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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252364 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นางสาว กิ่งแก้ว ประเทืองผล: การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี  2) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง  จังหวัด
ราชบุรี  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีจ านวน  5 แห่ง 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 คน และครู 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียน ตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี  ร้อย

ละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

             ผลการวิจัยพบว่า 

   1.  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การเรียนรู้ การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างและแสวงหาความรู้ การเข้าถึง
ความรู้  การประมวลและกล่ันกรองความรู้  การบ่งช้ีความรู้ 

   2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัด
ราชบุรี  ในด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบ่งช้ีความรู้ คือ การพัฒนาการวิเคราะห์
แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการบันทึกลายลักษณ์อักษรและการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ความรู้โดยการประชุมหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252364 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
MISS KINGKAEW PRATEANGPHOL : KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SCHOOL IN 

SUANPHUNG SUB-DISTRICT RATCHABURI PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to know 1) knowledge management in 
Suanphung Sub-district school of Ratchaburi province 2) development guidelines for 
knowledge management in Suanphung Sub-district school of Ratchaburi province The 
population comprised 5 schools, 6 respondents from each school, a school 
administrator or an acting school administrator and a teacher. There were 30 
respondents. The research instrument were questionnaire and structured interview 
concerning knowledge to Office of the Public Sector Development Commission The 
statistical used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean 

(μ), standard deviation (S.D.) and content analysis. 

The findings of this research were as follows : 

1. knowledge management in Suanphung Sub-district School of 
Ratchaburi province, was at a high level. Ranking from the highest to the lowest mean 
as follow: learning, knowledge Sharing, knoweledge organization, knowledge creation 
and acquisition, knowledge access, knowledge codification and refinement, knowledge 
indentification 

2. The development guidelines for knowledge management in Suanphung 
Sub-district School of Ratchaburi province about Knowledge identification are 
developing  of analytical sources of knowledge available within and outside the school 
by writing notes and having a collective analysis of knowledge by discussing Current 
problems 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี” ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับการอนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. มัทนา 
วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าเริง อ่อนสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ ดร. เกชา เหลืองสุดใจช้ืน ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ
การค้นคว้าอิสระ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปรับปรุงการค้นคว้าอิสระจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือ ตลอดท้ังให้ค าแนะน า แก้ไข ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ขอขอบพระคุณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูในโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ขอบคุณนางสาวสุธิดา พงษ์สวัสด์ิ และนางสาวรวิ  อินทรสาน และเพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโท
รุ่น 35/2 ท่ีคอยกระตุ้นและให้ค าปรึกษาในการการค้นคว้าอิสระฉบับบนี้ ผู้วิจัยได้รับก าลังใจ ความ
ช่วยเหลือ การดูแลและแรงผลักดันเป็นอย่างมากจากครอบครัวและผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า  ให้
ค าปรึกษาและอยู่เคียงข้างผู้วิจัยอยู่เสมอ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งท่ีมีส่วนท า
ให้งานวิจัยเรื่องนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
สังคมไทยในปัจจุบันก าลังต่ืนตัวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและข้อมูลข่าวสารเพราะ

เช่ือว่าการท่ีคนในสังคม องค์กร หรือชุมชนมีความรู้ความสามารถใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge society) ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักท่ีมีค่าแตกต่างจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ
เนื่องจากความรู้เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนั้นแนวคิดและหลักการบริหาร
จัดการความรู้จึงมีบทบาทส าคัญเป็นแนวคิดของการจัดการสมัยใหม่ท่ีเห็นคุณค่าของบุคคลากรใน
องค์กรว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าและต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถท างานได้
ครอบคลุมและเป็นทีมผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดได้ในโลกของการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน1 ประเทศไทยได้เริ่มเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ในหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆได้ด าเนินการจัดการความรู้โดยในส่วนของหน่วยงานราชการนั้น 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เห็นว่าความรู้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบราชการ ดังจะเห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 ได้ระบุในมาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกันท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหา
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”2 ซึ่งในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานราชการท่ีก าลัง
ด าเนินการจัดการ รวมท้ังมีสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)เป็นสถาบันส่งเสริมให้
เกิดกระแสการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและเป็นแรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการความรู้  

 

                                                             
1 ประพนธ์ ผาสุกยืด, กำรจัดกำรควำมรู้ [online],accessed 21 June 2017.Available 

from http://www. e-newsbkk2.org 
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,คู่มือด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด(กรุงเทพฯ:

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552),3 
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ให้มีประสิทธิภาพโดยมีเวปไซต์ในการสืบค้นข้อมูลคือ www.kmi.or.th 3 ซึ่งหน่วยงานราชการท่ีควรมี
การจัดการความรู้คือ สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยส าคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน คุณภาพการศึกษาจะต่ าหรือสูง 
จึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครูเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของครูจะต้องอาศัยความรู้และ
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดการความรู้ ซึ่งจะต้องด าเนินงานร่วมกับครู ผู้บริหาร และชุมชน ท้ัง
ในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้น า ผู้ร่วมมือ โดยท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดไว้ในหมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา47 ให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอกในมาตรา48 ให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง4ดังนั้นหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นท่ีจะต้อง
ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับตัวและรู้เท่าทันและพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย
และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามสภาวการณ์ในอนาคตท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเรียนรู้
และปรับตัวอย่างรู้เท่าทันในสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคง  เพื่อให้สถานศึกษามี
สมรรถนะและสามารถพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ชุมชน ให้มีความรู้ความสารมารถในการ
ปรับตัวแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้  และน าความรู้ท่ีได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ5 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานศึกษาหรือโรงเรียน มีภารกิจหลักคือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เรียน   เพื่อให้เป็นไป

ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และหน่วยงานองค์กรต้นสังกัดซึ่งในปัจจุบันการแลกเปล่ียนความรู้ การ

ถ่ายทอดความรู้ และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษารวมไปถึงผู้เรียน การจัดการ

ความรู้ เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีให้ความส าคัญกับคนในองค์กรเป็นหลักโดยมองว่า การจัดการ

ความรู้จึงเป็นเหมือนกรอบหรือระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเอื้อให้คนในองค์กรมีกระบวนการในการเก็บ

                                                             
3 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม,ภำรกิจของสถำบัน[online],accessed 21 

June 2017.Available from http://www.kmi.or.th 
4 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,รำชกิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ :

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2542(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา,2542),45-46 
5 คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม,วีรวุธ มาฆะสิรานนท์,ผู้แปล,The Future Management,พิมพ์

ครั้งท่ี2 (กรุงเทพฯ:บริษัทเอ๊กซเปอร์เน็ท จ ากัด,2553),18-30 
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รวบรวมข้อมูลและใช้ความรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล จะต้องค านึงถึง

องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนี้ 

1) คน คนเป็นทรัพยากรขององค์กรท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะคนเป็นผู้จัดการความรู้ แต่เรา

สามารถจัดองค์กรเพื่อให้องค์กรมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรใช้ความรู้ร่วมกัน การจัดการ

ความรู้จึงยึดหลักการท างานเป็นทีม  มาแชร์ความคิดเห็นร่วมกันในสถานศึกษาหลายแห่ง มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันเพราะการรวมกลุ่มกันขึ้นนี้ช่วยให้งานของแต่ละคนมีความ

น่าสนใจและมีประสิทธิผลท่ีดีขึ้นการรวมตัวนี้เป็นไปโดยธรรมชาติจึงเป็นไปด้วยความจริงใจ เป็น

เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ในอนาคตของสมาชิกทุกคนการจัดการความรู้เป็นวิธีการท่ีจะส่งเสริม

รูปแบบความร่วมมือแบบนี้ ท่ีอาจคล้ายๆ กับชุมชนของระดับปฏิบัติการ  

2) กระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการ เช่น  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดเก็บความรู้ของแต่ละฝ่ายและระบบแรงจูงใจล้วนแต่มีอิทธิพลต่อ

การไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการท างาน

ขององค์กรเพื่อไปสู่การตัดสินใจท่ีมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) เทคโนโลยีมีความส าคัญ แต่จะต้องพิจารณา

การจัดหาให้เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด แต่เทคโนโลยีไม่ใช่เงื่อนไขของการขับเคล่ือนการ

จัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนให้การท างานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลจะต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักภายในองค์กรเข้าถึงข้อมูลและเปิด

ช่องทางให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นระเบียบวิธีท่ีเอื้อประโยชน์ให้ท้ังนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง ท่ี

น าไปใช้ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเกิดความเช่ือมั่นในเชิงคุณภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ในสถานศึกษาแห่งนั้น โดยท่ีเป้าหมายร่วมกัน คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ท่ีดี ครู ผู้บริหารมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีดีและในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติผู้บริหารต้องใช้แนวการบริหารรูปแบบใหม่ๆและให้บุคลากรใน

สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งได้น าแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ใน
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การพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้จะเป็นรูปธรรมได้ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญสนับสนุนและส่งเสริม

อ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ขับเคล่ือนไปได้6  

 

ปัญหำของกำรวิจัย 
 โรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ท่ีเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ โดยสถานศึกษาด าเนินการ
รวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการความรู้ให้แก่ครูแกนน าการจัดการความรู้แต่สภาพการด าเนินการไม่เป็นระบบจึงท าการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดราชบุรี พบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียังไม่เพียงพอและคุณภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกันอีก
ด้วยท้ังนี้อาจเนื่องจาก สถานศึกษาไม่มีการน าความรู้ท่ีมีอยู่เดิมซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในองค์กรมา
จัดสรรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงบุคลากรไม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็ว ไม่มีการเรียนรู้และพัฒนา
ให้เกิดความรู้ใหม่ๆในการน ามาใช้ประโยชน์และแก้ไขปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้การจัดการ
ความรู้จึงเป็นการสร้างความรู้และแบ่งปันความรู้จากการด าเนินงานจะต้องสร้างและพัฒนาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและแนวการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานส าคัญท่ีสุดในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต7และ
พบว่าการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  
2560 โรงเรียนบ้านห้วยผาก ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ในมาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจุดท่ีควรพัฒนาคือ ครูควรน าความรู้ใหม่ๆมา
พัฒนาด้านการสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน

                                                             
6 ชินภัทร   ภูมิรัตน, กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรศึกษำ Knowledge Management 

in Education, (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552),1-2 

7 กลุ่มนโยบายและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรีเขต 1, 
“แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดรำชบุรี (พ.ศ.2553-2556),”เอกสารล าดับท่ี 25/2552,2552,19.(อัด
ส าเนา) 
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ขึ้น8และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนสินแร่สยาม อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ในมาตรฐานท่ี 2 ด้านการจัดกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนาคือ เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาและ
อบรมเพื่อน าความรู้ใหม่มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการท างานซึ่งกันและกันโดยการจัดประชุมครูในสถานศึกษา9 
 จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  ท่ีผ่านมายังมีอุปสรรคซึ่ง
อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาไม่มีการน าความรู้ใหม่ๆในการน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
และปรับปรุงองค์กรจึงไม่มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานจากเหตุผลดังกล่าวการจัดการความรู้จึงเป็นส่ิงส าคัญและ
เป็นแนวทางท่ีจะเข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีวางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์กับองค์กรการศึกษาเรื่องการจัดกรความรู้จึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัด
ราชบุรี”ท้ังนี้เพื่อทราบสภาพปัญหา ความต้องการ อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียน เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี   
 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี   
 

                                                             
8 โรงเรียนบ้านห้วยผาก,รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ2560 โรงเรียนบ้ำนห้วยผำกต ำบลสวนผึ้ง อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัด
รำชบุรี,(2560),32  

9 โรงเรียนสินแร่สยาม,รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนประจ ำปีกำรศึกษำ2560 โรงเรียนสินแร่สยำมต ำบลสวนผึ้ง อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี,
(2560),35  
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ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1. การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับใด 
 2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เป็น
อย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยและเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมติฐานของ
การวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มีหลาย
แนวทาง 
 
ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิงของกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการความรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ซึ้งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein)ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีลักษณะเป็น
ระบบเปิด  เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (system of school 
administration) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพื้นฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 
ส่วน ประกอบด้วย1) ปัจจัยน าเข้า (inputs) ได้แก่ การจัดการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์            
2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (transformation process) ได้แก่ การด าเนินงานภายในองค์กร การ
บริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการสอน3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (output) ได้แก่ 
ประสิทธิภาพของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) คือ
ข้อสนเทศท่ีเกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้า
ในการบริหารในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการเปล่ียนแปลงและ
ผลผลิตในอนาคตและ  5) สภาพแวดล้อม (environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การรวมไป
ถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆของ
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การวิจัย10การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านได้แก่มาร์ควอดและเรย์โนลด์ (Marquardt and Raynolds) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดการความรู้ว่ างองค์การจะต้องมีการจัด
สภาพแวดล้อมต่างๆดังนี้ 1) การมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 2) วัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 3) 
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 4) การเป็นผู้น าในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 5) วิสัยทัศน์  6) ความสามารถ
และทักษะของบุคลากร 7) การมีส่วนร่วม 8) การเรียนรู้11ส่วนดาเวนพอร์ทและคณะ (Davenport 
and Others)กล่าวว่าการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความรู้ 2) การ
แลกเปล่ียนความรู้หรือการแบ่งปันความรู้ 3) การยกระดับความรู้ 4) การเก็บความรู้ 5) การน าคามรู้
ไปใช้12ส าหรับ  แฟรงคลิน (Franklin)ได้กล่าวว่าความส าเร็จของการจัดการความรู้เกิดจาก 1) คน 2) 
กระบวนการการจัดหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อบ่งปันความรู้และเผยแพร่ความรู้  3) เทคโนโลยี13

นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้
เสนอการจัดการความรู้ไว้ 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 7) การเรียนรู้14 และประพนธ์ ผาสุกยืด ได้กล่าวว่าการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนสังคม ประเทศชาติและโลกไปสู่จุดหมายท่ี
ก าหนดไว้ได้15 

                                                             
10  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 

Concepts and practices, 5 th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2008) , 
201-202. 

11 Michael J. Marquardt and A. Raynold,The Global Learning Organization(New 
York : Irwing,1994),26-34 

12  Thomas H. Davenport and Others, Successful Knowledge Management 
Project,(Winetr 1998) : 43-57 

13  Ban Franklin, Knowledge Management [online],accessed 21 June 
2017.Available from http://www.Providersedge.com 

14 ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา,2552), 83-87 

15 ประพนธ์ ผาสุกยืด,กำรจัดกำรควำมรู้จำกหลักกำรคิดสู่ทฤษฎีกำรปฏิบัติจริง ฉบับ
มือใหม่หัดขับ(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ใยไหม,2550),23-24 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เสนอการจัดการความรู้ไว้ 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) 
การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 7) การเรียนรู้16 รายละเอียดข้างต้น ดัง
แผนภูมิที 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา,2552), 83-87 
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สภาพแวดล้อม (environment) 

    องค์การ  (Organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิง 

:Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 
Concepts and practices, 5 th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2008) , 
201-202. 

: ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา,2552), 83-87 

 
 
 
 
 
 

 

 การบริหาร  
    

 การนิเทศ  
 การเรียนการสอน 

 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

 ประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ของนักเรียน 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

(input) 

กระบวนกำร

(transformational 

process) 
 

 

ผลผลิต 

(output) 

 การจัดการ 
 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 วัสดุอุปกรณ์ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้าราชการ (ก.พ.ร) ได้เสนอแนวทางการจัดการความรู้ให้โรงเรียนส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการ
ความรู้ โดยแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร) ได้มีแนวคิดการ
จัดการความรู้ท้ังหมด 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 7) การเรียนรู้ ดังแผนภูมิท่ี 2 
 
 

การจัดการความรู้ 

 
1. การบ่งช้ีความรู้  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
5. การเข้าถึงความรู้  
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
7. การเรียนรู้  

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ท่ีมา   : ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา,2552), 83-87 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมองค์กรความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การ
สร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5) 
การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 7) การเรียนรู้ 

โรงเรียนต ำบล สวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 1 ในเขตพื้นท่ีต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดนาขุน
แสน(แกละประชานุกูล) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนบ้านห้วยผากและ
โรงเรียนสินแร่สยาม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิดต่างๆ ประกอบด้วยของการจัดการความรู้ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้ความหมายว่าการจัดการความรู้หมายถึง ผลท่ีเกิดจากความ

พากเพียร อดทนในการเรียนรู้สาขาวิทยาการท่ีตนสนใจหรือเกี่ยวข้อง จนเกิดความเข้าใจและสามารถ
ต่อยอดความรู้หรือสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าอเนกอนันต์ให้แก่โลกส่วนชินภัทร 
ภูมิรัตน ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้หมายถึง การศึกษาและการก าหนดยุทธศาสตร์และ
การเรียนรู้ กิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ17ส่วนธีระ รุจเจริญ ได้ให้ความหมายของ
การจัดการความรู้ว่าเป็นการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างบรรยากาศให้คนได้แสดงออกมาเป็นความรู้ ท่ีชัดแจ้งเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นขุมความรู้ของ
องค์การเผยแพร่ให้บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมให้ให้กับองค์กรต่อไป18ใน
ทัศนะของบุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์ ได้ให้ความหมายว่าการจัดการความรู้
หมายถึงกระบวนการน าความรู้ท่ีมีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การโดยผ่าน
กระบวนการต่างๆเช่นการสร้าง รวบรวม แลกเปล่ียน และใช้ความรู้ เป็นต้น19 

 
 
 

                                                             
17 ชินภัทร ภูมิรัตน,กำรจัดกำรควำมรู้ [online], accessed  22 June 2017.Available 

from http://www.e-newsbkk2.org 
18 ธีระ รุจเจริญ,ควำมเป็นมืออำชีพในกำรจัดและบริหำรกำรศึกษำยุคปฏิรูปกำรศึกษำ ,

(กรุงเทพฯ:รัตนไตร,2550),24 
19 บุญดี บุญญากิจ และณัชมน พรกาญจนานันท์,ตรวจประเมินควำมรู้สู่ปฏิบัติ(กรุงเทพฯ:

จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส,2551),15 
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ให้ความหมายว่าการจัดการความรู้หมายถึง สภาวะในตัวคนท่ีเดขึ้นจากการผสมผสานอย่างลงตัว
ระหว่างการรับรู้ ความจ า ความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเมื่อคนได้สัมผัสหรือรับรู้ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
แล้วสภาวะนี้จะไม่หายไปจากคนแต่อาจลืมไปได้บ้างบางส่วนและบางเวลา 20ส่วนส านักงานพัฒนา
ระบบราชการให้ความหมายว่าการจัดการความรู้หมายถึง กระบวนการรวบรวมองค์กรความรู้ท่ีมีอยู่
ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด21ส่วนบดินทร์ วิจารณ์ ได้ให้ความหมายว่าการ
จัดการความรู้หมายถึง ทรัพย์สินขององค์กรอันได้แก่ประเพณีนิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การ
ปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานต่างๆบนพื้นฐานความรู้ความช านาญ22วิจารณ์ พานิชได้ให้ความหมาย
ว่า การจัดการความรู้หมายถึง เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอื้ออาทรระหว่างกันในท่ีท างานโดยการจัดการ
ความรู้จะต้องด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็น
หรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 3) การปรับปรุง 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5) การน าประสบการณ์จากการทา งานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัดขุมความรู้ออกมาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึกขุม
ความรู้และแก่นความรู้สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วนกลุ่มลึกและเช่ือมโยง
มากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยท่ีการด าเนินการท้ัง 6 ประการ มาบูรณาการเป็นเนื้อ
เดียวกัน ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นท่ีเข้าใจได้

                                                             
20 ไพโรจน์  ชลารักษ์,กำรจัดกำรควำมรู้:สังกัปทำงทฤษฎี(นครปฐม:บริษัทเพชรเกษม พริ้น

ต้ิง กรุ๊ป จ ากัด,2551),3 
ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ ก.พ.ร, คู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้.โครงการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, 2552).21 ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้, โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรงุเทพฯ:ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552),34 

22 บดินทร์ วิจารณ์,กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้,(กรุงเทพฯ:บริษัทเอก็ซเปอร์เน็ต 
จ ากัด,2553),35 
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ท่ัวไป(Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก(Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ(ความ
เช่ือค่านิยม)อยู่ในสมอง(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆของร่างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ)23 

ท้ังนี้ได้มีนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไว้หลายท่าน
ได้แก่ โทยามา(Toyama) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิด
ความรู้ใหม่โดยใช้ความรู้ท่ีอยู่และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ท่ีจะท าให้มีความได้เปรียบ24ส่วนการ์วิน(Garvin)ได้ให้ความหมายการจัดการความรู้คือการดัดแปรง
ปรับปรุงพฤติกรรมในองค์กรโดยการสร้าง การได้มาและการเกิดความคิดใหม่ๆ25 ส่วนโทมัสและอิริค
สัน(Thomas and Erickson) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้หมายถึง การได้มาจากการ
จัดระบบและการรับข่าวสาร การสร้างความเข้าใจจากความรู้ หนังสือ ฐานข้อมูลและเอกสารต่างๆ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายสูงสุดตาท่ีวางไว้26 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้นสรุป
ได้ว่า การจัดการความรู้เป็นการน ากระบวนจัดสรรทรัพยากรองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาบุคคลหรือองค์กรผ่านกรด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการก าหนดความรู้ การ
แสวงหาความรู้ท่ีมีอยู่ท่ีได้มาจากต ารา หนังสือ เอกสารหรือส่ือต่าง ๆออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรโดยมีการติดตามและประเมินความรู้ท าให้การด าเนินงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพปละ
ประสิทธิผลเพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาหรือแก้ไขให้งานบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้วางเอาไว้ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน 
 

                                                             
23 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพฯ:มูลนิธิสดศรี-

สฤษด์ิวงศ์, 2555),76. 
24 Ryoko  Toyama, อ้างถึงในบุญดี   บุญญากิจ และคณะ,กำรจัดกำรควำมรู้  จำกทฤษฎี

สู่กำรปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด, 2549),20. 
25 David A. Garvin,Building Learning Organization (Harvard Business 

Review.July-August 1993),78 
26 Kellogg JC. Thomas,W.A.Erickson, The Knowledge Management Puzzle : 

Human and Social Factors in Knowledge Management. [online], accessed  21 
June 2017.Available from http://www.researchweb.com 
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ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี9 ทรงตรัสถึงความส าคัญของ

การจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ ความรู้ท่ีจะศึกษามีสามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และ
ความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้และน าไปใช้ประกอบการงานและแก้ไข
ปัญหาท้ังปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ27ส่วนพรธิดา วิเชียรปัญญา ได้ให้ความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ไว้ ดังนี้ 1) เพื่อป้องกันการสูญหายจากการจัดการความรู้ท าให้องค์กรสามารถเก็บรักษาความ
เช่ียวชาญความช านาญเพราะความรู้อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงบุคลากร 2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจคุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ท่ีเป็นปัจจัยของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วและมีคุณภาพ 3)ความสามารถในการปรับ ตัดออกและ
ยืดหยุ่นถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานสามารถด าเนินงานได้โดยไม่ต้อง
มีการควบคุม หรือแทรกแซงมากผู้ปฏิบัติสามารถท างานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 4)ความได้เปรียบในการแข่งขันการจัดการความรู้ช่วยให้
ลูกค้าและแนวโน้มของตลาดสามารถลดช่องว่างในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ
องค์กร5)การพัฒนานาทรัพย์สิน การพัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 6)ยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์ การน าความรู้
มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริการซึ่งเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 7)การบริการ 
การศึกษาความสนใจและความต้องการของผู้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ช่วยเพิ่มยอกจ าหน่าย
และสร้างรายได้มากขึ้น องค์กรมีความมั่นคง 8)การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการเพิ่มความสามารถแก่องค์กรในการจ้างงานและการ
ฝึกอบรมบุคคลากร28 วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการร่วมกันโดผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การ  เพื่อ
สร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมการจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ี
เป็นวงจรต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมุ่งการพัฒนางานและพัฒนาคน29

ส่วนจักรพรรดิ  วะทาได้ให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้การจัดการความรู้เป็นการสร้าง

                                                             
27 พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว,เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2560, เข้าถึง

ได้จาก  http://www.sufficiencyeconomy.org 
28 พรธิดา  วิเชียรปัญญา,กำรจัดกำรควำมรู้ : พื้นฐำนและกำรประยุกต์ใช้(กรุงเทพฯ:ธรรม

กมลการพิมพ์,2547),41 
29 วิจารย์ พานิช,กำรจัดกำรควำมรู้ฉบับนักปฏิบัติ(กรุงเทพฯ : ตถาตา พลับลิเคช่ัน

,2548),18 
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ความรู้และแบ่งปันความรู้จากการด าเนินงานซึ่งจะต้องสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กร
สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและบุคคลากรได้รับประโยชน์สูงสุดในกรณีการจัดการความรู้
ของโรงเรียนจะมีผลดังนี้1.โรงเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถด าเนินงาน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 2.โรงเรียนมีมาตรฐาน
และคุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้นเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนและ 3.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงรวมท้ังมีบรรยากาศท่ีด าในก าร
ด าเนินงาน ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความช านาญและความเช่ียวชาญเพิ่มสูงขึ้น30ส่วนวุฒิชัย 
มูลศิลป์ ให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน โดยการน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จากการทดลอง 
การศึกษาค้นคว้าและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติในการพัฒนายุคคลและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้31ทรง
ศักด์ิ  สายเช้ือ ได้ให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ ความรู้เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา 
กระบวนการและการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเป็นพลังในการขับเคล่ือนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจ้าง
งาน การผลิต เป็นตัวจักรส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของบุคคล 
สังคม องค์กรและการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ32ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่า
ว่าความส าคัญของการจัดการความรู้มีหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ให้คนหลากหลายทักษะ 
หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์การจัดการความรู้ท่ีมีพลังต้องท าโดยคนท่ีมีพื้นฐาน
แตกต่างกัน มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกัน (แต่มีจุดรวมพลังคือ มีเป้าหมายอยู่ท่ีงานด้วยกัน) ถ้า
กลุ่มท่ีด าเนินการจัดการความรู้ประกอบด้วยคนท่ีคิดเหมือน ๆ กัน การจัดการความรู้จะไม่มีพลังใน
การจัดการความรู้ ความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณค่ามากกว่าความเหมือน 
(homogeneity) 2) ร่วมกันพัฒนาวิธีท างานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลท่ีก าหนดไว้ หรือ
ฝันว่าจะได้ ในการจัดการสมัยใหม่ ประสิทธิผลประกอบด้วยองค์ประกอบ4 ประการ คือการ
ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ซึ่งอาจเป็นความต้องการของลูกค้าความต้องการของ
สังคม  หรือความต้องการ ท่ีก าหนดโดย ผู้บริหารอง ค์กร  Knowledge  Center นวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆก็ได้ขีดความสามารถ 
(Competency) ของข้าราชการและขององค์กรประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการท างาน 3) ทดลอง

                                                             
30 จักรพรรดิ  วะทา,กำรจัดกำรควำมรู้ของครู(กรุงเทพฯ:สุวิริยาสาส์น,2550),18 
31 วุฒิชัย มูลศิลป์,โลกประวัติศาสตร์ เอกสารวิชาการประวัติศาสตร์และไทยศึกษา เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ:ม.ป.ท.,2550),5 
32 ทรงศักดิ์ สายเช้ือ, ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย:เส้นทำงสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมควำมรู้

(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ขวัญข้าว,2552),68-70 
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และเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งหมายความว่าต้องคิดแบบ 
“หลุดโลก” จึงต้องมีวิธีดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในโลก หรือในสังคมโดยการทดลองท าเพียงน้อยๆ 
ซึ่งถ้าล้มเหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนัก ถ้าได้ผลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น ถ้าได้ผลดีจึงขยายการ
ทดลองเป็นท ามากขึ้น จนในท่ีสุดขยายเป็นวิธีท างานแบบใหม่ หรือได้ Best Practice ใหม่นั่นเอง 4) 
น าเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยต้องถือว่าความรู้จากภายนอกยังเป็นความรู้ท่ียัง “ดิบ” 
อยู่ ต้องเอามาท าให้ “สุก” ให้พร้อมใช้ในบริบทของเรา โดยการเติมความรู้เชิงบริบทลงไป33ส่วน
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้  

1.เพื่อพัฒนาตน พัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์กรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรร ลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.เพื่อการส่ือสาร ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะระหว่างบุคคลและร่วมกันในเวลาท่ี
รวดเร็ว เป็นการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร  

3.ท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตให้ทันสมัยย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง  

4.เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงาน การผลิต จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาความรู้มีการ
จัดความรู้ท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน  

5.ช่วยให้องค์กรด าเนินกิจการ ภารกิจ อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เช่น เมื่อบุคลากรลาออกหรือ
เกษียณอายุ หรือมีการเปล่ียนงานใหม่อาจท าให้ความรู้และประสบการณ์หายไปกับตัวบุคคล  

6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท าให้การท างานมีความรวดเร็วขึ้น 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์34 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการความรู้ท่ีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ให้ทัศนะ
มาแล้วนั้นสรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการความรู้แตกต่างกันไปตามบทบาทและจุดประสงค์ของ
แต่ละบุคคลแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง วัฒนธรรม จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ แต่ส่ิงท่ีคล้ายกัน
ก็คือการจัดการความรู้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร เพื่อน าความรู้และ

                                                             
33 ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรงุเทพ : ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552),24 

34ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
กำรศึกษำ(กรุงทพฯ:โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล,2553),7-8 
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องค์ความรู้ท่ีเป็นจริงซึ่งได้ท าการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปใช้พัฒนาบุคคลให้ก้าวหน้า
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
  ยุคของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การจัดการความรู้มีวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยของการเปล่ียนแปลง ท้ังสภาพแวดล้อม
ภายนอกรอบข้างและสภาพภายในของบริบทจริง ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ซึงในปัจจุบันสังคมได้เปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนเข้าสู่สังคมความรู้บนพื้นฐานของทุน
ทางปัญญา ผู้ท่ีเตรียมความพร้อมได้รวดเร็วและมั่นคงจะมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้า และสามารถ
เผชิญต่อสภาวะของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการความรู้ท่ี วิจารณ์ พานิชได้ให้ไว้
ว่า ศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ ได้มีวิวัฒนาการความเป็นมา 3 ยุคได้แก่ 

ยุคท่ี 1 เรียกว่ายุค ก่อนการจัดการความรู้ในยุคนี้เน้นการจัดการสารสนเทศ( Information 
management) โดยใช้ในเทคโนโลยีช่วยการตัดสินใจของคน เริ่มเมื่อ 20-25ปีท่ีแล้ว (1978-1979) 
 ยุคท่ี 2 ในช่วงนี้เรียกว่ายุค หลังการจัดการความรู้ ซึ่งแบ่งความรู้ออกเป็น2 แบบคือความรู้
ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) กับความรู้ฝังลึก (tacit Knowledge) การจัดการความรู้ เน้นการ
ผสมผสานความรู้ท่ีชัดแจ้งและความรู้ท่ีฝังอยู่ภายในเข้าด้วยกัน ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (ปี1998-
2001) 

ยุคท่ี 3 รู้จักกันเป็นยุคท่ีเข้าใจว่าความรู้ไม่แบ่งขั้วเป็นความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก แต่
ผสานความรู้ท้ังสองประเภทเข้าอยู่ด้วยกัน เน้นการจัดการความรู้เพื่อใช้งานในบริบทนั้นๆ(Just-in-
time Km)และเน้นประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน35 

 
องค์ประกอบของกำรจัดกำรควำมรู้ 

ในการจัดการความรู้นั้นมีองค์กรและนักวิชาการรวมท้ังผู้เช่ียวชาญได้เสนอกรอบความคิดท่ี
แตกต่างกันออกไปส่วนในประเทศไทยนั้นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ทดลองน าร่อง
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งมิสเตอร์โรเบิร์ต (Mr.Robert Osterhoff) ท่ีปรึกษาโครงการได้ดัดแปรง
มาจากรูปแบบการจัดการความรู้ของบริษัท Xerox Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวงจรการ
จัดการความรู้(วงจร KM) ประกอบด้วย 

 

                                                             
35 วิจารณ์ พานิช ,กำรจัดกำรควำมรู้ จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ(กรุงเทพฯ : จิราวัฒน์เอกซ์

เพรส จ ากัด ,2547),23 
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1. การจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 
2. การส่ือสาร (Communication) 
3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) 
4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning) 
5. การวัดผล (Measurements) 
6. การยกย่องชมเชยและรางวัล (Recogniting and Rewards) 
ส่ิงแรกที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องพิจารณาถึงก็คือ เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีองค์กร 

ต้องการ การจัดการความรู้ก็ไม่ต่างจากโครงการหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆท่ีองค์กรจะต้องมี
ความชัดเจนว่าก าลังท าไปเพื่ออะไร ผู้บริหารและทีมงานมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับจะต้องก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจนว่าส่ิงท่ีองค์กรต้องการจากการจัดการความรู้ คืออะไรรายละเอียด ของ 6 
องค์ประกอบมีดังนี้ 

1. การจัดการการแลกเปล่ียนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)  
วัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากส าหรับองค์กรเพราะวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร
และเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ยากยิ่ง การจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการท่ีคนในองค์กรมี
การแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ถึงแม้องค์กรโดยท่ัวไปจะตระหนักถึงข้อดีและ
ผลประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กรก็ตาม 
วัฒนธรรมขององค์กรส่วนใหญ่กลับไม่เอื้อหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ดังนั้นการสร้าง
หรือปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงและกินเวลานานกว่า
ท่ีองค์กรจะเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน และท่ีส าคัญกว่านั้นคือการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร
เป็นส่ิงท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะท าให้ความเช่ือและพฤติกรรมองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นสามารถ
ซึมลึกเข้าไปในบรรทัดฐานและค่านิยมของคนในองค์กรจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาไ ด้ 
วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คือองค์กรควรท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยท่ีเน้นในเรื่อง
ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียนความรู้โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การปับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ควรท่ี
จะเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อนท่ีจะขยายผลไปสู่บุคคลากรในทุกระดับ 

2. การส่ือสาร (Communication) การส่ือสารเป็นหัวใจหลักท่ีท าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ 
ถึงส่ิงท่ีองค์กรจะส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจคือ องค์กรก าลังจะท าอะไร ท าไปเพื่ออะไร จะท า
เมื่อไหร่และท าอย่างไร ถ้าองค์กรสามารถส่ือสารส่ิงเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบได้อย่างชัดเจนก็
จะเป็นก้าวแรกท่ีท าให้พนักงานสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
พนักงานเอง องค์กรต้องมีการวางแผนการส่ือสารท่ีเป็นระบบและท าการส่ือสารอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องตราบเท่าท่ีองค์กรต้องการให้การจัดการความรู้จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลักๆ 3 อย่าง คือ 1)



  20 

เนื้อหาของเรื่องท่ีจะส่ือสาร 2)กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส่ือสาร 3)ช่องทางในการส่ือสารองค์กรจ าเป็นท่ี
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยข้างต้นเพราะว่า ความสามารถในการรับรู้ของคนในแต่ละกลุ่มแต่ละระดับ
แตกต่างกันออกไปเรื่องเดียวกันอาจถูกเข้าใจไปคนละทิศละทางถ้าไม่ถูกส่ือสารอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ช่องทางในการส่ือสารนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) กระบวนการและเครื่ องมือ
เปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการและเครื่องมือต่างๆท่ี
จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือท่ีองค์กร
สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ tacit ภายในองค์กรเช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Community of practices : Cop) การสับเปล่ียน (Job rotation)และการยืมตัวบุคลากรมา
ช่วยงาน (Secondment) เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge forum) ส่วนกระยวนการ
และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ
อย่างสูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีส่วนส าคัญในขั้นตอนการค้นหา รวบรวม จัดเก็บและ
เข้าถึงความรู้โดยเป็นช่องทางท่ีเพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจากการพบปะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะ
เป็นระโยชน์อย่างมาอกส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีสาขากระจัดกระจายอยู่ต่างสถานท่ีกันหรือองค์กร
ท่ีมีสภาพการท างานท่ีไม่เอื้อให้บุคลากรได้มาพบปะกันเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้องค์กรสามารถ
และเปล่ียนความรู้ประเภท explicit ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning) วัตถุประสงค์ขององค์ประกอบนี้ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับส าหรับการจัดกรความรู้ โดยท่ีองค์กรจะต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้ภายในองค์กร และควรท่ีจะให้ความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการความรู้โดยท่ีอาจจะแยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาของบริษัทท่ีประสบ
ผลส าเร็จในเรื่องการจัดการความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้
บุคลากรในองค์กรมองเห็นส่ิงท่ีพวกเขาจะได้รับจาการจัดการและแลกเปล่ียนความรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. การวัดผล (Measurements) การวักผลถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีจะช่วยบอกถึงสถานะ 
ของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร ผลจากการวัดสะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนแก้ข้อบกพร่องต่างๆรวบถึงปรับปรุงให้กรับวนการ
ต่างๆประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการวัดผลจึงไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้พัฒนา การวัดผลเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้การริเริ่มการจัดการความรู้
ภายในองค์กรประสบผลส าเร็จแบบยั่งยืนได้ ผู้บริหารขององค์กรย่อมต้องการท่ีจะเห็นผลลัพธ์สะท้อน
ให้เห็นถึงการแลกเปล่ียนและการจัดการความรู้ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของระบบต่างๆหรือ
ตัดสินใจท่ีจะให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้นอกจากนั้นการวัดผลยังเป็นส่ิงท่ีช่วยให้องค์กรทราบ
ถึงสถานะในขณะนั้นว่าได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้แล้วหรือยังอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของการจัดการ
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ความรู้หรือแม้แต่มูลค่าของความรู้นั้นเป็นเรื่องใหม่และยังไม่ค่อยชัดเจนนัก การวัดผลตอบแทนจาก
การลงทุนทางด้านการจัดการความรู้หรือการวัดผลตอบแทนความรู้เป็นเรื่องท่ีละเอียดและซับซ้อน
เป็นอย่างมากเนื่องจากผลลัพธ์ต่างๆท่ีองค์กรได้จากความรู้หรือการจัดการความรู้สามารถแทรกตัวอยู่
ได้ในทุกอณูของการท าธุรกิจองค์กรการแยกผลลัพธ์ที่เกิดจากความรู้และการจัดการความรู้ล้วนๆจึง
เป็นส่ิงท่ีท ายาก แม้แต่องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จในการจัดการความรู้ยังต้องใช้เวลานานกว่าท่ีสามารถ
วัดผลจากการวัดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. การยกย่องชมเชยและรางวัล (Recogniting and Rewards) องค์กรจะต้องใช้การยก 
ย่องชมเชยและให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในช่วงเริ่มต้นเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การแลกเปล่ียนความรู้แต่ในระยะยาวแล้วส่ิงท่ีจะสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กรสนใจ
แลกเปล่ียนความรู้ได้ดีท่ีสุด คือ ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง เช่นการเขาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น รวมถึงการได้รับการยกย่องหรือชมเชยจากองค์กร36 

การจัดการความรู้เป็นการปฏิบัติไม่จบส้ิน เนื่องจากมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและมี
การปรับเปล่ียนไปตามกระแสของการเปล่ียนแปลงการจัดการความรู้ท่ี ประพนธ์ ผาสุกยืด ได้ให้ไว้มี
องค์ประกอบดังนี้ 

1. การเข้าถึงความรู้เป็นการสืบข้อมูลและท าความเข้าใจในความรู้นั้นๆให้เกิดความเข้าใจว่า 
ความรู้นั้นเกี่ยวกับส่ิงใด มีรายละเอียดใด มีสาระของความรู้ตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ 

2. การน าความรู้ไปใช้เป็นการน าความรู้ท่ีเข้าถึงมาวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับใช้ในการพัฒนา 
งานและองค์กรให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

3. การแบ่งปันความรู้เป็นการน าความรู้เข้าถึงและจากประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาแล้วเล่าสู่กัน 
ฟังระหว่างบุคคล ทีมงาน และพิจารณาถึงข้อดี แนวทางท่ีผิดพลาด เพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติใน
คราวต่อไป 

4. การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการร่มแสดงความคิดและแลกเปล่ียนความรู้จากประสบการณ์  
ความช านาญ การปฏิบัติงาน การทดลอง การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และท า
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทักษะท่ีเป็นเทคนิคใหม่ๆ 

5. การสร้างความรู้ เป็นการสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นจากการเข้าถึงและการแบ่งปันกันเพื่อเป็น 
ความรู้ใหม่ๆ ความรู้เฉพาะ โดยการประมวน ความชัดเจน ความถูกต้องและทันยุคทันสมัยตลอดจน
สารถเข้าใจง่ายเพื่อการน ามาประยุกต์ใช้ต่อไป 

6. การเรียนรู้เพื่อยกระดับเป็นการเข้าถึงและแสวงหาความรู้เพิ่ม เนื่องจากความรู้ท่ีมีอยู่ 

                                                             
36 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,กำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ,(กรุงเทพฯ:ธรรก

มลการพิมพ์,2547),24-25 



  22 

อย่างมากมายและกระจายอยู่ท่ัวไป ตลอดจนมีความรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นพลังในการ
ปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและรวดเร็ว นอกจากจะเป็นการยกระดับความรู้แล้วยัง
เป็นการยกระดับตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตในยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างรู้เท่ าทัน
เป็นต้น37 

ส่วนองค์ประกอบในการจัดการความรู้ตามแนวคิดของมาร์ควอร์ด(Marquardt)ซึ่งมีความ
น่าสนใจและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquistion)เป็นการแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานซึ่งแสวงหาท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอันเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มพลัง
ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกๆองค์กร 
ความรู้ภายในองค์กรเช่น การให้ความรู้แก่พนักงาน มีการสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนาและการ
ประชุม ประสบการณ์ในการท างานท่ีลงมือปฏิบัติในกระบวนการต่างๆส่วนความรู้ภายนอกนั้น ได้แก่ 
ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆประเภทส่ิงพิมพ์วีดีโอ เวปไซต์ บทความข้อมูลข่าวเกี่ยวข้องการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นต้น 

2. การสร้างความรู้(Knowledge Creation) เป็นกรสร้างสรรค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการหยั่ง 
รู้ท่ีส่ังสมจากประสบการณ์และจากความเข้าใจท่ีลึกซึ้งจากการแสวงหาในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดขึ้นในตัว
บุคคล 

3. การจัดเก็บข้อมูลและการน ากลับมา(Knowledge Storage and Retrieval) การจัดเก็บ 
ข้อมูลและข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีผ่านการประมวนและสาระข้อเท็จจริง กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ตลอดจนจ าแนกรายการต่างๆเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนการน ากลับมาใช้หรือการน ามาปรับใช้นั้น องค์กรต้องให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
ช่องทางและวิธีการสืบค้น ซึ่งอาจท าเป็นคู่มือการใช้ ท าสมุดจัดเก็บรายช่ือข้อมูลและทักษะของ
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเพื่อความรวดเร็วในการน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันการณ์ 

4. การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์(Knowledge Transfer and Utilization) การใช้ 
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ท่ีจ าเป็นจะต้องถ่ายโอนให้ท่ัวถึงองค์กรเพื่อการน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติและ
การขับเคล่ือนงานไปสู่เป้าหมาย การถ่ายโอนสามารถกระท าได้หลายรูปแบบเช่นการส่ือสารด้วย
ข้อความจากการเขียนคู่มือ การฝึกอบรม การประชุม การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการหมุนเวียนการ

                                                             
37 ประพนธ์ ผาสุกยืด,กำรจัดกำรควำมรู้ ฉบับขับเคลื่อน(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ใยไหม

,2550),27-35 
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ท างาน การเล่าเรื่อง การถ่ายโอนผ่านการท างาน38จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการจัดการ
ความรู้ท่ีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้นสรุปได้ว่า 1)ด้านบุคคล บุคคลในองค์กรมี
ความระหนักมีความพร้อมและร่วมมือกันในการท างานด้วยความสมัครใจย่อมส่งผงให้งานท่ีด าเนินนั้น
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 2)ด้านกระบวนการบุคลากรทุกคนมีความร่วมมือกันใน
การจัดการความรู้ในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  3)การด าเนินการจัดกาความรู้ ท่ีมีการติดตาม
ความก้าวหน้าและจดบันทึกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 4)การพัฒนามีการปรับปรุงแก้ไขความรู้ให้สมบูรณ์
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

