใชกับการจัดการ

เรียนการสอนทุกชั้นเรียน”

                                            (ครูผูสอนคนที่ 11, บันทึกการประชุม 20 มีนาคม 2555)

                         กลาวโดยสรุป T6 (TRACKING) ผลจากการประชุมเพื่อประเมินผล

การใชขุมความรูจากการใชระบบการจัดการความรู โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 7Ts ซึ่งเปน

การจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบชัดเจน สะดวกตอการจัดการเรียนรู และมีจุดมุงเนนพัฒนา

ตัวนักเรียนโดยตรง ทําใหครูจัดการเรียนรูไดหลากหลาย และไดระดมความคิดเพื่อที่จะสรางชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหตามรูปแบบกิจกรรม

ที่ครูชวยกันระดมความคิดและนํามาสรางเปนชุดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู สามารถพัฒนาผล

การเรียนรูของนักเรียนได ซึ่งสะทอนในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น

           7) T7 (TRUTH) หมายถึง การสรุปผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูและ

นักเรียนในภาพรวมขององคกร หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ สรุปผลการวิเคราะหตนเองเพื่อออกแบบ กําหนดแนวทางการพัฒนาขั้นตอไป

(7.1) วัตถุประสงค เพื่อหาขอสรุป ขอคนพบการใชขุมความรูที่

สรางขึ้นของแตละกลุมสาระการเรียนรู

(7.2) กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้

(1)  แตละกลุมสาระการเรียนรูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ใชขุมความรู การประเมินผลการใช และดําเนินการสรุปผลขอเท็จจริง ความจริงในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู และภาพรวมของโรงเรียน วิเคราะหและสังเคราะห ขอเท็จจริง ความจริงและผลที่เกิดขึ้น 

บันทึกผลตามแบบการรายงาน 

(2)  นําแบบการรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการใช

ขุมความรูของครู

(3)  ผูบริหารสังเกตการมีสวนรวมของครู และศึกษา

การรายงานประชุมของแตละกลุมสาระการเรียนรู
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(4)  บุคลากรครูผูสอนที่เกี่ยวของรวมมือในการปรับปรุง 

และพัฒนา ในแตละกลุมสาระการเรียนรูและภาพรวมของโรงเรียน โดยการออกแบบระบบคุณภาพ

และขั้นตอนการปฏิบัติใหม (ขอที่ T1-T7) อยางตอเนื่องตอไป     

                                        ตัวอยางขอคิดเห็นของครู ตอการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  มีดังนี้

“รวบรวมคะแนนนักเรียน ศึกษาวิ เคราะหผลงานนักเรียนหา

จุดบกพรองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อสรางนวัตกรรมใหม”

                                                                 (ครูผูสอนคนที่ 1, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2555)

“การจัดการความรูดาน T5 (Teaching) ดานของตัวผูสอนเอง ในป

การศึกษา 2554 มีความบกพรองอยูดาน T1 (Team) การเตรียมตัว เมื่อมีการปรับใชหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และเปนปแรกที่ใช ของชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 และ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปลี่ยนเปน ตัวชี้วัด ผูสอนไมไดสอนตามตัวชี้วัดทุกตัว 

และไดทบทวนดวยขอสอบ O-Net ของปกอนๆ ไมเต็มที่”

                                                                  (ครูผูสอนคนที่ 2, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2555)

“ครูไดมีการทํางานกันเปนทีมมากขึ้น  ในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน 

ครูไดรวมวางแผนรวมกันในการระบุองคความรู   คนหาสาระการเรียนรู แหลงการเรียนรู วิธีการ

จัดการศึกษาเรียนรู ไมเปนแบบตางคนตางทําเหมือนแตกอน การเรียนรูดวยระบบ 7Ts ทําใหเกิด

การทํางานแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น”

(ครูผูสอนคนที่ 3, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2555)

“ไดพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และได

พัฒนา e-learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และที่สําคัญไดเห็นความสําคัญของนวัตกรรม

เพื่อการจัดการเรียนการสอน หลังจากไดรวมกันในการผลิตนวัตกรรมขึ้น ทําใหผลการเรียนของ

นักเรียนดีขึ้น และนักเรียนมีความเขาใจในนวัตกรรมนั้น”

            (ครูผูสอนคนที่ 4, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2555)
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“นักเรียนสนใจในการเรียนรูดวยนวัตกรรมการเรียนรูมากขึ้น กวาการ

เรียนแบบปกติที ่เคยจัดมาในปการศึกษากอนๆ การนําระบบการจัดการความรูแบบ 7Ts มาใช 

พบวาในภาพรวมทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขมากขึ้น  ผลการเรียนโดยรวมก็ดีขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา คิดวาเปนผลมาจากการใชระบบการจัดการความรู”

           (ครูผูสอนคนที่ 5, สัมภาษณ 15 มีนาคม 2555)

. กลาวโดยสรุป หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ พบวา ครูและนักเรียนไดพัฒนาตนเองจากการใชระบบการ

จัดการความรู  ครู ไดทํางานกันเปนทีม ไดเรียนรูระบบการจัดการความรู ไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

เพื่อการจัดการเรียนรู สวนนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการการจัดการความรู ทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสุขกับการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

        4.1.3 ผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว

การศึกษาความตองการใชระบบการการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูล  แสดงในตารางที่ 4.3 – 4.8 ดังนี้

ตารางที่ 4.3   แสดงผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการความรูดานครูผูสอน 

                      (N=12)

รายการ x SD แปลผล
1. ความรูในดานเนื้อหาสาระที่ใชระบบการจัดการความรู 4.28 0.67 มาก

2. ความรูดานสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.33 0.69 มาก

3. ความรูเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้ความรู 4.22 0.81 มาก

4.  ความรูในการวิเคราะหงานการจัดการความรู 4.17 9.71 มาก

5. ความรูในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาในการจัดการ

    เรียนการสอน

4.50 0.51 มากที่สุด

6. ความรูในการกําหนดวิธีการแกปญหา 4.22 0.81 มาก
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ตารางที่ 4.3   แสดงผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการความรูดานครูผูสอน 

                      (N=12) (ตอ)

รายการ x SD แปลผล
7. ความรูในการสรางนวัตกรรม 4.33 0.69 มาก

8. ความรูในการสรางแบบประเมินผล 4.22 0.88 มาก

9. ความรูในการวิเคราะหขอมูล 4.33 0.69 มาก

10. ลงมือปฏิบัติการใชระบบการจัดการความรูอยางจริงจัง 4.11 0.67 มาก

รวม 4.27 0.67 มาก

จากตารางที่ 4.3 พบวา ผลการวิเคราะหผลความตองการใชระบบการจัดการ

ความรูดานครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความรูในการ

วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาในการจัดการเรียนการสอน มีความตองการมากที่สุด รองลงมาคือ

ความรูดานสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ความรูในการสรางนวัตกรรม และความรูในการ

วิเคราะหขอมูล ตามลําดับ

ตารางที่  4.4  แสดงผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการความรูดานหนวยงาน 

                      (N=12)

รายการ x SD แปลผล
11. มีนโยบายสงเสริมการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจน

12. จัดโครงสรางรับผิดชอบการใชระบบการจัดการความรูอยาง

      ชัดเจน

4.06

4.22

0.73

0.73

มาก

มาก

13. สรางขวัญและกําลังใจบุคลากรในการใชระบบการจัดการ

      ความรู

4.28 0.63 มาก

14. สงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในเรื่องการใชระบบ

      การจัดการความรู

4.67 0.49 มากที่สุด

15. สรางโอกาสเผยแพรแสดงผลงานจากการใชระบบการจัดการ

      ความรู

4.33 0.84 มาก
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ตารางที่  4.4  แสดงผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการความรูดานหนวยงาน 

                      (N=12) (ตอ)

รายการ x SD แปลผล
16. จัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูลการใช

      ระบบการจัดการความรู

4.44 0.78 มาก

17. สนับสนุนสื่ออุปกรณในการใชระบบการจัดการความรู 4.50 0.92 มากที่สุด

18. จัดใหมีการนิเทศชวยเหลือ  แนะนํา  ติดตามในการใชระบบ

      การจัดการความรูอยางตอเนื่อง

4.11 0.83 มาก

19. ประเมินผลติดตามผลงานดานการใชระบบการจัดการความรู 

20. นําผลงานงานดานการใชระบบการจัดการความรูมาเปน

       สวนหนึ่งในการ ประเมินผลการปฏิงาน

4.06

  4.06

0.73

0.64

มาก

มาก

รวม 4.28 0.67 มาก

จากตารางที่ 4.4 พบวาผลการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการ

ความรูดานหนวยงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสงเสริม

สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในเรื่องการใชระบบการจัดการความรูมีความตองการมากที่สุด 

รองลงมาคือสนับสนุนสื่ออุปกรณในการใชระบบการจัดการความรู และจัดและอํานวยความ

สะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูล การใชระบบการจัดการความรู ตามลําดับ

      สรุปผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรณีโรงเรียนบานสระบัว เกิดจากสมาชิกที่มี

วัตถุประสงคเดียวกันในการประสานรวมมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหเกิดการ

ทดลองใชระบบการจัดการความรู 2 ชวงชั้นของครู รวม 12 คน ซึ่งเปนหัวหนากิจกรรมการใชระบบ

การจัดการความรู หัวหนาชวงชั ้น และ ครูกลุมสาระการเรียนรูทั้งสองชวงชั ้น รวมจํานวน 12 คน 

และ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบริหารการใชระบบ โดยใชรูปแบบเชิงระบบ มาเปนกรอบ

แนวคิด ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา ไดแก สภาพความพรอมของบริบทโรงเรียนในดานนโยบาย 

ผูบริหาร ครู อุปกรณการเรียนการสอน เปนตน กระบวนการ ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts คือ T1 

(TEAM ) การสรางทีม ซึ่งไดมีการแตงตั้งเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 T2 (TOPIC) การระบุความรู 
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ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู T3 (TOOL) สรางขุมความรู/แสวงหาความรู T4 

(TECHNOLOGY) กําหนดรูปแบบการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี T5 (TEACHING) การใชความรู T6 

(TRACKING) การประเมินผลการเรียนรู และ T7 (TRUTH)การสรุปขอคนพบ ความจริงและพัฒนา

ความตองการใชระบบการจัดการความรูดานผูสอนในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความตองการความรูในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสนับสนุนสื่ออุปกรณในการใช

ระบบการจัดการความรู และจัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูล การใชระบบ

การจัดการความรู ตามลําดับและความตองการการจัดการความรูดานหนวยงาน ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความตองการการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับ

การพัฒนาในเรื่องการใชระบบการจัดการความรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสรางโอกาส

เผยแพรแสดงผลงานจากการใชระบบการจัดการความรู และประเมินผลติดตามผลงานดานการ

ใชระบบการจัดการความรู ตามลําดับ 

4.2  ผลของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
      งานวิชาการ (Output) ประกอบดวย 

         4.2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน   
                

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใชระบบการจัดการความรูของครู ปรากฏใน

ตารางที่ 4.5-4.8

ตารางที่ 4.5   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานสระบัว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2554

ภาคเรียนที่ 
2/2554

ผลตาง

ภาษาไทย 71.37 72.68 +1.31

คณิตศาสตร 57.83 71.45 +13.62

วิทยาศาสตร 67.27 70.42 +3.15
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ตารางที่ 4.5   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนบานสระบัว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2554 (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2554

ภาคเรียนที่ 
2/2554

ผลตาง

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 75.22 78.24 +3.02

สุขศึกษาและพลศึกษา 74.23 75.77 +1.54

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป 80.00 78.61 -1.39

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 73.57 77.45 +3.88

ภาษาตางประเทศ 55.60 67.87 +12.27

รวม 69.39 74.06 +4.67

ที่มา :  งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว (2554)

จากตารางที่ 4.5 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนบานสระบัว ภาคเรียนที่ 1 (28-30 กันยายน 2554) และภาคเรียนที่ 2 (14-16 มีนาคม 2555) ป

การศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.67 และเมื่อ

เรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 

1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.62 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.27 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.88

ตารางที่ 4.6   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 โรงเรียนบานสระบัว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2554

ภาคเรียนที่ 
2/2554

ผลตาง

ภาษาไทย 73.20 77.03 +3.83

คณิตศาสตร 71.10 74.30 +3.20

วิทยาศาสตร 65.30 68.18 +2.88
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ตารางที่ 4.6   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 โรงเรียนบานสระบัว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนที่ 
1/2554

ภาคเรียนที่ 
2/2554

ผลตาง

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 68.14 72.06 +3.92

สุขศึกษาและพลศึกษา 72.40 76.45 +4.05

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป 78.48 80.06 +1.58

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80.75 84.12 +3.37

ภาษาตางประเทศ 56.12 59.48 +3.36

รวม 70.69 73.96 +3.27

ที่มา : งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว (2554)

