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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อทราบองคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา 

2. เสนอมาตรวัดการจัดการความรู  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก  1) แบบสอบถามการจัดการความรู 
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ระดับดีมากทุกมาตรฐาน  จํานวน 98 โรง มีผูใหขอมูลโรงละ 3 คน  ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน 
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              ผลการวิจัยพบวา    
              1. องคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา (Content  Analysis)มี 4 ดาน ไดแก ดาน
การวางแผน  ดานการปฏิบัติ  ดานการตรวจสอบ  และดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข   
              2. มาตรวัดการจัดการความรู  แสดงผลลัพธบนหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกระดับ  และคะแนน
ของการจัดการความรูเปนเชิงประจักษ ไดผลลัพธอยูในระดับดีทุกดาน และมีคะแนนดานการ
วางแผน  40 คะแนน  ดานการปฏิบัติ  80  คะแนน  ดานการตรวจสอบ  40  คะแนนน  และดานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  40  คะแนน   
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The purposes of this research were to determine the knowledge management factor of 

schoolsand the knowledge management measurement. The instrument used in this study were 

The mshument used in this study were 1) the Knowledge management questionnaire ,and 

2) the knowledge management measurement which was developed from the software and checked 

by the expert. The sample of this study was the 98 school under the offire  of  the  Basic  

Education  which  had  an  external  assessment  and  evaluation results   at  very  satisfactory.  

The respondents  composed  of  one  administrator  and 2 teachers  in  each  school,totally 294 

people. The  statistical  used  were   Arithmetic  mean, standard deviation, and percentage using 

computer software and programs developed as called “The Meter of Knowledge Management". 

    The results showed that Knowledge management component of the school (Content 

Analysis) is planning, practice, audit and monitoring and improvement.  When the knowledge 

management measurement program analyze of the plan, practice, audit, and monitoring and 

improvement, the results were good in all aspects and proposed  40 points of planning,  80 points 

of practice, 40 points of audit and 40 points of monitoring and improvement.  The Meter of 

knowledge management programe can be displayed on a dial with a needle point and scores of 

knowledge management are clearly visible. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

         ในสภาวการณของการเปลี่ยนแปลง  จากศตวรรษที่ 20 เขาสูศตวรรษที่ 21 ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วอยางรอบดาน  อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจซึ่งมีการรวมตัวกัน
ของกลุมเศรษฐกิจโลกในหลายกลุม  การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  
การเปล่ียนแปลงกฎ  ระเบียบทางสังคมและการยายถิ่นของเหลาประชากร  การเมือง  การปกครอง  
การเปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ทําใหตองมีการเรียนรูและการติดตอสื่อสาร  
อีกทั้งเรียนรูถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางท่ัวถึงและรวดเร็วที่แผขยายไปท่ัวทิศใน
แนวราบ  และดวยความเจริญทางดานเทคโนโลยีจึงสงผลใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้นทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร  การศึกษา  การดํารงชีพ  เพื่อความไดเปรียบ ในการแขงขัน  
ตลอดจนเพ่ือความอยูรอดทามกลางการเปลี่ยนแปลง  จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับตัวและ
สรางสรรคในการปรับเปลี่ยนอยางรูเทาทัน   บนพื้นฐานของความรูความสามารถ  เพื่อที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสภาวการณที่เกิดขึ้นใหอยูรอดไดอยางม่ันคงและมีความสุข  การพัฒนาคนในฐานะ
ทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็ง  มีสมรรถนะ  มีความรูที่ชาญฉลาด  รูจักใชความรูใหเปน
ประโยชน  เปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในวิถีชีวิตอยู
ตลอดเวลา  และเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีการงานใหสําเร็จ  บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางรูเทา
ทัน  และมีความยั่งยืน  เพ่ือกาวสูการแขงขันในระดับประเทศและในระดับสากลตอไป1 

         จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553  มาตรา 4  
การจัดการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถายทอดความรู  การฝกฝน  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรู   
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต   มาตรา 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

 
 
    

1 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต),ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท
สหธรรมิกจํากัด, 2541), 158. 
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กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 2  
ประกอบกับ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550-2554 เปนการ
เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพื่อปรับตัวอยางรูเทาทันในยุคโลกาภิวัตน และ
สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง3  และขอเสนอการปฎิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552 – 2561) เปนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปน
ระบบ  เพื่อ 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  พัฒนาผูเรียน  
สถานศึกษา  แหลงเรียนรู  สภาพแวดลอม  หลักสูตรและเน้ือหา  พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพที่มี
คุณคา  สามารถดึงดูดคนเกงที่มีใจรักมาเปนครู และคณาจารยไดอยางย่ังยืน  ภายใตระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  2.โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูเพ่ิมโอกาสการศึกษาและการเรียนรูอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  เพื่อใหประชาชนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย  มีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  3.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา  โดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษาดวย 4  ตลอดจนแผนการศึกษา
แหงชาติ  ฉบับปรับปรุง  ( พ.ศ.2552–2559 ) มีความมุงม่ันในการพัฒนาคนและสังคมไทย  ดังน้ี   
1.เพื่อพัฒนาคนอยางรอบดาน  และสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา  2.เพื่อสรางสังคมไทยให
เปนสังคมคุณธรรม  ภูมิปญญาและการเรียนรู  3.เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม  เพ่ือเปนฐาน
ในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม  ภูมิปญญาและการเรียนรู 5  การเรียนรูดวยวิธีการท่ี
หลากหลายจากสถานศึกษาและแหลงเรียนรูตางๆท่ีไดจัดใหบริการแกทุกคนนั้น  ยอมกอใหเกิด
ความรูที่เพ่ิมมากข้ึนในตนเอง  คร้ันเมื่อมีการรวบรวม  บันทึกและจัดเก็บไวเปนระเบียบจะชวยให 
อยูตลอดเวลา  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาใหเกิดความรูที่เพิ่มมากข้ึนเชนกัน  จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการสํารวจ  ประเมินหรือวัดผล  เพื่อใหทราบวาความรูที่มีอยูนั้นสงผลตอการปรับตัวอยูใน
สภาวะของการเปลี่ยนแปลงใหพรอมท่ีจะมีความอยูรอดตอไปหรือไม  จะสรางความเขมแข็ง  
ในการตอสู  การแขงขันเพื่อความกาวหนาและความยั่งยืนไดอยางไร 
 
   
        2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : 
บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2553), 2-12. 
        3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,สํานักนายกรัฐมนตรี,

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี สิบ พ.ศ. 2550 – 2554 (กรุงเทพฯ  :  หางหุนสวนจํากัด 
วี.เจ พร้ินต้ิง, 2549), 3. 
       4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ,ขอเสนอ การปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552 – 2551 )  (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกพวานกราฟฟค จํากัด , 2552 ), 11-13. 
  5สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับปรับปรุง ( พ.ศ. 2552-2559) (กรุงเทพฯ : บรษิัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด  2553), 10 – 11. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

          ปจจุบันอยูในยุคศตวรรษที่ 21วัฒนธรรมตะวันตกไดขยายสูดินแดนตางๆในกระแสของ
โลกไรพรมแดนรวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งมีอิทธิพลและสงผลกระทบในการครอบงําเยาวชน  จน
กลายเปนการบริโภคนิยมชื่นชมความเจริญโดยปราศจากการพิจารณาถึงขอผิดพลาด  ขาดการคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  สงผลใหเกิดความสูญเสียอิสระภาพ  ขาดความสามารถทางปญญาซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบแรกในป พ.ศ. 2544- 2548  จํานวน 
30,010  แหง  พบวา  โรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดมาตรฐานดานความรู  
ความสามารถทางวิชาการ3 มาตรฐาน  โดยเฉลี่ยรอยละ  10.4 – 24.0 มีผลการประเมินอยูในระดับดี  
ในดานของความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  รอยละ 
10.4   ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรอยูในระดับดี รอยละ 11.4  และมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รอยละ  24.0  และผลการ
ประเมินภายนอกของ  สมศ.รอบสอง  ป 2548 – 2551  พบวา  สถานศึกษาท่ีจัดการ  ศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจํานวน   22,245  แหง   ไดรับมาตรฐานรอยละ  79.7  และ
รอยละ 2.3  ตองไดรับการพัฒนา6  นอกจากน้ีประเทศไทยไดเปดเสรีดานการศึกษา ซึ่งเปนผลผูกพัน
จากการเปดตลาดการคาในกรอบพหุภาคี  หรือภูมิภาค  รวมทั้งทวิภาคี ( FTA ) ในสาขาของการ
บริการ  การศึกษาเปนหน่ึงในสิบสองสาขา  ไดแก 1.บริการดานธุรกิจ  2.บริการดานการสื่อสาร  3.
บริการดานการกอสราง  4.บริการดานการจัดจําหนาย  5.บริการดานการศึกษา  6.บริการเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม  7.บริการดานการเงิน  8.บริการดานสุขภาพและสังคม  9.บริการดานการทองเที่ยวและ
การเดินทาง  10.บริการดานสันทนาการ  วัฒนธรรมและกีฬา  11.บริการดานการขนสง  12.บริการ
ดานอ่ืนๆ  เชน  การเสริมความงาม  การจัดงานศพ7 

                 ดังนั้นหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของจะตองศึกษาเรียนรู  เพื่อการปรับตัวและรูเทาทัน
ในการเปดเสรีทางการศึกษาท่ีสงผลใหเกิดการแขงขัน  และพัฒนาคุณภาพ  เพื่อพรอมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามสภาวการณในอนาคต  ในทํานองเดียวกันความเจริญ
และการพัฒนาดานเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลาย  เกิดขึ้นตลอดเวลา และ
แขงขันการพัฒนารูปแบบตางๆมากข้ึน  เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน  ตลอดจนเพื่อความอยู
รอดทามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลง  จึงจําเปนที่จะตองมีการเรียนรูและปรับตัวอยางรูเทาทัน 

 

   

