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บทคัดย่อ

	 การศึกษาแบบผสมผสานครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	สภาพอันพึงประสงค์	และเพื่อศึกษา

แนวทางการพฒันาแนวทางการจดัการความรู	้ของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น	โดยแบ่งการด�าเนนิงานเป็น	

2	ระยะ	ระยะที่	1	เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

29	คน	และครูผู้สอน	194	คน	รวม	223	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	ระยะที2่	เกบ็ข้อมลูเชิงคณุภาพกลุม่เป้าหมายในการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In	-	Depth	Interview)	เป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาต้นแบบการจัดการความรู้	จ�านวน	3	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	เพื่อยืนยันแนวทางการจัดการความรู้

	 ผลการศกึษาค้นคว้า	พบว่า	สภาพปัจจบุนัการจดัการความรู้	ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	

คือ	การสร้าง	และค้นหาความรู้	มีระดับสภาพปัจจุบันการจัดการความรู้	ส่วนด้าน	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มีค่า

เฉลีย่ต�า่สดุ	สภาพทีพ่งึประสงค์การจดัการความรู	้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	การน�าความรู้ไป

ใช้	มีระดับสภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้	ส่วนด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	แนวทางการ

พฒันาการจดัการความรูส้ามารถสรปุได้ดงันี	้1)	ด้านการก�าหนดเป้าหมายความรู	้ผูอ้�านวยการสถานศึกษาควรส่งเสรมิ

ให้บุคลากรร่วมกันก�าหนดเป้าหมายความรู้และร่วมตัดสินใจ	2)	 ด้านการสร้างและค้นหาความรู้	 ผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้แก่องค์กร	 3)	 ด้านการจัด

เก็บความรู้ให้เป็นระบบ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรจัดเก็บความรู้ทั้งในตัวบุคคลและ

ความรู้จากภายนอกให้เป็นระบบ	มสีารสนเทศทีส่ะดวก	ต่อการน�าไปใช้	4)	การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู	้ผูอ้�านวยการ

สถานศึกษาควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียน	 

ให้เป็นสังคมอุดมปัญญา	 5)	 การเข้าถึงความรู้	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาเทคโนโลยีหรือเว็ปไซต์	 ให้บุคลากร 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล	อย่างหลากหลาย	6)	การยกระดับความรู้	ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการกับ

บุคลากรให้สามารถพัฒนาวชิาการต่อยอดความรูต้ลอดเวลา	และน�าความรูม้าบรูณาการต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน	

และ	 7)	 การน�าความรู้ไปใช้	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาส่งเสริมน�าสารสนเทศไปพัฒนางาน	พัฒนาคน	พัฒนาองค์กร	 

สู่เป้าประสงค์ขององค์กร

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาแนวทาง,	การจัดการความรู้	
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Abstract

	 This	mixed-research	aimed	to	study	the	current	and	desirable	existing	and	to	develop	the	

guidelines	on	Knowledge	Management	(KM)	of	Khon	Kaen	Municipality	schools.	Phase	I	–	Collecting	

quantitative	data	by	the	5	rating	scale	questionnaire.	The	sampling	were	29	principals,	194	teachers,	

a	totally	of	223	persons.	Data	were	analyzed	by	computer	program	to	obtain	 for	mean	( )	and	

standard	deviation	(S.D).	Phase	II	–	Collecting	qualitative	data	:	sampling	were	the	5	e	expertises,	3	

principals,	1	director	of	the	educational	office	and	1	supervisor.	Data	were	analyzed	by	descriptive	

analysis	in	order	to	confirm	the	guidelines	of	knowledge	management	in	Khon	Kaen	Municipality	

schools.

	 The	research	results	:

	 The	current	and	the	desirable	of	knowledge	management	at	the	Khon	Kaen	Municipality	

schools	were	 at	 the	 “high”	 level	 as	 a	whole.	 The	 highest	 aspect	 on	 the	 current	 situation	was	 

Knowledge	creation	and	acquisition	,	the	lowest	aspect	was	knowledge	sharing.	The	highest	aspect	

on	desirable	condition	was	knowledge	implementation,	the	lowest	aspect	was	knowledge	staring.