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานสระบัว ภาคเรียนที่ 1 (28-30 กันยายน 2554) และภาคเรียนที่ 2 (14-16 มีนาคม 2555) ป

การศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.27 และเมื่อ

เรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 

1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.05 อันดับที่ 2 กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.92 และอันดับที่ 3 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.83

ตารางที่ 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของนักเรียน

                         ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 
2553

ปการศึกษา 
2554

สวนตาง

ภาษาไทย 28.98 36.86 +7.88

คณิตศาสตร 28.62 30.71 +2.09

วิทยาศาสตร 36.86 29.64 -7.22
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ตารางที่ 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของนักเรียน

                         ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554 (ตอ)

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 
2553

ปการศึกษา 
2554

สวนตาง

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 44.27 42.43 -1.84

สุขศึกษาและพลศึกษา 46.67 52.05 +5.38

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป 30.56 34.29 +3.73

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41.56 44.86 +3.30

ภาษาตางประเทศ 12.44 28.13 +15.69

รวม 33.75 37.37 +3.63

รูปที่ 4.2  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน

              ชั้นประถมศึกษา ปที่ 6  โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554

ที่มา :   งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว พ.ศ.2554

จากตารางที่ 4.7 พบวาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2553 และ 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูใน

ภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.63 และเมื่อเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่

เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการ

เรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.69 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.88 และ

อันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.38
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ตารางที่ 4.8  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน

                           ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554   

                    

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 
2553

ปการศึกษา 
2554

สวนตาง

ภาษาไทย 42.09 40.74 -1.35

คณิตศาสตร 17.27 26.04 +8.77

วิทยาศาสตร 24.43 25.70 +1.27

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.18 38.73 +6.55

สุขศึกษาและพลศึกษา 62.92 51.21 -11.71

ศิลปะดนตรี และนาฏศิลป 30.23 39.47 +9.24

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.00 37.45 -7.55

ภาษาตางประเทศ 11.64 26.85 +15.21

รวม 33.22 35.77 2.55

รูปที่ 4.3   แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น

                             มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2553 และ 2554

ที่มา : งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานสระบัว พ.ศ.2554

จากตารางที่  4.8 พบวาการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2553 และ 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระ
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การเรียนรูในภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.55 และเมื่อเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตาม

กลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นจากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.21 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.24 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มี

ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.77

        4.2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู        

                   4.2.2.1  การพัฒนาดานความรูความเขาใจของครู

                            1) ผลการพัฒนาครูดานความรูความเขาใจ หมายถึง ผลการ

พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกอนและหลังการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรู

ตารางที่ 4.9  แสดงการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชการจัดการความรูกอนและ

หลังการดําเนินงานบริหารระบบการจัดการความรู (N = 12)

              

ความรู ความเขาใจ คะแนนเต็ม x SD t -  test sig

กอนการพัฒนา 30 18.06 3.40 -14.70 0.00

หลังการพัฒนา 30 25.50 2.73

         **  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.9 การวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการ 

ความรูของครู  กอนและหลังการดําเนินงานบริหารระบบการจัดการความรู แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                           2) ผลการพัฒนาดานนวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมของครูที่เกิดขึ้น

จากการใชระบบการจัดการความรูของครู



150

ตารางที่ 4.10  รายชื่อนวัตกรรมของครูจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                       การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก)

ชื่อ -  สกุล กลุมสาระ
การเรียนรู

ชั้น ชื่องานนวัตกรรมของครู

ครูผูสอนคนที่ 1 ภาษาไทย ป.6 1.แบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 5 ชุด

    1.1. การเขียนเชิงสรางสรรคดวยพยัญชนะ

    1.2. การเขียนเชิงสรางสรรคจากคํา

    1.3. การเขียนเชิงสรางสรรคจากคําในนิทาน

     1.4. การเขียนเชิงสรางสรรคจากสํานวนไทย

     1.5. การเขียนเชิงสรางสรรคจากสุภาษิตและ

           คําพังเพย

2.คูมือประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ

   ฝกทักษะเลมที่ 1 ถึงเลมที่ 5 แตละเลมประกอบดวย

      2.1. แบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค 

            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา  

            ปที่ 6

       2.2. แบบประเมินแผนการสอน

3. ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 2 คณิตศาสตร ป.6 1.วิจัยโจทยปญหาจํานวนนับ 

2.วิจัยการบวกเลขคูณหารเศษสวนทศนิยม 

3.ชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตคิดสนุก

4.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 3 การงานอาชีพฯ

และเทคโนโลยี

ป.6 1.แผนการสอน

2.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 4 ศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป

ป.6 1.ชุดการเรียน e-learning

2.หนังสือนิทาน 16 เรื่อง 16 เลม คือ

      2.1. แพนดานารัก

      2.2. มดตะนอยขยันมดคันขี้เกียจ

      2.3. หุนไลกากับหนูนาคูขวัญ
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ตารางที่ 4.10  รายชื่อนวัตกรรมของครูจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                       การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) (ตอ)

ชื่อ -  สกุล กลุมสาระ
การเรียนรู

ชั้น ชื่องานนวัตกรรมของครู

ครูผูสอนคนที่ 4

(ตอ)

ศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป

   

ป.6       2.4. เจาจอจอมซน

      2.5. สุนัขจิ้งจอกเจาเลห

      2.6. กระตายเริงราหมาปาลําพอง

      2.7.  ปลาซื่อสัตย

      2.8. มดแดงแขงขันมดดําหัวใส

      2.9.  หนูสีเหลืองจอมประหยัด

      2.10. กวางนอย

      2.11. แพะนอยกับเสือ

      2.12. แมนกกับแมไก

      2.13. นองโบนารัก

      2.14.  จี๊ดจาดเที่ยวหาดสระบัว

      2.15. สามเกลอ จุบจุบ

      2.16. ตามหาสายรุง

ครูผูสอนคนที่ 4 สังคมศึกษาฯ ป.6 1.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 5 วิทยาศาตร ป.6 1.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 5 สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ป.6 1.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 6 ภาษาอังกฤษ ป.6 1.หลักสูตรทองถิ่น

2.ชุดบัตรคําภาษาอังกฤษ

3.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 6 คอมพิวเตอร ป.6 1.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 7 ภาษาไทย ม.3 1.ชุดกิจกรรมการแตงคําประพันธ  9 ชุด คือ

      ชุดที่ 1 ฉันชื่อรอยกรอง

      ชุดที่ 2 รอยกรองดีมีคุณคา
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ตารางที่ 4.10  รายชื่อนวัตกรรมของครูจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                       การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) (ตอ)

ชื่อ -  สกุล กลุมสาระ
การเรียนรู

ชั้น ชื่องานนวัตกรรมของครู

ครูผูสอนคนที่ 7

(ตอ)

ภาษาไทย ม.3       ชุดที่ 3 ชี้ชวนหาสัมผัส

      ชุดที่ 4 ชี้ชัดแนวการแตง

      ชุดที่ 5 รูแจงคําคลองจอง

      ชุดที่ 6 แคลวคลองกาพยยานี

      ชุดที่ 7 กวีนอย รอยคํากาพย

      ชุดที่ 8 ซึมซับหลักกลอนแปด

      ชุดที่ 9 เรียงรอยถอยคํากลอน

2. คูมือการใชชุดกิจกรรมการแตงคําประพันธ

      ชุดที่ 1-9  

3. ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 7 ศิลปะดนตรี และ

นาฏศิลป

ม.3 1.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 8 คอมพิวเตอร ม.3 1.เอกสารประกอบการสอนโปรแกรม    

    คอมพิวเตอร

 2.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 8 ภาษาอังกฤษ ม.3 1.ชุดบัตรคําภาษาอังกฤษ

2.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 9 วิทยาศาสตร ม.3 1.เอกสารประกอบการสอน  6  เรื่องคือ

     1.1. เรื่องพลังงานแสงอาทิตย

     1.2. เรื่อง น้ํามัน

     1.3. เรื่อง พลังงานนิวเคลียร

     1.4. เรื่อง การกระจายเชื้อเพลิง

     1.5. เรื่อง การกระจายเชื้อเพลิงในตางประเทศ

     1.6. เรื่อง ถานหิน
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ตารางที่ 4.10  รายชื่อนวัตกรรมของครูจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                       การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) (ตอ)

ชื่อ -  สกุล กลุมสาระ
การเรียนรู

ชั้น ชื่องานนวัตกรรมของครู

ครูผูสอนคนที่ 9

(ตอ)

วิทยาศาสตร ม.3 2.เอกสารประกอบการสอน เรื่อง

 สถานการณไฟฟา

3.เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พลังงานขยะ

4. ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 10 สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ม.3 1.แผนการสอนพลศึกษา

2.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 11 คณิตศาสตร ม.3 1.แผนการสอนคณิตศาสตร 

2.เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร 

3.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 12 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ม.3 1.แผนการสอนสังคมศึกษาฯ

2.ชุดการเรียน e-learning

ครูผูสอนคนที่ 13 การงานอาชีพฯ ม.3 1.แผนการสอนการงานอาชีพฯ

2.เอกสารประกอบการสอนการงานอาชีพฯ 

3.ชุดการเรียน e-learning

4.2.2.2 ความพึงพอใจของครู

                 4.2.2.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหาร
การใชระบบระบบการจัดการความรู ปรากฏผลดังตารางที่ 4.11- 4.16
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ตารางที่ 4.11  แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูดานการกําหนดวัตถุประสงคของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ( N = 12)

รายการ x SD แปลผล

1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูผูใชระบบการ

จัดการความรูดวยกันภายในโรงเรียน

4.33 0.77 มาก

2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูผูใชระบบการ

จัดการความรูกับผูอํานวยการสถานศึกษา

4.28 0.75 มาก

3. พัฒนาการใชระบบการจัดการความรูของครูและ

ผูเกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน

4.39 0.78 มาก

4. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใชระบบการจัดการ

ความรูของครู 

4.44 0.78 มาก

5. พัฒนาและแกปญหานักเรียนโดยผานกระบวนการใช

ระบบการจัดการความรู

4.61 0.50 มากที่สุด

รวม 4.41 0.69 มาก

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอการ

ดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดาน

การกําหนดวัตถุประสงคของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ

พัฒนาและแกปญหานักเรียนโดยผานกระบวนการใชระบบการจัดการความรูมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใชระบบการจัดการความรูของครู และ พัฒนาการ

ใชระบบการจัดการความรูของครูและผูเกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ตามลําดับ  

ตารางที่ 4.12 แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานบทบาทหนาที่ของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ( N = 12)

รายการ x SD แปลผล

6. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใชระบบการจัดการความรู

    อยางชัดเจน

4.72 0.46 มากที่สุด
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานบทบาทหนาที่ของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ( N = 12) (ตอ)

รายการ x SD แปลผล
7. จัดโครงสรางที่รับผิดชอบดานการใชระบบการจัดการ

    ความรูอยางชัดเจน

4.61 0.61 มากที่สุด

8. เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของการใช

     ระบบการจัดการความรู

4.39 0.85 มาก

9. กระตุนใหครูใชวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนผาน

    กระบวนการใชระบบการจัดการความรู

4.56 0.78 มากที่สุด

10.ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและการจัดการความรูของ

     ครูในโรงเรียน

4.33 0.77 มาก

11. จัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูล

       การใชระบบการจัดการความรู

4.50 0.86 มากที่สดุ

12. สรางขวัญและกําลังใจในการใชระบบการจัดการความรู

       ของครู

4.22 1.11 มาก

13. ติดตามผลและประเมินผลการใชระบบการจัดการความรู

       ของครูอยางสม่ําเสมอ

4.44 0.70 มาก

14. สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการจัดการ

      ความรู

4.39 0.70 มาก

15. สรางโอกาสเผยแพรและแสดงผลงานดานการใชระบบ

      การจัดการความรู

4.50 0.79 มากที่สุด

รวม 4.67 0.72 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานบทบาท

หนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคือจัดโครงสรางที่รับผิดชอบดานการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจนและกระตุน

ใหครูใชวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการใชระบบการจัดการความรูของครู

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

                     ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานบทบาทหนาที่ของสมาชิก 

                    ( N = 12)   