        6สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สรุปผลการดําเนินงาน 9 ปของ
การปฏิรูปการศึกษา( พ.ศ. 2542-2551) (กรุงเทพฯ :หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น ,2552 ),3. 
              7 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อ
รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา ( กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซีคอมมิวนิเคชั่น ,2553 ), 18. 
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ในสภาวการณที่ เกิดข้ึนใหอยูรอดไดอยางม่ันคงเปนการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตอยางรอบดานอยูตลอดเวลา8  ดวยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่21สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ไดรวมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
นําเอาการจัดการความรูเขาสูสถานศึกษาพรอมท้ังรวมขับเคลื่อนในป พ.ศ.2548  โดยจัดงบประมาณใน
การสนับสนุน  อีกท้ังจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ  รวมดําเนินงานการจัดการความรูเปน
ระบบมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนด  ใหสถานศึกษาทุกแหงท่ัวประเทศนําการ
จัดการความรูไปเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสถานศึกษาครบทุกแหงในป  พ.ศ.2550  เพื่อให
สถานศึกษามีสมรรถนะและสามารถพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากร  นักเรียน  ชุมชน  ใหมีความรู
ความสามารถในการปรับตัว  รวมมือกันพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  แสดงใหเห็นได
วาการจัดการความรูสงผลใหเกิดองคความรู  การสนับสนุนองคกร  และบุคคลที่เกี่ยวของนําความรู
ไปสรางสรรคองคความรูใหมๆ  และเรียนรูตลอดชีวิต  กอใหเกิดความไดเปรียบในสังคม  และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  มีความเขมแข็ง  มีศักยภาพในการแขงขันอยางรูเทาทัน  เพื่อบรรลุผลตาม
จุดประสงคของการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

                  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  ยอมจะตองมีการติดตาม วัดและ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง  ในกระบวนการปฏิบัติทุกข้ันตอน  เพื่อปรับปรุง  ปรับเปลี่ยนและแกไข
ไดทันเหตุการณ  ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุผลตาม
เปาหมายท่ีกําหนด  แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะของการบริหารจัดการทามกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบดานและกอใหเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ 
 

        
      
 

 

 

 

 

 

   

                  8 คมสัน  ขจรชีพพันธุงาม,วีรวุธ  มาฆะศิรานนท,ผูแปล,The  Future  Management, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:บริษัทเอกซเปอรเน็ท จํากัด, 2553),18 – 30. 
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ปญหาของการวิจัย 

 

         การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา  การพัฒนบุคลากร  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  
มีความรู  ความสามารถและพรอมที่จะเผชิญกับปญหาท่ีหลากหลายจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
รอบดานตลอดเวลาอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21  การติดตามและการประเมินผลของสถานศึกษา
เปนสิ่งสําคัญซึ่งจะตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่อง  มีการจดบันทึกผลการประเมินในทุกงานและจัดทํารายงานไวเปนเปนหมวดหมู  จะ
ทําใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาในแตละข้ันตอนของการดําเนินงาน  นําขอคนพบไปใช
ในการพิจารณาแกไขขอผิดพลาดไดทันกาล  สงผลใหการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน    
และนําไปใชในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนในการพัฒนาในอนาคตโดยไม
กอใหเกิดความผิดพลาด  กอใหเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินงานและรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหกาวหนาและม่ันคง  สามารถในการแขงขันทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

              เนื่องจากสถานศึกษามีความแตกตางกันดานปจจัย  โครงสรางและบริบท  สงผลใหผูมี
สวนเกี่ยวของขาดความม่ันใจในการพัฒนา  การปฏิบัติงาน  การจัดการความรูและการแขงขันตอ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางหลากหลายตลอดเวลา  จึงทําใหสถานศึกษาสวนมากขาดความเขาใจ
ในเร่ืองการติดตามและการประเมินผลท่ีเปนระบบ  ตลอดจนการนําผลที่ไดจากการประเมินไปใช
เปนขอมูลในการประกันคุณภาพภายใน  และยังไมบูรณาการการติดตาม  และการประเมินผลเขาสู
กระบวนการบริหารงานภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  มีการติดตามในบางประเด็น  รวมทั้ง
ขาดการสนับสนุนและสงเสริมใหครู   และบุคลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติตนในการติดตามและ
ประเมนิผลควบคูการปฏิบัติงานปกติ   
              ปญหาการประเมินผลท่ีพบเห็นไดแก  ขาดการประเมินผล  หรือประเมินผลลาชา  ทัศนคติ
ของผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินเปนการจับผิด  ไมมีการประเมินผล  ผูที่รับผิดชอบไมได
ประเมินโครงการดวยตนเอง  ความยากลําบากในการประเมินและการจัดทํารายงาน 9 ซึ่งสอดคลอง
กับผลจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษา   วาดวยการ
จัดการความรู  โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    พบวา  
สถานศึกษาที่เปนแกนนํา 2 ใน 8 สรางความย่ังยืนของการจัดการความรูโดยมีการวัดและ 

 

   

         9 สมหวัง  พิริยานุวัฒน,วิธีวิทยาการประเมินศาสตรแหงคุณคา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 95 -96. 
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ประเมินผลอยางตอเนื่อง  สวนสถานศึกษาอ่ืนๆทบทวนการปฎิบัติและมีการปรับปรุงไปเร่ือยๆ  

การวัดผลกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษามีการวางแผนการนําผลจากการวัดไปใช
ประโยชนนอย  มีการวัดและประเมินผลเฉพาะเร่ือง วัดเฉพาะหนา  สงผลตอการปรับปรุงแกไข10 

              การตื่นตัวเพ่ือการปรับเปลี่ยนและปรับตัวใหเทาทันตอกระแสความรวดเร็วของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบดาน  ตางก็แขงขันและพัฒนาความกาวหนาเพ่ิมมากข้ึนโดยไมหยุดย้ัง 
เพื่อความอยูรอดท่ีมั่นคง  โดยเฉพาะการพัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมี
สมรรถนะและประสิทธิภาพในการใชงานที่หลากหลาย มีบทบาทตอการปฏิบัติงานในระดับสากล 

              การบริหารจัดการเพ่ือการติดตาม  วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงควรพิจารนานํา
คุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรมาใชประโยชน  เพื่อความถูกตอง  รวดเร็วและการ
บริหารจัดการท่ีจะบรรลุประสิทธิผลท่ีมีประคุณภาพ  สามารถแขงขันและมีความเปนสากลที่มั่นคง 

                              ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูดวยมาตรวัด
การจัดการความรู  สงผลตอทัศนคติของผูถูกประเมิน  ชวยใหผูประเมินสามารถทําการประเมินได
ดวยตนเอง มีความถูกตอง  และไดผลลัพธที่รวดเร็ว  สรางความเขมแข็งและปรับตัวเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  สงผลตอการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  สงเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนและลดขอโตแยง
ในผลของการประเมิน  เพราะผลการประเมินปรากฎเปนเชิงประจักษและมีมาตรฐานเปนสากล   

 

วัตุถประสงคในการวิจัย 

              1. เพื่อทราบองคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 2. เพื่อเสนอมาตรวัดการจัดการความรู 
 

ขอคําถามของการวิจัย   
           เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดคําถาม  ดังนี้ 
                 1. องคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษามีอะไรบาง 

          2. มาตรวัดการจัดการความรู สามารถนําไปใชวัดมาตรฐานและบอกคาระดับการจัดการ
ความรูของสถานศึกษาไดอยางไร 

 

 

    
        10สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา,สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ,

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพ และทําปกเจริยผล  2552), 183. 
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สมมติฐานของการวิจัย   
                1. องคประกอบการจัดการความรูมีดานการวางแผน  ดานการปฎิบัติ  ดานการ
ตรวจสอบและ  ดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

                2. มาตรวัดการจัดการความรูเสนอผลการวัดบอกคาระดับท่ีเปนมาตรฐานสากลเปนเชิง
ประจักษที่เปนรูปหนาปทม มีเข็มชี้บอกคาระดับ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
                การจัดการความรูในองคกรตางๆรวมท้ังในองคกรสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงเรียนรูและ
พัฒนาคนซึ่งเปนพลังของการเตรียมความพรอมของการอยูรอดไดในยุคของการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วและมีการแขงขันท่ีรุนแรง  การเรียนรูและการจัดการความรูที่ตอเนื่องจะชวยใหรูเทาทันตอ
กระแสของสถานะการณที่เกิดข้ึน  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนผันอยูตลอดเวลา  การจัดการ
เรียนรูที่เปนระบบเพื่อนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในดานตางๆตามจุดมุงหมายใหบรรลุผล  มี
ความเขมแข็งในวิถีชีวิต  มีสมรรถนะในการดําเนินการแกไขและปองกันปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนอยาง
ชาญฉลาด  ยอมกอใหเกิดคุณคาและคุณภาพ  มีประสิทธิภาพท้ังในสวนตนและสวนรวม   การ
จัดการความรูภายในองคกรการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองมีการดําเนินการอยาง
จริงจังท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง  ตลอดจนมีการกํากับ  ติดตามเพ่ือนําพาบุคลากรและองคกรไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว   การวัดและประเมินคุณภาพของการพัฒนาที่มีมาตรฐาน  เปนท่ียอมรับใน
ระดับองคกร  สังคม  ระดับประเทศและในระดับสากล   และสนองตอบตอการปฏิรูปการศึกษาใน
รอบท่ีสองที่เนนความสําคัญตอการพัฒนามนุษย 
    การจัดการความรูสงผลตอการบริหารจัดการแหงอนาคตของสถานศึกษา การจัดการ
ความรูและการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  ตลอดจนการแกปญหา
ตางๆ  ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกทหารช้ันนายพล  ดังน้ี  
“การสละชีวิตก็เสียชีวิต สละทรัพยเงินทองก็จะเสียเงินทองไป  แตเสียสละความคิดเห็น  ไมใชสละ  
แตเปนการแบงปนออกไป  กลับทําใหรวยขึ้นดวยซ้ํา  เพราะการแบงความคิดไปก็เทากับไปสราง
ใหคนอื่นมีความคิด  และทํางานไดดีขึ้น  เปนการทําใหความคิดแข็งแรงข้ึนเปนทวีคูณ”  ฉะนั้น การ
พัฒนาบุคคล ยอมสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  การพัฒนาความรูอยางจริงจังโดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรอยางสรางสรรค11 ตามท่ี ปเตอร  เซงเก (Peter Senge) กลาวไววา  
 

 

    
                          11 พระราชดํารัสของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว [Online], accessed 10  November  