กระบวนการในการจัดการความรู้นั้นมีผู้อธิบายไว้ว่า ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆตาม
แนวคิดของผู้ให้ค าอธิบายดังนี้   

วิจารณ์ พานิช ได้เสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการนาความรู้มาใช้ประโยชน์  
ประกอบด้วย  

1. การก าหนดความรู้ท่ีต้องการใช้ (Define) เป็นการน าวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ ก าหนดความรู้ท่ีต้องการใช้ 

2. การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหา 
ความรู้และยึดกุมความรู้ท่ีกระจัดกระจายหรือแฝงอยู่ตามท่ีต่างๆมาใช้ประโยชน์ด าเนินการย่าง
สม่ าเสมอจนเกิดทักษะและความช านาญในการเสาะหา ตลอดจนยึดกุมแหล่งความรู้ท่ีจะเสาะหา หรือ
จากท่ีผู้ท่ีท างานด้วยกันในองค์การ  

3. การสร้างความรู้ (Create) ในมุมมองเดิม ความรู้จะต้องสร้างโดยผู้รู้ผู้เช่ียวชาญในมุมมอง
ใหม่ความรู้เกิดข้ึนทุกจุดของการท างานโดยทุกคนท่ีท างานเป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ใ 

สมองซึ่งอาจจะพูดออกมาไม่ได้การสร้างความรู้อาจท าให้ได้ท้ังก่อนลงมือท าระหว่างท างานและสรุป
ประมวลประสบการณ์หลังจากการท างาน 

4. การกล่ันกรอง (Distill) ความรู้บางอย่างเป็นส่ิงล้าสมัยบางอย่างเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมกับ 
บริบทหรือสภาพแวดล้อมจ าเป็นต้องมีการกล่ันกรองเพื่อให้น าความรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้ 

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ไม่ 
เหมือนกันต้องมาแลกเปล่ียนมิฉะนั้นจะเก็บอยู่ภายในตัวไม่มีการยกระดับความรู้  ถ้าหากขาดการ
แลกเปล่ียนความรู้ ท่ีมีอยู่จะเก่าและล้าสมัย การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุด คนไม่อาจ

                                                             
38 Michael J.Marquardt,อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา,กำรจัดกำรควำมรู้พื้นฐำนและ

กำรประยุกต์ใช(้กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด,2457),43-48 
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แลกเปล่ียนเพราะกลัวเสียเปรียบต้องสร้างเงื่อนไขและกติกาท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียน การแบ่งปันให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้มีพฤติกรรมแบ่งปันความรู้และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีพฤติกรรมกักตุนหรือปกปิด
ความรู้ 

6. การประยุกต์ใช้ความรู้ (User) ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/ 
บริหารพัฒนากระบวนการท างานพัฒนาสมาชิกองค์การ39 

ส่วนน้ าทิพย์ วิภาวิน ได้น าเสนอว่ากระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทาง
และขั้นตอนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ(Knowledge acquistion) หมายถึง การจัดหา 
ความรู้เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม่เช่น การวิจัยและพัฒนารวมท้ังมีการจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 

2. การแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) หมายถึง เป็นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์กร 
มี 4 ระดับได้แก่ เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง เป็นความรู้เช่ือมโยงกับโลกของความเป็นจริง เป็นความรู้
เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นความรู้เชิงความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม เป็นการ
แบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร 

3. การใช้หรือเผยแพร่ความรู้(Knowledge utilitization) หมายถึง การเผยแพร่สารสนเทศ 
ให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและท าให้การ
ด าเนินงานไม่ผิดพลาด40 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนดขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดการ
ความรู้ไว้ 7 ขั้นตอน คือ  

1. การบ่งช้ีความรู้(Knowledge Identification) หมายถึงการค้นหาว่ามีอะไรอยู่บ้างใน 
องค์การท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหรือลูกค้า(Stakeholder/C-Customer) ต้องการทราบแล้วพิจารณาว่าความรู้
นั้นเป็นรูปแบบใดอยู่ท่ีใครเช่นการบันทึกลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน  หรือความรู้
อะไรบ้างท่ีองค์การจ าเป็นต้องมี 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึงการ 
ก าหนดวิธีการในการดึงดูดความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้ (C-Convenience) 
การจ าท าเนื้อหาให้ เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้ของ ผู้ใช้ ( C-

                                                             
39 วิจารณ์ พานิช, กำรจัดกำรควำมรู้ ฉบับนักปฏิบติั (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ

,2549),12 
40 น้ าทิพย์ วิภาวิน,กำรจัดกำรควำมรู้กับคลังควำมรู้,(กรุงเทพฯ:เอสอาร์ พริ้นต้ิง แมสโปร

ดักส์ จ ากัด,2547),19 
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Communication) การสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้
เพื่อให้องค์การมีความรู้ท่ีจ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มี 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) หมายถึง การจัดความรู้ให้ 
เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช่สามารถค้นหาและน าความรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้การเก็บรวบรวม การค้นหา 
การน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็วและการแบ่งชนิดหรือประเภทความรู้โดยค านึงว่าผู้ใช้น าไปใช้อย่างไร
และลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่งตามความช านาญหรือความเช่ียวชาญของ
บุคลากร หัวข้อ หัวเรื่อง หน้าท่ี กระบวนการ ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด หรือกลุ่มลูกค้า
เป็นต้น 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement)  
หมายถึงการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ซึ่งท าได้หลาย
ลักษณะคือจัดท าหรือปรับปรุงแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวทั้งองค์การท าให้การป้อน
ข้อมูลการจัดเก็บการค้นหาและการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็วแลการใช้ภาษาเดียวกันท่ังท้ัง
องค์การโดยจัดท าค าอภิธานศัพท์ค าจ ากัดความ ความหมายของค าต่างๆท่ีแต่ละหน่วยงานใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและการเรียบเรียงตัดต่อและปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่
ต่างๆ เช่น ครบถ้วน เท่ียงตรงทันสมัย สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

5. การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) หมายถึงมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจาย 
ความรู้เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้โดยมีการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้ท้ัง2ลักษณะคือ การป้อนความรู้
(Push)เป็นการส่งข้อมูล ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การและการให้
โอกาสเลือกใช้ความรู้(Pull)คือการท่ีผู้รับสามารถเลือกหรือรับใช้แต่เฉพาะข้อมูล ความรู้ท่ีต้องการ
เท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล ความรู้ท่ีไม่ต้องการมากเกินไป 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้(Knowledge Sharing) หมายถึงการแบ่งปันความรู้ท่ีชัด 
แจ้ง(Explicit Knowledge) โดยวิธีต่างๆ เช่น การจัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ หรือการจัดท าสมุด
หน้าเหลือ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และมีการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ฝังอยู่ในคน(Tacit 
Knowledge)ซึ่งอาจใช้วิธีผสมผสานเพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวก 

7. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงบุคลากรเกิดการเรียนรู้  ซึ่งอาจสัง เกตได้จาก
ความสามารถในการท างานท่ีดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้ง สามารถแก้ไขปัญหาในงานได้ดีขึ้นและเกิด
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ความรู้ใหม่ๆขึ้นช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การท่ีมีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและน าไปสู่การท า
ให้องค์การมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่สุด41  

ในส่วนทัศนะคติของการจัดการความรู้ท่ีมาร์ควอร์ด(Marquardt)ให้ไว้มีกระบวนการท้ังหมด 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การแสวงหาความรู้(Acquistion) หมายถึง ความรู้ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและบุคลากร 
ย่อมต้องการความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาตนและการปฏิบัติงานจึงต้องแสวงหาความรู้จากการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

2. การสร้างความรู้(Creation) หมายถึง เป็นการก่อให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยการแลกเปล่ียน 
ความรู้ระหว่างบุคคลท้ังในและนอกองค์กร การรวบรวมความรู้กลับมาวิเคราะห์สร้างสรรค์ให้มีความ
สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎีอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับบริบทท่ีเป็นจริงและเข้าใจท่ี
ตรงกันเป็นสากล 

3. การจัดเก็บความรู้(Storage) ข้อมูลท่ีผ่านการสร้างแล้วนั้นน ามาแยกและจัดเป็นกลุ่มตาม 
สาระท่ีสัมพันธ์กันก าหนดรูปแบบท่ีจัดเก็บเป็นแบบมาตรฐาน เอกสาร บันทึก หรือน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดเก็บ ท่ีเป็นระบบสามารถน ากลับมาใช้ได้สะดวก 

4. วิเคราะห์และจัดแหล่งข้อมูล(Analysis and Data Mining) หมายถึง การน าความรู้ท่ี 
จัดเก็บไว้มาท าการวิเคราะห์ แบ่งหมวดหมู่ จัดกลุ่ม สรุปใจความส าคัญ จัดท าแผนผังความสัมพันธ์ต่อ
กัน ส ารวจปรับปรุงให้ทันยุคสมัย ตลอดจนน าเทคนิคใหม่ๆมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจัดเก็บ
และสะดวกเมื่อน ามาใช้ มีการสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกท าให้มีข้อมูลความรู้เพิ่มมากขึ้น 

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้(Transfer and Dissemination) หมายถึง การเข้าถึง 
และการน ามาใช้การถ่ายโอนความรู้ด้วยการเขียน การพูดคุย การเปล่ียนงาน การน าเทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการถ่ายโอนและเผยแพร่ข้อมูลให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

6. การประยุกต์ใช้และการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเท่ียงตรง(Application and Validation) 
หมายถึง การมีข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีมากพอแก่การน ามาใช้เป็นความเข้มแข็งและสามารถใน
การแข่งขันตลอดจนการเติบโตท่ีมั่นคงขององค์กร42จากแนวคิดเกี่ยวกับจากแนวคิดเกี่ยวกับการ

                                                             
41 ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, โครงการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา,2552), 83-87 

42 Marquardt J.Mchael,Building the Learning Organization:Mastering the5 
Eiements for Corporate Learning(Davis-Black Publishing,a division of 
CPP,Inc,Copyright,2005),240-301 
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จัดการความรู้ท่ีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้นการจัดการความรู้ท่ีนักการศึกษา
หลายๆท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ไม่จ ากัดขั้นตอนเพราะทุกคนและทุกๆ
องค์กรมีหลายแนวคิดซึ่งแต่ละองค์กรสามารถร่วมกันก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานะและบริบท
ขององค์กรเพื่อน าไปใช้ได้ตามต้องการในการปฏิบัติงานและการพัฒนาขององค์กรนั้นๆตามมุมมองท่ี
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อให้งานสามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ 
 
กำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำ 

สถานศึกษาเป็นหน่วยส าคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน คุณภาพการศึกษา จะต่ าหรือสูง จึงขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารและครูเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของครูจะต้องอาศัยความรู้และกระบวนการท่ี
เหมาะสมในการจัดการความรู้ ซึ่งจะต้องด าเนินงานร่วมกับนักศึกษา ผู้บริหาร และชุมชน ท้ังในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ ผู้น า ผู้ร่วมมือ ดังนั้น บทบาทในการจัดการความรู้ของครูจึงอาจกล่าวได้ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ของตนเอง เป็นการจัดการความรู้ในระดับบุคคล ในฐานะผู้น าในการ 
จัดการเรียนการสอนและท างานร่วมกับผู้เรียนครูผู้อื่นในสถานศึกษาผู้บริหารและชุมชน 

2. การจัดการความรู้ในชั้นเรียน เป็นการจัดการความรู้ร่วมกับผู้เรียนในช้ันเรียน โดยเป็น 
ผู้น า ผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การจัดการความรู้ของสถานศึกษา เป็นการจัดการความรู้ระดับองค์กร โดยร่วมมือ 
กับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. การจัดการความรู้ในชุมชน เนื่องจากสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญของชุมชนมีบทบาท 
หน้าท่ีจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนครูจึงมีบทบาทในการจัดการความรู้ให้ชุมชน 

เมื่อครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นจะต้องเป็นครูจัดการความรู้ในระดับต่างๆครู
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการความรู้สูงขึ้นซึ่งมีเทคนิคสามารถ
กระท าได้ดังนี้ 

1. ขั้นการก าหนดความรู้ ครูจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการ 
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละระดับ เพื่อน ามาก าหนดความรู้ ท่ี
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยและบุคคลอื่นในการคิ ด
วางแผนก าหนดความรู้ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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2. ขั้นการแสวงหาความรู้ ครูจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการแสวงหาความรู้ พัฒนา 
ความรู้สามารถของตนเองให้เข้าถึงความรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนร่วมงานโดยการยอมรับในความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน 

3. ขั้นการสร้างความรู้ ครูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ นวัตกรรมของสถานศึกษา  
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น 
การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เป็นต้น 

4. ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพท้ังใน 
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสมาคมหรือชมรมทาง
วิชาชีพครู จัดขึ้นอยู่เสมอ รวมท้ัง ด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเขียน
บทความทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารของสภาวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางInternet เป็นต้น 

5. ขั้นการเก็บความรู้ ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเก็บความรู้อย่างเป็น 
ระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเก็บความรู้ในรูปแบบ Website วีดีทัศน์แถบ
บันทึกเสียง และคอมพิวเตอร์เป็นต้น รวมท้ัง ครูจะต้องจัดท าแฟ้มพัฒนางานจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีได้จากการสร้างและการแลกเปล่ียนความรู้ 

6. ขั้นการน าความรู้ไปใช้ ครูจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยการน าเสนอความรู้ในโอกาสต่างๆ 
เช่นการจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา หรือการประชุมเสนอผลงานเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง มีการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร เว็บไซด์จดหมายข่าวเป็นต้น เทคนิคดังกล่าวข้างต้น 
ถ้าครูกระท าอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้เกิดทักษะและความช านาญในการจัดการความรู้
เพิ่มขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learning worker) ในท่ีสุดการพัฒนาการจัดการความรู้ของครู 
อาจด าเนินการได้หลายลักษณะ รวมท้ังการตรวจสอบจาก ตัวบ่งช้ีเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของครูให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของดร.วิลาวัลย์ 
มา คุ้ม โดยไ ด้พัฒนาตัวบ่ง ช้ีการ จัดการความรู้ ของครู ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการจัดการความรู้ของครู  มีดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการก าหนดความรู้ มีตัวชี้วัดส าคัญได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการก าหนดความรู้ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนและผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

2. องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ มีตัวบ่งช้ีส าคัญ ได้แก่ ครูตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และครูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษาในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

3. องค์ประกอบด้านการสร้างความรู้ มีตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญ ได้แก่ สถานศึกษามีหน่วยงานหรือ 
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บุคลากรรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การอบรม การสาธิต 
การวิจัยในช้ันเรียน การระดมความเห็น การสนทนา เป็นต้นและผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการสร้าง
ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