รายการ x SD แปลผล
16. มีการกําหนดวัตถุประสงครวมกันในการใชระบบการ

      จัดการความรูเพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียน

3.89 1.08 มาก

17. มีการขยายความรวมมือไปยังกลุมอื่นที่มีความสนใจรวม

     เปนสมาชิก

4.22 1.00 มาก

18. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการ

       ความรูกับ เพื่อนครู ผูอํานวยการสถานศึกษา   

4.72 0.46 มากที่สุด

19. มีการสงเสริมการแกปญหานักเรียนโดยผานกระบวนการ

      ใชระบบการจัดการความรู

4.50 0.86 มากทีสุ่ด

20. มีการประสานงานระหวางสมาชิกในโรงเรียนอยางทั่วถึง 4.33 0.77 มาก

21. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการดําเนินงานใชระบบการ

      จัดการความรูอยางตอเนื่อง

4.39 0.70 มาก

22. มีการประสานงานระหวางสมาชิกภายในและภายนอก

     โรงเรียนอยางทั่วถึง

4 .67 0.69 มากที่สุด

23. มีการแนะนํากระบวนการใชระบบการจัดการความรูให

      ครูอยางเปนระบบ

4.44 0.70 มาก

24. มีการกําหนดบทบาทในการศึกษาคนควางานการใช

      ระบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการทํางานของ

      โรงเรียนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

4.61 0.70 มากทีสุ่ด

25. เกิดความรวมมือในการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

      แกปญหาและพัฒนานักเรียนดานผลสัมฤทธิ์

4.22 0.81 มาก

รวม 4.40 0.72 มาก

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรูดานบทบาทหนาที่ของสมาชิกในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกับ

เพื่อนครู ผูอํานวยการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมีการประสานงานระหวาง
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สมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียนอยางทั่วถึง และมีการกําหนดบทบาทในการศึกษาคนควางาน

การใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการทํางานของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

ตามลําดับ

ตารางที่ 4.14 แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานกิจกรรม ( N = 12)

รายการ x SD แปลผล
26. มีการประชุมอยางสม่ําเสมอตามแผน 4.33 0.77 มาก

27. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียน 4.44 0.86 มาก

28. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการใชระบบการจัดการ

      ความรู

4.44 0.86 มาก

29. มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ 4.67 0.59 มากที่สุด

30. มีการนําเสนอการปฏิบัติกิจกรรมเปนระยะ ๆ 4.11 1.31 มาก

31. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 4.56 0.70 มากที่สุด

32. มีการจัดเสนอผลงานการใชระบบการจัดการความรู 4.00 1.08 มาก

33. มีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรมภายใน

       โรงเรียน

4.33 0.77 มาก

34. มีการจัดอํานวยความสะดวกแหลงขอมูลการใชระบบ      

      การจัดการความรู

4.61 0.70 มากที่สุด

35. มีการนิเทศ  แนะนํา ติดตามในการใชระบบการจัดการ    

      ความรูอยางตอเนื่อง

4.56 0.70 มากที่สุด

รวม 4.44 0.77 มาก

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานกิจกรรมใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยาง

สม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดอํานวยความสะดวก
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แหลงขอมูลการใชระบบการจัดการความรูและครูมีผลงานและมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม มี

การนิเทศ แนะนํา ติดตามในการใชระบบการจัดการ ความรูอยางตอเนื่องตามลําดับ    

ตารางที่ 4.15  แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการ    จัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานผลผลิต ( N = 12)

รายการ x SD แปลผล
36. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ

      ที่พึงประสงค 4.78 0.43 มากที่สุด

37. นักเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรูอยาง

     ตอเนื่อง 4.50 0.79 มากที่สุด

38. ครูไดพัฒนาตนเองในการทํางานรวมกับสมาชิกของการ

      ใชระบบการจัดการความรู 4.33 0.97 มาก

39. ครูไดพัฒนาตนเองดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

     ใชระบบการจัดการความรู 4.50 0.79 มากที่สุด

40. ครูไดพัฒนาดานทักษะการใชระบบการจัดการความรู 4.61 0.78 มากที่สุด

41. ครูไดพัฒนาการทํางานเปนทีมในรูปแบบของการใช

      ระบบการจัดการความรู 4.50 0.79 มากที่สุด

42. คุณภาพของการใชระบบการจัดการความรู ไดรับการ

      พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4.39 0.85 มาก

43. โรงเรียนมีระบบการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยาง 

     เปนขั้นตอนโดยผานกระบวนการทํางานในรูปแบบการใช

     ระบบการจัดการความรู 4.50 0.79 มากที่สุด

44. โรงเรียนไดรับการยกยองชมเชยในการสงเสริมครูในการ

     ใชระบบการจัดการความรู 4.39 0.85 มาก

45. ครูมีผลงานและชื่อเสียงจากการใชระบบการจัดการ

     ความรู

4.11 1.07

มาก

รวม 4.46 0.78 มาก
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                               จากตารางที่  4.15 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการดานผลผลิต

และผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนไดรับการพัฒนาดาน

ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงคมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ครูไดพัฒนาดานทักษะการ

ใชระบบการจัดการความรูและครูไดพัฒนาการทํางานเปนทีมในรูปแบบของการใชระบบการ

จัดการความรู  โรงเรียนมีระบบการแกปญหาและพัฒนาผู เรียนอยางเปนขั้นตอนโดยผาน

กระบวนการทํางานในรูปแบบการใชระบบการจัดการความรูตามลําดับ

ตารางที่ 4.16  แสดงผลความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวม ( N = 12)

รายการ x S.D. แปลผล
1. ดานการกําหนดวัตถุประสงคของการใชระบบการ

   จัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงาน  

    วิชาการ 4.41 0.69 มาก

2. ดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา 4.67 0.72 มากที่สุด

3. ดานบทบาทหนาที่ของสมาชิก 4.40 0.72 มาก

4. ดานกิจกรรมของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 4.44 0.77 มาก

5. ดานผลผลิตและผลลัพธของการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 4.46 0.78 มาก

รวม 4.44 0.73 มาก

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการดําเนินงาน

บริหารการใชระบบการจัดการความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลผลิต

และผลลัพธ ดานกิจกรรมการใชระบบการจัดการความรู ดานกําหนดวัตถุประสงค และดาน

บทบาทหนาที่ของสมาชิกตามลําดับ 
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                โดยสรุปจากการวิเคราะหขอมูลผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในภาพรวมมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยระดับสถานศึกษาและระดับชาติเพิ่มขึ้น ความรูความ

เขาใจของครูเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพิ่มขึ้น ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีนวัตกรรม

เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการความรูระดับมากทุกดาน  

         1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการใชระบบการจัดการความรูของครู 

ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสระบัว ภาคเรียนที่ 1 

(28-30 กันยายน 2554) และภาคเรียนที่ 2 (14-16 มีนาคม 2555) ปการศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการ

เรียนรูในภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.67 ในขณะที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน

สระบัว ภาคเรียนที่ 1 (28-30 กันยนยน 2554) และภาคเรียนที่ 2 (14-16 มีนาคม 2555) ปการศึกษา  

2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.27 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 

6 โรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2553 และ 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผลการ

เรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.63 ในขณะที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2553 และ 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูใน

ภาพรวม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.55  

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู       

                  ผลการทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการ 

ความรูของครู การทดสอบกอนและหลังการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรู

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ผลการพัฒนาดานนวัตกรรมจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ชวยกระตุนใหครูมีผลงานนวัตกรรมเพื่อการ
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จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทุกคน ทําใหครูสรางสารสนเทศ/เอกสารความรู บทเรียน เพิ่มมากขึ้น

และหลากหลายเมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานในปกอนๆ

ความพึงพอใจของครูตอการใชระบบการจัดการความรูโดยรวมอยูระดับ

มาก จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจรายขอพบวา ระบบการจัดการความรูทําใหเกิด

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกับเพื่อนครูผูอํานวยการสถานศึกษา

มากที่สุด  มีการประสานงานระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียนมากที่สุด มีการกําหนด

บทบาทในการศึกษาคนควางานการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการทํางานของโรงเรียน

ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนมากที่สุด และมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใชระบบการจัดการ

ความรูอยางชัดเจนมากที่สุด

         4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

หลังจากการนําระบบการจัดการความรูไปใช มีการตรวจสอบ ทบทวน และ

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใชระบบการจัดการความรูในขั้นตอไป

                    การประเมินผลการดําเนินงานเปนขอมูลปอนกลับ  เปนการศึกษาผลการใช

ระบบการจัดการความรูของครู นักเรียน และนําขอมูลที่ไดศึกษามาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาระบบ

การจัดการความรูใหดีขึ้น เพื่อใหครูสามารถแกไขปญหาและพัฒนานักเรียนตามที่วางแผนไว โดย

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันนิเทศ ติดตาม มีขั้นตอนดําเนินการ คือ การสังเกตพฤติกรรมการ

จัดการเรียนการสอน การสัมภาษณนักเรียน การศึกษาบรรยากาศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกัน 

และการประเมินตนเองของผูใชระบบ หลังจากการนําระบบการจัดการความรูไปใช มีการประชุม

รวมกัน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง มีขอสรุปเปนรายกิจกรรมและรายกลุมสาระ

การเรียนรูเพื่อสรุปปญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา เพื่อเปนขอมูลปอนกลับในการ

พัฒนาระบบการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ 

                ผูเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ไมชอบคิด ไมชอบเขียน ขาดความคิดสรางสรรค 

นักเรียนบางสวนมีความบกพรองในการอานจับใจความสําคัญ
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แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

 “ผลจากการสังเกตและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ไมดีเทาที่ควรนั้น ผูสอนควรจะมีการวิเคราะห เพื่อนําผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงโดยทําวิจัยใน

ชั้นเรียนจัดทํานวัตกรรมเพื่อแกปญหาและและพัฒนาผูเรียน” 

2) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ นักเรียนที่ไมเกงหรือมีความรูพื้นฐานนอย จะทํากิจกรรมไมเสร็จตาม

เวลาที่กําหนด  ซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานในแตละเรื่องที่แตกตางกันมาก ทําใหผูที่ไมเกงอยูแลวมีความ

สนใจในเนื้อหาวิชาลดลง แตกระบวนการกลุมก็ทําใหผูเรียนไมรูสึกเปนปมดอย.

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

“นักเรียนมีความสุข ใหความสนใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (พิจารณาจากผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) จึงควรใช

ระบบของกระบวนการจัดการความรูใหเต็มรูปแบบมากขึ้นในทุกชวงชั้น เพื่อสรางพื้นฐานใหกับ

นักเรียนในทุกชวงชั้น และควรมีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานใหกับนักเรียน โดยใชระบบการ

จัดการความรู โดยการระบุองคความรู ที่นักเรียนยังมีความบกพรองอยู เปนองคความรูที่จะใชใน

กระบวนการจัดการความรู ซึ่งอาจจะดําเนินการรวมกันโดยไมตองระบุชั้นป แตอาจจะพิจารณาใน

แตละชวงชั้นวานักเรียนยังออนในเรื่องใด แลวใหนักเรียนเรียนรวมกันในทุกชั้นปก็อาจเปนได” 

3) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปญหาอุปสรรคที่พบ   คือ นักเรียนเรียนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม มีปญหาบางครั้ง ไมได

เรียนเนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆ จึงทําใหไมตอเนื่อง การเรียนรูในเรื่องของศาสนา และวัฒนธรรม 

นักเรียนยังขาดความสนใจในการเรียน มักมีการขาดเรียนในเนื้อหาสาระดังกลาว.