2011. Available  from www. kig.kapook.com/content4.php 
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ยอมเปนการสนองตอบตอความตองการในการนําไปใชพัฒนางานและองคกร 12  เพราะการจัดการ
ความรูที่ มารควอรด (Marquardt)ไดกลาวไวถาหากเกิดข้ึนท่ัวถึงท้ังองคกรอยางเปนระบบและใน
ทุกงานยอมสงผลตอความอยูรอดและความสําเร็จของการบริหารใหมีคุณภาพและมีความโดดเดน
มากย่ิงข้ึน13  นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลาวไววาดวยเหตุผลสําคัญ
ของการเตรียมความพรอม  อีกท้ังเปนการสรางความเขมแข็งทางปญญา   เพื่อเผชิญกับสิ่งท่ี
หลากหลายในสังคมท่ีหมุนผานมาอยางทาทาย14 ซึ่งสอดคลองกับท่ี การวินด (Garvind )ที่กลาวไว
วาองคกรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยอมสะทอนใหเห็นไดวาองคกรนั้นมีนวัตกรรมใหมๆและมี  

ภูมิปญญามากข้ึน15 ในทํานองเดียวกัน ทาคูชิ(Takeuchi)ใหแนวคิดในการนําความรูที่มีอยูอยาง
หลากหลายท่ัวไป และจากทฤษฎีมาปรับใชตามความตองการ16 ซึ่ง วิจารณ  พานิช ใหขอคิดวา
จะตองมีการแบงปนความรู   และรวมคิด  รวมปฏิบัติเพื่อใหมีองคความรูและทักษะท่ีดี  อันเปน
หนาท่ีของบุคลากรทุกคน  ทุกฝายงานหรือทีมงามในองคกรและบุคลากรทุกคน  ทุกฝายงานหรือ
ทีมงานในองคกร17  นอกจากนี้ ประพนธ  ผาสุขยืด ไดใหแนวทางจากการเรียนรูและการจัดการ
ความรูสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนสังคม  ประเทศชาติและโลกไปสูจุดหมายท่ี
กําหนดไวได18  อีกท้ัง วีรวุธ  มาฆศิรานนท ไดแนะนําวา สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนํา เอา
องคความรูที่ไดไปแกปญหา 
    
    12  Peter  Senge, (1990), คูรูแหงการบริหารคน (กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพลสจํากัด, 
2552), 112, อางถึงในกนิษฐ  ฉินสิน. 
    13 Michael  J.  Marquardt, Building  the  Learning  Organization (Coppyright 2005  

by  Davies. Publishing, adivision  of  CPP,Inc,Bayshore  Road,Palo  Alto,California 94303  USA), 10-12. 

    14 สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ,เปดโลกทัศนการศึกษาไทย 
สูสากล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), คํานํา. 
    15 Garvin  D. A, Building  Learning  Organization ( Harvard  Business  Review, 1993 ), 
78-91.  

                         16 Takeuchi. การนําความรูไปใช [Online], accessed 12  November  2011. Available  

from www.eoc.ru.th /MBE/… / Nonaka % 20 &/ 
    17  วิจารณ  พานิช, การจัดการความรูจากหลักการคิดสูทฤษฎีการปฏิบัติจริง  ฉบับ 
มือใหมหัดขับ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 2550), 9, อางถึงใน ประพนธ  ผาสุขยืด. 
             18 ประพนธ  ผาสุขยืด,การจัดการความรูจากหลักการคิดสูทฤษฎีการปฏิบัติจริง  ฉบับ
มือใหมหัดขับ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 2550 ), 23-24. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมแหงสถานการณในบริบท19  ดังท่ี เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์กลาวไววา
การจัดการความรู เปนเคร่ืองมือพัฒนาคนพัฒนาชีวิตและสรางสรรคสิ่งใหมๆที่มีคุ ณภาพ  
ประสิทธิภาพ20  และ นพดล  เจนอักษร ไดใหแนวคิดไววา ถาหากมีการปฏิบัติการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ยอมเกิดความกาวหนาท่ียั่งยืน21  อีกท้ังทานพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)ไดสอนไววาองค
ความรูที่มีอยูในตัวบุคคลหรือในองคกรยอมสงผลใหมีความสามารถแขงขันในระดับประเทศและ
ในระดับสากล22 

       การจัดการความรูของสถานศึกษา ดังท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดระบุไววา
การจัดการความรูจะเกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพไดนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองจัดใหมีการกํากับ    
ติดตามและประเมินผลอยางใกลชิดในกระบวนการปฏิบัติ 23  ในทํานองเดียวกันที่ สมหวัง  
พิริยานุวัฒน ไดพูดถึงการติดตามและการประเมินผล วา เปนการควบคุมการปฏิบัติงานใหสามารถ
ดําเนินไปตามเปาหมายท่ีกําหนดและสะทอนถึงปญหา  ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 9  ในทํานองเดียวกัน
ความคิดเห็นของ สุวิมล  วองวาณิช ที่วาการติดตามและการประเมินผลทําใหสามารถปรับปรุง
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  สงผลใหการจัดการความรูมีอิทธพลตอการดําเนินงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย  เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ  ในทํานองเดียวกัน 

  

 

 

 

 

   

    19  วีรวุธ  มาฆะศิรานนท,การบริหารภูมิปญญา ( กรุงเทพฯ :  บริษัทเอกเปอรเน็ต จํากัด, 
2549 ), 125. 
    20 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์,เรียนใหรูใชขอมูลอยางผูชนะ ( กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมี
เดีย จํากัด, 2551), 127. 
    21 นพดล  เจนอักษร,แกนวิจัยในชั้นเรียน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2544), 13. 
    22 พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต),การศึกษาเครืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา (กรุงเทพฯ: 
บ.สหธรรมิก จํากัด, 2541), 108 -193. 
                23 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการจัดการความรูใน
องคกรการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2553 ), 68. 
    9 สมหวัง  พิริยานุวัฒน,วิธีวิทยาการประเมินศาสตรแหงคุณคา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 255), 96. 
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ความคิดเห็นของ สุวิมล  วองวาณิช ที่วาการติดตามและการประเมินผลทําใหสามารถปรับปรุง
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  สงผลใหการจัดการความรูมีอิทธพลตอการดําเนินงานใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย  เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ  ในบริบทน้ันปจจุบัน
มีการประยุกตใชซอฟตแวรในการประเมินผลท่ีหลากหลาย  เพื่อใหสามารถทําการประเมินผลที่
รวดเร็ว  มีผลของการประเมินท่ีถูกตอง  และเช่ือถือได  ซึ่งแสดงผลใหรับรูไดทันตอการแกไข  
เปลี่ยนแปลง24  ใหมีคุณภาพ   ดังน้ันในการวัดการจัดการความรูจึงไดใชหลักการการประเมินโดย
ใชซอฟตแวร(โปรแกรม)ที่แสดงผลเปนรูปหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกระดับ  คะแนน  ซึ่งมีชื่อเรียกวา 
มาตรวัดการจัดการความรู  
 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูดังที่กลาวขางตัน  สามารถเขียนเปน
แผนภาพได  ดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1     กรอบแนวคิดการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู 
 

 

 

    
    24 สุวิมล  วองวาณิช,การติดตามและการประเมินผล [Online], accessed  12 November  

2011. Available   from  www.nrc.go.th 

 

มาตรวัดการจัดการความรู 

                      1.การวางแผนการ 

                      2.การปฎิบัติ 
                      3.การตรวจสอบ 

                      4.การตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

        การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  เพื่อความเขาใจตรงกันจึงไดนิยามศัพทเฉพาะที่ใช\
ในการศึกษาวิจัย  ดังนี ้
      มาตรวัด  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการวัดการจัดการความรูที่บอกคา
ระดับเปนมาตรฐานสากลเชิงประจักษเปนรูปหนาปทมและมีเข็มชี้บอก                     
 การจัดการความรู  หมายถึง   กระบวนการจัดเก็บและพัฒนาความรูที่อยูในตัวบุคคลที่
เกิดจากประสบการณและความคิดสรางสรรค  และความรูที่นํามาจากเอกสาร  รายงานขาวสาร 
สิ่งพิมพตางๆ  บันทึกหรือตํารา  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  มีการนํา ความรูที่
ไดไปใชในการพัฒนางานและองคกรใหมีความกาวหนาเพิ่มข้ึนอยางมีประสทิธิภาพ 

            มาตรวัดการจัดการความรู  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการวัดกระบวนการ
จัดเก็บความรู  พัฒนาความรูและการนําองคความรูไปใชในการพัฒนางานและองคกรใหมี
ความกาวหนาเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งบอกคาระดับเปนมาตรฐานสากลเชิงประจักษเปนรูป
หนาปทมและมีเข็มชี้บอกคาระดับคะแนนของการจัดการเรียนรู 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

         การศึกษาวิจัย มาตรวัดการจัดการความรู  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา การจัดการความรู มาตรวัดการจัดการความรู การบริหารคุณภาพ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            

การจัดการความรู 
 

            ในยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่มีการเปลี่นแปลง  การพัฒนาแบบแขงขันในทุกๆดานไมวาจะ
เปนบุคคล  ครอบครัว  สังคม  องคกรขนาดเล็กและขนาดใหญในทุกประเทศท่ัวโลกตองเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจที่แพรกระจายอยูรอบดานและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  แมจะมีความแตกตางกันในเร่ือง
ของสถานท่ีทางดานภูมิศาสตร  เวลา  แตการสัมผัสและการรับรูขอมูลขาวสาร  ความรูที่เกิดข้ึน
ใหมไดในทุกๆประเทศอยางรวดเร็วและท่ัวถึงกันไดโดยไมมีขีดจํากัด  หากไมรูจักพัฒนาและใช
โอกาสท่ีมาถึงใหเกิดประโยชน  อาจเปนภัยอันตรายตอตนเอง  ครอบครัว  สังคม  องคกรและ
เสถียรภาพของการพัฒนาประเทศชาติ  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการปรับตัว  ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนิน
กิจวัตร  กิจกรรมและการปฏิบัติหนาท่ีอยางรูเทาทัน  เพื่อการดํารงอยูรอดดวยความม่ันคงและมี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถที่จะแขงขันกับนานาประเทศท่ัวโลก  จําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรูอยู
ตลอดชีวิต  เพื่อความเขมแข็งทางปญญาท่ีจะทําใหสามารถเผชิญกับปญหา  และสามารถแกไข
ปญญหา  ปรับเปลี่ยน  ปรับตัวอยางรูเทาทัน  การต่ืนตัวและเรงพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
Learning Organization เพื่อความมั่นคง เขมแข็ง และการแขงขันในระดับประเทศและระดับสากล  
ซึ่งนักการศึกษาไดเสนอแนวทางในการปฏิบัติไว  มีดังนี้ 
       เชงเก (Senge) ไดกลาวถึง ลักษณะขององคกรการเรียนรูจะตองปฏิบัติตามวินัย 5 ประการ 
ซึ่งเอ้ือตอการเกิดการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จไดมากข้ึน มีดังนี้ 