	 The	guidelines	for	developing	knowledge	management;	there	should	be	as	followings	:

	 1)		 Knowledge	goal	setting	aspect;	the	principals	should	enhance	the	teacher	for	setting	the	

KM	goals	and	participate	on	decition	making	together.	2)	Knowledge	creation	and	acquisition	;	the	

principals	should	motivate	teachers	to	construct	knowledge	and	innovation	from	the	research	results	

in	order	to	add	the	body	of	knowledge	for	organization,	3)	Knowledge	storing	;	the	principals	should	

organize	the	system	of	tacit	and	explicit	knowledge	from	the	staff	and	also	have	the	information	

for	using,	4)	Knowledge	sharing	;	there	should	be	show	and	share	activities	in	schools	in	order	to	

raise	wisdom	society,	5)	Knowledge	access,	the	administrators	should	set	website	for	teachers	in	

order	 to	 keep	 the	data	 varity	 ;	 6)	 Knowledge	 Level	 ;	 there	 should	be	 enhancing	 the	potential 

academic	 of	 teacher	 for	 developing	 knowledge	 continuously	 and	 intrigate	with	 learning	 and	 

7)	 Knowledge	 implementation	 ;	 principals	 should	motivate	 how	 to	 implement	 information	 for	 

working,	people,	and	the	organizational	goals.

Keywords :	Knowledge	Management 

1.  บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	ก�าหนดจุดมุ่ง

หมายของการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา	6	การศึกษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรูแ้ละคณุธรรม	มจีรยิธรรม

และวฒันธรรมในการด�ารงชวีติสามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ได้

อย่างมีความสุข	หมวด	4	มาตรา	22	การจดัการศกึษาต้อง

ยึดหลักว่าทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถอืว่าผู้เรียนส�าคัญทีสุ่ด	(กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2553)	

	 การจัดการความรู้	 เป็นกระบวนการที่มีการ

จดัการอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัการประมวลผลสารสนเทศ	

ความคิด	 การกระท�า	 ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล
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เพื่อสร้างความรู้และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูล 

ที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้	 โดยอาศัยช่องทางต่างๆ	 ที่

องค์การจดัเตรียมไว้เพือ่น�าความรูท้ีม่อียูไ่ปประยกุต์ใช้ใน

การปฏบิตังิาน	ซึง่ก่อให้เกดิการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ 

และในท่ีสดุความรูท้ีม่อียูจ่ะแพร่กระจายและไหลเวยีนทัง้

องค์การอย่างสมดุล	เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

พัฒนาผลผลิตและองค์การ	ซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้	 แหล่งความรู้มีอยู่มากมาย	 และกระจัดกระจายอู่

ในหลายรูปแบบ	 ความรู้เป็นผลผลิตของสารสนเทศ	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	ข้อเท็จจริง	ความคิดเห็น	ทฤษฏี	หลักการ	

และกรอบแนวคิดต่างๆ	รวมถึงทักษะ	และประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล	 ซึ่งเราใช้เพื่อการตัดสินใจ	 การด�าเนิน

ชีวิตส่วนตัว	หรือการท�างานในองค์กรต้องใช้ความรู้ที่เรา

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายท�าให้องค์กรต่างๆ	มีข้อมูลเก็บอยู่

จ�านวนมาก	และเกดิความต้องการทีจ่ะจดัให้อยูอ่ย่างเป็น

ระเบยีบเข้าถงึง่าย	ทนัต่อการน�าไปใช้	(สธุรรม	ธรรมทัศนานนท์, 

2554)

	 สภาพปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรในด้านการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษา	พบว่า	มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถที่หลากหลายท้ังที่อยู่ในตัวบุคลเอง	 และ