4. องค์ประกอบด้านการแลกเปล่ียนความรู้มีตัวบ่งช้ีส าคัญ ได้แก่ บรรยากาศการ 
แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับภายในสถานศึกษาต้ังอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์
และความรู้สึกและบรรยากาศการท างานภายในสถานศึกษามีลักษณะเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าการ
เคารพเช่ือฟัง 

5. องค์ประกอบด้านการเก็บความรู้ มีตัวบ่งช้ีส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็น 
ผู้น าในการเก็บความรู้ของสถานศึกษาและครูมีความสามารถในการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น 
ในแฟ้มพัฒนางาน ต าราเรียน การลงในวารสาร และจดหมายข่าวเป็นต้น 

6. องค์ประกอบด้านการน าความรู้ไปใช้มีตัวบ่งช้ีส าคัญได้แก่ครูสามารถน าความรู้ 
ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจัดให้ครูท่ีมีความรู้
และทักษะเป็นการเฉพาะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ของครูภายใน
สถานศึกษาเกิดจากการผสมผสานการท างานของปัจจัยท่ีส าคัญ 43จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาท่ีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้นสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีให้ความรู้ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคคล และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีความก้าวหน้าในด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น เพื่อการด ารงวิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ตามนโยบายของ
ภาครัฐการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำ 

การจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) มีการด าเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกท้ังความสามารถในการ
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้ระบุชัดเจนถึงหน้าท่ีของส่วนราชการท่ี
ต้องปฏิบัติและพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักงานกรรมการ

                                                             
43 วิลาวัลย์ มาคุ้ม,กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรศึกษำ,เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้

จาก  https://sites.google.com/ 
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พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร)ได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจัดต้ังคณะท างานในการ
จัดการความรู้ขึ้นในปี พ.ศ.2548 ตลอดจนจัดท าแผนการจัดการความรู้ การพิจารณาการประเมินผล
การด าเนินงาน และมีรางวัลชมเชยต่อการปฏิบัติกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยกิจกรรม 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การบ่งช้ีความรู้ กล่าวคือ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และเป้าหมายของ
องค์กร 
 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ กล่าวคือ การค้น แสวงหา รักษา และรวบรวมความรู้ 
 3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ กล่าวคือ การสร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้
อย่างเหมาะสม 
 4.  การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เป็นการสร้างมาตรฐานในการสร้างเอกสารท่ีมีอยู่เดิม 
 5.  การเข้าถึงความรู้ คือ ความสะดวกสบายในการเข้าถึง และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี 
 6.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ กล่าวคือ มีความหลากหลายในการจัดกระท าข้อมูลในส่วน
นี้ โดยสามารถจัดท าเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร เพื่อง่ายต่อการแลกเปล่ียนเพื่อเรียนรู้ 
 
 7.  การเรียนรู้ เป็นการน าความรู้ไปใช้ แลกเปล่ียน สร้างประโยชน์ พัฒนาอย่างเป็นระบบ
โดยส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระบุว่าควรมีการใช้หลักการประเมิน 5 หมวด 
ในการประเมินกระบวนการจัดการความรู้44 

การจัดการความรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคม(สคส.) โดยวิจารณ์   
พานิช จัดต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนการจัดการความรู้ในสังคมไทย 
ซึ่งได้ร่วมกับองค์กรต่างๆตลอดจนได้ขับเคล่ือนเข้าสู่องค์กรการศึกษาโดยการสนับสนุนของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผลการด าเนินงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นท่ีน่าพอใจซึ่ง สถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้ในสังคมไทย (สคส.) ได้พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติลดความซับซ้อน โดยประพนธ์ ผาสุกยืด ซึ่งอยู่ในรูปแบบโมเดลปลาทู มีดังนี้ 
 

 

                                                             
44 ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้, 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรงุเทพ : ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552), 82-87 
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แผนภูมิที่ 3 โมเดลการจัดการความรู้ 
ท่ีมา:ประพนธ์ ผาสุกยืด,กำรจัดกำรควำมรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ใยไหม
,2550),21-25 

1. ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision : KV) ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย คือเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
หรือทิศทางของการจัดการความรู้ มองหาเส้นทางท่ีเดินทางไปแล้วคิดวิเคราะห์ว่าจุดหมายอยู่ท่ีไหน
ต้องว่ายแบบใดไปในเส้นทางไหนและไปอย่างไรในท่ีนี้เราจะเปรียบเป็นการบ่งช้ีความรู้ (Knowledge 
Identification)ก่อนท่ีเราจะท างานอะไรซักอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรจุดหมายคืออะไร
และต้องท าอย่างไรบ้าง ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ความเป็นจริงของการจัดการความรู้
ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ท่ีท าให้งานบรรลุผลตามท่ีต้องการโดยใช้ความรู้เป็น
ฐานหรือเป็นปัจจัยให้งานส าเร็จ อาทิเช่นการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน   การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารงาน โดยท่ีส่วนหัวปลาจะต้องเป็นของผู้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ท้ังหมด หรือ คุณกิจ โดยมี คุณเอื้อ และ คุณอ านวยคอยช่วยเหลือ 

2. ส่วนกลางล าตัว (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนล าตัวที่มีหัวใจ 
ของปลาอยู่ท าหน้าท่ีสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย ในท่ีนี้เราจะเปรียบเป็น การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) คือเราจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศท่ีเกิดการเรียนรู้เพื่อให้
คนเข้ามาแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดเป็นส่วนส าคัญท่ีสุด และยากท่ีสุดในกระบวนการจัดการ
ความรู้ ท้ังนี้เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนยินยอมพร้อมใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กันโดยไม่หวงวิชาโดยเฉพาะความรู้ท่ีซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกท่ีมีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ  
พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้

ส่วนหัวปลำ (Knowledge Vision : 

KV) ท าKM ไปเพื่ออะไร ก าลังจะไปทางไหน 

ส่วนหางปลา(Knowledge Assets : KA) 
คลังความรู้เช่ือมโยงเครือข่าย 

ส่วนกลางล าตัว (Knowledge Sharing : KS) หัวใจของ

การท าKMไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน 
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และเกิดนวัตกรรม ส่วนตัวปลา บุคคลท่ีเป็นผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ คุณกิจ โดยมี คุณอ านวย เป็นผู้
คอยจุดประกายและอ านวยความสะดวก 

3. ส่วนท่ีเป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนการจดบันทึก คือ องค์ความรู้ท่ี 
องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง
หรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น เอกสาร ต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้นและส่วนท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝัง
ลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวคน ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
มาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว และความรู้นั้นยังคงอยู่กับองค์กรไม่สูญหายไปพร้อมกับตัว
บุคคล การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนท่ีต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ จัด
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ(Update) ช่วยท าหน้าท่ี
เป็นพื้น ท่ีเสมือน (Virtual Space) ให้คนท่ีอยู่ ไกลกันสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share and 
Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นบุคคลท่ีเป็นผู้สกัดแก่นความรู้ คือ คุณกิจ โดยมี คุณลิขิต เป็นผู้ช่วย
จดบันทึกโดยท่ีในบางกรณี คุณลิขิต ก็ช่วยตีความด้วย   

ในสังคมไทยมีการจัดการความรู้ท่ีท ากันอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวอยู่ไม่น้อยกล่าวคือมี ตัว
ปลา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานร่วมกันแต่มักจะละเลย  หางปลา คือการจดบันทึก
ความรู้ปฏิบัติ ส าหรับไว้ใช้งานและยกระดับความรู้ในสังคมไทยจึงควรก าหนดให้มี  คุณลิขิต คอยท า
หน้าท่ีนี้โดยตรงหากเปรียบการจัดการความรู้เหมือนปลาตัวหนึ่งซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว 
กลางล าตัว และหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัวหรือการจัดการความรู้ของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับจุดเน้นขององค์กรนั้นๆ เช่นบางองค์กรเน้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งหมายถึง ส่วนกลาง
ล าตัวปลาก็จะใหญ่กว่าส่วนอื่นๆในขณะท่ีบางองค์กรอาจจะเน้นท่ีคลังความรู้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง องค์กรนั้นจะมีส่วนหางปลาใหญ่กว่าส่วนอื่นๆโดยทุกส่วนนั้นมีความส าคัญและ
เช่ือมโยงถึงกันเพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากส่วนใดท่ีท าแล้วบกพร่อง
หรือไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆตามมาด้วยสรุปได้ว่า ในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี
แนบแน่นอยู่กับการท างานนี้ เราแลกเปล่ียนเรียนรู้กันสภาพจิตท้ัง  3 ระดับ คือ ระดับมีสติรู้ส านึก 
ระดับจิตใต้ส านึก และระดับจิตเหนือส านึกอย่างซับซ้อน โดยท่ีจิตของสมาชิกทุกคนมีอิสระในการคิด 
การตีความตามพื้นฐานของตน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้นี้อาศัยพลังความแตกต่างของสมาชิก โดยมีจุด
ร่วมอยู่ท่ีการบรรลุคือท่ีหัวปลา45 

                                                             
45 ประพนธ์ ผาสุกยืด,กำรจัดกำรควำมรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ใยไหม

,2550),21-25 
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ปัจจัยที่เอื้อให้กำรจัดกำรควำมรู้ประสบผลส ำเร็จ 
ปัจจัยท่ีเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จนั้นมีผู้อธิบายไว้หลายท่านด้วยกันซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆตามแนวคิดของผู้ให้ค าอธิบายดังนี้   
บุญดี บุญญากิจ ได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จไว้ 4 ประการ

ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ การจัดการความรู้จะไม่ประสบความส าเร็จอย่างราบรื่นถ้า 

ปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึง
ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลักดันให้มีการการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

2. วัฒนธรรมองค์กร ประโยคข้างต้นจะเป็นค ากล่าวที่ไม่เป็นความจริง และกิจกรรม 
3. ทางด้านการจัดการความรู้เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง ส่ิงส าคัญซึ่ง 

จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียนและแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคคลากรภายในองค์กร 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันส าคัญท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียน
ความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้แล้วระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Portal ท่ีทันสมัยก็มี
ส่วยช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. การวัดผล  องค์กรจะไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เลยถ้าไม่ทราบถึงสถานะปัจจุบัน และ 
องค์กรจะไม่มีทางทราบถึงสถานะปัจจุบันถ้าไม่มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู้จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมิลผล และท าการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ46 

ส่วนเจษฎา นกน้อยได้อธิบายปัจจัยท่ีเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จไว้ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์การทีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยแบะเหมาะสมกับการ

แลกเปล่ียนความรู้จะท าให้พนักงานในองค์การรู้สึกอยากท่ีจะหาความรู้ใหม่ๆจัดเก็บความรู้และ
เผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยู่ให้แก่พนักงานคนอื่นในองค์การ 

2. โครงสร้างขององค์การ การสร้างองค์การท่ียืดหยุ่นการกระจายอ านาจมีการพัฒนาความรู้
ในองค์การมีการเข้าถึงความรู้ไ ด้ง่ายมีการก าหนดบทบาทของคน และกลุ่มคนให้ชัดเจนใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

                                                             
46 บุญดี บุญญากิจ,กำรจัดกำรควำมรู้,(กรุงเทพฯ:พิมพ์โดยบริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด

,2548),16 
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3. มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนร่วมกันองค์การจะต้องก าหนดจุดประสงค์และประโยชน์ต่อองค์กรท่ี
ชัดเจน เช่นช่วยประหยัดงบประมาณ หรือช่วยท าให้เกิดรายได้แก่บริษัทเพื่อให้พนักงานทราบ
เป้าหมายเดียวกัน 

4. ผู้น าความรู้องค์การต้องมีผู้น าความรู้หรือผู้อ านวยการท่ีจะเป็นคนผลักดันโครงการจัดการ
ความรู้เป็นจริง โดยการสร้างระบบความผูกพันและความกระตือรือร้นให้เกิดกับพนักงานทุกคนใน
องค์การ 

5. มีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเป็นระบบ องค์การต้องมีผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้
โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้และผู้จัดหาสารสนเทศโดยจะต้องสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ท่ีชัดเจนต้ังแต่กระบวนการแสวงหาความรู้สร้างความรู้จัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดความรู้และการ
ใช้ประโยชน์ 

6. ระบบการบริหารงานและการให้รางวัลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบติดตาม
และประเมินผลการคัดเลือกคนเข้ามาท างานหรือการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจในการแลกเปล่ียนความรู้
โดยดารติดตามผลอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอจ ามีผลต่อการจัดการความรู้ 

7. เทคโนโลยีเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การจัดการความรู้
แพร่หลายและมีความเป็นไปได้มากขึ้น ปัจจุบันความรู้สมัยใหม่ไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการเผยแพรึความรู้ช่วยในการ
วัดความคุมประสานความรู้ และเป็นหลักประกันว่าความรู้ท่ีได้ถูกต้องและโดยใช้วิธีท่ีถูกต้อง 

8. ผู้น า ผู้น าจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายการใช้ทรัพยากรการสร้างแรงจูงใจและการให้
รางวัลแก่พนักงานท่ีสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่องค์การผู้น ายังมีบทบาทช่วยพิจารณาว่า การจัดการ
ความรู้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การหรือไม่รวมท้ังมีบทบาทในการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ47 

ในส่วนของพรรณี  สวนเพลง  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบ
ผลส าเร็จไว้ดังนี้ 

1.ภาวะผู้น าเป็นการก าหนดทิศทางความเช่ือมโยงและค่านิยมเพื่อก่อให้เกิดความมุ่งมั่น
รวมทั้งองค์กร และการประเมินผลลัพธ์จากท่ีคาดหวังไว้ 

2.โครงสร้าง เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อเสริมการจัดการความรู้ต้อง
ก าหนดและแสดงออกเป็นพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมมุ่งสู้องค์กรการเรียนรู้และแบ่งปันองค์กรความรู้
ด้วยกัน 

                                                             
47 เจษฎา  นกน้อย,นำนำทรรศนะกำรจัดกำรควำมรู้และกำรสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้,

(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552),21 



  35 

3.เทคโนโลยีและกระบวนการส่ิงท่ีส าคัญคือเทคโนโลยีด้านการส่ือสารโดยเฉพาะระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์กรความรู้ก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน 

4.การให้รางวัลและการยอมรับเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์เพราะการท่ี
ผู้เช่ียวชาญทางองค์กรจะแบ่งปันหรือถ่ายโอนองค์ความรู้ของตนออกมา ควรเกิดจากความสมัครใจ
เป็นหลักและจะเป็นจริงได้ ต้องมีแรงเกื้อหนุนและแรงจูงใจเป็นส าคัญ 

5.การวัดและประเมิลผลหากไม่มีการวัดและการประเมินผลเราไม่สามารถจัดการหรือ
ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้ 

6.ความรู้ทักษะและขีดความสามารถของทีมงานเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ 
7.การจัดการ เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมสร้างให้ทุนปัญญาในองค์กรท่ีมีระดับสูงดังนั้นการจัดการ