1. System thinking การคิดเปนเชิงระบบ เปนความสามารถในมุมมองวิธีคิดและอธิบาย
ความรู ขอมูลเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ และเหตุการณเปนการบูรณาการเกิดเปนองคความรูใหม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความเปนจริงอยางเปนเหตุเปนผล 

          2.    Mental Model การกําหนดกรอบแนวติดเพ่ือความเขาใจที่กระจางชัดซึ่งสงผลตอการ
ตัดสินใจและการกระทํา และพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทและการปรับระบบ
การปฏิบัติงาน 
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         3.   Personal Mastery การพัฒนาตนเองดวยการใฝรู  แสวงหาความรู เปนการพัฒา
ศักยภาพบุคคล และสรางบรรยากาศในการเรียนและสรางความเขาใจสิ่งตางๆ อยูเสมออยางตอเนื่อง 
         4.   Shared vision การรวมกําหนดวิสัยทัศน จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม ซึ่ง
เปนกรอบความคิดและความเปนไปไดในอนาคต แลวรวมปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

         5.   Team learning มีการเรียนรูเปนทีม เปนกลุม สงผลตอการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการปฏิบัติ หรือทักษะการทํางาน จากการสะสมในบุคคลเปนการพัฒนาบุคคล 
พัฒนากลุมบุคคล  อันเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาเพิ่มข้ึน25 

 

                 องคกรการเรียนรู 
 องคกรการเรียนรู มีนักวิชาการหลายทานไดใหมุมมองขององคกรการเรียนรู ในแตละ
มุมมองน้ัน มีดังน้ี  รอบบิ้น (Robbin) ไดใหแนวทางไววา เปนองคกรที่สมาชิกรวมกันพัฒนาขีด
ความสามารถในการเรียนรู เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง26  และในสวนแนวทาง
ของ เครทเนอร และคาเนชิ (Kreitner and Kinicki)ไดบอกไววาองคกรการเรียนรูเปนการสรางสรรค
และการจัดหาความรูดวยมุมมองใหมโดยเชื่อมโยงความรูเชิงรุกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 27

และการวิน (. Garvin A. David)ใหเหตุผลวา เปนองคกรท่ีบุคลากรแสวงหาความรูและนํามาสราง
ความรูใหมและถายโอนความรู สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในความรูใหมนั้น15  ในทํานองเดียวกัน เชงเก (Sange M. Peter)ใหขอคิดไววา เปน
องคกรที่บุคลากรสามารถเพ่ิมความรูความสามารถอยางตอเนื่องและสามารถสรางผลงานไดตาม
ความตองการและแบงปนแหลงสรางความคิดโดยการเรียนรูรวมกัน25 ดังเหตุผลของ ฟล และเลเลส 
 

 

 

   
        25 Peter Senge, The fifth disciplines: the art and practice of learning organization 
( London : Century Business, 1990),195. 
 25 เร่ืองเดียวกัน, 95.      

          26 Stephen, Robbin P, Organization Behavior 9th ed. (New Jersey : Prentice Hall 

International, Inc. ,2001), 348. 

         27  Kreitner, Robert  and  Angelo Kinicki ,Organization Behavior (New York:The 

Mcgraw-Hill Companies, Inc., 2001), 676. 

   15 Gavin A. David, Building   Learning  Organization  (Harvard Business Review on 

Knowledge  Management, 1993), 47. 
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(Fiol & Lyles) กลาววา เปนกระบวนการปรับปรุงการทํางานดวยการใชความรูและการสรางความ
เขาใจในองคกร28 ซึ่งสอดคลองกับ เพดเลอ และบอยเดล(Burgoyne, Pedler & Boydell) กลาววา 
องคกรที่สงเสริมการเรียนรูของบุคคลทุกคน  มีการปฏิรูป  ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่องและจัดใหมีการเรียนรู  เพื่อเอ้ือตอการเรียนรูและการไฝรูดวยตนเองของบุคคล29 และใน 
สวนของ ยู (Yu)กลาววาการเรียนรูเปนกระบวนการดํารงรักษา ขยายขอบขายและตอยอดความรู
ขององคกร30 ซึ่งตรงกับ มารควอรท (Marquardt) ที่มองวา เปนการรักษาองคความรูและ ขยายหรือ
เผยแผองคความรูขององคกรใหทุกคนรับรูเพื่อการปฏิบัติงาน31 ซึ้งเรยนอลย(Reynolds) บอกไววา 
เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของพนักงานซึ่งมีการวิพากษวิจารณ เพื่อสรางความเขาใจในสิ่ง
ตางๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  พรอมท้ังมีการเปดรับจากภายนอกแลวนํามาตีความ  เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาองคกร32 และในแนวคิดของ วิจารณ  พานิช ที่มีมุมมองวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ปรับตัวในสถานการณที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  มีทั้งการเปดรับความรูและสัญญาณจากภายนอกเพื่อ
นํามาพิจารณาในการปรับตัวขององคกร33 และในสวนของ วีรวุธ  มาฆะศิรานนทไดใหแนวคิดใน
การบริหารงานท่ีเนนการพัฒนาสภาวะผูนําในองคกรควบคูไปกับการเรียนรูรวมกัน  สงผลใหเกิด
การแลกเปลี่ยนองคความรู  ประสบการณ  ทักษะระหวางบุคคล  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

ใหดีขึ้นและดีเลิศเหนือคูแขง34 

    
   28 Fiol M.C and Lyles M.A, Organizational Learning (Academy of Management 

Review, October ,1985), 95. 

   29Burgoyne M Pedler J. and  Boydell T, The Learning Company; A strategy for 

sustainable Development  (Maidenhead : McGraw – Hill ,1991), 95. 

   30 Yu  C ,Allowing for Change; Chaos Theory Learning Organizations and the 

Role of  the  Educator. Ed. D (Dissertation. Rutgers University, New Jersey, US , 2008), 52. 

    31 Marquardt Michael Jsaud Reynolds A, The Global Learning Organization  
(New York; IRWIN,1994 ), 97. 
          32  Reynolds,กระบวนการเรียนรู [Online], accessed  12 November 2011. Available   

from  www.slideshare.net/looktao 

       33 วิจารณ  พานิช, KM  วันละคํา” จากนักปฏิบัติ KM สูนักปฏิบัติ KM ” (กรุงเทพฯ: 

บริษัทบุคไทม จํากัด2549), 199. 
        34 วีรวุธ  มาฆะศิรานนท ,องคกรเรียนรูสูองคกรอัจฉริยะ (กรุงเทพฯ : เอกเปอรเน็ท, 
2541), 69.  
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และความคาดหวังท่ี อุทุมพร  จามรมารและคณะใหความเห็นไววา เปน การทําใหคนในองคกร
เรียนรูปจจัยตางๆท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานในองคกร35

ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติที่  ธเนศ   ขําเกิด  ไดบอกไววา  องคกรที่จูงใจใหบุคลากรทุกคน
กระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนั้นเปนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของตนและ
องคกร36 

         สรุปไดวา  องคกรการเรียนรู  หมายถึง  องคกรที่คณะบุคลากรในองคกรมีการเรียนรู
รวมกัน  มีการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณเกี่ยวกับปจจัยตางๆรอบดานทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอกนั้นเปนการ พัฒนาตนเอง  พัฒนางานอยางสรางสรรคและหากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ยอมสงผลตอการปฏิรูป  ปรับปรุงระบบการทํางาน  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสรางผลงาน
ตามท่ีตองการ  และพัฒนาองคกรใหบรรลุผลตามความคาดหมายและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

               ความสําคัญของความรู  
                   การเ รียนรู เกิด ข้ึนกับทุกคนเ ร่ิมแต เด็กจนเติบโตเป นผู ใหญ  ความรูที่ เกิด ข้ึน
เปรียบเสมือนทรัพยสินทางปญญาท่ีมวลมนุษยแสวงหาไดจากแหลงตางๆและดวยวิธีการท่ี
หลากหลายจากการเรียนรู  ศึกษาอบรม  การเก็บเกี่ยวประสบการณจากการทํางาน  การดํารงวิถี
ชีวิตประจําวัน  การแสดงความคิดเห็นระหวางเพ่ือนรวมงานและในบริบทท่ีเหมาะสม  ความรูที่
แสวงหามาน้ันยอมสงผลตอบุคคลและองคกรตางๆ   ดังท่ีนักวิชาการและผูรูไดกลาวไวอาทิ บุช
และคริสเตสัน (Per Nikolaj Bukh and Karina Skorrang Christenson)บอกความสําคัญของความรูไว
วา ความรูชวยใหสามารถปรับตัวใหเขากับนโยบายขององคกร  รับฟงคําสั่งท้ังจากผูรวมงานและ
เคร่ืองจักรซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน  อีกทั้งสามารถแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุผลท่ีรวดเร็ว  ประหยัดและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน37 

 

    
        35อุทุมพร จามรมารและคณะ,การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 62.  
        36ธเนศ ขําเกิด, องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) (กรุงเทพฯ: วารสาร
สงเสริมเทคโนโลยี. 2550 ),171 – 174. 
 37 Bukh Nikolaj Per, Christenson  Skorrang Karina , Knowledge Management and 

Intellect Capitel Establishing a Fiaid of Practice.Elsevier Imc (Burlingtion MA 01803, 