ภายนอกตัวบุคคล	 แต่ยังไม่มีการจัดการความรู ้ ท่ีมี

ประสทิธภิาพ	จงึท�าให้ความรูท้ีมี่คณุค่า	และเป็นประโยชน์

สูญหายไป	(บรรพจน์	ทัพซ้าย,	2554)	ด้วยเหตุนี้	เพื่อให้

บุคลากรและองค์กร	 มีการบริหารจัดการความรู้	 การน�า

ความรู้ทีม่หีรือความรูท้ีไ่ด้รบัมาจดัการ	และแบ่งปันความ

รู้เพ่ือพัฒนาร่วมกัน	 อีกทั้งผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มศกัยภาพโดยใช้กระบวนการจดัการความรู	้เป็นเครือ่ง

มือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ

จัดการความรู้ของตนเอง	 แสวงหาความรู้และแบ่งปัน

ความรู ้อย่างเป็นระบบหลากหลาย	 อีกทั้งยังมีระบบ

เทคโนโลยี	 เป็นเครื่องมือส�าหรับช่วยในการจัดการความรู้ 

(บ�าเพญ็	แสงจันทร์,	2555)	และสาเหตทุีต้่องมีการด�าเนนิ

การจดัการความรู้	เน่ืองจากการท�างานของบคุลากรทีผ่่าน

มาประสบกับปัญหาต่างๆ	มากมาย	ซึง่ปัญหาทีเ่ป็นสาเหตุ

ให้องค์กรจ�าเป็นต้องมีการจัดการความรู้	 มีดังต่อไปนี้นี้	 

1)	 ข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ	 ที่มีการให้บริการ	 ซ่ึงจะ

ต้องมีลักษณะถูกต้อง	 ทันสมัย	 เชื่อถือได้	 ยังไม่สามารถ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถบริการได้ทัน

ท่วงที	(Real	Time)	ได้	2)	ความรู้	หรือทักษะบางอย่าง

ในการท�างานจะเป็นความรู้ที่เป็นของบุคคลเฉพาะคน

เท่านัน้บคุคลอืน่ๆ	ทีท่�างานร่วมกนัไม่สามารถทีจ่ะท�างาน

บางอย่างได้	 ถ้าหากว่าไม่มีบุคคล	คนนั้น	3)	 ไม่สามารถ

น�าความรูจ้าก	ตัวบคุคล	มาจดัเกบ็ไว้ให้เป็นระบบ	เพือ่น�า

ไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้	 4)ไม่มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท�างาน	 เทคนิคการสอนหรือถ่ายทอด

ความรู ้	 วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในหน่วยงาน	 (ปรีชา	 

ราชพลแสน,	2553)

	 นอกจากนี้	 เทศบาลนครขอนแก่นได้ก�าหนด 

พนัธกจิท	ี4	ว่าด้วยการพัฒนาขดีความสามารถขององค์กร

ในการบรหิารงานท้องถิน่	ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันา

องค์กรในก�ากับมาโดยตลอด	 มีการก�าหนดตัวชี้วัดของ

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	 ใช้ร่วมกัน

ตลอดจนการให้ความส�าคญักบัการสร้างองค์ทีมี่ความเข้ม

แข็งร่วมกันทุกภาคส่วน	 (เทศบาลนครขอนแก่น,	 2558)	

จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่า	 มีการเปล่ียนแปลงด้าน	

ต่างๆ	 ได้แก่	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 

การจัดการความรู้และการเรียนรู้ให้เท่าทันกับเหตุการณ์

และองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้น	 การน�าความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นสิ่งจ�าเป็น	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการครซูึง่มหีน้าทีโ่ดยตรงในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข

ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

ครจูงึควรได้รบัการพฒันาให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	การจัดการความรู้เป็นเครื่อง

มือส�าคัญในการเรียนรู้และพัฒนาครูของครู	 ผู้ศึกษาใน

ฐานะเป็นครูผู ้นับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู ้	

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	 จึงมีความตระหนักและเห็น

ความส�าคญัของรปูแบบการจดัการความรูเ้พ่ือการพฒันา
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คร	ูทัง้นีเ้พือ่ได้ทราบความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาครู	