องค์กรความรู้จึงเป็นเกณฑ์การพิจารณาและเป็นภารกิจขององค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศซึ่งทุก
ส่วนล้วนเป็นส่ิงส าคัญส าคัญและขาดมิได้48 

จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเอื้อให้การจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จท่ีนักการศึกษาหลายๆ
ท่านได้ให้ทัศนะมาแล้วนั้นสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จได้นั้นต้องได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารซึ่งผู้บริหารในองค์การต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญรวมท้ังประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการจัดการความรู้มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีชัดเจนและมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เช่น ค้นหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบและ
ดึงเอาความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสมอีกท้ังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้และจะต้องมีการวัดผลของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การทราบถึงสถานะ และความคืบหน้าของการจัดการความรู้ ท าให้สามารถ
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ รวมท้ังกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เพื่อให้มีการ
พัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 
ประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ในด้านของประโยชน์ของการจัดการความรู้นั้น ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้
เสนอไว้อย่างน่าสนใจว่า ประโยชน์ของการจัดการองค์ความรู้ ประกอบด้วย  
  1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
  2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีท่ีบุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 

                                                             
48 พรรณี  สวนเพลง,เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้,

(กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด มหาชน,2552),27 



  36 

  3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด 
4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถท่ีจะแบ่งปันความรู้ท่ีได้เรียนรู้

มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน าความรู้ไปปรับใช้กับงานท่ีท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็น
การพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร 
  5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น 
เพราะมีสารสนเทศหรือแหล่งความรู้เฉพาะท่ีมีหลักการ เหตุผล และน่าเช่ือถือช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
  6. ผู้บังคับบัญชาสามารถท างานเช่ือมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่ม
ความกลมเกลียวในหน่วยงาน 
  7. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
  8. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุนซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจาก 
ความรู้ท่ีมี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์กร 
  9. เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการท่ียิ่งใหญ่ 
  10. เปล่ียนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอ านาจ / แนวดิ่ง สู่ วัฒนธรรมความรู้ / แนวราบ 
  11. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น 

12. การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจลูกค้า แนวโน้มของการตลาด และการ
แข่งขันท าให้เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
  13. การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีอยู่ 

14. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน าการจัดการความรู้มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และบริการ 

15. การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้าจะเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจและเพิ่มยอดการขาย และการสร้างรายได้49 

 
 
 
 

                                                             
49 กระทรวงศึกษาธิการ, กำรจัดกำรองค์ควำมรู้, เข้าถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2560, เข้าถึงจาก 

http://kmops.moph.go.th. 
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ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับโรงเรียนในต ำบลสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 
1. โรงเรียนวัดนำขุนแสน (แกละประชำนุกูล)  
 โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)  ต้ังขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ.2498 โดยการน าของเจ้า
อาวาสวัด   นาขุนแสนคือ พระอธิการแกละ  ปณฑิโต พร้อมด้วยคณะครูผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน
หมู่บ้านให้ความร่วมมือช่วยกันก่อต้ังและให้ช่ือว่าโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)ซึ่งเดิม
ขึ้นกับอ าเภอจอมบึงเปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยมีนายยอด  
คุณรักษา เป็นครูใหญ่คนแรก  

ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี1 ถึง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2560  มีนักเรียนรวม 116 คน ข้าราชการครู 10 นักการภาร
โรง 1 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายโสภณ  ยิ่งทวี 

2. โรงเรียนชุมชนบ้ำนบ่อ  
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู่
ในเขตต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เปิดสอนในระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีนักเรียนท้ังส้ิน 636 คน มีครูท้ังส้ิน 34 คน 

3. โรงเรียนบ้ำนตะโกล่ำง   
 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 8 ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เป็น
โรงเรียนชายแดน มีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางจากโรงเรียนถึงอ าเภอ
สวนผ้ึงห่างประมาณ 25 กิโลเมตรถึงจังหวัดราชบุรีระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตรเดิมทีนักเรียน
หมู่บ้านตะโกล่างต้องไปเข้าเรียนท่ีโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งมีระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 11 
กิโลเมตร การเดินทางไป – กลับได้รับความล าบากเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องเดินทางด้วยเท้าลงห้วยและ
ผ่านป่าเปล่ียวและเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย ไข้มาเลเรียชุกชุมในฤดูน้ าหลากน้ าจะไหลเช่ียวจนเด็กนักเรียน
ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ต่อมานายวัชระ  แย้มอรุณ ได้บริจาคท่ีดินจ านวน 30 ไร่ มอบแก่
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี137 อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างโรงเรียนของต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตะโกล่าง และเปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2532 โดย
เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โดยมี ส.ต.อ.บุญเริ่ม ทองปาน ด ารงต าแหน่งครูใหญ่
และรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสินแร่สยามกลับเข้ามาเรียน จ านวนประมาณ 30 คน โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี137 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1   กรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย 

ในปี พ.ศ.2541 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ได้แจ้งความจ านงขอมอบโอน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกล่างให้กับส านักงานคระกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน)รับไปด าเนินการต่อ โดยท าพิธีรับมอบเมื่อ
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วันท่ี 1 พฤษภาคม 2541 และได้ใช้ช่ือเรียกว่า โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอสวนผ้ึง ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิกร มณีโชติ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสินแร่สยามรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารและในปัจจุบัน นายเฉลียว เถื่อนเภา 
ได้รับค าส่ังจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านตะโกล่างปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวน
นักเรียนท้ังส้ิน 112 คน มีครูท้ังส้ิน 40 คน 

4. โรงเรียนบ้ำนห้วยผำก  
  โรงเรียนบ้านห้วยผาก ต้ังอยู่เลขท่ี 153 หมู่ท่ี 7 ต าบลสวนผ้ึง  อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
เดิมเป็นโรงเรียนต ารวจชายแดนอนุเคราะห์ท่ี 7 เริ่มท าการก่อสร้างและสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2507 เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม  2507 เป็นโรงเรียนท่ีสร้างขึ้นด้วยความ
อุปถัมภ์ของกองก ากับการต ารวจชายแดนเขต 7 ในวงเงินก่อสร้าง 30,000 บาท เหตุผลท่ีสร้าง
โรงเรียนนี้เพราะเป็นท้องถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญและการคมนาคมไม่สะดวกความมุ่งหมายใน
การสร้างโรงเรียนนี้ เนื่องจากพื้นท่ีของโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดต ารวจชายแดนท่ี 704 
ซึ่ง ร.ต.อ ช้ืน เพชรสุวรรณ เป็นผู้บังคับหมวดได้พิจารณาเห็นว่าพื้นท่ีนี้ยังมีนักเรียนท่ีไม่รู้หนังสือไทย
อยู่เป็นจ านวนมากและอยู่ห่างไกลโรงเรียนอื่น เด็กไม่สามารถเดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนอื่นได้ จึง
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาให้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้จัดต ารวจชายแดนท่ี 704 
เข้าท าการสอน 2 นาย คือ ส.ต.อ ร าเพย สุวรรณเสวก และพลฯสุดใจ ทองพันทาเริ่มท าการสอนเด็กท่ี
ไม่รู้หนังสือเลยจนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2511 ผู้ก ากับต ารวจชายแดนเขต 7 ได้
มอบโอนโรงเรียนบ้านห้วยผากให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี มีอาคารเรียนแบบองค์การ 003 จ านวน 3 ห้องเรียน บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 
จ านวน 1 หลัง และได้จัดครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จ านวน  2 คน คือ นายสุวัฒน์ 
อ ามฤคโชคอ านวย และนายวิเชียร แซ่อิ้ว มาท าการสอนเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2511 ปัจจุบันโรงเรียน
บ้านห้วยผาก มีนายรุ่ง สว่างเกตุ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีครูและบุคลากรรวมท้ังส้ิน 
14  คน 

5. โรงเรียนสินแร่สยำม    
     โรงเรียนสินแร่สยาม  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลสวนผ้ึง  อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อต้ังเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบันเปิดท าการสอนต้ังแต่
ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1- อนุบาล 2  จ านวน 98 คนและระดับประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 จ านวน 354 คน ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 452 คน  จ านวนครู 16 คน 
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ผู้บริหาร 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ครูเด็กพิเศษเรียนร่วม  1  คน นักการภารโรง 1 คน แม่ครัว 1 คน  
มีอาคารเรียนถาวรจ านวน 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลังอาคารอเนกประสงค์ 1หลัง บ้านพักครูชนิด
เรือนแถว 2 หน่วย 1 หลัง บ้านพักครูเด่ียว  2 หลัง บ้านพักครู 2 ห้อง 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 
1 หลัง 
 โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภาพเกรดเอของอ าเภอสวนผ้ึง  เมื่อ ปีพ.ศ. 2542 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” และในปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นอกจากนี้ยังมีช่ือเสียงเป็นโรงเรียนผู้น าเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ โดยการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์เป็นท่ีรู้จักของสาธารณชนท่ัวไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
จวบจนถึงปัจจุบันได้ผ่านการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554และได้รับรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจ าปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ
อนุบาลถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 354 คน มีครู และบุคลากรท้ังส้ิน 19 
คน50 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
50ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด           

สพป. ราชบุรี เขต 1, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://data.bopp-
obec.info/emis/school.php?Area_CODE=7001 
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งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งำนวิจัยในประเทศ 
ทิวา วรโยธา ศึกษาเรื่องสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเมื่อจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ดโดยรวมมีสภาพการจัดการความรู้อยู่
ในระดับมาก51 

สุนิตา สุบินยัง ศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศกับกรจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก การจัดการความรู้ ใน
สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การเข้าถึงความรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปได้ว่าระบบ
สารสนเทศกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ.0552 

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค ได้ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของสภาพการจัดการความรู้ของ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
โดยปัญหาเกิดจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ คน  การจัดการความรู้องค์กร   การเรียนรู้และเทคโนโลยี  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้คือ  ด้านองค์กรควรมีการสนับสนุนในต่างต่าง ๆ เช่น  
งบประมาณ การมีพื้นท่ี เวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ด้านการจัดการความรู้ควรมีการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน   ด้านการเรียนรู้

                                                             
51 ทิวา  วรโยธา, “สภำพกำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำร้อยเอ็ด”(วิยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด,2551),บทคัดย่อ. 

52 สุนิตา  สุบินยัง, “ระบบสำรสนเทศกับกำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),บทคัดย่อ. 
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ควรมีการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการ เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และด้านคนควรให้
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ในโรงเรียน53 

อทิต พลจันทึก ได้ศึกษาการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ระดับประสิทธิผลด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้กับประสิทธิผลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก และ4) การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลด้านการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ท านายการมีประสิทธิผลด้านการศึกษาจาก
ความสามารถในการผลิตผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ
ทางบวกของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา54 

ศิรินันต์ เพชรแอน  ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับมัชฌิมาเลขคณะจากมาไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการความรู้ด้านการ
สร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การ
จัดการความรู้ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ การจัดการความรู้
ด้านการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ 2. แนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ควรด าเนินการดังนี้ 1) ส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 2) แนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่
บุคลากรอย่างท่ัวถึง และชัดเจน 3) ร่วมมือพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่อง 4) สนับสนุนการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงานด้วยวิธีต่างๆ 5) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงเรียน 6) สร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน 7) ปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคคลากร55 

                                                             
53 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, “สภำพกำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำในเขตภูมิภำคตะวันตก”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2555),บทคัดย่อ. 

54 อทิต พลจันทึก, “กำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้ำนกำรศึกษำของกรมยุทธ
ศึกษำทหำรอำกำศ" (วิทยานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2556),บทคัดย่อ. 

55 ศิรินันต์ เพชรแอน, “กำรจัดกำรควำมรู้ในโรงเรียนวัดสำมง่ำม(คงทองนุสรณ์)”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557),บทคัดย่อ. 
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ธงชัย ศรีกัมพล ได้ศึกษา สภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก คือ
ด้านการแบ่งปันความรู้ ส่วนด้านวิสัยทัศน์ทางความรู้ และด้านการสร้างคลังความรู้ มีการจัดการความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังหมด โดยเพศหญิงมีการ
จัดการความรู้ในโรงเรียนมากกว่าเพศชาย ผู้ท่ีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมีการจัดการความรู้ในโรงเรียนมากกว่า
ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 40 ปี ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีการจัดการความรู้ในโรงเรียนมากกว่าผู้
ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 15 ปีขึ้นไป มีการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 15 ปี ส่วนเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง
พบว่า ไม่แตกต่างกัน56 

 
งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

วิลดา (Wilda) ศึกษาการจัดการความรู้และการใช้ความรู้ในบริบท พบว่าการบริหารการ
เปล่ียนแปลงมีการก าหนดการจัดการความรู้ประเภทต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงๆธุรกิจ 
ปรับเปล่ียนปรับปรุงองค์กร กฎระเบียบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กร ซึ่งเกิดจากการก าหนดความส าเร็จร่วมกัน ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ และผู้มีประสบการณ์ การร่วมมือ
กันไม่ก่อให้เกิดช่องว่างของการท างาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาต่างๆร่วมกัน มีการก าหน
อนาคตร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง และการบรรลุผลในการปฏิบัติงานตามท่ี
ต้องการร่วมกัน57 

                                                             
56 ธงชัย ศรีกัมพล “สภำพกำรจัดกำรควำมรู้ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27 ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2557),
บทคัดย่อ. 