USA,2008), 29-30. 
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นอกจากน้ัน สแตนซี (Stancy) มีมุมมองถึงความสําคัญของการเรียนรูไววาชวยใหมีทักษะในการ
บริหารงานสามารถขับเคลื่อนงานไปสูเปาหมายดวยความม่ันใจและสงผลตอสมรรถนะและความ
เขมแข็ง  ความม่ันคง38  และในอีกมุมมองจาก พัชสิรี  ชมภูคําไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรู
ไววา ผูที่มีความรูยอมเกิดความเชี่ยวชาญ  และกอใหเกิดองคความรูใหม  ซึ่งชวยใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายอยางราบร่ืน  และมีประสิทธิภาพ39 และ
ความสําคัญของความรูที่ วีรวัฒน  ปนนิตามัย ไดกลาวไววา การที่บุคคลมีความรูนั้นยอมสงผลตอ
การคิดท่ีเปนระบบสามารถวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานและขัเคลื่อนงานใหบังเกิด
ความสําเร็จ ตลอดจนความม่ันคงขององคกร40 ซึ่งมีความสอดคลองกันกับ พรพิมล  หรรษาภิรมณ
โชคท่ีกลาวไววา บุคคลท่ีมีความรู มีสมรรถนะ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งบงบอกถึงความเขมแข็งและความม่ันคงของ
องคกร41และ ในแนวทางของสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ไดระบุไววา ความรูชวยใหเกิดความ
เขาใจงาน  สงผลใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถคาดการในอนาคตไดโดยปราศจากความผิดพลาด42 

                     จากความสําคัญของความรูที่ไดจากนักวิชาการที่ใหไวนั้น  สรุปไดวา ความรูสงผลตอ
การพัฒนาความคิดของบุคคลเปนระบบ  ชวยใหบุคคลมีความรูเพิ่มมากขึ้นและเกิดองคความรูที่
เปนประโยชนที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน  สามารถประยุกตใชในการแกไขปญหาและการปรับตัวใน
การทํางานรวมกัน  ตลอดจนการสรางสรรคผลงานและแนวทางการปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนงานไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

    
            38Stancy E. Land BA, Managing Knowledge – Based Initiative : Strategies for 

Successful Deployment (Elsevier Inc.,2008), 50. 
    39พัชสิริ ชมภูคํา,องคการและการจัดการ( Organization and Management) (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล, 2552), 151. 
  40วีรวัฒน ปนนิตามัย,การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู(กรุงเทพฯ: บริษัทเอกซเปอรเน็ท จํากัด
, 2543 ), 47. 
         41พรพิมล  หรรษาภิรมณ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ”  (วิทยานิพนธ  ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ภาควิชา
หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552), 8-12. 
             42สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา,สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, การจัดการความรูสูวงจร
คุณภาพท่ีเพ่ิมพูน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2546), 53. 
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          ความหมายของความรู 
        ความรูเปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีคุณคาและเปนทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ผลิตและบริการ  ตลอดจนการตัดสินใจในการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธภาพ  เพื่อความสามารถและ
เพิ่มพูนทักษะในการดํารงวิถีชีวิต  การปฏิบัติงาน  และความสามารถในการแขงขัน  ความรูที่มีอยู
หลากหลายและเพ่ิมพูนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาน้ันไดมีผูรูและนักวิชาการตางๆไดใหความหมายไว  
มีดังนี ้
        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 26 มิถุนายน  2523 สรุปใจความในความหมายของความรู  
หมายถึง  ผลที่เกิดจากการศึกษา และจับเคาโครงของเร่ืองแลวลําดับความตอเนื่องแหงเหตุและผล
จนเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง ชัดเจน  แมนยํา ทันตอเหตุการณอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสามารถ
สําเหนียก  กําหนดและจดจําไวไดทั้งสวนท่ีเปนทฤษฎีและสวนที่เปนเร่ืองราวรายละเอียด  และจัก
นําไปใชใหเปนประโยชนในการงาน  การคิดอานแกปญหาตางๆในชีวิตตอไป43 

         ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของความรู  หมายถึง  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลา
เรียน  การคนควาหรือประสบการณ  รวมทั้งความสามารถเชิงปฎิบัติและทักษะความเขาใจ  หรือ
สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ  การพบเห็น  การไดฟง  การคิดและการปฎิบัติ44 

         ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ไดใหความหมายของความรู  หมายถึง  ผลที่เกิดจากความ
พากเพียร  อดทนในการเรียนรูสาขาวิทยาการที่ตนสนใจหรือเกี่ยวของ  จนเกิดความเขาใจถองแท
และสามารถตอยอดความรู  หรือสรางสรรคเทคโนโลยีใหมๆ  ซึ่งกอใหเกิดคุณคาเอนกอนันตใหแก
โลก20 

         อุทุมพร   จามรมาน  ไดใหความหมายของความรู   หมายถึง  สารสนเทศที่ผาน
กระบวนการคิด  การเรียบเรียง  การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรูอ่ืนๆ  จนเกิดเปนความเขาใจ
และนําไปใชประโยชนได45 

 

 

 

    
         43 มูลนิธิพระดาบทและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย,คําพอสอน (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2550 ), 78. 
         44ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับบราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : 
บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชั่น จํากัด, 2546), 232. 
        20เกรียงศักดิ์  เจริญวงคศักด์ิ ,เรียนรูใหรูใชขอมูลอยางผูชนะ (กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมี
เดีย จํากัด , 2551), 36-38. 
        45อุทุมพร  จามรมาน,ศิริชัย  กาญจนวาสี,ชุตินันท  จันทรเสมานนท,ภิรดี  วัชนสินธุ, 
การควบคุมการจัดประเมินและการจัดการความรู  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553), 39. 
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                สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดใหความหมายของความรู  หมายถึง  ความคิดเห็น  
กฎ  ระเบียบ  ขั้นตอนแนวปฏิบัติ  และสารสนเทศที่รวบรวมและจัดระบบแลว  อาจอยูในรูปของ
ประสบการณ  ความจริง  วิจารณญาณ  ปญญาและคุณคา23 

       สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ไดให
ความหมายของความรู  หมายถึง  สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา  การคนควา  การไดยิน  ไดฟง  การ
คิดหรือการปฎิบัติ  ความเขาใจ  ประสบการณ  รวมท้ังความสามารถเชิงปฎิบัติและทักษะท่ีไดรับมา
จากองคกรและการเรียนรูในแตละสาขา46 

         บดินทร  วิจารณ ไดใหความหมายของความรู  หมายถึง  ทรัพยสินขององคกรอันไดแก  
ประเพณีนิยม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  การปฎิบัติงาน  ระบบการปฎิบัติงานตางๆบนพื้นฐานความรู
ความชํานาญ47 

        ลิทเทิลและเลย (Little & Ray)ไดใหความหมายของความรู หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความรูในตัวบุคคล และความรูที่เปดเผยระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองคกร 
องคกรกับองคกร เพื่อนําไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ48 

        สเนลและจอนส (Sallis & Jones)ไดใหความหมายของความรู หมายถึง ความรูที่ถูกตอง
และเหมาะสมท่ีฝงอยูในตัวบุคคล และความรูที่เปดเผย ซึ่งขับเคลื่อนแนวคิดไปสูการปฎิบัติ  การ
สรางสรรค  และเพ่ิมมูลคาแกผลิตภัณฑและบริการ49 
 

 

 

 

 

 
    
          23สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการจัดการความรูใน
องคกรการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ  และทําปกเจริญผล , 2553), 5. 
         46สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),อภิธาน
ศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดสํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร , 
2553 ),37. 
        47บดินทร  วิจารณ ,การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ต 
จํากัด, 2553), 35. 
      48 Paul Stephen Quintas ,Little and Ray Tim  ,Managing  Knowledge (London : The 

Open University, 2002 ),42. 
      49 Edward  Sallis and Gary Jones  , Knoweldge  Management  in  Education (London : 

Kogan page, 2002 ), 2-10. 
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        ความรูในความความคิดเห็นของผูรูและนักวิชาการตางๆที่ใหไว  สรุปไดวา ความรู  
หมายถึง  สาระสิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา  การเรียนรูหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณจากการ
ปฏิบัติทั้งที่เปนความรูในตัวบุคคลและจากความรูที่เปดเผยจากสารสนเทศตางๆ และเช่ือมโยงผาน
กระบวนการคิด  เรียงลําดับ  เปรียบเทียบอยางตอเนื่องเปนเหตุเปนผลท่ีถูกตอง  ชัดเจน  แมนยํา 
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ  จนเกิดความขาใจถองแท สามารถนํามาสรางสรรคเทคโนโลยี
ใหมๆท่ีมีคุณคาเพื่อนําไปใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพตอไปอยางยั่งยืน  
 

 

      การจัดการความรู  
 ปจจบุันมีความรูมากมายและมีความหลากหลายซึ่งกระจายอยูทั่วไปตามสภาพของบริบท  
ทางสังคม  มีการเปลี่ ยนแปลงและเกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลาในยุคสมั ยโลกไรพรมแดน
(Globalization) จึงจําเปนท่ีจะตองมี การจัดการความรูใหเปนหมวดหมู เปนระบบเพื่อชวยใหเกิด
ความสะดวกในการสืบคน  การนํามาใชหรือปรับใชประโยชนในการปฏิบัติภารกิจใหดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 254650 มาตรา 11  มีความวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู
ในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูล  
ขาวสาร  และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู   
ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”  ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. 
มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาขาราชการและไดเสนอแนวทางการปฏิบัติไวมี  ดังนี้ 
        1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

        2. ตองสามารถประมวลความรูตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

       3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการ  เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และมีคุณธรรม 

      
 

    
  50  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สํานักงาน,แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.  2546-2550)  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2546),  9.  
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      4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน  เพื่อนํามาพัฒนาและนําไปใชในการปฏิบัติราชการรวมกันและกอใหเกิดประสิทธิภาพ51 

      
               ความหมายการจัดการความรู 
         การจัดการความรูที่มีอยูหลากหลายและกระจายอยูทั่วไปทั้งในตัวบุคคล  เอกสาร  วารสาร  
หนังสือ  อินเทอรเน็ท  และจดหมายอีเลคทรอนิค ใหเปนใจความที่ครบถวนสมบูรณ  ตรงตามความ 

เปนจริง  เพื่อประโยชนในการนํามาใชตามความตองการของบุคคล  กิจการ  องคกร  ในการจัดการ
ความรูมีนักวิชาการและผูรูใหความคิดเห็นไว  มีดังน้ี 

               ทิวันนา (Tiwana) ไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง การจัดการความรูใน
องคกรสําหรับงานดานธุรกิจ52 

     แอนเดอรสัน (Anderson) ไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึงกระบวนการนํา
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนของบุคคล การสราง การจําแนกความรูเปนกลุมสาขา การปรับปรุง
ขอมูลใหชัดเจนและเก็บรวบรวมไว เพื่อนํามาใชประโยชนในคราวตอไป53 

      วิล (Will) ไดใหความหมาย การจัดการความรูหมายถึง การจัดระบบความรู และการจัด
ทรัพยสินทางปญญาท่ีใชในการพัฒนา การดําเนินงานขององคกร54   
 

 

 

 

 

    
            51คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สํานักงาน,คูมืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546 (กรุงเทพฯ : สิรบุตร
การพิมพ,2546 ),15. 
               52Tiwana Amrit, The Knowledge Management teekit : practical techniques for 

building Knowledge Management system (Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall , 2000 ) ,159. 

