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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจัดการความรูใ้นสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษานคราราชสมีา เขต 7 3) พฒันาแนวทางการจัดการความรูใ้นสถานศึกษา สังกดัสำานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 7 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา, 
หวัหนา้กลุม่บรหิารงานวชิาการ, ครผููร้บัผดิชอบในการดำาเนนิการจัดการความรู้สังกดั สำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำานวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 7 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การดำาเนินการวิจัยจำาแนกออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาศึกษาองค์ประกอบและ
ตวับง่ช้ีของการจัดการความรู้ในสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา 
เขต 7 ระยะที่ 2 สภาพศึกษาสภาพปจัจบุันและสภาพทีพ่ึงประสงค์ของการจดัการความรูใ้นสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราราชสีมา เขต 7 ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการ
จัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความรู้ 2) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้

2. สภาพปัจจุบันการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
นครราชสีมาเขต 7 โดยรวมการดำาเนินการอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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3. การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีาเขต 7 ซึง่สรปุผลการวเิคราะหก์ารสมัภาษณแ์ละการดรูอ่งรอยการจดัการความ
รู ้(Knowledge Management) ของโรงเรยีนสามารถวเิคราะหก์ารสมัภาษณแ์ละการศกึษาดรูอ่งรอยการ
จัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารและ
คณะครู 2) สร้างทีมสร้างแรงจูงใจและจิตสำานึกในการทำางานร่วมกัน 3) ศึกษาบริบทโรงเรียนและสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์4) กำาหนดทศิทางเป้าหมายในการพฒันาการจดัการความรู ้5) สรา้งวิสยั
ทัศน์การจัดการความรู้ 6) จัดทำาแผนและกิจกรรมพัฒนาความรู้และศึกษาดูงาน 7) สรุปทบทวนแผน
และกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้ 8) สร้างตัวชี้วัดความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 9) ดำาเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ที่ร่วมกำาหนด 10) ปรับปรุงการดำาเนินงานทุกระยะทั้งบุคคลและโรงเรียน 11) ประเมิน
กระบวนการจดัการความรูใ้นการพฒันาการจัดการความรู ้12) ยกระดบัองคค์วามรูใ้นประเดน็ทีน่า่สนใจ
ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
13) การประเมินกระบวนการการจัดการความรู้ 14) ร่วมสรุปและสะท้อนทั้งระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน 15) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียน โดยจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน

คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้ การพัฒนาแนวทาง 

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the component and indicator of 
knowledge management for school in NaKhon Ratchasima Office of Primary Educational 
Service Area 7 2) to study the current situation and need for knowledge management 3) 
to develop guideline knowledge management of the Office of Primary Educational Service 
Area 7 Nakhon Rachasima. The Research and development was administered in this study. 
The area and target group were the Office of Primary Educational Service Area 7 Nakhon 
Rachasima. The respondents were 370 school administrators and teacher.

The instrument used in this study was a survey of current conditions and 
the adverse conditions of the schools under the Office of Vocational Education Pri-
mary 7 The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard. 
The research method logy is are classified into three stages, the first phase consists of the 
elements and indicators of knowledge management in schools. Primary Educational Service 
Area Office of Vocational seven Phase 2 study the current state and the desired state of 
knowledge management in schools. Under the jurisdiction of the District 7 Elementary Na-
kara Ratchasima.

The research findings revealed that:

1. The components of knowledge management for schools consisted of 4 compo-
nents: 1) Knowledge construction and 2) knowledge exchange 3) knowledge collection 
and 4) apply knowledge
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บทนำา

การจัดการความรูเ้ป็นกระบวนการบรหิาร
จัดการรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนการ
ทำางานอยา่งเป็นระบบโดยใชค้วามรู้เปน็ฐานควบคู่
ไปกบัการพฒันาการเรียนรู้ทัง้สว่นทีเ่ป็นทกัษะการ
ปฏิบัติ ทัศนคติ ความรู้ผ่านการจำาแนก วิเคราะห์ 
จัดระเบียบความรู้เพื่อสรรหา คัดเลือกจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สารสนเทศที่ถูก
ต้องเหมาะสมและเอื้ออำานวยให้เกิดการแบ่งปัน
ความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ขององคก์รเพือ่ปรบัปรงุ 
เพิ่มขีดความสามารถ เชิงการแข่งขันและให้ได้มุม
มองในองค์กรมากขึ้น (กีรติ ยศยิ่งยง. 2549: 44 
; ประพันธ์ ผาสุกยืด. 2550: 19-26; บูรชัย ศิริ
มหาสาครและพัดชา กวางทอง. 2552: 13-24 ; 
วิจารณ์ พานิช. 2552: 75-79) ดังนั้นองค์กรสมัย
ใหมจ่งึจำาเปน็ตอ้งปรบัตวัใหท้นักับการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลก ต้องสามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่
รอดตลอดจนสามารถแขง่ขนักนัเปน็ทมีได ้(วนัทนา 
เมอืงจนัทร ์และคณะ. 2548: 1) การจัดการความ
รู้จึงเป็นกลยุทธ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
และกว้างขวาง รวมถึงการรวบรวม การจัดระบบ 
การจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้การ