57 Wilda B. Newman, “Knowledge Management Research and End User 
Work Environment 2010” [online], accessed 14 June 2017, Available from 
http://forge.fh-potsdam.de 
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กลิคแมน (Gilckman) ศึกษาส่ิงท่ีปฏิบัติในด้านการจัดการความรู้ในวงการศึกษา พบว่า
แนวทางการปฏิบัติสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้ และสามารถปรับปรุงได้โดยพยายามหล่อหลอม
วัฒนธรรมของความร่วมมือและมีการปฏิสัมพันธ์ภายในและระหว่างโรงเรียนต่างๆหรือกลุ่มครูและ
การพยายามท่ีจะจัดการความรู้ในการท างานอย่างเป็นระบบให้เครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
ตรวจสอบและปฏิบัติงานของเขตการศึกษาในการปฏิบัติการจัดการความรู้ในการท างาน58 

ไมจา (Maija) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของประเทศฟินแลนด์ พบว่าองค์กรช้ันน าของ
ฟินแลนด์ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จมีการด าเนินการดังนี้ 1)ศูนย์กลางของความ
ร่วมมือ ของการพัฒนานโยบาย การวางแผนเป็นหน้าท่ีของกระทรวง 2)วิเคราะห์บทบาทของ
กระทรวงในการบริหารงานให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน 3)สร้างความไว้ใจแก่ประชาชนพลเรือนผู้รับริ
การเพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ โดยผู้น าของประเทศได้ก าหนดแนวทางปฏิรูป
การพัฒนานโยบายการวางแผนเป็นหน้าท่ีของกระทรวง 4)วิเคราะห์บทบาทของกระทรวงในการ
บริหารงานให้เกิดความไว้วางใจตอกัน 5)สร้างความไว้ใจแก่ประชาชนพลเรือน ผู้รับบริการเพื่อเป็น
พลังในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะโดยผู้น าของของประเทศได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ ก าหนดรูปแบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์สาธารณะมีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมโดย
รัฐบาลส่งเสริมและให้ความรู้อย่าเป็นระบบและเต็มตามศักยภาพของบุคคลและได้ท าการแพร่ความรู้
ถึงเป้าหมายของการปฏิรูป เพื่อก่อให้เกิดความรวมมือในการปฏิบัติและบรรลุผลท่ีก าหนดไว้59 

แอนน์ (Anne) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ต่อผลส าเร็จการประกอบธุรกิจ พบว่าการจัดกา
ความรู้และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาขององค์กรจะท าให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสใน
กฎ ระเบียบ มีผลต่อความเช่ือมั่น การเตรียมการ การร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆท่ีก าหนด 
ช้ีให้เห็นถึงการยอมรับในคุณค่าของการบริหารจัดการท่ีถูกต้องถ้าผู้บริหารขาดทักษะและไหวพริบจะ
ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงระดับการจัดการความรู้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ไม่ยุ่งยาก การน าความรู้ไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนา พฤติกรรมการท างานท่ี
เหมาะสมกับหน้าท่ี และมีทักษะในการท างานตามท่ีต้องการ การพัฒนาความรู้ช่วยให้เกิดความเข้าใจ 

                                                             
58 Dan Glickman, “Knowledge seeking practices of healthcare leaders in 

learning organization”.(The University of British Columbia (Canada)) [online], 
accessed 14 June 2017, Available from http://proquest.umi.com,2011) 

59 Jussilainen Maija,c at The Finnish Government [online], accessed 16 June 
2017, Available from http://www.oecd.org/dataoecd/25/13/2495701.pdf 
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เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเพื่อความส าเร็จและบรรลุผลในการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้60 

เซง (Zheng) ได้ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้และประสิทธิภาพขององค์กร พบว่าวัฒนธรรมโครงสร้างและกลยุทธ์
ขององค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้กลยุทธ์เชิงองค์กรมี
ผลกระทบน้อยประสิทธิภาพในการจัดการความรู้และวัฒนธรรมมีผลกระทบปานกลาง ต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันในเชิงปฏิบัติฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้และความรู้เข้ากับการปฏิรูปโดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์กร
ในความพยายามในการจัดการความรู้ต่อไป61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
60 Morris Anne, Knowledge Management:Employment for is graduates 

Government [online], accessed 16 June 2017, Available from [a.morris@lboro.ac.uk] 
61 Vincent W. Zheng. “The impact of organizational culture,structure,and 

strategy on Knowledge Management effectivaness and organizational 
effectivaness”(University of Minnesota), [online], accessed 16 June 2017, Available 
from http://proquest.umi.com,2011 
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สรุป… 
 
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นท าให้เกิดผลดีและมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันออกไปท าให้ได้ข้อสรุปคือ การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
7) การเรียนรู้ สรุปได้ว่าผลการศึกษาในประเทศ พบว่ามีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้จากแหล่ง
ต่างๆและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นมีการแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและชัดเจน
และร่วมมือพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่องให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงาน
ด้วยวิธีต่างๆโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศ
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียนและปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลากรและ
เป็นกระบวนการท่ีหมุนเวียนท าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและท าให้
กระบวนการจัดการความรู้เกิดข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)

การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยประชากรของการวิจัยคือโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึ ง 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 แห่ง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครู 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมี
ระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดแนวทางและรายละเอียดต่างๆ
ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงการก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงร่ำงงำนวิจัย 
 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากเอกสาร ข้อมูลทางสถิติ รายงานและบทความต่างๆ 
พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงร่างการ
วิจัย และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือ น าเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีก าหนดเป็นตัวอย่างในการวิจัย น า
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบคงวามสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรำยงำนผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบ อภิปรายผล  น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมการ
ค้นคว้าอิสระ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัว
แปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ี
ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
แผนแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง ( the one shot,non-
experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 
  
   
 
   

เมื่อ  S  หมายถึง  ประชากร 
   X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา  
   O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 
 
 
 

O 
 

S   X 
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ประชำกรและผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีจ านวน 5 แห่ง

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 คน และครู 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย 
ตารางท่ี  1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 

ท่ี โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและ
รองหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ 

ครู รวม 

1 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 
(แกละประชานุกูล) 

1 2 3 6 

2 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1 2 3 6 
3 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1 2 3 6 
4 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 2 3 6 
5 โรงเรียนสินแร่สยาม 1 2 3 6 

รวม 5 10 15 30 
 

ตัวแปรที่ศึกษำ  
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ต่อแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันและประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 
2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรีตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ประกอบไปด้วย 7 
ขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 การบ่งช้ีความรู้ หมายถึง การค้นหาแหล่งความรู้ในองค์การและนอกองค์การท่ีมี
ผู้เกี่ยวข้องหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
การบันทึกลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน อยู่ท่ีใครหรือความรู้ท่ีองค์การจ าเป็นต้องมีและ
มีการประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีต้องน าความรู้มาใช้ 
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  2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีอยู่
กระจัดกระจายมารวมไว้โดยบุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียนมา
ใช้ในการท าเอกสารคู่มือและบทเรียนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้
ของผู้ใช้ การสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้เพื่อต่อ
ยอดและเพื่อให้องค์การมีความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

2.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจัดความรู้ให้เป็นระบบโดย 
บุคลากรมีการส่ือสารให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในโรงเรียนเพื่อจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่าย และการค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็วและการแบ่งชนิดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
หรือประเภทความรู้โดยค านึงว่าผู้ใช้น าไปใช้และลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่ง
ตามความช านาญหรือความเช่ียวชาญของบุคลากร โดยมีการส่ือสารให้ความรู้ร่วมกันพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

2.4 การประมวลและกล่ันกรองความรู้ หมายถึง บุคลากรมีการประมวลความรู้ให้ 
อยู่ในรูปแบบตามาตรฐานท่ีก าหนดและภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้และในรูปแบบของ
เอกสารต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นหาและใช้ภาษาความหมายของค า
ต่างๆให้เหมือนกันท้ังโรงเรียนโดยให้มีความ เท่ียงตรง ปรับปรุงความรู้ให้ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้อง
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน 

2.5 การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การจัดเก็บและกระจายความรู้เพื่อให้ผู้อื่นได้ 
ใช้ประโยชน์โดยบุคลากรภายในโรงเรียนมีการป้อนความรู้ เป็นการส่งข้อมูล ความรู้ให้ผู้รับ เช่น การ
ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ แนะน าเกี่ยวกับความรู้
ข่าวสารต่างๆท่ีทันต่อเหตุการณ์ และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้การท่ีผู้รับสามารถเลือกหรือรับใช้แต่
เฉพาะข้อมูล ความรู้ท่ีต้องการ  

2.6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึง การแบ่งปันความรู้โดยวิธีต่างๆ เช่น  
บุคลากรมีการสอนงานการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันละกันมีการมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การ
ประชุมสัมมนา จัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และมีการแบ่งปัน
ความรู้เพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 

2.7 การเรียนรู้ หมายถึง บุคลากรเกิดการเรียนรู้สังเกตได้จากความสามารถในการ
ท างานท่ีดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้งน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาใน
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งานได้ดีขึ้นและเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การท่ีมีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นและ
น าไปสู่การท าให้องค์การมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น62 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันและประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามท่ีก าหนดตัวเลือกไว้ให้เลือก (forced choice) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง แบบสอบถามใน
ตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s five 
rating scales)63 โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับ
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4  คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1  หมายถึง  การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดโดยท าการสัมภาษณ์ท้ังหมด 5 คน

                                                             
62 ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ ก ,พ.ร.คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้โครงการ ,

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา,2552(,34 

 63 Rensis Likert, “The Method of Constucting and Attitude Scale,” Readings in 
Attitude Theory and Measurement, ed. Martin Fishbein, (New York : John Wiley & 
Sons, 1967), 90 – 95. 
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ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการณ์ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1  คน และครู 1 
คน 
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. แบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาการ 
ค้นคว้าอิสระเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวแปรและขอบเขตท่ีก าหนด 

ขั้ นตอน ท่ี2 ตรวจสอบความ เ ท่ียงตรง เ ชิ ง เนื้ อหา ( content validity)  ของ
แบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของ 
โรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ขั้นตอนท่ี 1 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับต่ าท่ีสุด 
เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ในแต่ละด้านมาสร้างเป็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 น าข้อค าถามปรึกษาอาจารย์การค้นคว้าอิสระและแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน รองวิชาการ 1  คน 
และข้าราชการครู 1 คน 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือ ถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี  
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือส่งถึงในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล และติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 
คืนจากโรงเรียน 
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4. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาบริหารการศึกษา เพื่อท าหนังสือขอ 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและครู 

5. ใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ใน 
โรงเรียนต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อ
ได้รับแบบสอบถามคืนแล้วผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
 4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 5. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับข้ันตอน 
โดยใช้ค่าทางสถิติดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%) 

 2. วิเคราะห์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best)64 มี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึง จังหวัด 
ราชบุรีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับมาก 

                                                             

 64John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 
1977), 174.  
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัด 
ราชบุรีใช้ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis)  
 

สรุป… 
วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทราบ 1) การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  2) แนวทางการพัฒนาการ
จัดการความรู้ในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยประชากรของการวิจัยคือสถานศึกษาใน
ต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 5 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 คน 
และครู 3 คน จ านวนท้ังส้ิน  30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(ก.พ.ร) 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 2)การสร้าง
และแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้(Knowledge Codification and 
Refinement) 5) การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
(Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู้ (Learning) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี (f) ร้อย

ละ (%) ค่ามัฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)และการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) จากการสัมภาษณ์ 
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บทที่ 4 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย       

เรื่อง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวดราชบุรี ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ

ประชากรประกอบด้วย โรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีจ านวน  5 แห่ง ก าหนดผู้ให้ข้อมูล

โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองหัวหน้า

ฝ่ายวิชาการ 2 คน และครู 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบท้ัง 

30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยายจ าแนกเป็น 3 

ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีจ านวน 5 แห่ง 
คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2 คน และครู 3 
คน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน และ
ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน โดยใช้หาค่าความถี่ ( f) และค่าร้อยละ (%) ดัง
รายละเอียดในดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม      

ข้อท่ี สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

   - ชาย 
   - หญิง 

 
11 
19 

 
36.67 
63.33 

รวม 30 100.00 
2 อายุ 

   - น้อยกว่า 30 ปี 
   - 30-40 ปี 
   - 41-50 ปี 
   - 51 ปี ขึ้นไป 

 
9 
8 
8 
5 

 
30.00 
26.67 
26.67 
16.67 

รวม 30 100.00 
3 วุฒิการศึกษา 

   - ปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท 

 
22 
8 
 

 
73.33 
26.67 

รวม 30 100.00 
4 ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 

   - อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาการณ์ในต าแหน่ง     
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   - หัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   - ครู 

 
 
5 
10 
15 

 
 

16.67 
33.33 
50.00 

รวม 30 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 

   - น้อยกว่า 5 ปี 
   - 5-15 ปี 
   - 16-25 ปี 
   - 26 ปี ขึ้นไป 

 
12 
10 
3 
5 

 
40.00 
33.33 
10.00 
16.67 

รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คนส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 เป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มากท่ีสุด
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุ 30-40 ปี และอายุ 14-50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.67 และน้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 วุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองมาคือวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบันเป็นข้าราชการครูมากท่ีสุดจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือหัวหน้าฝ่ายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจ าวนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.67 
ส่วนประสบการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 และประสบการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 16-25 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวยผึ้งจังหวัดราชบุรี 
 ในการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ว่าอยู่ระดับใด 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง โดยภาพรวมผู้วิจัยวิเคราะห์

จากค่ามัชชิฌเลขคณิต () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบล
สวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ได้ผลรายละเอียด
ในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการจัดการความรู้ของโรงเรียนใน
ต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 

                (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

 
การจัดการความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 การบ่งช้ีความรู้  4.18 0.54 มาก 
2 การสร้างและแสวงหาความรู้  4.32 0.39 มาก 
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  4.35 0.41 มาก 
4 การประมวลและกล่ันกรองความรู ้ 4.22 0.52 มาก 
5 การเข้าถึงความรู้  4.28 0.40 มาก 
6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  4.36  0.40 มาก 
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ตารางท่ี 3 ค่ามัชชิฌเลขคณิต () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม (ต่อ) 

(N=30) 

ด้าน
ท่ี 

 
การจัดการความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

7 การเรียนรู ้  4.39 0.33 มาก 
ภาพรวม 4.30 0.78 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบนสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, 𝜎 = 0.78) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชชิฌเลขคณิตจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ ได้แก่ การเรียนรู้ ( = 4.39, 𝜎 = 0.33) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้( = 

4.36, 𝜎 = 0.40) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ( = 4.35, 𝜎 = 0.41) การสร้างและแสวงหา

ความรู้ ( = 4.32, 𝜎 = 0.39) การเข้าถึงความรู้( = 4.28, 𝜎 = 0.40) การประมวลและกล่ันกรอง

ความรู้ ( = 4.22, 𝜎 = 0.52) และการบ่งช้ีความรู้ ( = 4.18, 𝜎 = 0.54) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.54 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีในแต่ละด้าน 
ได้แก่   การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้ ผลตามรายละเอียดใน
ตารางท่ี 5-11 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการบ่งช้ีความรู้ 

   (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

 
การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.13 0.73 มาก 

2 บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบความรู้ท่ี
มีอยู่ในโรงเรียน เช่นการบันทึกลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน 

4.23 0.86 มาก 

3 บุคลากรร่วมประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความรู้ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

4.17 0.34 มาก 

รวม 4.18 0.54 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีด้านการ

บ่งช้ีความรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.18, 𝜎 = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าการจัดการ

ความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชชิฌเลข

คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบความรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน เช่นการบันทึก

ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน( = 4.23, 𝜎 = 0.86) บุคลากรร่วมประชุมวิเคราะห์

เกี่ยวกับความรู้ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ( = 4.17, 𝜎 = 0.34) บุคลากรมีการค้นหา

แหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน ( = 4.13, 𝜎 = 0.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่า อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.86 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

(N=30) 

ด้าน
ท่ี 

การจัดการความรู้ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรมีรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ
ท่ีอยู่กระจัดกระจายมาเก็บไว้ให้เป็น
ระเบียบเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน 

4.33 0.75 มาก 

2 บุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ท่ีอยู่
ภายในและภายนอกของโรงเรียนมาใช้ใน
การท าเอกสารคู่มือและบทเรียน 