     53Anderson .C,Organization Learning: A theory of Action Perspective 
(Massachusetts : Addison Wesley , 1995), 53. 
     54 Will .K, Management Foundation : Thinking Knowledge About Thinking –How 

People and Organization Represent, Create and Use Knowledge (Arlingtion, TX: Shema 

Press, 1997), 59. 
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    ดาเวนพอรท  (Davanport) ไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง ความพยายาม
ในการที่จะสราง รวบรวม เผยแพรและใชความรูอยางเปนระบบ55 

        ชู (Choo) ไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง การสรางความรู การทําความ
เขาใจกับความรูและรวบรวมไว เพื่อนําไปใชในองคกร56 

     คูเซ  (Kucza)57 ไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมความรู 
และปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามความตองการ และแบงปนความรูเพื่อการบรรลุผลขององคกร57 

             อารักษ  พรหมณีไดใหความหมายการจัดการความรู หมายถึง เคร่ืองมือในการพัฒนา
องคกร58 

            ปรัชนันท  นิลสุขไดใหความหมายการจัดการความรู  หมายถึง  เคร่ืองมือพัฒนาตนเอง
และพัฒนาคนใหมีศักยภาพเพิ่มมากขน59 

            ชินภัทร  ภูมิ รัตนไดใหความหมายการจัดการความรู   หมายถึง   การศึกษาและ  

การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการเรียนรู  กิจกรรมท่ีชวยใหเกิดการใชขอมูลในการตัดสินใจ60 

             บดินทร  วิจารณไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง การสรางและตอยอด
ความรู  พัฒนาและสะสมความรูในองคกรใหมีมากข้ึนซึ่งเปนแนวทางในการยกระดับทุนทาง
ปญญามนุษยใหสูงข้ึน61 

    
      55Davenport .T, Hand Prusak L, Working Knowledge (USA : Harvard Business 

School Press, 1998), 57. 
        56Choo .C. W, The Knowing Organization: How organizations use information to 

construct meaning, create knowledge and make decision (Oxford : Oxford University Press , 
1998 ), 57. 
                57Kucza .T, Knowledge Management Process Model [Online], accessed 8 December 
2011. Available   from www.inf.vtt.fi/pdf/publications 

                58อารักษ  พรหมณี,การจัดการความรู [Online], accessed  15 November 2011. Available 

from www.kmsas.mju.ac.th/Index/ 

               59ปรัชนันท  นิลสุข,การจัดการความรู [Online],accessed 10 December 2011. Available   

from www.prachyanun.com/ppt/KM.ppt 

                60ชินภัทร  ภูมิรัตน,การจัดการความรู [Online], accessed 12 December 2011. Available  

from www.e – newsbkk2.org / km/? 

               61บดินทร  วิจารณ , การจัดการความรูสูปญญาปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บริษัทเอกเปอรเน็ท 
จํากัด, 2547), 19. 
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      วิจารณ  พานิชไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการรวมกันของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานยอยขององคกรเพื่อสราง และใชความรูในการทํางานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกวาเดิม  เปนการพัฒนาคนและพัฒนางาน33 

       เจษฎา  นกนอย และคณะไดใหความหมาย การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการใน
การแสวงหาความรู  สรางความรู  และจัดเก็บอยางเหมาะสมท่ีเปนระบบ  เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานและกระจายความรูไปทั่วทั้งองคกร  เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและกิจการ
ขององคกร62 

           การจัดการความรูจากที่ผู รูและนักวิชาการใหไว สรุปไดวาการจัดการความรู  เปน
เคร่ืองมือพัฒนาองคกร กระบวนการสรางความรู  การรวบรวมความรู  การทําความเขาใจกับความรู
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคคล  ระหวางกลุมบุคคลและระหวางองคกร  แลว
ปรับปรุงใหมีความชัดเจน  ถูกตอง  ตลอดจนมีการบันทึกและเผยแพรอยางเปนระบบ  เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการตัดสินใจการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐาน และบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

            ความสําคัญของการจัดการความรู 
       ในศตวรรษที่ 21ไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูและมองวาความรูเปรียบเสมือน
ทุนทางปญญาของมนุษย (Intellectual Capital) ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกบุคคล  สังคม
และประเทศชาติ  การจัดการความรูจึงมีความสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนปจจุบันและ
มีความสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทาน ดังนี ้
     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงตรัสถึงความสําคัญของการ
จัดการความรูไว  ดังน้ี  ความรูที่จะศึกษามีสามสวน  คือ  ความรูวิชาการ  ความรูปฏิบัติการ  และ
ความคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง  ซึ่งแตละคนควรเรียนรูและนําไปใชประกอบการงาน  และ
แกไขปญญหาท้ังปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ63 
 

    
      34 วิจารณ   พานิช, KMวันละคํา “จากนักปฏิบัติ KM สูนักปฏิบัติ KM” (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549),  21. 
    62 เจษฎา   นกนอย และคณะ , นานาทัศนะการจัดการความรูและการสรางองคการ 
แหงการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 4.        
      63 พระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว [Online], accessed 20 December 2011. 
Available  from http:www.sufficiencyeconomy.org/aboutedudetail.php?id 
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        สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหความคําคัญของการจัดการความรูไว  ดังนี้ 
        1. เพื่อพัฒนาตน  พัฒนาบุคคลและพัฒนาองคกร ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

       2.  เพื่อการสื่อสาร  ถายทอดประสบการณและทักษะระหวางบุคคลและรวมกันในเวลา
ที่รวดเร็ว  เปนการพัฒนางานและพัฒนาองคกร 

         3.  ทําใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  และมีทักษะท่ีดีในการปฏิบัติงาน  มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  สงผลใหมีความเขมแข็งและมั่นคง 

         4.   เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน  การผลิต  จําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรู  
มีการจัดการความรูที่นํามาใชในกิจกรรม  ชวยใหประหยัดเวลาและตนทุน          
         5.  ชวยใหองคกรดําเนินกิจการ ภาระกิจ อยูรอดไดอยางยั่งยืน เชน เมื่อบุคลากรลาออก  
เกษียณอายุ หรือมีการเปลี่ยนงานใหมอาจทําใหความรูและประสบการณหายไปกับตัวบุคคล 

        6.   ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมทําใหการทํางานมีความ
รวดเร็วขึ้น  จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรูเพิ่มมากข้ึน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนประโยชน23 

             พรธิดา  วิเชียรปญญาไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังนี้ 
1. เพ่ือปองกันการสูญหาย การจัดการความรูทําใหองคกรสามารถเก็บรักษาความเช่ียวชาญ 

ความชํานาญ  เพราะความรูอาจสูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 

             2. เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ คุณภาพและความสะดวกในการเขาถึงขอมูลความรูที่
เปนปจจัยของการเพ่ิมประสิทธิภาพ  ชวยใหสามารถตัดสินใจไดรวดเร็วและมีคุณภาพ 

            3. ความสามารถในการปรับ ตัดออกและยืดหยุน  ถาผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในงาน  
เขาใจวัตถุประสงคของงานสามารถดําเนินงานไดโดยไมตองมีการควบคุม  หรือแทรกแซงมาก  
ผูปฏิบัติสามารถทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสํานึกใน
การทํางาน 

             4.  ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหเขาใจลูกคาและแนวโนมของ
ตลาด  สามารถลดชองวางในการแขงขันและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันขององคกร 

            5. การพัฒนาทรัพยสิน  การพัฒนาความสามารถขององคกรในการใชประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญาตอสิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธิ์ 
 

 

 

 

    
          23สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการจัดการความรูใน
องคกรการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2553), 7-8.   
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             6. ยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ  การนําความรูมาใชเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การบริการ  ซึ่งเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ 
             7. การบริการ  การศึกษาความสนใจและความตองการของผูรับบริการ สงผลตอความ
พึงพอใจ  ชวยใหเพิ่มยอดจําหนายและสรางรายไดมากขึ้น  องคกรมีความมั่นคง 

            8.  การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรู
รวมกันและเปนการเพ่ิมความสามารถแกองคกรในการจางงานและการฝกอบรมบุคคลากร64   
        กนกวลี  ชูชัยยะไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังน้ี  การจัดการความรูเปน
เร่ืองสําคัญของทุกองคกร  การรวบรวมความรูจากการแสวงหาและการถายทอดความรูของ
บุคลากรอยางถูกตองเปนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและการพัฒนาองคกร65 

         ทรงศักดิ์  สายเชื้อไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังน้ี  ความรูเปนปจจัย
หลักของการพัฒนา กระบวนการและการพัฒนาความรูใหมๆเปนพลังในการขับเคลื่อนและ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการจางงาน  การผลิต  เปนตัวจักรสําคัญของการเสริมสรางความเขมแข็ง  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบุคคล  สังคม  องคกรและการกําหนดยุทธศาสตรชาติ66 

             วุฒิชัย  มูลศิลปไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังน้ี  การจัดการความรูเพื่อ
การพัฒนางาน  โดยการนําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน  การรวบรวมขอมูลจากแหลง 

ตางๆ  จากการทดลอง  การศึกษาคนควาและนํามาปรับใชในการปฏิบัติในการพัฒนาบุคคลและ
พัฒนาองคกรใหดีขึ้นได67 

 

 

 

 

 

    
           64พรธิดา  วิเชียรปญญา,การจัดการความรู : พื้นฐานและการประยุกตใช (กรุงเทพฯ : 
ธรรมกมลการพิมพ, 2547), 41. 