จัดการความรู้จึงเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing ) ถ้าไม่มีการแบ่งปันความ
รู้ความพยายามในการจดัการความรู้ก็จะไมป่ระสบ
ผลสำาเรจ็ พฤตกิรรมภายในองค์กร เชน่ วฒันธรรม
และสังคม มีความสำาคัญย่ิงต่อการจัดการความรู้ 
พลวตั ิวธีิปฏิบตั ิมผีลตอ่การแบ่งปนัความรู้ ดงันัน้
กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งและดี 
การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน 
และการดึงคนมีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กร
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้
เพือ่เพิม่ประสทิธผิลขององคก์ร เพราะมคีวามเชือ่
ว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสำาเร็จให้
แก่ องค์กร การประเมิน “ต้นทุนทางปัญญา” (In-
tellectual Capital) และผลสำาเรจ็ของการประยกุต์
ใช ้การจัดการความรู้เป็นดชันีบอกว่าองคก์รมีการ
จดัการความรูอ้ยา่งไดผ้ลหรอืไมท่ีจ่ะทำาใหค้นไดรั้บ
ความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ช่วยทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และนำาความ
รู้ไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความรู้และปรับปรุงการ
ดำาเนินงานขององค์กรทั้งนี้การจัดการความรู้ไม่ใช่
เครือ่งมอืทีจ่ดัการกบัตวัเองโดยตรง แตเ่ปน็วธิกีาร
ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูท้ีม่รีะหวา่งกนั
ได ้(บญุด ีบญุญากจิ และคนอืน่ๆ. 2549: 21 อา้ง
ถึงใน ประเวศ วะสี. 2545: 21)

2. The current state of knowledge management for schools under the Office of  
Education Primary 7 overall operations at a high level. The condition is desirable for schools 
under the jurisdiction of primary education in the county Ratchasima seventh overall at a 
high level. 

3. Result analysis and interviews to see traced of knowledge management can analyze 
interviews and study trace elements of knowledge management, knowledge management 
base. 1) Corporate Analysis 2) Executive Leadership 3) Strategic plan, vision, mission and 
goals 4) The team set 5) Work by everyone involved 6) Behavior modification work. 7)  
Using information technology support, knowledge management success 8) Public relations. 
9) Budget support 10) Know ledge exchange 11) Knowledge construction 12) The award 
success

Keywords: Knowledge management, development guideline, 
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วิจารณ์ พานิชย์ (2547: 3) ได้กล่าวไว้
ว่า (Knowledge Management:KM) ด้วยการ
อ่านหนังสือหรือฟัง “ผู้รู้ ผู้บรรยาย การกระทำา
นัน้จะไมม่ทีางชว่ยใหรู้้จกัการจดัการความรู้ได้เลย 
เนือ่งจากการจดัการความรู้เป็นทักษะ (skill) ไม่ใช่
ความรู้เชิงทฤษฎี ต้องลงมือทำาจึงจะทำาเป็นและ
เกิดความรู้ความเข้าใจและการจัดการความรู้ที่แท้
จริงเป็นการจัดการความรู้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เปน็การดำาเนนิกจิกรรมรว่มกนัในกลุ่มผูท้ำางานเพือ่
ช่วยกันดึง “ความรู้ในคน” และ “คว้า” (Capture) 
ความรูภ้ายนอกองคก์รมาใชใ้นการทำางานและคอย 
“คว้า” ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางานเอามายกระ
ดบัความรูแ้ละนำากลับไปใชใ้นการทำางานเปน็วงจร
ตอ่เนือ่งไมจ่บสิน้ ทรงศักด์ิ สายเชือ้ (2543, น. 2) 
ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคสังคมเศรษฐกิจฐาน
ความรูท้ีค่วามรูใ้นตวัมนษุย์ ความรูท้างเทคโนโลย ี
และความรูด้า้นวทิยาการตา่งๆ เปน็ปจัจยัหลกัของ
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม จงึจำาเปน็อย่างยิง่ที่
ต้องมีการพัฒนาความรู้ใหมแ่ละเทคโนโลยใีหม่ซึง่
เป็นพลงัขบัเคลือ่นของการเพิม่ประสิทธภิาพในการ
ผลติและการจา้งงานในระยะยาวการพฒันาสงัคม
เศรษฐกจิความรู้จะทำาใหส้ดัสว่นความรูท้ีอ่ยูภ่ายใน
กับภายนอกตัวบุคคลเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากมี
ความจำาเปน็และมคีวามตอ้งการจะพฒันาและแปลง
ความรูใ้นตวับคุคล (Tacit Knowledge) ใหม้สีภาพ
เปน็ความรูภ้ายนอกบุคคล (Explieit Knowledge) 
ที่มีความชัดเจน ประชาชนเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น
และเปน็การสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่นำาไปสู่
การเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู ้องคก์ารเพือ่ความร่วม
มือและการพัฒนาเศรษฐกิจ ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ 
(2552: 20) ไดก้ลา่วไว้ว่า การจดัการความรูช้ว่ยใน
การพัฒนาตอ่ยอดทกัษะในการแกป้ญัหาขององค์กร
โดยการรวบรวมประสบการณจ์ากผูเ้ชีย่วชาญทัง้วธิี
การทำางาน กฎเกณฑใ์นการทำางาน วธิกีารใช้เอกสาร
สำาคญัประกอบการทำางาน (Repository) แหลง่ความ
รู้ (Portal) ที่ต้องใช้อ้างอิงในการทำางานทั้งที่มีอยู่
บนอินทราเน็ตภายในองค์กรหรือบนอินเทอร์เน็ต
ภายนอกองคก์ร รายชือ่ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูเ้ชีย่วชาญ 