รูปแบบการจัดการความรูท้ีม่คีวามเหมาะสมและสามารถ

น�าไปใช้พัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิผล	ผู้ศึกษา	จึงสนใจ

ศกึษาเกีย่วกับการพฒันาแนวทางการจดัการความรู้	ของ

โรงเรียนสงักัดเทศบาลนครขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	ให้

มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาใน

ปัจจุบันและอนาคตอย่างจริงจัง	ดังนั้น	ผู้ศึกษาจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาทฤษฏี	 แนวคิดต่างๆ	 ตลอดจนแนวทาง

การพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครขอนแก่น	เพือ่น�าไปใช้ในการพฒันาตนเอง	พฒันาองค์กร 

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การศึกษา

	 2.1	ศึกษาสภาพปัจจบัุนและสภาพอันพงึประสงค์ 

การจดัการความรู	้ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	มีในระดับใด

	 2.2	ศกึษาแนวทางในการพฒันาการจัดการความรู ้

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	 มีแนวทาง

อย่างไร

3. ขอบเขตของการศึกษา

	 3.1	ของเขตเนื้อหา การพัฒนาแนวทางการ

จดัการความรู	้ได้สงัเคราะห์ตวัแบบการจดัการความรูจ้าก

กรอบแนวคิดของ	บุญดี	บุญญากิจ	(2547),	สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ	 (2550)	 และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	 (2549)	เพื่อเข้ากับบริบท

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้แก่	 1)	 การ

ก�าหนดเป้าหมายความรู้	2)	การสร้าง	และค้นหาความรู้	

3)	 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ	 4)	 การแบ่งปันแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	5)	การเข้าถึงความรู้	6)	การยกระดับความรู ้

และ	7)	การน�าความรู้ไปใช้

 3.2	ขอบเขตประชากรและกลุ ่มตัวอย่างการ

ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาแนวทางการจัดการความรู	้ 

ผู้ศึกษาค้นคว้าน�าเสนอแบ่งเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	

	 	 3.2.1	ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ระยะที	่1	

ประชากร	เป็นประชากรในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนคร

ขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	11	โรงเรยีน	ประกอบ

ด้วย	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	จ�านวน	29	คน	ครผููส้อนจ�านวน	

509	คน	รวมประชากรท้ังหมด	538	คน	กลุ่มตัวอย่างเป็น

ครูและผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครขอนแก่น	 ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตา

รางของเครจซ่ีกับมอร์แกน	 ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

จ�านวนทัง้สิน้	223	คน	โดยกลุม่ผูบ้รหิารใช้จากประชากร

ทั้งหมดจ�านวน	29	คน	ซึ่งในผู้บริหารผู้ศึกษาได้เลือกเก็บ

ข้อมลูทกุคน	ส่วนครผููส้อนได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน	194	คน 

ใช้การก�าหนดสดัส่วนของครผููส้อนแต่ละโรงเรยีนจากการ

สุ่มอย่างง่าย	 และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In	 -	Depth	 Interview)	ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลศิ	(Best	Practices)	ด้านการจดัการความรู	้จ�านวน	

3	 โรงเรียน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 

Sampling)	 ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษารอบสามในระดับดีข้ึนไป 

ทุกมาตรฐาน

  3.2.2	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ระยะที่	2 

กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์	 ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 3	 ท่าน	 ผู ้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 1	 คน	

ศกึษานเิทศก์	1	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	 

Sampling)	 เพื่อยืนยันร่างแนวทางการจัดการความรู	้ 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	

	 3.3	ระยะเวลาด�าเนินการ	ต้ังแต่	วนัที	่19	กนัยายน 

2558	-	พฤศจิกายน	2558	

4. วิธีด�าเนินการศึกษา

	 ระยะที	่1	ขัน้ที	่1	ผูศึ้กษาท�าการแจกแบบสอบถาม

ให้กับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	223	ฉบับ	และสามารถเก็บ