          65กนกวลี ชูชัยยะ,โลกประวัติศาสตร.เอกสารวิชาการประวัติศาสตรและไทยศึกษาเลม 1 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. , 2550), 41.    
       66ทรงศักดิ์  สายเช้ือ,ทิศทางการพัฒนาของไทย : เสนทางสูระบบเศรษฐกิจสังคมความรู 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขวัญขาว, 2552), 68-70.          
                 67วุฒิชัย  มูลศิลป,โลกประวัติศาสตร.เอกสารวิชาการประวัติศาสตรและไทยศึกษา เลม 1 
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2550), 5. 
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        วีระวัฒน  ปนนิตามัยไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังนี้ 
            1. ชวยเชื่อมโยงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีสามารถสนับสนุนความสําเร็จ
ใหแกองคกร 

            2. ชวยในการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกพนักงาน  วาองคกรใหความสําคัญกับ
ความรู  ทักษะ  ความสามารถ  หรือคุณลักษณะอื่นใด 
           3. มีสวนบูรณาการในกิจกรรมการสรรหา  การคัดเลือก  การใช  การรักษา  และการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเอกภาพ  เปนระบบและตอเนื่อง 

          4. ชวยแปลงวิสัยทัศนและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรใหเปนจริงและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

          5. ชวยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรใหเปนการเนนทักษะ  ฝมือที่สามารถตอบสนอง
กลยุทธขององคกรได 
          6. ชวยในการพัฒนาเคร่ืองมือ  เพื่อทํานายพฤติกรรมการทํางานของบุคคลท้ังกอน
ทํางาน  ระหวางปฏิบัติงาน  และหลังการทํางาน  ชวยใหองคกรมีพนักงานท่ีมีความเหมาะสมกับ
งานในองคกรมากที่สุด40 

       บดินทร  วิจารณไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังนี้ 
           1. สรางความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  มีการต่ืนตัวตอความตองการการเปลี่ยนแปลงตอ
บริบท  ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

           2. สรางความสัมพันธระหวางบุคคล  ทีมงานกับองคกรในการรวมคิด  รวมสราง  และ
พัฒนาบุคลากร  พัฒนางานและองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีคุณภาพ 

           3. กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในการแสวงหาความรู  การใฝรูอยางตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพเพิ่มากข้ึนอยางตอเน่ือง 

             4. ชวยใหระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ตลอดจนการวิเคราะหอุปสรรคและโอกาสใน
การปฏิบัติ  และการพัฒนาที่ชัดเจน  มีความเปนไปไดในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดมั่นคง 

       5. เปนเคร่ืองมือในการกําหนดกลยุทธ  แผนงาน  เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ
พัฒนาใหดีขึ้น 

              6. นํามาประยุกตใชในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน61 
 

    
  40วีระวัฒน  ปนนิตามัย,การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  (กรุงเทพฯ :  เอกเปอรเน็ท จํากัด, 
2547), 255-256. 
    61บดินทร   วิจารณ,การจัดการความรู..สูปญญาปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ, 
2547), 254-256. 
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             จําเริญ  จิตหลังไดใหความสําคัญของการจัดการความรูไว  ดังนี้ 
           1. ชวยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการเรียนรูงานใหม 
           2. บุคลากรไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

           3. มีผลกําไรมากข้ึนและลดตนทุน 

           4. ลดการสูญเสียเวลา 
           5. การรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณของผลิตภัณฑไว 
           7. การพัฒนาคุณภาพของความรูไปสูนวัตกรรมใหมๆ68 

      เชงเก (Senge Peter) ไดใหความสําคัญของ การจัดการความรู  ดังน้ี  การจัดการความรู
เปนกุญแจสูความเติบโตขององคกรในอนาคต  เพราะความรูชวยใหเกิดแนวคิดท่ีเปนประโยชน  
เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับงานและบริบทขององคกร69 

        จากความสําคัญของการจัดการความรูที่นักวิชาการและผู รูไดใหไว  สรุปไดวา การ
จัดการความรูนั้นมีความหลากหลาย  แตกตางกันไปตามบทบาทและจุดประสงคของแตละบุคคล
แตละองคกร  สําหรับการจัดการความรูในองคกรยอมขึ้นอยูกับโครงสราง วัฒนธรรม กลยุทธและ
จุดมุงหมายของการปฏิบัติ แตสิ่งท่ีคลายกันก็คือการจัดการความรูกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
บุคคล  กลุมบุคคลและองคกร  เพื่อนําความรูและองคความรูที่เปนจริงซึ่งไดทําการปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสมตามเหตุผลท่ีสมบูรณตามความเปนจริง  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาบุคคล  กลุม
บุคคล  และองคกร  เปนการพัฒนาทักษะและตอยอดความรู  ซึ่งจะสงผลตอการประกอบการ การ
พัฒนาองคกรใหมั่นคง  กาวหนาอยางมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน   

 

  ยุคของการจัดการความรู 
             การจัดการความรูมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง  ทั้งสภาพแวดลอม
ภายนอกรอบขางและสภาพภายในของบริบทที่เปนจริง  ซึ่งตองอาศัยเคร่ืองมือที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค  ซึ่งปจจุบันสังคมไดเปลี่นแปลงและขับเคลื่อนเขาสูสังคมความรูบน
พื้นฐานของทุนทางปญญา  ผูที่ เตรียมความพรอมไดรวดเร็วและม่ันคงจะมีโอกาสพัฒนา
ความกาวหนา   และสามารถเผชิญตอสภาวะของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วอยู 
    
           68 จําเริญ  จิตหลัง,ความสําคัญของการจัดการความรู [Online], accessed 20 November 2011. 
Available  from www. chonlinet.lib.buu.ac.th/ -/ 

     69 Peter Senge,ความสําคัญของการจัดการความรู [Online], accessed 12 November 2011. 

Available  from www.gotoknow.org/planet/edkm 
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ตลอดเวลาดวยความเขมแข็ง  มีทักษะในการขจัดปญหาและตัดสินใจในการดําเนินการไดยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถแขงขันในการผลิตและบริการไดเปนอยางดี และพัฒนาตอยอดใหเกิด
ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวได  การจัดการความรูที่ วิจารณ  พานิชไดให
ไววา ศาสตรดานการจัดการความรู  ไดมีวิวัฒนาการความเปนมา 3 ยุค ไดแก 
             ยุคท่ี 1 เรียกวายุค Pre-SECI การจัดการความรูในยุคนี้เนนการจัดการสารสนเทศ 

(Information management) โดยใชในเทคโนโลยีชวยการตัดสินใจของคน เร่ิมเม่ือประมาณ  20-25 ป
ที่แลว (1978-1979 ) 
        ยุคท่ี 2 ในชวงนี้เรียกวา ยุค SECI  ซึ่งแบงความรูออกเปน 2 แบบ คือ ความรูชัดแจง 
(Explicit knowledge) กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) การจัดการความรู เนนการผสมผสานความรูที่
ชัดแจงและความรูที่ผังอยูภายในเขาดวยกัน  ตามชวงเวลาที่เหมาะสม( ป 1998 – 2001 ) 
       ยุคท่ี 3 รูจักกันในชื่อวา ยุค Post-SECI เขาใจวาความรูไมแบงข้ัว เปนความรูชัดแจง และ
ความรูฝงลึก แตผสานความรูทั้งสองประเภทเขาอยูดวยกัน เนนการจัดการความรู เพื่อการใชงานใน
บริบทนั้นๆ (Just-in-time KM) และเนนประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน70 

 

                 องคประกอบการจัดการความรู 
          การจัดการความรูของแตละองคกร  หรือหนวยงานยอมมีองคประกอบแตกตางกันตาม
บริบทและปจจัยแวดลอมที่เปนจริงในสภาวกาณนั้นๆ  แตองคประกอบที่สําคัญและจําเปนท่ีสุดมี  
3  ประการ ไดแก  วัฒนธรรมองคกร  วัฒนธรรมการเรียนรู  และภาวผูนํา  ทั้งสามประการน้ีสงผล
ตอโอกาสของการเร่ิมตนของการดําเนินการจัดการความรูใหเกิดขึ้นได  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
          1. วัฒนธรรมองคกร เปนคุณคาความเช่ือ  การปฏิบัติ  ซึ่งจะพบเห็นจากพิธีการและ 
ธรรมเนียมประเพณีของการปฏิบัติสืบตอกัน เชน ความรวมมือกันของบุคคล  ทีมงาน  ความเชื่อและ
ไววางใจตอกัน  และแรงจูงใจภายนอก  ซึ่งลวนแตมีความสัมพันธตอกันและการจัดการความรู 
ในองคกรใหเกิดขึ้นได 
 

 

 

 
 

    
  70วิจารณ  พานิช, การจัดการความรู…จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : จิรวัฒน 
เอกซเพรส  จํากัด,  2547), 23 . 
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             2.  วัฒนธรรมการเรียนรู  เปนความตองการความกาวหนาและอยากรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  
ซึ่งเอ้ือตอการเปลี่นแปลงให เกิดข้ึน  มี  10  ประการ คือ  การต้ังคําถาม  การใหคําแนะนํา  
การพิจารณาทางเลือก  การเสี่ยงในการทดลงปฏิบัติ   การเปดเผยและเปดใจ  การเปลี่ยนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหเปนบทเรียน  การคิดไตรตรองโดยปราศจากความลําเอียง  การคิดทบทวนอยาง 
เปนเหตุเปนผล  การพูดคุยกันในเร่ืองการเรียนรูและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และ 
ยอมรบัความผิดพลาดซึ่งมีอิทธพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได 
               3.  ภาวะผูนําในการเรียนรู  ความเชื่อถือและการยอมรับในตัวบุคคลในการนําพาบุคคล  
และกลุมบุคคลไปสูการปฏิบัติ ของผูบริการ  หัวหนาหนวย  สามารถแกไขปญหาการจัดการความรู  
เชน  การใหการสนับสนุนวิสัยทัศนการจัดการความรู  ทําตนเปนแบบอยาง  นําหลักการและ
เคร่ืองมือการจัดการมาใชเพื่ออํานวยความสะดวก  สงเสริมการสรางทีมและการขยายเครือขาย 
ใหขอมูลยอนกลับในเชิงบวกและสรางแรงจูงใจในการยอมรับในบุคคล   ตลอดจนการใหกําลังใจ  
            การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการความรูสูการปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 
              1.  กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
ซึ่งเปนทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาการปฏิบัติงานควบคูไปกับยุทธศาสตรและกระบวนการ
ปฏิบัติงานประจํา 
              2.   การจัดต้ังทีมงานผูปฏิบัติ  จัดต้ังตามโครงสรางการบริหาร  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางบุคคลในเกี่ยวกับความรูที่ตนสนใจ 