(Contacts) รวมทั้งสารสนเทศท่ีใช้ในการทำางาน 
(working Information) ที่มีประโยชน์ในการเรียน
รู้ ทำางาน แกป้ญัหาและตดัสนิใจ ดงันัน้การจดัการ
ความรู้ทำาให้องค์กรเพิ่มความสามารถในการแก้
ปัญหาในงานสำาคัญขององค์กรที่ต้องการความรู้
ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ

จากการศกึษาสภาพปญัหาดา้นการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา พบว่า มีปัญหาหลายด้าน
ได้แก่ ปัญหาการไม่แบ่งปันความรู้ เช่นการส่ง
ข้าราชการ เพื่อค้นหาว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่
เคยสำาเรจ็มาแลว้ซึง่ไดมี้การเก็บรวบรวมไวบ้นฐาน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรน้ั์น มแีนวทางวธีิการแกป้ญัหา
อยา่งไร วธีิน้ีจะทำาให้ผูป้ฏิบัตท่ีิมีปัญหาและสามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ในเรื่องที่ตนประสบปัญหาได้
โดยตรง เป็นการลดการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
ประหยดังบประมาณในการทำางาน เพราะแสวงหา
ความรู้ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น การจัดการความรู้
ทำาใหผู้ป้ฏบิตังิานไมต่อ้งลองผดิลองถกู โดยเรยีนรู้
ความผดิพลาดจากบทเรยีนในอดตี (สถาบนัพฒันา
ผู้บริหารการศึกษา. 2548: 25–26) นอกจากนี้
ยังพบว่า ในด้านกระบวนการจัดการความรู้ ต้อง
ปรบัปรงุการแสวงหาความรู ้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ 
อย่างเป็นระบบ และมีจริยธรรม ขาดสื่อ อุปกรณ์ 
ในการจัดการความรู้ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีการ
รวบรวมความรู ้การแลกเปลีย่น ถา่ยทอดความรูใ้น
โรงเรียน ด้านภาวะผู้นำาในการจัดการความรู้ ขาด
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขาดงบประมาณ และ
บริหารจัดการด้านงบประมาณไม่คุ้มค่า ผู้บริหาร
ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดการความรู้ ไม่มี
จุดมุ่งหมายขอบข่ายงานที่ชัดเจน 

ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ขาด
การไว้ใจซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกการทำางาน 
ขาดกระบวนการกลุ่ม ทำาใครทำามัน ขาดความ
ตระหนกั ขาดการกระตอืรอืรน้ เอาใจใสโ่ดยแทจ้รงิ 
ดา้นเทคโนโลยใีนการจดัการความรู ้ขาดงบประมาณ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
จัดการความรู้มีไม่เพียงพอ เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
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และด้านการวัดผลการจัดการความรู้ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในการวัดผลการจัดการความรู้ ขาด
การวางแผน การกำาหนดเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน (จัตุพร ปูเรือน. 2554: 70-73)

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1.  เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวับง่ช้ีของ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 
7

2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการจดัการความรูใ้นสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 7

3. เพือ่พฒันาแนวทางการจดัการความรู้
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 7

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมาเขต 7 จำานวน 2,168 คน

2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารและครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7 กำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
จำานวน 370 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล

1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา 
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 7 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
(Check List) แบบเติมคำา และแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ตอน คือเครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยัครัง้นีเ้ปน็แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบง่ออกเปน็ 2 ตอน ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพ
ส่วนตวัทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในเรือ่ง อายุ 
วุฒิการศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ มีลักษณะ
เปน็ตวัเลอืกทีก่ำาหนดไว้ให ้(forced Choice) ตอน
ที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิการจดัการความ
รูใ้นสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ให้ครอบคลุม
กรอบแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2548: 91 – 
92) มีแนวคิดการดำาเนินการจัดการความรู้ ได้แก่ 
1) กำาหนดความรู้ที่ต้องการใช้ (define) 2) การ
เสาะหาและการยึดกุมความรู้ ( Capture) 3) การ
สรา้งความรู ้Create) 4) การกลัน่กรอง (Distil) 5) 
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Share) 6) การประยกุตใ์ช้ 
ความรู้ (Use)

2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการความรู้ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การสง่แบบสอบถามโดยส่งผา่นตูเ้อกสาร
ประจำาของโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษานคราชสีมาเขต 7 โดยแนบซอง
เปล่าจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย 

1.  เพื่อส่งแบบสอบถามกลับถึงผู้วิจัย
ที่โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำารุง ตำาบลตลาดไทร 
อำาเภอชมุพวง จงัหวัดนครราชสมีา หรอืใสก่ลอ่งทีผู่้
วจิยัเตรยีมวางไวเ้หนอืตู้เอกสารของโรงเรยีนตา่งๆ 
โดยผู้วิจัยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการ
ขอความอนุเคราะห์และสร้างความเข้าใจกับทุก
โรงเรียนด้วยตนเอง

2.  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้
บรหิารสถานศกึษาและคร ูสงักดั สพป.นม.7 จำานวน 
370 คน
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)

2. วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของผูต้อบ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่า
คา่เฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใ้หข้อ้มลูตกอยูใ่นชว่งพฤตกิรรมใดกแ็สดงวา่
ลักษณะการปฏิบัติก็จะตรงตามสภาพที่เป็นจริง
แบบนั้น โดยผู้วิจัยได้นำาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด

3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Needs Assessment) โดยนำาขอ้มลูผลการศกึษา
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค์ ในระยะที ่2 มา
หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority Needs 
Index) เพือ่จดัลำาดับความตอ้งการจำาเปน็ โดยการ
คำานวณ (PNImodified)

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวับง่ช้ีของการพัฒนา
แนวทางการจัดการความรู้สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การ
สร้างความรู้ 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ 3) การจัด
เก็บความรู้ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้

2. สภาพปจัจบัุนการจดัการความรูส้ำาหรบั
สถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกนครราชสีมาเขต 7 โดยรวมการดำาเนินการอยู่
ในระดบัมาก สว่นสภาพทีพ่งึประสงคส์ำาหรบัสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานคราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ซึ่งสรุป
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์และการดูร่องรอย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ของโรงเรียนสามารถวิเคราะห์การสัมภาษณ์และ
การศึกษาดูร่องรอยการจัดการความรู้ เป็นองค์
ประกอบการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารและคณะครู 2) สร้าง
ทีมสร้างแรงจูงใจและจิตสำานึกในการทำางานร่วม
กนั 3) ศกึษาบริบทโรงเรียนและสภาพปจัจบุนัและ
สภาพทีพึ่งประสงค ์4) กำาหนดทศิทางเปา้หมายใน
การพฒันาการจัดการความรู ้5) สรา้งวสิยัทศันก์าร
จัดการความรู้ 6) จัดทำาแผนและกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และศึกษาดูงาน 7) สรุปทบทวนแผนและ
กิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้ 8) สร้างตัวชี้
วัดความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 9) ดำาเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ท่ีร่วมกำาหนด 10) ปรับปรุง
การดำาเนนิงานทุกระยะทัง้บคุคลและโรงเรยีน 11) 
ประเมนิกระบวนการจดัการความรูใ้นการพฒันาการ
จดัการความรู ้12) ยกระดับองคค์วามรูใ้นประเดน็
ที่น่าสนใจประกอบด้วย การสร้างความรู้ การแลก
เปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ 13) การประเมินกระบวนการการ
จัดการความรู้ 14) ร่วมสรุปและสะท้อนทั้งระดับ
ชัน้เรยีนและระดบัโรงเรยีน 15) แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระดบัโรงเรยีน โดยจดันิทรรศการการแสดงผลงาน