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

 “มีการทดสอบเพื่อคัดกรองนักเรียนเปนกลุมออน กลุมเกง แลวใชกระบวนการกลุม  

เพื่อชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยใหนักเรียนกลุมเกงกับนักเรียนกลุมออนคละกันอยางเหมาะสม  

เพื่อกระตุนการเรียนรู โดยใหนักเรียนกลุมเกงเปนเสมือนพี่เลี้ยงในกลุม สําหรับชวงเวลาเรียนที่ขาด

หายไปเนื่องจากกิจกรรม ก็ใชวิธีการสอนซอมเสริมในชวงเวลาอื่นๆ นอกจากนั้น การเรียนรูในเรื่อง

ของศาสนาและวัฒนธรรม ควรสงเสริมกระบวนการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่น รวมกับ

ปราชญทองถิ่นมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีความเปนหนึ่งเดียวกับชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวมกับ

ชุมชนและทองถิ่นมากขึ้น โดยการระบุความรูที่ตองการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง
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กับบริบทของทองถิ่น   การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการแบงกลุมนักเรียน

ทําโครงงานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกระบวนการที่นักเรียนใหความสนใจ และ

ปฏิบัติไดดี  การจัดการเรียนรูของนักเรียนจึงควรเพิ่มกิจกรรมกลุมมากขึ้น  เพื่อเพิ่มความสนใจ

ใหกับนักเรียนในการเรียนรูสาระการเรียนรูผานกิจกรรมนอกหองเรียนที่บูรณาการกับเนื้อหาสาระ

การเรียนรูนั้นอยางเหมาะสม” 

4) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ขาดสื่ออุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย สําหรับจัดกระบวนการเรียนรู 

นักเรียนเรียนรูผานสื่อตางๆ เชน ใชกิจกรรมของชุดการเรียน e-learning พัฒนาการเรียนการสอน 

นอกจากนี้โดยวัฒนธรรมการเรียนรู นักเรียนมักจะเรียนรู แบบนักอาน เรียนรูตามกันมา ขาด

กระบวนการเรียนรูที่เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

“สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ  เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูมาชวยเสริมกระบวนการเรียนรู  

เชน อินเทอรเน็ต เพิ่มเติมกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดอยาง

เปนวิทยาศาสตร ตั้งแตการคนหาปญหา การศึกษาขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล

การศึกษา” 

5) กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ นักเรียนมีทักษะการพูดและการฟงที่ออนมาก นักเรียนเรียนรูชา และ

ถาเปนคําศัพทที่นักเรียนไมคุนเคย นักเรียนจะไมยอมอานออกเสียงเลย และไมกลาพูดหรืออาน

ออกเสียงคํานั้นๆ

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

 “จากการเรียนรูดวยระบบการจัดการความรู นักเรียนสวนมากมีการพัฒนาทักษะการ

อานและการเขียนดีขึ้น แตก็ยังไมดีเทาที่ควร แตนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ  

เนื่องจากนักเรียนรูสึกสนุกกับการทําแบบฝกสะกดคําศัพทที่มีทั้งรูปภาพ และเกมสะกดคํา เสริมเขา

ไป ทําใหนักเรียนไมเบื่อที่จะทําแบบฝก จึงควรใชกระบวนการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะเพิ่มมากขึ้น 

จากรูปภาพ การสรางสถานการณ การสรางบรรยากาศในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน โรงเรียนควรเปลี่ยนปายในโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อสรางความคุนเคย ใน

การเพิ่มทักษะการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ ซึ่งตองเนนในเรื่องของทักษะความรูความจํา
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นอกจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนไดอาน พูด ออกเสียงบอยๆ และเปดโอกาสให

นักเรียนไดพูดคุยกัน และพยายามถามนักเรียนถึงความเขาใจเปนระยะๆ และพยายามจัดหาสื่อให

พรอมกวาเดิม ใหนักเรียนฝกอาน พูด ฟง และเขียนใหบอย เชน ใหนักเรียนกลับไปหัดรองเพลง ฟง

เพลง หรือดูหนังภาษาอังกฤษใหมากๆ และพยายามฝกฝนตัวเอง” 

6) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ นักเรียนสวนใหญสนุกกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป แตผูปกครองและสังคม ไมไดคาดหวังกับกลุมสาระการเรียนรูในกลุมสาระนี้ ทําให

นักเรียนไมใหความสําคัญกับผลการเรียนในกลุมสาระดังกลาว แตนักเรียนจะใหความสนใจกับ

กิจกรรมการเรียนรูคอนขางมาก

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

 “กระบวนการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป  

ควรบูรณาการเขากับกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเสริม

ทักษะดานดังกลาว โดยการเชิญปราชญชาวบานเขามามีสวนรวม การนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชนโดยใชศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป เปนตัวเชื่อม เพื่อใหชุมชนใหความสําคัญกับ

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปมากขึ้น และนักเรียนจะไดรูสึกภาคภูมิใจกับการเรียนรูในกลุมสาระการ

เรียนรูนี้” 

7) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ใชเอกสารประกอบการเรียนโดยใชโปรแกรม PowerPoint เรียนรูโดย 

e-learning และเรียนรูโดยใชโครงงาน นักเรียนจะใหความสนใจเมื่อนักเรียนไดฝกเรียน e-learning 

ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุกกับการเรียน แตจะไมคอยใหความสนใจกับการเรียนรูโดยใช

โครงงาน

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

 “ควรเสริมกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้นเพื่อเนนการจัดการเรียนรูโดย

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระตุนใหนักเรียนคิดเอง หาขอมูลเอง แกปญหาเองและสรางขอสรุป

ซึ่งเปนองคความรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีที่มีอยู เปนสื่อในการเรียนรู โครงงานใหมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสนใจที่จะใชอินเตอรเน็ต จึงควรใหโจทยโครงงานที่นักเรียนสามารถ

คนหาความรู เพื่อเปนขอมูลในกระบวนการแกปญหา และตัดสินใจ ในการจัดทําโครงงาน เพื่อ
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เชื่อมระหวางสิ่งที่นักเรียนสนใจ กับสาระการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด” 

8) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ปญหาอุปสรรคที่พบ  คือ ขาดความพรอมเรื่องสนามในการฝกทักษะ

แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม

“ควรใชเกมเปนทักษะเบื้องตนที่นําไปสูกีฬา และฝกทักษะการเลนใหมากขึ้นกวาเดิม 

และควรรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํากิจกรรมดานกีฬารวมกัน” 

จากขอมูลปอนกลับที่เปนปญหาอุปสรรคที่พบจาก การใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว นั้น 

สามารถนําขอสรุปดังกลาวมาสูกระบวนการพัฒนาในวงรอบของปการศึกษาตอไปในการใชระบบ

การจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนบานสระบัวให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.3  สรุปทายบท   
                                                                                                

สรุปผลการวิจัยการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว  โดยใชระบบการจัดการความรูใชรูปแบบ

เชิงระบบ (System Model) เปนกรอบใหญ และดําเนินการภายใตกระบวนการ 7Ts คือ T1 

(TEAM), T2 (TOPIC), T3 (TOOL), T4 (TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 (TRACKING), 

T7 (TRUTH) ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว โดยที่นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ             

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น ครูมีผลงานเพิ่มมากขึ้น มีความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูมากขึ้น 

และมีความพึงพอใจกับระบบการจัดการความรูมากขึ้น  และยังพบปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของระบบ ซึ่งเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนาระบบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อใชระบบการ

จัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

กรณีโรงเรียนบานสระบัว และ 2) เพื่อศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

นวัตกรรมและความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชระบบการจัดการความรู  

การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน

บานสระบัว เริ่มดําเนินการแตงตั้งทีมงาน เปนคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการ 10 มิถุนายน 2554 และมีการพัฒนาระบบและเริ่มใชระบบอยางเต็ม

รูปแบบ ปการศึกษา 2554 (1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555)

5.1 บทสรุปการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยพรอมทั้งการอภิปรายผล ดังนี้

               5.1.1 การใชระบบ โดยการสรางระบบมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

5.1.1.1 ที่มาของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ผูวิจัยไดขอมูลจากการประชุม สัมมนา การสัมภาษณ 

การสังเกต การสอบถามความตองการใชระบบ ฯ ของครูผูสอน ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งแนวคิดการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว เกิดจากครูที ่มี

วัตถุประสงคเดียวกันในการรวมมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทําใหเกิดการ
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พัฒนาและทดลองใชระบบการจัดการความรู 2 ชวงชั้นของครู รวม 12 คน ซึ่งเปนหัวหนากิจกรรม

การใชระบบการจัดการความรู หัวหนาชวงชั้น และ ครูกลุมสาระการเรียนรู และ ผูอํานวยการ

สถานศึกษาเปนผูบริหารการใชระบบ

             5.1.2 ผลของการศึกษาระบบการจัดการความรู ในกระบวนการบริหารของ
โรงเรียน  

5.1.2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาใชรูปแบบระบบ 

ประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ กระบวนการใช 7 ขั้นตอน ดังนี้

                                        1) ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย สภาพความพรอมของบริบท

โรงเรียนในดานนโยบาย ผูบริหาร ครู นักเรียน อุปกรณการเรียนการสอน เปาหมายการใชการ

จัดการความรู  ความรูที่จําเปนเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา

และการบริหารงานวิชาการ เชนการพัฒนาระบบการจัดการความรู ทฤษฎีการบริหาร การบริหาร

แบบมีสวนรวม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารงาน

วิชาการ ความพึงพอใจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

                                      2) กระบวนการ (Process) ประกอบดวย ขั้นตอนของการใชระบบ

จัดการความรู (7Ts) ที่ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย

ศึกษาขั้นตอนการจัดการความรูของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) และ ของนักวิจัย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ กระบวนการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 7 ขั้น หรือ 7Ts คือ 

T1 (TEAM ), T2 (TOPIC), T3 (TOOL), T4 (TECHNOLOGY), T5 (TEACHING), T6 

(TRACKING), T7 (TRUTH)  ดังนี้

(1)  T1(TEAM) ถือเปนจุดเริ่มตนของการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 10 มิถุนายน 2554 มีการพัฒนาศักยภาพของทีม โดย

การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ มีการทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน มีการประชุม

กันอยางสม่ําเสมอ เพื่อขับเคลื่อนระบบไปพรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญจันทร 
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สีสันต (2554) และ Davenport & Prusak (1998) ที่เห็นวาความสําเร็จของการจัดการความรูขึ้นอยู

กับประสิทธิภาพของทีม และภาวะผูนําภายในทีม

(2)  T2 (TOPIC) การระบุความรูของงานวิชาการที่เกี่ยวของกับ 8 

กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งระบุอยูในหลักสูตรแกนกลางอยูแลว เพื่อคัดเลือก / กําหนดหัวขอ สาระ 

นวัตกรรม ขุมความรูที่จะสรางขึ้นแตละกลุมสาระการเรียนรู กําหนดบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา

แผนการจัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Takeuchi and Nonaka (2001), Turban 

et al. (2004) ที่เห็นวาจะตองมีการระบุประเด็นองคความรูที่สนใจที่จะตองมีการจัดการความรู

        (3)  T3 (TOOL) เปนการดึงขุมความรูออกมาจากตัวครู  ซึ่งเปนผู

ทรงความรู การสรางขุมความรู ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงความรูไดงายขึ้น ผานสื่อตางๆ เชน 

แบบเรียน แบบฝก สื่อ นวัตกรรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Keyser (2004), 

Turban et al. (2004), บุญจันทร สีสันต (2554) ที่เปนการดึงความรูออกมาจากตัวคน มาจัดการ

เพื่อใหงายตอการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งในกระบวนการนี้ ไดมีการจัดทํานวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาการเรียนรูใหนักเรียนเขาถึงองคความรูไดงายขึ้น โดยไมจําเปนตองผานตัวครูเพียงอยาง

เดียว

(4) T4(TECHNOLOGY)การเลือกใชเครื่องมือ เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร โปรแกรม นวัตกรรมตางๆ มีความสําคัญในการที่จะถายทอดองคความรูจากตัวครู

สงผานสื่อตางๆ ไปยังผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Marquardt 

and Reynolds (1994) ที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการเรียนรู (Learning Technology) เพื่อให

เกิดการเรียนรูอยางทั่วถึงอยางรวดเร็วถูกตองและทันเวลา และ บุญจันทร สีสันต (2554) ที่เห็นวา

ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธพลตอความสําเร็จในการจัดการความรูสูงถึง .74 

(5) T5 (TEACHING) ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ในแต

ละกลุมสาระการเรียนรู และระหวางกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดแบงนักเรียนออกเปนกลุมใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสรางประสบการณการเรียนรู

ใหกับผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทุกคนอยาก

แสวงหาความรู เพื่อไดแลกเปลี่ยนกัน และทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู มีความมั่นใจในองค

ความรูมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วัฒนา บรรเทิงสุข (2546) บุญธรรม โบราณมูล

(2548) Marquardt and Reynolds (1994) และ Davenport and Prusak (1998) ที่เห็นวา

วัฒนธรรมของการมีสวนรวม สรางบรรยากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูระหวางกันภายในองคการ เปนการถายโอนความรูที่ทําใหองคการอยูรอดและบริหารจัดการ

ใหเกิดประสิทธิภาพภายใตองคความรูที่มีอยูขององคการ

(6) T6 (TRACKING) การประเมินผลการใชขุมความรูจากการใช

ระบบการจัดการความรู แบบ 7Ts ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนอยางมีระบบชัดเจน สะดวกตอ

การจัดการเรียนรู และมีจุดมุงเนนพัฒนานักเรียน ทําใหครูจัดการเรียนรูไดหลากหลายและไดระดม

ความคิดเพื่อที่จะสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนไดรูจักคิด

วิเคราะหตามรูปแบบกิจกรรมที่ครูชวยกันระดมความคิดและนํามาสรางเปนชุดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดเรียนรู สามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนได ซึ่งสะทอนในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ Henrie and Hedgepeth (2003) และฉลองรัฐ 

อินทรีย (2550) ที่ เห็นวาทุกฝายที่ใชและพัฒนาระบบจะตองมีการประเมินผล เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาตอไป

(7)  T7 (TRUTH) ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียนใน

ภาพรวมขององคกร หลังจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการ พบวา ครูและนักเรียนไดพัฒนาตนเองจากการใชระบบการจัดการความรู ครูไดทํางานกัน

เปนทีม ไดเรียนรูระบบการจัดการความรู ไดพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู สวนนักเรียน

ไดเรียนรูผานกระบวนการการจัดการความรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสุขกับการ

เรียนรูมากยิ่งขึ้นจากการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ทั้ง 7 ขั้น หรือ 7Ts นั้น 

                                     3) ผลผลิต (Output) ประกอบดวย

                                     (1) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (28-30 กันยายน 2554) และภาค

เรียนที่ 2 (14-16 มีนาคม 2555) ปการศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผลการ

เรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.67 และ 3.88 ตามลําดับ  เชนเดียวกับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน      

(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 และมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2554 เมื่อ

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น 3.63 และ 2.55 ตามลําดับ

เมื่อเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น 

จากมากไปหานอย  3  อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 13.62 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.27 และ

อันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.88
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สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยในทุก

กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.05 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.92 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.83

คะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนสูงเปน

ลําดับที่หาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวนสี่สิบหาโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ครูผูสอนวิชานี้สองคนจึงไดรับเกียรติบัตรครูผูสอน

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล

ศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดลําดับที่ 5 ของ สพป.นศ.4 ประจําปการศึกษา 2554 ตาม

นโยบายของ สพฐ. เรื่องการใหนําคะแนนผลสอบ O-NET มาพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี

พิเศษ

สวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากทั้งสองระดับไดแกวิชา

ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คือ 28.13 เพิ่มขึ้น 15.69 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คือ 26.85 เพิ่มขึ้น 15.2 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนปการศึกษา 

2553 ขอมูลสรุปจากรายงานการปฏิบัติการ ครูผูสอนใหความเห็นวาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่

จะใชในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอกับความตองการ นักเรียนมีความรูสึกวาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก ซึ่งครูตองออกแบบกิจกรรมใหหลากหลายใหเปนที่สนใจของนักเรียน 

                      (2) ผลที่เกิดขึ้นกับครู ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูของครู เพิ่มขึ้น ผลการทดสอบกอนและหลังการใชระบบการจัดการความรู แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิจารณ พานิช (2547) กลาววาคนที่เกิดการพัฒนาจากการ

จัดการความรูจะเปน “บุคคลเรียนรู” คนที่มีทักษะสรางความรูจากการทํางาน มีทักษะในการเรียนรู

รวมกัน  ผานการปฏิบัติงาน มีทักษะในการใชความรูในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการแบงปน

ความรู ซึ่งทําใหผูเขารวมในกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อการบริหารจัดการไดพัฒนาไปพรอมกัน 

                   (3) ผลที่เกิดขึ้นกับครูจากการใชระบบการจัดการความรู ทําใหครู

สรางสารสนเทศ/เอกสารความรู บทเรียน นวัตกรรม เพิ่มมากขึ้นและหลากหลายเมื่อเทียบกับการ

ปฏิบัติงานในปกอนๆ เชน แบบฝกทักษะการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทย 5ชุดของชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 คูมือประกอบการใชแบบฝก 5 ชุด ชุดบทเรียน e-Learning ทุกกลุมสาระการ

เรียนรู แตบางชุดยังไมสมบูรณ ชุดบัตรคําภาษาอังกฤษ ชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตคิดสนุกของ 



171

ประถมศึกษาปที่ 6 วิจัยโจทยปญหาจํานวนนับ วิจัยการบวกเลขคูณหารทศนิยม แบบฝกทักษะ

เรื่องสมการ และอื่นๆ ขอจํากัดของโรงเรียนคืออุปกรณการเรียนการสอนโดยเฉพาะหอง

คอมพิวเตอร

                                     (4) ความพึงพอใจของครูตอการใชระบบการจัดการความรู

โดยรวมอยูระดับมาก จากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจรายขอพบวา ระบบการจัดการ

ความรูทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกับเพื่อนครู 

ผูอํานวยการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมีการประสานงานระหวางสมาชิกภายใน

และภายนอกโรงเรียนอยางทั่วถึง และมีการกําหนดบทบาทในการศึกษาคนควางานการใชระบบ

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการทํางานของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนการประสานงาน

ระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียนมากที่สุด มีการสงเสริมการแกปญหานักเรียนโดยผาน

กระบวนการใชระบบการจัดการความรูมากที่สุด ศึกษาคนควาขอมูลผานระบบการใชการจัดการ

ความรูมากที่สุด และกระตุนใหครูใชวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการใชระบบ

การจัดการความรู

                 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉลองรัฐ อินทรีย 

(2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 

ผลการวิจัยพบวาจากการนํารูปแบบการจัดการความรูที่พัฒนาไปทดลองใชที่คณะพยาบาลศาสตร 

เปนเวลา 8 เดือน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู กรรมการที่ปรึกษาและกลุมจัดการความรู 7 

กลุม ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย การจําแนกความรู 

การสรางความรูใหม การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู การนําความรูไปใช การเผยแพรความรู การ

สรางเครือขายความรู และการประเมินผลความรู ไดผลการวิจัยคือ ผูบริหารและคณาจารยทุกกลุม 

มีการประเมินความสําเร็จในการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก และรูปแบบการจัดการ

ความรูมีความเหมาะสมในระดับมาก

                           4) การประเมินผลการใชระบบเปนขอมูลปอนกลับ เปนการศึกษาผล

การใชระบบการจัดการความรูของครู นักเรียนและนําขอมูลที่ศึกษาไดมาพิจารณาปรับปรุง พัฒนา

ระบบใหดีขึ้น เพื่อใหครูสามารถแกไขปญหาและพัฒนานักเรียนตามที่วางแผนไว โดยผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานรวมกันติดตาม มีวิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล คือ การสังเกตพฤติกรรมการจัดการ

เรียนการสอน การศึกษาบรรยากาศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกัน และการประเมินตนเองของ

ผูใชระบบหลังจากการนําการจัดการความรูไปใช การประเมินผลการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการในภาพรวมเปนขอมูลสะทอนกลับดังนี้
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                          (1) จากการสังเกตของผูอํานวยการโรงเรียน  ระบบการจัดการ

ความรูทําใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานแบบเดิม ๆ ทําใหมีการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา

องคกรสูองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของวิจารณ พานิช (2547) กลาววา 

จุดเนนของเปาหมายการจัดการความรูมี 4 ประการคือ 1) เพื่อใหคนมีหลายทักษะ หลายความคิด 

สามารถทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 2) เพื่อพัฒนางานรูปแบบใหม 3) เพื่อการทดลองและเรียนรู 

เพื่อหาทางทําแบบใหม ๆ ที่ดีกวาเดิมเพื่อใหงานดีขึ้น 4) เพื่อการนําเขาอยางเหมาะสมซึ่งจะตองหา

ความรูจากภายนอกมาใช               

                 (2) ความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการ

ความรูดานบทบาทหนาที่ของสมาชิกในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกับเพื่อนครู ผูอํานวยการสถานศึกษา

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมีการประสานงานระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียน

อยางทั่วถึง และมีการกําหนดบทบาทในการศึกษาคนควางานการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาการทํางานของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนตามลําดับ

       (3) ความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารระบบการจัดการความรูใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการ

สถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลผลิตของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ และดานบทบาทหนาที่ของสมาชิกตามลําดับ              
(4)ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น     

ประถม ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสระบัว ปการศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มีผล

การเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.63 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2553 และเมื่อเรียงลําดับผล

การเรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.69 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

มีผลการเรียนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 7.88 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการ

เรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.41

(5)ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานสระบัว  ปการศึกษา 2554 ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวม มี

ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.55 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 2553 และเมื่อเรียงลําดับผลการ

เรียนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จากมากไปหานอย 3 อันดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.21 อันดับที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะดนตรี
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และนาฏศิลป มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.24 และอันดับที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการ

เรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.77

                           5.1.2.2 ผลของการวิเคราะหความตองการใชระบบการจัดการความรู

1) การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนบานสระบัวเกิดจากครูมีว ัตถุประสงคเดียวกันในการรวมมือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทําใหเกิดการทดลองใชระบบการจัดการความรู ของครู  2 

ชวงชั้น รวม 12 คน ประกอบดวยหัวหนากิจกรรมการใชระบบการจัดการความรู หัวหนาชวงชั้น ครู

กลุมสาระการเรียนรู และ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบริหารการใชระบบ

2) ความตองการใชระบบการจัดการความรูดานผูสอนในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความตองการความรูในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือความตองการความรูดานสื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ความรูในการสรางนวัตกรรม ความรูในการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับ

3) ความตองการการจัดการความรูดานหนวยงาน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความตองการการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการ

พัฒนาในเรื่องการใชระบบการจัดการความรูมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสนับสนุนสื่ออุปกรณ

ในการใชระบบการจัดการความรู จัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูลการใช

ระบบการจัดการความรู ตามลําดับ 

           5.1.3 ผลของการพัฒนาระบบมาใชในการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากรณีโรงเรียนบานสระบัว 

ที่ใชระบบ IPO เปนกรอบการพัฒนาระบบ และกระบวนการใช 7Ts สามารถ

นําไปใชไดกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

โดยรวม และบางกลุมสาระมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นมาก เปนแนวโนมที่ดี ผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 สูงขึ้น
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ดวย ระดับความพึงพอใจของครูตอ ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการอยูระดับมาก

ทั้งนี้ระบบการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา ความสนใจของครู เปาหมายการใชระบบการจัดการความรูที่ชัดเจนคือเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการพัฒนาครูโดยปรับวิธีทํางานใหเปนทีมชวยเหลือกัน ทําใหการใช

ระบบการจัดการความรูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนไปตามเปาหมาย ประพนธ 

ผาสุกยืด (2547) กลาวถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการจัดการความรูที่ปดกั้นการพัฒนา คือ 

1) การไมพูดไมคุย 2) การไมเปดไมรับ 3) การไมปรับ ไมเรียน 4) การไมเพียร ไมทํา การจัดการ

ความรูในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับ

บริบทและจํานวนบุคลากรที่ขาดแคลน เพื่อนําไปแกปญหาการขาดความรูเฉพาะในโรงเรียนและ

การขาดแคลนความรูที่อยูในเอกสาร เพื่อชวยเปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียน องคกรสวนใหญไม

คอยประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากตัวบุคคลที่มีทัศนคติวา

ความรูคืออํานาจจึงหวงความรู โดยไมทราบวา สิ่งที่ตนรูมีประโยชนตอผูอื่นหรือไม ก็จะไมเห็น

ประโยชน ไมมีความมุงมั่น ไมมีแรงจูงใจของการแลกเปลี่ยนความรู 

การดําเนินการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการครั้งนี้เปนการดําเนินการในภาระงานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียน จึงกลาวได

วาเปนการดําเนินการพัฒนาคนไปพรอมกับการพัฒนางาน   

5.1.4 การสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

เปนสวนหนึ่งในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพราะครูเปนกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรูสูผูเรียน ผูบริหาร จะตองทําความเขาใจครูในโรงเรียน

ในเรื่องความตองการทั้งรายบุคคล และเปนกลุม เนื่องจากครูมีความแตกตางกันในเรื่องความ

พรอม วุฒิภาวะและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ (2542) ที่กลาว

วากลุมครูเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” จึงตองศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการเรียนรู เชน ผูใหญ

ตองการโอกาสในการกําหนดแผนงานและรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง สิ่งที่พัฒนาควรสอดคลอง

กับประสบการณการเรียนรู ควรเนนปญหาเปนศูนยกลางมากกวาเนื้อหา ประสบการณในอดีต อาจ

นํามาใชรวมกับประสบการณการเรียนรูที่สรางขึ้นใหม  ในการดําเนินงาน ผูวิจัยไดใชกระบวนการ 7Ts 

ซึ่งการดําเนินการตามแผนนี้มีขั้นตอนที่ชัดเจน ใหครูไดรับรูความสามารถของตนผาน
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กระบวนการพัฒนา การจัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการบริหารงานโรงเรียนโดยสรางความ

ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการใชระบบการจัดการความรู สรางความรูสึกรวม

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน มีผลประโยชนที่เกิดขึ้นเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียนรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2548) ที่กลาววา หากมีครูหรือคณะ

ครูเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการลงมือปฏิบัติ หากครูมีความ

เขมแข็ง มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีความใฝรูและรักที่จะเรียนรู และพัฒนางาน ตองการให

ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด มีความรักในวิชาชีพครูและเห็นคุณคาของวิชาชีพครู ครูเหลานั้นควร