รวบรวมแบบสอบถาม	จ�านวนทั้งสิ้น	199	ฉบับ	คิดเป็น

ร้อยละ	89.24	
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	 ระยะที่	 2	 การยืนยันแนวทางการพัฒนาการ

จดัการความรู	้ของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน

5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 5.1	การศึกษาในระยะที	่1	ขัน้ที	่1	ผูศ้กึษาพฒันา

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงค์	 คือ	 แบบสอบ	 ถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้	

เป็นแบบสอบรายการ	 (Checklist)	และขั้นที่	2	ผู้ศึกษา

ได้ใช้แบบสัมภาษณ์	 ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาโรงเรยีนต้นแบบทีม่วิีธปีฏิบติัทีเ่ป็นเลศิ 

(Best	Practices)

	 5.2	การศึกษาในระยะที่	 2	 ผู้ศึกษาสร้างแบบ

สัมภาษณ์แนวทางการจัดการความรู้	 ของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น

6.  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

	 สถิติพื้นฐานได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 

ค่าเฉลี่ย	 (Arithmetic	 Mean:	 	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	SD)

7.  สรุปผล

 7.1 ระยะที	่1	การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพ

ที่พึงประสงค์การจัดการความรู้	 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	สภาพปัจจบัุนและสภาพอนั

พงึประสงค์การจดัการความรู้	ทัง้	7	ขัน้ตอน	ผลการศกึษา

ค้นคว้า	 พบว่า	 สภาพปัจจุบันการจัดการความรู้	 ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การสร้าง	

และค้นหาความรู้	มีระดับสภาพปัจจุบันการจัดการความรู ้

ส่วนด้าน	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

สภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้	 ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การน�าความรู้ไปใช้	

มีระดับสภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้	 ส่วนด้าน

การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

	 7.2	ระยะที่	 2	 แนวทางการพัฒนาการจัดการ

ความรู ้	 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	 

จากการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	5	คน	เพือ่ประเมนิ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้	 ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	 แนวทางการพัฒนาการ

จดัการความรูส้ามารถสรปุได้ดังนี	้1)	ด้านการก�าหนดเป้า

หมายความรู้	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาควรส่งเสริมให้

บคุลากรร่วมกันก�าหนดเป้าหมายความรูแ้ละร่วมตดัสินใจ	

2)	 ด้านการสร้างและค้นหาความรู้	 ผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษาควรกระตุ ้นให้บุคลากรสร้างองค์ความรู ้และ

นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อต่อยอดความรู ้แก่องค์กร	 

3)	ด้านการจดัเกบ็ความรูใ้ห้เป็นระบบ	ผูอ้�านวยการสถาน

ศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรจัดเก็บความรู ้

ทั้งในตัวบุคคลและความรู ้จากภายนอกให้เป็นระบบ	 

มสีารสนเทศทีส่ะดวก	ต่อการน�าไปใช้	4)	การแบ่งปันแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาควรให้มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่าน

กิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ให้เป็นสังคมอุดมปัญญา	 

5)	 การเข้าถึงความรู้	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรจัดหา

เทคโนโลยีหรือเว็ปไซต์	 ให้บุคลากรเพ่ือจัดเก็บข้อมูล	 

อย่างหลากหลาย	6)	การยกระดับความรู้	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการกับบุคลากรให้

สามารถพฒันาวชิาการต่อยอดความรูต้ลอดเวลา	และน�า

ความรู้มาบูรณาการต่อกิจกรรมการเรียนการสอน	 และ	

7)	 การน�าความรู้ไปใช้	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาส่งเสริม

น�าสารสนเทศไปพัฒนางาน	 พัฒนาคน	 พัฒนาองค์กร	 

สู่เป้าประสงค์ขององค์กร

8.  อภิปรายผล

	 จากผลการศกึษาสรปุการแนวทางการพฒันาการ

จดัการความรูข้องโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น	

พบว่า	 สภาพปัจจุบันการจัดการความรู้	 โดยภาพรวม	 

มีระดับสภาพปัจจุบันการจัดการความรู้	 ในระดับมาก	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ทกุข้อปรากฏในระดับมาก