อภิปรายผล

1.  ผลจากการศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ของการพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 7 มีองค์
ประกอบ 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การ
สรา้งความรู ้มตีวับ่งชี ้10 ตวับ่งชี ้1) มกีารวางแผน
และมีเป้าหมายในการพัฒนาการสร้างความรู้ที่
ชัดเจนโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 2) มีการกำาหนด
ผูร้บัผดิชอบในการพฒันาความรและองคค์วามรูท้ี่
จะพฒันาอย่างชดัเจน 3) มกีารรว่มปรบัปรงุพฒันา
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บรรยากาศและวฒันธรรมท่ีดใีนกจิกรรมแลกเปลีย่น
ความรู้ต่างๆ 4) มีการร่วมพัฒนาความรู้ในงานที่
รับผิดชอบและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา 5) มี
การร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 6) มีส่วนร่วมใน
การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ ทัง้ในและนอกระบบ 7) 
มกีารร่วมรับผดิชอบในการแสวงหาความรูโ้ดยการ
ศึกษาต่อหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการ
ต่างๆ อย่างหลากหลาย 8) มีการร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือแสวงหา
ความรู้ร่วมก้น 9) มีการประเมินแผนงานและการ
ดำาเนนิงานดา้นการสร้างความรูอ้ย่างสม่ำาเสมอและ
เป็นระบบ 10) มีการนำาผลการประเมินมาพัฒนา
แผนและระบบในปีถัดไป องค์ประกอบที่ 2 ด้าน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี 10 ตัวบ่งช้ี 1) มีการ
วางแผนและมเีปา้หมายในการพัฒนาดา้นการแลก
เปลี่ยนความรู้อย่างชัดเจน 2) มีการกำาหนดตัว
บคุคลทีรั่บผดิชอบดา้นการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่ง
ชดัเจน 3) องคก์รมกีารส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน 4) มีการสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
หมนุเวยีนหนา้ทีใ่หบ้คุลากรเรยีนรู้งานหลากหลาย 
5) มกีารรว่มถา่ยทอดวิธีการปฏบิตัทิีเ่ป็นระบบและ
รวบรวมข้อมลูทีไ่ดใ้หเ้ปน็เอกสารและบทเรียน เชน่ 
ใช้ระบบพี่เลี้ยง 6) มีการร่วมพัฒนาความรู้และ
ทกัษะของแตล่ะคนใหเ้พือ่นรว่มงาน 7) มกีารรว่ม
สร้างบรรยากาศแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันภายใน
สถานศกึษาตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานการใช้เหตผุลมากกวา่
การใชอ้ารมณแ์ละความรูส้กึ 8) มกีารจดักจิกรรม/
จดัอบรมหรอืจดัทำา work shop เพ่ือเผยแพร่ความ
รู้ให้แก่บุคลากรและผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้เพื่อ
เปน็การขยายฐานความรูสู้ส่งัคม 9) มกีารประเมนิ
แผนงานและการดำาเนินงานด้านการแลกเปลี่ยน
ความรูอ้ยา่งสม่ำาเสมอและเปน็ระบบ 10) มกีารนำา
ผลการประเมนิมาพฒันาแผนและระบบในปถีดัไป 
องค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 10 ตัว
บง่ชี ้1) มกีารวางแผนและมเีปา้หมายในการพฒันา
ดา้นการจดัเกบ็ความรูท้ีช่ดัเจนโดยบุคลากรมสีว่น