ไดรับการสนับสนุนใหรวมพลังผลักดันการพัฒนาดวยตนเอง เพราะเปนฐานที่มั่นคงที่จะชวยให

โรงเรียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได การที่ผูวิจัยนําระบบการจัดการความรูแบบกระบวนการ 7Ts มา

ใชบริหารโรงเรียนทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูและการทํางานที่เปนมิตร ไววางใจ ยอมรับซึ่งกัน

และกัน กระตือรือรนที่จะรวมแรงรวมใจกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่สรางขึ้นรวมกัน

                       การบริหารดวยระบบการจัดการความรูแบบกระบวนการ 7Ts ไมมีการบังคับ

หรือ สั่งการตามสายบังคับบัญชาตามระบบราชการทั่วไป ดังนั้นการรวมแรงรวมใจสรางงานการ

จัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความเต็มใจ เปนทีมกัลยาณมิตร สรางพันธกิจรวมกัน เกิดความตระหนัก

ที่จะปฏิบัติการเรียนรูสูผูเรียนเปนสําคัญ การรับรูร วมกันถือเปนหัวใจของทีมที่จะทําใหทีมมี

ความผูกพันตอเนื่องเปนพันธกิจ เกิดพลังของครูดี ฉะนั้นการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานสระบัว จึงสรางความพึงพอใจของครูตอการ

ปฏิบัติงานนี้ในระดับมาก

5.2 ขอเสนอแนะ

5.2.1 การใชระบบการจัดการความรู

                     5.2.1.1  การวิจัยครั ้งนี้ เปนการศึกษาในบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส  

บานสระบัว หากผูบริหารหรือผูสนใจจะนําระบบการจัดการความรู โดยเฉพาะกระบวนการ 7Ts 

ไปใชควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมกัน

5.2.1.2 คูมือการใชระบบการจัดการความรู เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการ  เปนสิ่งจําเปน  เปนเครื่องมือสื่อสารใหสมาชิกในกลุมมีความเขาใจตรงกัน ซึ่ง

เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทํางานเพื่อใหรูเปาหมายที่ชัดเจน วิธีดําเนินการ ขั้นตอนตางๆ ใน

การทํางาน ที่สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน 
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คูมือก็ตองมีการปรับไปตามวงจรของการพัฒนา น อกจากนั้น  เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้ ง เชิงปริมาณและคุณภาพทุกขั้นตอนตองทํา เปนระบบ บันทึกสม่ํา เสมอ เพื่อ

ใชขอมูลเปนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่อง 

              5.2.1.3  ภาวะผู นําของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จการนํา  

กลยุทธ ไปใชเพราะตองมีความเขาใจ ความศรัทธา ความมุงมั่นในการใชระบบการจัดการ

จัดการความรู เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย และในที่สุดเปน

การพัฒนาองคกรโดยรวม 

                 5.2.1.4 ขั้นตอนการสรางนวัตกรรม (TOOL) เปนขั้นตอนที่ใชเวลาในการ

พัฒนาและบางครั้งตองเชิญผูรูในเรื่องที่เปนความรูใหม เชน บทเรียน e-learning มาใหความรูแก

ครู นอกจากแนะนํากันเองระหวางครูดวยกัน

5.2.2 การทําวิจัยตอไป

                   5.2.2.1 การวิจัยครั ้งนี้เปนกรณีศึกษาของการใชระบบการจัดการความรูใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสของการศึกษาในโรงเรียน

ขนาดกลางทุกกลุมสาระการเรียนรูของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวิจัย

ตอไปอาจทดลองกับโรงเรียน ประเภทอื่น ขนาดอื่นๆ เพื่อเปาหมายที่แตกตางออกไป 

5.2.2.2 ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีกวา13,000โรงเรียนและมี

แนวโนมเพิ ่มขึ ้นทุกป จ ึงควรมีการศึกษาวิจ ัยเพื ่อหารูปแบบที ่เหมาะสมการใชระบบการ              

จัดการความรูเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กระบบเครือขายที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน

5.3 สรุปทายบท

สรุปผลการวิจัยพบวา ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนบานสระบัว ทั้งตอตัวนักเรียนและครู ซึ่งสะทอนใหเห็นจากผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ผลงานของครูที่เพิ่มขึ้น 

และครูมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการความรู การพัฒนาองคกร ทําใหเกิดความรวมมือ 

วัฒนธรรมการแบงปนความรู เกิดนวัตกรรม สื่อ และชวยเพิ่มศักยภาพของครู นักเรียน โรงเรียน ใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาสถานศึกษาสูความ

เปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความตองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนบานสระบัว
-------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชระบบ

การจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  โดยขอคําถามแบงออกเปน 2 

ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการ ใชระบบการจัดการความรูของครู

การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะเกิดประโยชนตอการพัฒนาการใชระบบการจัดการความรูของ

ครูจึงใครขอความรวมมือคุณครูทุกทานโปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง 

ตอนที่   1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  :  โปรดกรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมาย  / ลงในชอง  �  ที่ตรงกับความเปน
จริงของทาน

1.  เพศ 1. � ชาย 2. � หญิง

2.  อายุ 1. � 21- 30 ป 2. � 31 – 40 ป

3. � 41- 50  ป 4. � 51 ปขึ้นไป

3.  อายุราชการ 1. � 1 – 10  ป 2. � 11 – 20 ป

3. � 21 – 30 ป 4. � 31 ปขึน้ไป

4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 1. � ปริญญาตรี 2. � ปริญญาโท

5. ระดับชั้นที่สอน 1. � ชวงชั้นที1่-2( ป. 1 – 6) 2. � ชวงชั้นที่3 (ม. 1 – 3) 

6.  ประสบการณในการใชระบบการจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน

1. � ไมเคยใชระบบการจัดการ

ความรู

2. � เคยใชระบบการจัดการความรู

มาแลว 1 กลุมสาระ

3. � เคยใชระบบการจัดการ

ความรูมากกวา1 กลุมสาระ

7. ความรวมมือในการใชระบบการจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน

1. � ใชระบบการจัดการความรู

คนเดียว

2. � ใชระบบการจัดการความรูเปน

คณะ

2. � ใชระบบการจัดการความรู

รวมกับโรงเรียนอื่น

4. � ใชระบบการจัดการความรู

รวมกับหนวยงานอื่น / บุคคลอื่น
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ตอนที่  2    ความตองการใชระบบการจัดการความรูของครู
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาคําถามแตละขอและทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความ

ตองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น

ของทาน  ซึ่งกําหนดระดับความตองการ 5 ระดับ  ดังนี้

5 หมายถึง มีความตองการระดับมากที่สุด

4 หมายถึง มีความตองการระดับมาก

3 หมายถึง มีความตองการระดับปานกลาง

2 หมายถึง มีความตองการระดับนอย

1 หมายถึง มีความตองการระดับนอยที่สุด

             2.1  ความตองการ  การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการดานครูผูสอน

ขอรายการ ระดับความตองการ
5 4 3 2 1

1. ความรูในดานเนื้อหาสาระที่ใชระบบการจัดการความรู

2. ความรูดานสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

3.  ความรูเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้ความรู

4.  ความรูในการวิเคราะหงานการจัดการความรู

5. ความรูในการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาในการจัดการเรียน

การสอน

6. ความรูในการกําหนดวิธีการแกปญหา

7. ความรูในการสรางนวัตกรรม

8. ความรูในกาสรางแบบประเมินผล

9. ความรูในการวิเคราะหขอมูล

10.  ลงมือปฏิบัติการใชระบบการจัดการความรูอยางจริงจัง
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2.2  ความตองการ  การใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการดานหนวยงาน ( โรงเรียน )

ขอความ ระดับความตองการ

5 4 3 2 1

11.  มีนโยบายสงเสริมการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจน

12.  จัดโครงสรางรับผิดชอบดานการใชระบบการจัดการความรู

        อยางชัดเจน

13.  สรางขวัญและกําลังใจบุคลากรในการใชระบบการจัดการ

       ความรู

14.  สงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาในเรื่อง

       การใชระบบการจัดการความรู

15.  สรางโอกาสเผยแพรแสดงผลงานจากการใชระบบการจัดการ

         ความรู

16.  จัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูล

       การใชระบบการจัดการความรู

17.  สนับสนุนสื่ออุปกรณในการใชระบบการจัดการความรู

18.  จัดใหมีการนิเทศชวยเหลือ  แนะนํา  ติดตามในการใชระบบ 

       การจัดการความรูอยางตอเนื่อง

19. ประเมินผลติดตามผลงานดานการใชระบบการจัดการความรู

20.  นําผลงานดานการจัดการความรูมาเปนสวนหนึ่งใน

       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนบานสระบัว
-------------------------------------------------------------

คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของทานตอการ

ดําเนินงานบริหารการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินการใชระบบการจัดการความรูของโรงเรียน และขยายผล

ตอไปเปนขอคําถามที่มีการใหคะแนนแบบมาตราวัดประมาณ คา (Rating Scale) ที่มีระดับการให

คะแนน  ดังนี้

5 หมายถึง มีความพึงพอใจการดําเนินงาน ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง มีความพึงพอใจการดําเนินงาน ในระดับมาก

3 หมายถึง มีความพึงพอใจการดําเนินงาน ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง มีความพึงพอใจการดําเนินงาน ในระดับนอย

1 หมายถึง มีความพึงพอใจการดําเนินงาน ในระดับนอยที่สุด

ขอ ขอรายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ดานการกําหนดวัตถุประสงคของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
           การบริหารงานวิชาการ
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูผูใชระบบการจัดการความรู

ดวยกันภายในโรงเรียน

2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูผูใชระบบการจัดการความรู

กับผูอํานวยการสถานศึกษา

3. พัฒนาการใชระบบการจัดการความรูของครูและผูเกี่ยวของใหมีการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน

4. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใชระบบการจัดการความรูของครู 

5. พัฒนาและแกปญหานักเรียนโดยผานกระบวนการใชระบบการจัดการ

ความรู

ดานบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา
6. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจน
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ขอ ขอรายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

7. จัดโครงสรางที่รับผิดชอบดานการใชระบบการจัดการความรูอยางชัดเจน

8. เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของการใชระบบการ

จัดการความรู

9. กระตุนใหครูใชวิธีการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนผานกระบวน 

การใชระบบการจัดการความรู

10. ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและการจัดการความรูของครูในโรงเรียน

11. จัดและอํานวยความสะดวกแหลงศึกษาคนควาขอมูลการใชระบบการ

จัดการความรู

12. สรางขวัญและกําลังใจในการใชระบบการจัดการความรูของครู

13. ติดตามผลและประเมินผลการใชระบบการจัดการความรูของครูอยาง

สม่ําเสมอ

14. สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการจัดการความรู

15. สรางโอกาสเผยแพรและแสดงผลงานดานการใชระบบการจัดการความรู

ดานบทบาทหนาที่ของสมาชิก
16. มีการกําหนดวัตถุประสงครวมกันในการใชระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการและพัฒนานักเรียน

17. มีการขยายความรวมมือไปยังกลุมอื่นที่มีความสนใจรวมเปนสมาชิก

18. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรูกับเพื่อนครู 

ผูอํานวยการสถานศึกษา

19. มีการสงเสริมการแกปญหานักเรียนโดยผานกระบวนการใชระบบการ

จัดการความรู

20. มีการประสานงานระหวางสมาชิกในโรงเรียนอยางทั่วถึง

21. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการดําเนินงานใชระบบการจัดการความรู

อยางตอเนื่อง

22. มีการประสานงานระหวางสมาชิกภายในและภายนอกโรงเรียนอยาง

ทั่วถึง

23. มีการแนะนํากระบวนการใชระบบการจัดการความรูใหครูอยางเปนระบบ
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ขอ ขอรายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

24. มีการกําหนดบทบาทในการศึกษาคนควางานการใชระบบการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาการทํางานของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

25. เกิดความรวมมือในการใชระบบการจัดการความรูเพื่อแกปญหาและ

พัฒนานักเรียนดานผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานกิจกรรมของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
26 มีการประชุมอยางสม่ําเสมอตามแผน

27 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียน

28 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการใชระบบการจัดการความรู

29 มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ

30 มีการนําเสนอการปฏิบัติกิจกรรมเปนระยะ ๆ

31 มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม

32 มีการจัดเสนอผลงานการใชระบบการจัดการความรู

33 มีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรมภายในโรงเรียน

34 มีการจัดอํานวยความสะดวกแหลงขอมูลการใชระบบการจัดการความรู

35 มีการนิเทศ แนะนํา ติดตามในการใชระบบการจัดการความรูอยาง

ตอเนื่อง

ดานผลผลิตและผลลัพธของการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการ
36 นักเรียนไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่ พึงประสงค

37 นักเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง

38 ครูไดพัฒนาตนเองในการทํางานรวมกับสมาชิกของการใชระบบการ

จัดการความรู

39 ครูไดพัฒนาตนเองดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการ

จัดการความรู

40 ครูไดพัฒนาดานทักษะการใชระบบการจัดการความรู

41 ครูไดพัฒนาการทํางานเปนทีมในรูปแบบของการใชระบบการจัดการ

ความรู
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ขอ ขอรายการ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

42 คุณภาพของการใชระบบการจัดการความรู  ไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

43 โรงเรียนมีระบบการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางเปนขั้นตอนโดยผาน

กระบวนการทํางานในรูปแบบการใชระบบการจัดการความรู

44 โรงเรียนไดรับการยกยองชมเชยในการสงเสริมครูในการใชระบบการ

จัดการความรู

45 ครูมีผลงานและชื่อเสียงจากการใชระบบการจัดการความรู
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แบบสังเกตแบบมีสวนรวม
การดําเนินงานของการใชระบบการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

คําชี้แจง :  แบบสังเกตฉบับนี้เปนการสังเกตการดําเนินงานการใชระบบ การจัดการความรูโดยให ผูใชระบบ

การจัดการความรูสังเกต ตามคณุลักษณะตอไปนี้อยูในระดับใด  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองวางตามความ

เปนจริง

   ขอมูลเบื้องตน
         1. ชื่อผูสังเกต...............................................................................................................