เช่นเดียวกัน	 โดยประเด็นบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
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ร่วมก�าหนดจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้	 มีระดับ

สภาพปัจจุบันการจัดการความรู้มากที่สุด	 ทั้งนี้เนื่องจาก	

การจดัการความรูใ้นสถานศกึษาถอืเป็นความจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.2542	และในส่วนของสถานศึกษาได้มีการ

ตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา	 และให้บุคลากรในสถาน

ศึกษามีส่วนร่วมก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ

สถานศึกษามาช่วยในการก�าหนดเป้าหมายการแสวงหา

ความรู้	 และการก�าหนดเป้าหมาย	 ต้องมีความชัดเจนว่า

ต้องการบรรลผุลงานอะไรและต้องสอดคล้องกบัวสิยัทัศน์	

พันธกิจขององค์กร	สอดคล้องกับ	วิจารณ์	พานิช	(2548)	

ทีก่ล่าวว่า	การจดัการความรู้เป็นกระบวนการทีด่�าเนนิการ

ร่วมกัน	 โดยปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยของ

องค์กร	 เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการท�างานให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิข้ึนกว่าเดิม	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อ

เนื่องสม�่าเสมอ	และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ทั้ง	3	

โรงเรียน	ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกนัว่า	“ผู้บรหิารส่งเสรมิ

สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมก�าหนดจุด

มุง่หมายในการแสวงหาความรู	้มกีารก�าหนดเป้าหมายใน

การเรียนรู้เพือ่ใช้ในการพฒันาบคุลากรให้ก้าวไปข้างหน้า	

และยังเป็นตัวชี้วัดถึงความส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นหากปฏิบัติ

ได้จริง	 อีกทั้งสถานศึกษายังใช้เป็นหลักยึดในการด�าเนิน

การในนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

	 สภาพทีพ่งึประสงค์การจดัการความรู	้โดยภาพรวม 

มรีะดบัสภาพทีพ่งึประสงค์การจดัการความรู	้ในระดับมาก	 

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ผูบ้ริหารมกีารตัง้จดุมุง่หมาย 

ในการแสวงหาความรู้	 มีระดับสภาพที่พึงประสงค์การ

จัดการความรู้มากที่สุด	 สอดคล้องกับ	 เปรมศักดิ์	 จินโจ	

(2553)	 กล่าวไว้ว่า	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาให้ความ

ส�าคัญในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

จันทบุรี	 โดยสถานศึกษาเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กร 

ทุกคนร่วมกันตัดสินใจ	กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนา	

 

9. ข้อเนอแนะ

	 9.1	ข้อเสนอแนะในการน�าการศึกษาไปใช้

	 	 9.1.1	สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนให้

บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

องค์กรอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งเพือ่ให้บคุลากรได้เปิด

โลกทศัน์ให้กว้างขึน้ในการปฏบิตังิานและจะได้น�าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนด้วย

		 	 9.1.2	สถานศึกษาต้องเน้นให้บุคลากรสร้าง

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นรปูธรรมและจดัเกบ็ไว้ในสถานที่

ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการน�าไปใช้

	 	 9.1.3	สถานศึกษาต้องวางเครือข่าย	 Inter-

net	 ให้ครอบคลุมทั่วท้ังโรงเรียนเพื่อให้การเรียกใช้หรือ

จัดเก็บความรู้เป็นไปในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

	 9.2	ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 	 9.2.1	ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการ

ความรูใ้นสถานศึกษาท่ีประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิการ

จัดการความรู้

	 	 9.2.2	ควรมีการศึกษาที่เจาะลึกในด้านการ

จัดการความรู้	 และเรื่องที่มีปัญหาในการจัดการความรู	้

เช่น	ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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