ร่วม 2) มีการกำาหนดตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบด้าน
การจัดเกบ็ความรูอ้ย่างชดัเจน 3) มกีารกำาหนดข้ัน
ตอนการดำาเนินงานในการจัดเก็บความรู้โดยไม่ซ้ำา
ซ้อน 4) มีการกำาหนดขั้นตอนการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง 5) ทุกคน
สามารถเข้าสู่ระบบการจดัเกบ็ความรูไ้ดต้ามตอ้งการ
และทันเวลา 6) มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
คอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรส่ือสาร
และเชือ่เชือ่มโยงกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึทัง้ภายในองค์กร
และกบัองคก์รภายนอก 7) มกีารสรา้งเอกสาร คูม่อื
อันเกิดจากความรูท้ีมี่หรอืจากการเรยีนรูโ้ดยมีการ
รวบรวมอย่างเป็นระบบในคอมพิวเตอร์โดยเชื่อม
โยงข้อมูลโดย Internet 8) มีสถานที่เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ผลงาน ชิ้นงาน หรือมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เปน็ระบบ 9) มกีารประเมนิแผนงานและการดำาเนนิ
งานดา้นการจดัเก็บความรูอ้ยา่งสม่ำาเสมอและเปน็
ระบบ 10) มกีารนำาผลการประเมนิมาพัฒนาแผน
และระบบในปถัีดไป องคป์ระกอบด้านการประยกุต์
ใช้ความรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 1) มีการวางแผนและมีเป้า
หมายในการพัฒนาในการนำาความรูจ้ากองคก์รมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการปฏบิตังิานอยา่ง
สูงสุด 2) มีการกำาหนดตัวผู้รับผิดชอบในการนำา
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช้อยา่งสม่ำาเสมอและเปน็ระบบ 
3) มีการประเมินแผนงานจากการนำาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้อย่างสม่ำาเสมอและเป็นระบบ 4) มี
การนำาผลการประเมินมาพัฒนาการประยุกต์ใช้
ความรู้จากองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พบเช่นนี้
อาจเป็นเพราะเนื่องมาจาก โลกในยุคปัจจุบันเป็น
ยคุสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based 
Society) ซึง่การขบัเคล่ือนทางสังคมและเศรษฐกจิ
ต้องอาศยัความรูเ้ปน็ปจัจยัสำาคัญโดยทีก่ระบวนการ
ในการนาฐานความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์การนั้นต้องอาศัยการจัดการความรู้อย่าง
ชาญฉลาดเพื่อให้องค์การมีความสามารถในการ
แขง่ขนัและดำาเนนิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสรา้ง
ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูซ้ึง่การจดัการความ
รูจ้ะทำาไดดี้ในองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้โดยการปฏรูิป
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ระบบราชการกำาหนดให้ส่วนราชการพัฒนาความ
รู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกำาหนดนโยบาย
ให้สว่นราชการมีลกัษณะเปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู้อย่างสม่ำาเสมอมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
บุคคลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ความสามารถของข้าราชการทุกคนสนอง
ตอบตอ่การบรหิารราชการแนวใหมท่ีเ่น้นเรือ่งการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการทางานใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์
ในการปฏิบัติราชการซึ่งสอดคล้องกับ ธีระวัฒน์ 
เยีย่มแสง (2550: 180-181) ไดท้ำาการศกึษาการ
พฒันารปูแบบการจดัการความรูข้องสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษา 
พบวา่ รปูแบบการจดัการความรู้ของสานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ประกอบด้วย 
11 กิจกรรม ดังนี้ 1) ทำาความเข้าใจปรึกษาหารือ
ขอความรว่มมอืกบัผูอ้านวยการสำานกังานเขตพืน้ที ่
2) ศกึษาสภาพการจดัการความรูใ้นสานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 กอ่นพฒันารปู
แบบ 3) ประชมุบคุลากรทำาความเขา้ใจการจัดการ
ความรู้ 4) กำาหนดคณะกรรมการจัดการความรู้
และกลุม่จดัการความรู ้6 กลุม่ปฏิบตังิาน 5) กำาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
จดัการความรู ้6) จดัทำาแผนปฏบัิตกิารจดัการความ
รู้แบบมีส่วนร่วม 7) ดำาเนินการจัดการความรู้เน้น 
5 กิจกรรม คือ การแสวงหาความรู้การสร้างความ
รู ้การจัดเกบ็ความรู ้การแบ่งปนัความรู ้และการนำา
ความรูไ้ปใช้ 8) จดัตัง้ศูนยจ์ดัการความรู้สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 9) ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
สร้างเว็บไซต์แก่บุคลากรผู้แทนกลุ่มปฏิบัติงานทุก
กลุ่ม 10) สรุปและรายงานผลการจัดการความรู้
และ 11) เผยแพรผ่ลการจัดการความรูแ้ละสอดคลอ้ง
กับ นวลละออ แสงสุข (2550: 210-223) ที่ได้
ศกึษาการจัดการความรูข้องมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 
ผลการศกึษา พบวา่ รปูแบบการจดัการความรูข้อง
มหาวทิยาลัยรามคำาแหงทีเ่หมาะสมในอนาคตควร
ดำาเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการสร้าง

ความรู้ ควรดำาเนินการโดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้สร้างความรู้โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
ดำาเนินการ และมีการพัฒนาบคุลากรใหเ้ป็นผูส้ร้าง
ความรู้โดยมีการลงมือปฏิบัติจริง (2) ด้านการจัด
เกบ็ความรูม้หาวทิยาลยัควรดำาเนนิการโดยกำาหนด
ให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ภายใน
มหาวทิยาลยั และมกีารกำาหนดให้มโีครงการท่ีเก่ียว
กับกับสร้างฐานข้อมลูมหาวิทยาลยั (3) ด้านการก
ระจายความรู้มหาวิทยาลัยควรดำาเนินการโดย
กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับใช้เครื่องมือในการสืบค้น
สารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ 
กำาหนดขอ้ปฏบิตัใินการกระจายขอ้มลูสูห่นว่ยงาน
ต่างๆ และกำาหนดวิธีการในการกระจายความรู้สู่
หนว่ยงานยอ่ย และ (4) ดา้นการประยกุตใ์ชค้วาม
รู้มหาวิทยาลัยควรดำาเนินการโดยการนำาความรู้
จากฐานข้อมูลไปใช้และมีการใช้ระบบการสื่อสาร
เพื่อการไหลของงานสู่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพรพิมล หรรษา
ภิรมย์โชค (2550: 238-243) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พฒันารปูแบบการจดัการความรู้สำาหรบัหนว่ยงาน
ภาครัฐ ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการจัดการ
ความรู้สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 7 
ขัน้ตอน คอื 1) การกำาหนดความรูจ้ดัตัง้คณะทำางาน 
จัดประชุมคณะทำางาน สำารวจและรวบรวมความรู้ 
จดัลำาดบัความสำาคัญของความรูแ้ละกำาหนดแหลง่
ความรูท้ีจ่ำาเปน็ 2) การแสวงหาความรูจ้ากภายใน
และภายนอกหนว่ยงาน3) การสรา้งความรู ้กำาหนด
ทีมสร้างความรู้ ประชุมทีมและบูรณาการความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 4) การจัดเก็บ
ความรูใ้ห้เปน็ระบบ กำาหนดโครงสรา้งความรู ้และ
รวบรวมจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 5) การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดช่อง
ทางการเผยแพร่ความรู้ 6) การนาความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน และหน่วยงาน 7) การ
ตดิตามประเมนิผลทัง้ในดา้นปจัจยันาเขา้กระบวนการ 
ผลผลติและผลลพัธแ์ละมอีงค์ประกอบของรปูแบบ
การจดัการความรูส้ำาหรบัหนว่ยงานภาครฐัประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้ จำาแนก
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ตามระดับบุคคล ระดับกลุ่มระดับหน่วยงาน และ
ทักษะการเรียนรู้ 2) หน่วยงาน วิสัยทัศน์และเป้า
หมาย กลยุทธวั์ฒนธรรม ได้แกก่ารเตรยีมการ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการ
และเครื่องมือและการยกย่องชมเชยและการให้
รางวัล และโครงสร้างองค์กร 3) คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการ 4) เทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
เสนาะ กลิ่นงาม (2551: 246-278) ที่ได้ศึกษา
การพฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลัย
ราชภฏั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจัยแหง่ความสำาเร็จ
ในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้นำาของผู้บริหารซ่ึงมีระดับ
ความสำาคัญมากท่ีสุดและโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร การวดัและประเมนิผล
การจัดการความรู้มคีวามสำาคญัระดบัรองลงมาตาม
ลาดบั สว่นกระบวนการจดัการความรูใ้นมหาวิทยาลยั 
พบว่า ประกอบด้วยข้ันตอน การกำาหนดความรู้ 
การแสวงหาความรู ้การสรา้งความรู ้การแลกเปลีย่น
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2554: 
178-180) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการ
ศกึษา พบวา่ ปจัจุบนัมกีารจดัการความรูใ้นองคก์าร
ทัง้ 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (1) วธิกีารแสวงหาความ
รู้ (2) วิธีการสร้างความรู้ (3) วิธีการจัดเก็บความ
รู้ (4) วิธีการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (5) วิธี
การถา่ยโอนและเผยแพรค่วามรู ้(6) วธิกีารประยกุต์
ใช้และปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ 
ยงัสอดคลอ้งกับ บญุด ีบญุญากจิ และคณะ (2548: 
59-62) ได้สรุปปัจจัยที่เอื้อให้การจัดการความรู้
ประสบความสำาเรจ็ไดแ้ก ่1) ภาวะผูน้ำาและกลยทุธ ์
2) วัฒนธรรมองค์กร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) 
การวัดผล และ 5) โครงสร้างพื้นฐาน