         2.  สถานที่สังเกต..........................................................................................................

         3.  วัน เดือน ป  ที่สังเกต................................................................................................

ขอ รายการสังเกต ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 มีการเตรียมความพรอมดานสถานที่และวัสดุอุปกรณ

กอนการประชุม

2 มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม

3 มีการชี้แจงทําความเขาใจเนื้อหาการประชุม

4 มีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงานใหสมาชิก

5 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของสมาชิกแตละกลุมสาระ

6 สมาชิกกลุมสาระซักถามเมื่อสงสัย

7 มีการชี้แจงกําหนดการนิเทศติดตาม

8 มีการทําความเขาใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม

9 มีการชี้แจงใหสมาชิกเตรียมรายงานผลงาน

10 มีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรมภายในโรงเรียน

ผลการสังเกต

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                   ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบการจัดการความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษา

โรงเรียนบานสระบัว  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง    แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบ

จัดการความรูและ โปรดทําเครื่องหมาย X ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

ขอมูลเบื้องตน
               1.  ชื่อครูผูทําแบบทดสอบ...................................................................................

               2.  ทําแบบทดสอบเมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................

1. การจัดการความรูมีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด

ก. กระบวนการจัดการความรูใหคนหาไดงายขึ้น

ข. กระบวนการจัดการความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

ค. วิธีการจัดการขอมูลที่เปนความรูใหเปนระเบียบครบถวน

ง. วิธีการจัดการขอมูลความรูที่ตองเกี่ยวของกับบุคลากรทุกคนในองคกร

2. องคประกอบของการจัดการความรูที่สําคัญตรงกับขอใด

ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู  กระบวนการจัดการความรู  คน

ข. กระบวนการจัดการความรู  เทคโนโลยี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ค. คน  เทคโนโลยี  กระบวนการจัดการความรู  

ง. เทคโนโลยี  การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู  กระบวนการจัดการความรู  

3. องคประกอบที่สําคัญที่สุดของการจัดการความรู  คือขอใด

ก. คน

ข. เทคโนโลยี

ค. การแลกเปลี่ยนความรู

ง. กระบวนการจัดการความรู

4. ขอใดเปนการเรียนรู

ก. การเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู

ข. การกําหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ค. การฝกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรูแกบุคลากรในองคกร

ง. การสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากร
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5. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู  ที่เปนการพิจารณาองคความรูที่จําเปนตอการบรรลุ

วิสัยทัศน /พันธกิจ  / เปาหมายขององคกร  คือขั้นตอนใด

ก. การเขาถึงความรู

ข. การบงชี้ความรู

ค. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู

ง. การสรางและแสวงหาความรู

6. ขั้นตอนกระบวนการจัดการจัดการความรูขั้นตอนใด  ที่เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อ

เตรียมพรอม

    สําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบ

ก. การบงชี้ความรู

ข. การเขาถึงความรู

ค. การประมวลและกลั่นกรองความรู

ง. การจัดความรูใหเปนระบบ

7. ปจจัยในขอใด  ไมใชปจจัยเอื้อที่จะชวยใหการจัดการความรูในองคกรประสบความสําเร็จ

ก. การบงชี้ความรู

ข. การวัดผล

ค. วัฒนธรรมองคกร

ง. ภาวะผูนําของผูบริหาร

8. การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ  ควรเริ่มตนจากขอใด

ก. การมีระบบอินเตอรเน็ตภายในองคกร

ข. คนในองคกรมีการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูซึ่งกันและกัน

ค. องคกรมีการสื่อสารที่เปนระบบและทําการสื่อสารอยางตอเนื่อง

ง. การมีการจัดการความรูในองคกรใหงายตอการคนหา

9. นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึงอะไร

ก. เทคนิควิธีการแกปญหาทางการศึกษาทั่วไปที่ใชไดผลดีเสมอมา

ข. สิ่งประดิษฐแปลกใหมที่ลงทุนดวยราคาสูง

ค. รูปแบบและกระบวนการสอนที่นํามาใชแกปญหาเฉพาะเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ

ง. สิ่งประดิษฐและรูปแบบวิธีสอนที่นํามาใชจัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวกและประหยัด
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10. ขั้นตอนการสรางนวัตกรรมขอใดถูกตอง

ก. กําหนดจุดประสงค  สรางตนแบบ  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทดลองใช เผยแพร

ข. กําหนดจุดประสงค  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ  สรางตนแบบ  ทดลองใช  เผยแพร

ค. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ  กําหนดจุดประสงค  สรางตนแบบ  เผยแพร  ทดลองใช

ง. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ  กําหนดจุดประสงค  สรางตนแบบ  ทดลองใช  เผยแพร

11. นวัตกรรมในการทําการจัดการความรูควรจัดทําอยางไร

ก. จัดทําโดยทุมงบประมาณใหมากเพื่อคุณภาพของนวัตกรรมนั้น

ข. จัดทําอยางรอบคอบโดยวางแผนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ทําเทานั้น

ค. จัดทําแลวเผยแพรใหกวางขวางเพื่อผลประโยชนแกคนสวนใหญมากที่สุด

ง. จัดทําอยางเปนระบบทั้งดานการเตรียมการ  การดําเนินการและการประเมินผล

12. จากหัวของานวิจัย “การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  รายวิชา  วิทยาศาสตร 2  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบานสระบัว”  ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเรื่องใด

มากที่สุด

ก. รายงานการวิจัย

ข. เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร

ค. การพัฒนาทักษะการคิด

ง. บริบทโรงเรียนบานสระบัว

13. ขอใดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาดานสื่อการสอน

ก. การสอนแบบแกปญหา

ข. การสอนแบบศูนยการเรียน

ค. การสอนแบบโครงงาน

ง. การสอนแบบวิเคราะห

14. ขอใดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาดานเทคนิควิธีสอน

ก. การสอนแบบแกปญหา

ข. เอกสารประกอบการสอน

ค. รายงานการศึกษาคนควา

ง. คอมพิวเตอรชวยสอน
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15. ขอใดไมใชลักษณะของขุมความรู

ก. เปนภาษาวิชาการที่ตองอธิบายความหมาย

ข. เปนวิธีการปฏิบัติ

ค. เปนประโยคที่ขึ้นตนดวยกริยา

ง. เปนขอความที่สื่อความหมายเขาใจไดโดยทั่วไป

16. ขอใดไมเกี่ยวของกับแกนความรู

ก. เปนชุดความรูชุดหนึ่งสําหรับใชทํางานใดงานหนึ่ง

ข. เปนความรูเชิงปฏิบัติ

ค. เปนขุมความรูที่นํามาจัดหมวดหมู

ง. เปนขุมความรูที่สกัดจากบทความทางวิชาการ

17. ขอแตกตางระหวางการศึกษาและการจัดการความรู  คือขอใด

ก. การศึกษาเนนการเรียนรูแบบปจเจกบุคคล  การจัดการความรูเนนการเรียนรูเปนกลุม

ข. การศึกษามักแยกตัวจากงานและการดําเนินชีวิต  การจัดการความรูมักผูกพันอยูกับงานและ

    การดําเนินชีวิต

ค. การศึกษาเนนความรูในกระดาษ  การจัดการความรูเนนความรูในคน

ง. ถูกทุกขอ

18. ขอใดคือประโยชนของการจัดการความรู

ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ลดตนทุน  เพิ่มผลผลิต

ข. ลดความสูญเปลาของทรัพยากรที่ไมจําเปน

ค. ความรูที่จําเปนในการทํางานไมสูญหาย  เมื่อมีการโยกยายหรือผูรับผิดชอบไมอยู

ง. ถูกทุกขอ

19. ขอใดคือเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการจัดการความรู

ก. แบบทดสอบ

ข. แบบสอบถาม

ค. แบบสัมภาษณ

ง. ถูกทุกขอ

20. เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือขอใด

ก. แบบทดสอบ

ข. แบบสอบถาม

ค. แบบสัมภาษณ

ง. แบบสังเกต
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21. มานีทําขอสอบกี่ครั้งก็ไดคะแนนเทาเดิม  ควรเลือกหาคุณภาพเครื่องมือแบบใด

ก. ความเที่ยงตรง ( Validity)

ข. ความเชื่อมั่น ( Reliability )

ค. อํานาจจําแนก ( Discrimination )

ง. ความยาก ( Diffculity )

22. ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกสูงแสดงวาอยางไร

ก. มีคนทําถูกเทาๆ กัน

ข. มีคนทําถูกมากในแตละกลุม

ค. มีคนทําถูกในกลุมสูงมากและทําถูกในกลุมต่ํานอย

ง. มีคนทําถูกในกลุมต่ํามากและทําถูกในกลุมสูงนอย

23. ขอใดหมายถึงการวิเคราะหขอมูล

ก. การลดขอมูลตามที่ตองการ

ข. การแยกขอมูลออกเปนหมวดหมู

ค. การเสริมขอมูลใหตรงตามที่ตองการ

ง. การแทรกขอมูลในสวนตางๆของขอมูล

24. ขอใดที่แสดงวาองคกรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร

ก. การมีตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการความรู

ข. การตั้งทีมงานทุกฝายเขามารวมดําเนินงานการจัดการความรู

ค. การที่บุคลากรในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความรู

ง. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคกร

25. ขอใดเปนเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู

ก. การสื่อสาร

ข. การวัดผล

ค. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม

ง. กระบวนการและเครื่องมือ

26. ความรูในขอใดที่เปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)

ก. ประสบการณการสอนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร

ข. หลักการสอนคณิตศาสตร

ค. การแกปญหาของครูในการใชสื่อการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาคณิตศาสตร

ง. การปฏิบัติของครูในการแกปญหานักเรียนที่เรียนชาในวิชาคณิตศาสตร
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27. ความรูในขอใดที่เปนความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

ก. แนวทางในการบริหารจัดการของผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

ข. หลักการบริหารจัดการของผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

ค. การปฏิบัติการบริหารจัดการของผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

ง. ทฤษฎีภาวะผูนําของผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น

28. Desired State ตรงกับขอใดมากที่สุด

ก. การดําเนินงานการจัดการความรูที่องคกรตองการ

ข. กระบวนการการจัดการความรูที่องคกรตองการ

ค. เปาหมายของการจัดการความรูที่องคกรตองการ

ง. ปจจัยของการจัดการความรูที่องคกรตองการ

29. ขอใดเปนปญหาที่ทําใหการจัดการความรูไมกาวหนาเทาที่ควร

ก. ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการจัดการความรู

ข. ผูปฏิบัติเห็นวาทุกวันงานในหนาที่ก็ยุงอยูแลว  จะเอาเวลาที่ไหนไปทําการจัดการความรู

ค. หวงวิชา  ไมอยากใหคนอื่นรูในสิ่งที่ตนรู  กลัวตัวเองหมดคุณคา

ง. ถูกทุกขอ

30.กระบวนการใดที่เปนการใชความรูใหเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด 

ก. การเรียนรู

ข.  การเขาถึงความรู

ค.  การสรางและแสวงหาความรู

ง.   การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
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แบบรายงานการประชุมการใชระบบการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ครั้งที่  ...........วันที่...........................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. จํานวนสมาชิกในโรงเรียน.................................คน

2.  จํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุม.........................คน

3.  ขั้นตอนการประชุม

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4.  เนื้อหาในการประชุม

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                                              

                ลงชื่อ........................................................ผูรายงาน
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แบบสังเกตแบบมีสวนรวม
การดําเนินงานของการใชระบบการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

คําชี้แจง :  แบบสังเกตฉบับนี้เปนการสังเกตการดําเนินงานการใชระบบ การจัดการความรูโดยให ผูใชระบบ

การจัดการความรูสังเกต ตามคณุลักษณะตอไปนี้อยูในระดับใด  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองวางตามความ

เปนจริง

   ขอมูลเบื้องตน
1.ชื่อผูสังเกต.............................................................................................................