4.37 0.76 มาก 

3 บุคลากรมีการสร้างความรู้และพัฒนา

ความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมเพื่อพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพ 

4.26 0.74 มาก 

รวม 4.32 0.87 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการ

สร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.32 , 𝜎 = 0.87 ) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย
เรียงล าดับค่ามัชชิฌเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ บุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ท่ีอยู่ภายใน

และภายนอกของโรงเรียนมาใช้ในการท าเอกสารคู่มือและบทเรียน ( = 4.37 , 𝜎 = 0.76 ) 
บุคลากรมีรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีอยู่กระจัดกระจายมาเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อประโยชน์

ในการใช้งาน ( = 4.33 ,  𝜎 = 0. 75) บุคลากรมีการสร้างความรู้และพัฒนาความรู้ขึ้นจากความรู้

เดิมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ( = 4.26, 𝜎 = 0. 74) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.75 มีการกระจายของข้อมูลน้อยแสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

         (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

การจัดการความรู้ด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรมีการส่ือสารให้ความส าคัญใน
การจัดเก็บความรู้ในโรงเรียน 

4.13 0.86 มาก 

2 บุคลากรจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการน ามาใช้ได้ง่าย
และรวดเร็ว 

       4.36 0.72 มาก 

3 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็น

หมวดหมู่ชัดเจนตามลักษณะงาน 

4.43 0.73 มาก 

4 บุคลากรมีการให้ความรู้ร่วมกันพัฒนา

อย่าง ต่อเนื่ อง เพื่ อ ให้ เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

4.46 0.68 มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 
 
  จากตารางท่ี 6 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการ

จัดการความรู้ให้เป็นระบบอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , 𝜎 = 0.41 ) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ บุคลากรมีการ

ให้ความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ( = 4.46 ,  𝜎 = 0.68)  

โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามลักษณะงาน( = 4.43 , 𝜎 = 0.73)  

บุคลากรจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว( = 4.36 

, 𝜎 = 0.72) บุคลากรมีการส่ือสารให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในโรงเรียน( = 4.13, 𝜎 = 
0.86) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.68 – 0.86 มีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

         (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

การจัดการความรู้ด้านการประมวลและ
กล่ันกรองความรู ้

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

4.13 0.86 มาก 

2 บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและ
การใช้ภาษาเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

4.17 0.83 มาก 

3 บุคลกรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุง

ความรู้ให้ทันสมัย 

 

4.33 0.84 มาก 

4 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรมาประมวลความรู้ เป็น

ฐานข้อมูล 

4.23 0.90 มาก 

รวม 4.22 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีด้านการ

จัดการความรู้ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.22 , 𝜎 = 0.52 ) เมื่อ

พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้านการ

ประมวลและกล่ันกรองความรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อยได้ดังนี้ บุคลกรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย( = 4.33 , 𝜎 = 0.84) โรงเรียน

น าความรู้จากการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประมวลความรู้เป็นฐานข้อมูล ( = 4.23 , 𝜎 = 0.90) 

บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานของโรงเรียน( = 4.17 , 
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𝜎 = 0.83) บุคลากรน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานท่ีก าหนด( = 4.13 , 𝜎 = 0.86) 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 – 0.90 มีการกระจายของ

ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต(μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการเข้าถึงความรู้ 

            (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

 
การจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 โรงเรียนมีวธิีการจัดเก็บเอกสารและ
กระจายความรู้ต่อบุคลากรในโรงเรียน 

4.16 0.79 มาก 

2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ใหม่ให้บุคลากรได้รับรู้ 

4.33 0.84 มาก 

3 โ ร ง เ รี ยนสามารถ เข้ า ถึ ง คว ามรู้ ไ ด้

หลากหลาย 

4.23 0.86 มาก 

4 โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่

บุคคลอย่างชัดเจน 

4.36 0.85 มาก 

รวม 4.28 0.40 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการ

เข้าถึงความรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.28 , 𝜎 =0.40) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้านการความรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคคล

อย่างชัดเจน ( = 4.36 , 𝜎 =0.85) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใหม่ให้บุคลากรได้รับรู้

( = 4.33 , 𝜎 =0.84) โรงเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย  ( = 4.23 , 𝜎 =0.86) 

โรงเรียนมีวิธีการจัดเก็บเอกสารและกระจายความรู้ต่อบุคลากรในโรงเรียน  ( = 4.16 , 𝜎 =0.79) 
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ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.79 – 0.86 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต(μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ)และการจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
            (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

การจัดการความรู้ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นโดย
การสอนงานซึ่งกันและกัน 

4.13 0.82 มาก 

2 บุคลากรแลกเปล่ียนความรู้โดยการ
สับเปล่ียนงานและจัดท าเอกสาร
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 

4.23 0.86 มาก 

3 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก

มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.33 0.80 มาก 

4 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ

อบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

4.56 0.57 มากท่ีสุด 

5 บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

4.53 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.40 มาก 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการ

แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.36 , 𝜎 =0.40) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ 
พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความ
รู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

( = 4.56 , 𝜎 =0.57) บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ( = 4.53 , 𝜎 =0.69) โรงเรียนมี



  64 

การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ( = 4.33 , 𝜎 =0.80) บุคลากรแลกเปล่ียน

ความรู้โดยการสับเปล่ียนงานและจัดท าเอกสารแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ( = 4.23 , 𝜎 =0.86) 

บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ สู่ ผู้อื่นโดยการสอนงานซึ่งกันและกัน  ( = 4.13 , 𝜎 =0.82) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.69 – 0.86 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การจัดการความรู้ในโรงเรียนต าบล
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้านการเรียนรู้ 
            (N=30) 

ด้าน
ท่ี 

 
การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ 

ค่ามัชชิฌเลข
คณิต  

() 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(𝜎) 

 
ระดับ 

1 บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะน าความรู้ไป
พัฒนาตนเองและผู้อื่น 

4.57 0.63 มากท่ีสุด 

2 บุคลากรน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
โรงเรียน 

4.23 0.63 มาก 

3 โรงเรียนน าความรู้ไปใช้พัฒนางานด้าน

ต่างๆ 

 

4.43 0.72 มาก 

4 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมาประมวลความรู้เป็น
ฐานข้อมูล 

4.33 0.75 มาก 

รวม 4.39 0.33 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด้าน

การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.39 , 𝜎 =0.33) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และ
ระดับ 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะน า

ความรู้ไปพัฒนาตนเองและผู้อื่น( = 4.57 , 𝜎 =0.63) โรงเรียนน าความรู้ไปใช้พัฒนางานด้านต่างๆ
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( = 4.43 , 𝜎 =0.72) โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประมวลความรู้เป็น

ฐานข้อมูล( = 4.33 , 𝜎 =0.75) บุคลากรน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโรงเรียน ( =   4.23 , 𝜎 
=0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.63 - 0.75  มีการ
กระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี ด้านการบ่งช้ีความรู้เป็นตัวแปรท่ีค่ามัชชิฌเลขคณิตน้อยท่ีสุด จึงน ามาท าการสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน รอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1  คน และครู 1 คน คน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรควรไดรับการพัฒนาการวิเคราะหแหลงความรูท่ีมีอยูภายในและภายนอก 
โรงเรียนใหสัมพันธกัน และให้มีสวนรวมในการวิเคราะหความรูโดยการประชุมหารือเกี่ยวกับ สภาพ
ปัญหาปัจจุบัน จุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค เพื่อก าหนดแนวทางการ พัฒนาองคกรและสงเส
ริมใหมีการตัดสินใจ  รวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนและการจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานใน
หน่วยงานมีทัศนะคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนมีความรักความภูมิใจต่อหน่วยงาน มีความ
ใฝ่รู้กระตือรือร้นและมีความสามารถในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข 

2. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาการน าความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน า 
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่บุคลากรภายในโรงเรียนด้วยกันโดยมี
การสอนงานและถ่ายทอดความรู้สู่กันและกันโดยมีการท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเก็บไว้เป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาทางด้านการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและเพื่อพัฒนาตนเองและการท างานให้มีเป้าหมายในการท างานและมี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ในการ
น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาทางด้านการท างานและด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 

3. สถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาโดยการน าความรู้มาจัดท าเป็นรูปแบบตามมาตรฐาน  
ควรร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันแก้ปัญหา ช่วยกันปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของ
บุคากรในสถานศึกษาเพื่อให้การท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ทันสมัยตลอดเวลา  และ 
โรงเรียนควรน าความรูจากการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประมวลความรู เพื่อเปนฐานขอมูลโดย
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการเก็บข้อมูลความรู้ของสถานศึกษาและครูมี
ความสามารถในการเก็บข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น ในแฟ้มพัฒนางาน ต าราเรียน การลงใน
วารสาร และจดหมายข่าวเป็นต้น    

4. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นโดยการแลกเปล่ียนงานซึ่งกันและ 
กันโดยท าการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่องานต่อการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป หรือใช้ระบบพี่เล่ียง มีการ
นิเทศติดตามงานของบุคลากรอยู่เสมอส่วนบรรยากาศการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาต้ังอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกและบรรยากาศ
การท างานภายในสถานศึกษามีลักษณะเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าการเคารพเช่ือฟัง  

5. บุคลากรควรมีทักษะในการเรียนรู้คิดท าส่ิงใหม่ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ตลอดจนมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนนุและแลกเปล่ียนเรียนรู้มีการเผยแพร่ความรู้ให้คน
ในองค์กรสามรถเข้าถึงความรู้ได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการด าเนินงานและรับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การอบรม การสาธิต การวิจัยในช้ันเรียน 
การระดมความเห็น การสนทนา เป็นต้นและผู้บริหารสนับสนุนให้ครูมีการสร้างความรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

6. บุคลากรในสถานศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสามารถและมุ่งมั่นท่ี 
จะพัฒนาการจัดการความรู้ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้พัฒนา
ตนเองและเอื้ออ านวยให้บุคลากรภายในสถานศึกษาพัฒนาไปด้วยโดยบุคลากรสามารถน าความรู้
ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจัดให้ครูท่ีมีความรู้
และทักษะเป็นการเฉพาะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นั้นๆ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและรายช่ือสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามของการวิจัย 
เรื่อง 

การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
   

 
ค ำอธิบำยในกำรตอบแบบสอบถำม 
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ 
วิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่ายิ่ง
ต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อค าถามตามความเป็นจริง 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผ้ึง 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรในโรงเรียนต าบลสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่าย 2 คน 
ข้าราชการครู 3 คน 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
ช่วย 

ให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 

 
นางสาวกิ่งแก้ว   ประเทืองผล 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถำมกำรวิจัย 
เร่ือง  

กำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนในต ำบลสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 

ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  
ตอนที่ 2 กำรจัดกำรควำมรู้ในโรงเรียนต ำบลสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับ 1 หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 

ข้อ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

    (  ) ชาย 
    (  ) หญิง 

2.  อายุ 
    (  ) ต่ ากว่า 30 ปี 
    (  ) 30-40 ปี 
    (  ) 41-50 ปี 
    (  ) 51 ปี ขึ้นไป 

3.  วุฒิการศึกษา 
    (  ) ปริญญาตรี 
    (  ) ปริญญาโท 
    (  ) ปริญญาเอก 

4.  ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 
    (  ) ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    (  ) หัวหน้าฝ่าย 
    (  ) ข้าราชการครู  

5.  ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 
    (  ) น้อยกว่า 5 ปี 
    (  ) 5-15 ปี 
    (  ) 16-25 ปี 
    (  ) 26 ปี ขึ้นไป 
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ระดับ 3 หมายถึง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

ควำมคิดเห็น 
 

1 
 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

กำรบ่งช้ีควำมรู้ 
1 

 
บุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ ท่ีมีอยู่

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

     

2 
 

บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบความรู้ท่ีมี

อยู่ในโรงเรียน เช่นการบันทึกลายลักษณ์

อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน 

     

3 
 

บุคลากรร่วมประชุมวิ เคราะห์ เกี่ยวกับ

ความรู้ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 

     

กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
4 บุคลากรมีรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆท่ี

อยู่กระจัดกระจายมาเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ

เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน 

     

5 
 

บุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ ท่ีอยู่

ภายในและภายนอกของโรงเรียนมาใช้ใน

การท าเอกสารคู่มือและบทเรียน 

     

6 
 

 

บุคลากรมีการสร้ างความรู้ และพัฒนา

ความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ 
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กำรจัดกำรควำมรู้ 

ควำมคิดเห็น 
 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
8 บุคลากรมีการส่ือสารให้ความส าคัญในการ

จัดเก็บความรู้ในโรงเรียน 

     

9 
 

บุคลากรจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่

ละฝ่าย เพื่อเป็นการน ามาใช้ได้ง่าย 

     

10 
 

 

โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ เป็น

หมวดหมู่ชัดเจนตามลักษณะงาน 

     

11 
 

 

บุคลากรมีการให้ความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

ประมวนและกลั่นกรองควำมรู้ 

12 
 

 

บุคลากรน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

     

13 
 

บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและการใช้

ภาษาเพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานของโรงเรียน 

     

14 
 

 

บุคลกรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุง

ความรู้ให้ทันสมัย 

 

     

15 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมาประมวลความรู้เป็นฐานข้อมูล 
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กำรจัดกำรควำมรู้ 
 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
16 
 

โรงเรียนมีวิธีการจัดเก็บเอกสารและกระจาย

ความรู้ต่อบุคลากรในโรงเรียน 

     

17 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้

ใหม่ให้บุคลากรได้รับรู้ 

     

18 โรงเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย      

19 โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่

บุคคลอย่างชัดเจน 

     

กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
20 
 

บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้อื่นโดย

การสอนงานซึ่งกันและกัน 

     

21 บุ คลากรแลก เป ล่ี ยนคว ามรู้ โ ดยการ

สับเปล่ียนงานและจัดท าเอกสารแลกเปล่ียน

ซึ่งกันและกัน 

     

22 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา

ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

23 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

     

24 บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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กำรจัดกำรควำมรู้ 

ควำมคิดเห็น 
 

1 
 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

กำรเรียนรู้ 
25 

 

 

บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะน าความรู้ไป

พัฒนาตนเองและผู้อื่น 

     

26 
 

บุคลากรน าความรู้ ไ ป ใ ช้แก้ปัญหาใน

โรงเรียน 

     

27 
 

 

โรงเรียนน าความรู้ไปใช้พัฒนางานด้าน

ต่างๆ 

 

     

28 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมาประมวลความรู้เป็นฐานข้อมูล 
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ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในโรงเรียนต ำบลสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 
 
 ..................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 

ขอบคุณในการให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อการวิจัย มา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวกิ่งแก้ว  ประเทืองผล 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกิ่งแก้ว  ประเทืองผล 
วัน เดือน ปี เกิด 4 ตุลาคม 2533 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2557  ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ.2558   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/1 ม. 9 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   
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