2. ผลการศึกษาสภาพปจัจบุนัของการจัดการ
ความรูแ้ละสภาพทีพึ่งประสงคข์องสถานศึกษาพบ

ว่าสภาพปัจจุบันการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ดา้นการสร้างความรู้ตามตวับง่ชีม้กีารปฏบิตัอิยูใ่น
ระดบัปานกลาง และ ตวับง่ชีก้ารรว่มรบัผดิชอบใน
การแสวงหาความรู้โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ดว้ยวธิกีารตา่งๆ อยา่งหลากหลาย และมกีารรว่ม
แลกเปลีย่นความรูก้บับคุลากรภายในโรงเรยีนเพือ่
แสวงหาความรูร้ว่มกนัอยูใ่นระดบัมากสว่นสภาพพงึ
ประสงค์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาต้องการ
พฒันาตวับง่ชีใ้นเรือ่ง มกีารวางแผนและมีเปา้หมาย
ในการพฒันาการสรา้งความรูท้ีช่ดัเจนโดยบคุลากร
มสีว่นรว่ม การร่วมพฒ้นาความรูใ้นงานทีร่บัผดิชอบ
และเพิม่เตมิความรูอ้ยูต่ลอดเวลา มกีารรว่มประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ร่วมกันแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ท้ัง
ในและนอกระบบ มกีารรว่มแลกเปลีย่นความรูก้บั
บคุลากรภายในโรงเรยีนเพือ่แสวงหาความรูร้ว่มกนั 
มีก่ารนำาผลการประเมนิมาพฒันาแผนและระบบใน
ปีถัดไปอยู่ในระดับมากตัวบ่งชี้ต้องมีการกำาหนด
ผูร้บัผดิชอบในการพฒันาความรูแ้ละองคค์วามรูท้ี่
จะพัฒนา อย่างชัดเจน มีการร่วมปรับปรุงพัฒนา
บรรยากาศและวัฒนธรรมผลการศึกษาพบเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากสถานการณ์ยุคโลกาภิ
วัตน์ที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก
บุคลากรทางการศึกษาในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา 
มไิดน้ำากระบวนการจัดการความรูม้าประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบัติราชการ ส่งผลเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ
งานบุคลากรไม่มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสารความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัแนวคดิทางการ
บริหารท่ีเก่ียวข้องกับความรู้และมนษุยท่ี์ได้รับความ
นยิมจากองคก์ารตา่งๆแนวคดิหนึง่กค็อืการจดัการ
ความรู ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ สุทศัน ์วรสีห์ 
(2549: 152) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
ปจัจบุนัและปัญหาการบรหิารจดัการศกึษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาแห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่า สภาพ
ปัญหาของการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เลือกศึกษา คือ จุดแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาที่
นา่สนใจประเดน็ที ่9 คอื ปญัหาสถานศกึษาสงักดั
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกับการ
บรหิารจดัการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาซึง่สอดคลอ้ง 
น้ำาทพิย ์วภิาวนิ (2547:. 30) กล่าวว่าการทำาสมุด
หน้าเหลืองโดยนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะชว่ย
ให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายรวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามวิธี
การดงักล่าวใชไ้ดด้สีำาหรบัความรูป้ระเภท Explicit 
เท่านั้นสำาหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
ประเภท tacit นั้นต้องทำาด้วยการพบปะกันตัวต่อ
ตัวหรือเป็นกลุ่ม65 หรือที่ Ikujiro Nonaka เรียก
ว่า “Socialization” ซึ่งอาจทำาได้ในหลายรูปแบบ 
จากการศกึษาพบวา่องค์กรสว่นใหญไ่ม่ค่อยประสบ
ความสำาเรจ็ใน การทำาใหเ้กิดการแลกเปลีย่นความรู้
อยา่งทัว่ถึงเทา่ไรนกั สาเหตเุนือ่งมาจากอปุสรรคห
ลักๆ ดังนี้ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก
จำาเปน็ต้องรูว้ธิแีสวงหาความรู ้รูว้ธินีำาความรู้ไปใช้
ประโยชนแ์ล้วยังจำาเปน็ต้องมคีลงัความรูท้ีม่คีณุภาพ 
ในทกุองคก์รมกีารสะสมความรูไ้วใ้นหลายรปูแบบ 
เพือ่ใหเ้ราสามารถเรยีนรูไ้ด้ทัง้ระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการความ
รูส้ำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษานครราชสีมาเขต 7 สรปุผลการ
วเิคราะห์การสมัภาษณ์และการดรู่องรอยการจดัการ
ความรูข้องโรงเรยีน ทีม่ชีือ่เสียงด้านการจัดการความ
รูด้งันี ้1) วเิคราะห์องค์กร 2) ผูบ้รหิารมีภาวะผูน้ำา 
3) จัดทำาแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้า
หมาย 4) กำาหนดทีมงาน 5) ทำางานโดยมีส่วน
รว่ม 6) ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการทำางาน 7) ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้
สูค่วามสำาเรจ็ 8) ประชาสมัพนัธ ์9) การสนบัสนนุ
งบประมาณ 10) การแลกเปลี่ยนความรู้ 11) การ
สร้างความรู้ 12) การให้รางวัลความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 
7 ควรนำา แนวทางการจดัการความรู ้(knowledge 
management) ไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ซึง่ประกอบ
ดว้ย การสรา้งความรูก้าร ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
สนบัสนนุการจดัการความรูสู้ค่วามสำาเรจ็ การแบง่
ปันและแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำางานของบุคลากร 
การสนับสนุนงบประมาณการวางแผน การติดต่อ
สื่อสาร การสร้างความรู้ การยกย่องชมเชยและ
การให้รางวัลซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดแนวทางใน
การใชค้วามรูแ้ละสามารถนำาไปพฒันางานดา้นการ
บรหิารไดอ้ยา่งมัน่ใจ สง่เสรมิใหก้ระบวนการบรหิาร
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนประสบความสำาเร็จ เป็น
แบบอย่างขององค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป 

ควรศกึษาวจิยัการพฒันาแนวทางการจดัการ
ความรูข้องสถานศึกษาทีส่่งผลตอ่การพฒันาสถาน
ศกึษา คอืงานบรหิารวชิาการ งานบรหิารบคุคล งาน
บริหารธุรการและการเงิน และงานบริหารทั่วไป 
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