2.สถานที่สังเกต……………………………………………………………………………

         3.  วัน เดือน ป  ที่สังเกต……………………………………………………………………

ขอ รายการสังเกต ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
1 มีการเตรียมความพรอมดานสถานที่และวัสดุอุปกรณ

กอนการประชุม

2 มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม

3 มีการชี้แจงทําความเขาใจเนื้อหาการประชุม

4 มีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงานใหสมาชิก

5 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของสมาชิกแตละกลุมสาระ

6 สมาชิกกลุมสาระซักถามเมื่อสงสัย

7 มีการชี้แจงกําหนดการนิเทศติดตาม

8 มีการทําความเขาใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม

9 มีการชี้แจงใหสมาชิกเตรียมรายงานผลงาน

10 มีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรมภายในโรงเรียน

                   ผลการสังเกต

..............................................................................................................................................

                   ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น

..............................................................................................................................................
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แบบตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคูมือการใชระบบการจัดการความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัว

(สําหรับผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน)

คําชี้แจง
โปรดแสดงขอคิดเห็นของทานและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูมือการใชระบบการ

จัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต 4 :กรณีศึกษาโรงเรียนบานสระบัวใน

ประเด็นตอไปนี้

1. รูปแบบของคูมือ

ขอคิดเห็น

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

2. คําชี้แจงการใชคูมือ

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3. กรอบแนวคิดการใชระบบการจัดการความรู

 ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................
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4. เคาโครงเนื้อหา 

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5. วัตถุประสงค

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

6. กระบวนการ

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

7. แหลงวิทยาการ

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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8. การประเมินผล

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

9. แบบทดสอบกอนและหลังการจัดการความรู

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

10. ความสอดคลอง  รอยรัดตลอดแนวของคูมือ ตั้งแตเริ่มตนจนจบสุดทาย

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

11. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)

ขอคิดเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง
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ภาคผนวก ค

ชื่อนวัตกรรมชุดการเรียน e-learning
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ประถมศึกษาปที่ 6

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การอานวัน เดือน ป แบบไทย

2 เรียนรูการเขียนคําขวัญ

3 รูปแบบการเขียนจดหมายสวนตัว

4 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงคําควบแท

5 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงคําควบไมแท

6 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงคําที่มีอักษรนํา

7 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงคําที่มีตัวการันต

8 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การอานอักษรยอและคํายอ

9 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานเครื่องหมายวรรคตอน

10 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การอานวัน เดือน ปแบบไทย

11 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงบทรอยแกว

12 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการอานออกเสียงบทรอยกรอง

13 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการเลือกอานหนังสือและมารยาทในการอาน

14 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย

15 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการคัดลายมือและมารยาทในการเขียน

16 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สํานวน

17 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง โวหาร

18 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การพูด

19 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง และดูสื่อ

โฆษณา
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การคิดและการตัดสินใจ

2 เลขหลักและคาประจําหลัก

3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง หลัก คาประจําหลักและคาของเลขโดดตามคาประจําหลัก

4 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการเขียนในรูปกระจาย

5 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน

6 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการประมาณคาใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ เต็มรอยเต็มพัน

7 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบสมบัติของจํานวนนับ

8 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มีหลายหลักสองจํานวน

9 หนวยการเรียนรูที 2 เรื่อง โจทยปญหาการบวกการลบจํานวนนับ

10 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสรางโจทยปญหาการบวกและการลบ

11 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคูณและการหารสมบัติของจํานวนนับ

12 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการคูณจํานวนที่มีหลายหลักกับจํานวนที่มีหลายหลัก

13 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการหารจํานวนที่ตัวตั้งและตัวหารมีหลายหลัก

14 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการคูณการหารจํานวนนับ

15 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสรางโจทยปญหาการคูณและการหาร

16 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ คูณหารระคนของจํานวนนับ

17 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบคูณ หารระคน

18 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสรางโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การรับมือธรณีพิบัติภัย

2 แสดงการเกิดฤดูกาล

3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการเจริญเติบโตของรางกาย

4 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องประเภทของสารอาหารและประโยชน

5 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องปริมาณและคุณคาของอาหารที่รางกายตองการ

6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องระบบยอยอาหาร

7 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด

8 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องระบบหายใจ

9 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องระบบขับถาย

10 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกาย

11 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู

12 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู

13 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องโซอาหารและสายใยอาหาร

14 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น

15 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องทรัพยากรปาไมและสัตวปา

16 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องทรัพยากรน้ําและอากาศ

17 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและผลที่เกิดขึ้น

18 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ตัวอยางการนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชในการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร

2 เอเชียตะวันออกเฉียงใต

3 อาเซียน

4 ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน

5 การปกครองสวนกลาง

6 การปกครองสวนภูมิภาค

7 การปฏิรูปการปกครอง

8 การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญในไทย

9 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

10 สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท

11 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

12 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

13 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

14 หมอบรัดเลย

15 ศิลปกรรมตางๆ

16 ประวัติการแพทยแผนไทย
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) : 
ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

2 ระเบียบปฏิบัติในการไปวัด

กลุมสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป(ดนตรีและนาฎศิลป) : ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การขับรองเพลงไทย

2 การขับรองเพลงไทยสากล

3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการวิเคราะหองคประกอบทางดนตรี

4 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องศัพทสังคีต

5 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องหลักการฟงเพลง

6 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการวิเคราะหเพลง

7 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย

8 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีสากล

9 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องบทบาทของเครื่องดนตรีไทย

10 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องโนตเพลงไทย

11 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องโนตสากล
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป(ทัศนศิลป) : ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการสรางสรรคผลงานศิลปะจากการจัดองคประกอบ

ศิลป

2 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการสรางสรรคผลงานศิลปะจากรูปและพื้นที่วาง

3 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องพื้นฐานเรื่องสี

4 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยสีคูตรงขาม

5 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง งานทัศนศิลป 2 มิติและ 3 มิติ

6 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการวาดภาพเหมือนจริงโดยใชดินสอ

7 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการวาดภาพเหมือนจริงโดยใชสีโปสเตอร

8 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องประเภทการปน

9 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องวัสดุและอุปกรณในงานปน

10 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องสรางสรรคงานปน

11 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องงานปนแสนสนุก

12 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องการออกแบบแผนภาพ

13 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องการออกแบบแผนผัง

14 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องภาพประกอบ

15 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องการวาดภาพประกอบนิทาน

16 หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่องงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม

17 หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศนศิลป

18 หนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมกับการสรางงานทัศนศิลป
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องระบบหายใจและการดูแล

2 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องระบบไหลเวียนโลหิตและการดูแล

3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องระบบสืบพันธุและการดูแล

4 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว

5 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน

6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องปจจัยสําคัญที่ทําใหงานกลุมประสบความสําเร็จ

7 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ

8 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

9 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอดส และ

การตั้งครรภกอนวัยอันควร

10 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องการหลีกเลี่ยงและปองกันการมีเพศสัมพันธ

11 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

12 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพ

13 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ตอสุขภาพของ

สวนรวม

14 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคอหิวาตกโรค

15 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม

16 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคไขหวัดนก

17 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคไขไทฟอยด

18 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคฉี่หนู

19 หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องโรคเอดส
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ: ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 What do you want to be?

2 Play safe

3 It was great

4 On holiday

5 Out and about

6 What’s on?

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) : ประถมศึกษาปที่ 6

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ

2 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กระบวนการแกปญหา

3 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคสหาขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร และซีดีรอม

4 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต

5 หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดการขอมูลและสารสนเทศ
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มัธยมศึกษาป 3

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย : มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ความรูเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม

2 แนวทางการอานและพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม

3 การอานบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก

4 กลอนบทละคร

5 การแสดงความคิดเห็น

6 คําไวพจนและคําที่มาจากภาษาอื่น

7 การพิจารณาคุณคากลอนบทละคร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร: มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ลักษณะทางพันธุกรรม 

2 ทฤษฎีของเมนเดล 

3 โครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ  

4 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

6 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7 องคประกอบในระบบนิเวศ 

8 บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

9 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร: มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 พื้นที่ผิวของปริซึม

2 การหาปริมาตรของปริซึม

3 ทรงกระบอก

4 การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

5 การหาปริมาตรของทรงกระบอก

6 พีระมิด

7 การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด

8 กรวย

9 แถบมาตราสวนหนวยปริมาตร

10 สมการเชิงเสนสองตัวแปร

11 กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร

12 การเขียนกราฟอยางงาย

13 การหาจุดตัดของกราฟ

14 การอานและแปลความหมายของกราฟ

15 การแกสมการโดยการแทนคา

16 การแกสมการโดยการกําจัดตัวแปร

17 การแกโจทยปญหาของสมการ

18 ฉันคลายกัน

19 ฉันมีคําตอบ

20 สูงกี่เมตร
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(หนาที่พลเมือง) : มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 กฎหมายอาญา

2 การมีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

3 องคกรดานสิทธิมนุษยชน

4 ความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

5 การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

6 ความสําคัญของวัฒนธรรมสากล

7 วัฒนธรรมสากลกับการดําเนินชีวิตในสังคมไทย

8 สถาบันในสังคมไทย

9 ความขัดแยงในสังคมไทย

10 สังคมไทยในปจจุบัน

11 การปกครองในยุคปจจุบัน

12 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) :

 มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การเผยแผและการนับถือพระพุทธศาสนา

2 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

3 สังฆคุณ 9

4 ขันธ 5 : ไตรลักษณ

5 วัฏฏะ 3 และปปญจธรรม 3 

6 อัตถะ 3 

7 มรรคมีองค 8 

8 ธรรมที่ควรเจริญ

9 หนาที่ของพระภิกษุและมารยาทชาวพุทธ

10 หนาที่ชาวพุทธ

11 ศาสนพิธี พิธีกรรม

12 การบริหารจิต

13 การพัฒนาวิธีการบริหารจิต

14 การเจริญปญญา

15 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

16 ตัวอยางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

17 หลักธรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

18 วิถีการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(เศรษฐศาสตร) : มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

2 กลไกราคา

3 การกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ

4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ในระดับตางๆ

5 เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ

6 การพัฒนาประเทศของรัฐบาล

7 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

8 นโยบายการผลิต

9 การคาระหวางประเทศของไทย

10 การกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ

11 การลงทุนระหวางประเทศของไทย

12 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ



226

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม: มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 ดินแดนแหงความหฤโหดและชุกชุมของเหลาสัตวนักฆา

2 ความรอนแหงทะเลทรายอาตากามา

3 แผนที่ทวีปอเมริกาใตแสดงลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ

4 อินคาชนเผาพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต

5 กรณีตัวอยางปญหาสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาใต

กลุมสาระการเรียนรูอาชีพและเทคโนโลยีเทคโนโลยี(): มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน

2 ตัวอยางโครงสรางการทํางานตามลําดับ

3 ตัวอยางโครงสรางแบบมีทางเลือก

4 ตัวอยางโครงสรางแบบทํางานซ้ํา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป(ดนตรีและนาฎศิลป) : มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การใชองคประกอบในการสรางสรรคงานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น

2 เทคนิคที่ใชในการสรางสรรคงานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น

3 การประพันธเพลงเบื้องตน

4 การจัดการแสดงดนตรีในโอกาสตาง ๆ 

5 ประวัติดนตรี

6 ภาษาทาหรือภาษาทางนาฏศิลป

7 องคประกอบของนาฏศิลป

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ: มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 Let's get started.

2 We usually meet at 4:00.

3 It was quite an experience!

4 Do I have to?

5 Who's going to the game?

6 I'll have a sandwich

7 If you need me, I'll be there
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) : มัธยมศึกษาป 3

บทที่ บทเรียนเรื่อง

1 การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของแตละวัย

2 อนามัยเจริญพันธุ

3 ความขัดแยงในครอบครัวและแนวทางแกไข

4 การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว

5 หลักการเลือกบริโภคอาหาร

6 การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย

7 โรคติดตอ

8 ปญหาสุขภาพในชุมชน

9 แนวทางแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน

10 การวางแผนและจัดการเวลาเพื่อสุขภาพ

11 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

12 ปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพ

13 เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอสุขภาพและอุบัติเหตุ

14 อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง

15 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพ
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