              3.   การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ  ทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

             4.  การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนความรู  มีการจัดการหลากหลายรูปแบบ  ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมในบริบท 

              5.  การขยายผลการจัดการความรู  การขยายผลการจัดการความรูไปท่ัวทั้งองคกร   เชน  
ขยายภายในกลุมสาระและกลุมงาน  ขยายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร  และขยายผล
ไปสูสถานศึกษาหรือองคกรอ่ืนๆ  อาทิ  การเปนวิทยากร  การใหคําแนะนํา  การฝกอบรม  เปนตน23 

 

 

 

 

    
  23สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการจัดการความรู 
ในองคกรการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล. 2553), 10-11, 117-118. 
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           องคประกอบในการจัดการความรูตามแนวคิดของมารควอรด(Marquardt) ซึ่งมีความ
นาสนใจ และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานในองคกร   มีดังนี้ 
               1. การแสวงหาความรู (Knowledge  Acquistion ) เปนการแสวงหาความรูที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ซึ่งแสวงหาท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร  อันเปนปจจัยสําคัญ
ในการเพ่ิมพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นของทุกๆองคกร  ความรูภายในองคกร  เชน  การใหความรูแกพนักงงาน  มีการสอนงาน  การ
ฝกอบรม  การสัมนาและการประชุม  ประสบการณในการทํางานท่ีลงมือปฏิบัติในกระบวนการ
ตางๆ  สวนความรูภายนอกนั้น  ไดแก  ขอมูลสารสนเทศจากแหลงตางๆ ประเภทสิ่งพิมพ  วีดิโอ  
เวปไซด  บทความ  ขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของ  การแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงานของ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เปนตน 

             2.  การสรางความรู ( Knowledge  Creation ) เปนการสรางสรรคความรูที่เกิดข้ึนจาก
การหย่ังรูที่สั่งสมจากประสบการณและจากความเขาใจท่ีลึกซึ้งจากการแสวงหาในรูปแบบตางๆท่ี
เกิดขึ้นในตัวบุคคล    
             3. การจัดเก็บขอมูลและการนํากลับมา ( Knowledge  Storage  and  Retrieval ) การ
จัดเก็บความรูและขอมูลที่ถูกตองที่ผานการประมวลสาระขอเท็จจริง  กระชับ  ชัดเจนและเขาใจงาย  
ตลอดจนจําแนกรายการตางๆเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ  เพื่อสะดวกตอการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน  สวนการนํากลับมาใชหรือการนํามาปรับใชนั้น  องคกรตองใหความรูแกพนักงาน
เกี่ยวกับชองทางและวิธีการสืบคน  ซึ่งอาจทําเปนคูมือการใช  ทําสมุดจัดเก็บรายช่ือขอมูลและ
ทักษะของผูเชี่ยวชาญในแตละดานเพื่อความรวดเร็วในการนํามาใชประโยชนไดทันการณ 
             4.  การถายโอนและการใชประโยชน (Knowledge Transfer  and  Utilization ) การใช
ความรูใหเกิดประโยชนจําเปนท่ีจะตองถายโอนใหทั่วถึงท้ังองคกร  เพื่อการนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติและขับเคลื่อนงานไปสูเปาหมาย  การถายโอนสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การ
สื่อสารดวยขอความจากการเขียนคูมือ  การฝกอบรม  การประชุม  การเย่ียมชมการปฏิบัติงาน  การ
หมุนเวียนการทํางาน  การเลาเร่ือง  การถายโอนผานการทํางาน71 

 

 

 
 

   

          71 Marquardt Michael .J, The  global  advantage : How  to  improve  performance  

through  globalization (Houoton,TX : Gulf,1999), 30 – 37. 
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            การจัดการความรูในองคกรมีองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติตามที่ โนนา
กะและทากูชิ (Nonaka & Takeuchi) ไดใหไวมี ดังนี้ 
              1. การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับความรู  เปนทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  การเปดโอกาส
ใหบุคคลากรในองคกรรวมกันรวบรวม  ประมวล  เรียบเรียงและสื่อสาร  นําไปสูวิสัยทัศน  พันธกิจ 
ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกผูกพันและทุมเทในการทํางานรวมกัน 
              2.  การสรางทีมงาน  การที่องคกรจะผลักดันใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายน้ันจะตอง
มีทีมงานท่ีเขมแข็งและเขาใจงาน  รูจักบทบาทของตน  ซึ่งเปนพลังในกระบวนการของงานในทุกๆ
ขั้นตอน  ทีมงานมักจะมีหัวหนาทีมที่ใหการสนับสนุน  สงเสริมและรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับ  
สมาชิกหรือผูปฏิบัติ  และผูประสานงานเพื่อเผยแพรงานไปอยางท่ัวถึง 
              3.  สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู  เปนการสงเสริมและเพิ่มทักษะการปฏิบัติแก
บุคลากร  เชน  การจัดสัมนา  การศึกษาดูงาน  การพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
              4.  การจัดการความรูและการพัฒนางาน  เปนการนําความรูมาปรับใชในการทํางาน
เพื่อใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดวยเทคนิคหรือวีธีการที่แปลกใหม  สงผลตอตนทุน  
เวลาและคุณภาพของงาน 
            5.  การขับเคลื่อนงานโดยหัวหนางานหรือหัวหนาทีม  เปดโอกาสใหบุคคลากร
ปฏิบัติงานรวมกันอยางอิสระในขอบเขตของงาน  โดยใหทีมงานรวมกันในการจัดการ  การปฏิบัติ
และการติดตาม  โดยผูบริหารคอยใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 

            6.  การสรางเครือขายภายใน การปฏิบัติงานเปนแบบพหุบาท ในแตละองคกรยอมมี
หนวยงานยอย  จําเปนท่ีจะตองมีการแลกเปลี่ยนบุคคลและความรูระหวางกันในบางโครงการหรือ
บางงานซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว 
           7.  การสรางเครือขายภายนอกระหวางองคกร  ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ  ในการรับรู
ขอความรู  การปฏิบัติ  ความตองการและแนวทางปฏิบัติเพื่อตวามยั่งยืนและกาวสูการแขงขัน72 

          การจัดการความรูเปนการปฏิบัติที่ไมจบสิ้น  เนื่องจากมีความรูใหมๆเกิดข้ึนตลอดเวลา  
และมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรูที่  ประพนธ  ผาสุขยืด 
ไดใหไว  มีองคประกอบ  ดังนี้ 
           1.  การเขาถึงความรู  เปนการสืบคนขอความรูและทําความเขาใจในความรูนั้นๆใหเกิด
ความเขาใจวาความรูนั้นเกี่ยวกับสิ่งใด  มีรายละเอียดเพียงใด  มีสาระของความรูตรงตามท่ีตองการ
หรือไม 
 

 

   

           72 Nonaka  and Takeuchi, Hitotsubashi on Knowledge  Management (Singapore : 

John  Wiley and Sons (Asia , 2004), 50- 63. 
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             2.  การนําความรูไปใช  เปนการนําความรูที่เขาถึงมาวิเคราะหเพื่อนําไปปรับใชในการ
พัฒนางานและองคการใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
            3.  การแบงปนความรู  เปนการนําความรูที่เขาถึง   และจากประสบการณที่สั่งสมมาแลว
เลาสูกันฟงระหวางบุคคล  ทีมงาน  และพิจารณาถึงขอดี  แนวทางท่ีผิดพลาด  เพื่อนําไปปรับใชใน
การปฏิบัติในคราวตอไป 

            4. การเ รียนรูรวมกัน   เปนการรวมแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนความรู จาก
ประสบการณ    ความชํานาญ  การปฏิบัติงาน  การทดลอง  การฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน  เปนการ
เพิ่มพูนความรูและทําความเขาใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนทักษะที่เปนเทคนิคใหมๆ 

            5.  การสรางความรู  เปนการสรางสรรคความรูขึ้นจากการเขาถึงและการแบงปนกัน  
เพื่อเปนความรูใหม  ความรูเฉพาะ  โดยการประมวลสาระ  ความชัดเจน  ความถูกตองและทันยุค
ทันสมัย  ตลอดจนสามารถเขาใจไดงายเพื่อการนํามาประยุกตใชตอไป 

              6. การเรียนรูเพื่อยกระดับ  เปนการเขาถึงและแสวงหาความรูเพิ่ม  เนื่องจากความรูมีอยู
อยางมากมายและกระจายอยูทั่วไป  ตลอดจนมีความรูเกิดข้ึนมาใหมอยูตลอดเวลา  จึงจําเปนที่
จะตองเรียนรูอยางตอเนื่องอันเปนการเพิ่มทักษะ  ความรูความสามารถ   ซึ่งเปนพลังในการ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและรวดเร็ว  นอกจากจะเปนการยกระดับความรูแลว
ยังเปนการยกระดับตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน  การดํารงชีวิตในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน  
เปนตน73 

            การจัดการความรูตามที่ แมเรล( Marali)ไดเสนอไวเปนที่นาสนใจซึ่งมีองคประกอบ   
ดังนี้  
             1.  การกําหนดความรู  การระบุความรูที่องคกรตองการในการนําไปใชและพัฒนา
องคกรตามนโยบายท่ีกําหนด 

 2.  การสรางความรู  เปนการนําความรูใหมที่ยังไมมีใครสรางข้ึนพ่ือพัฒนางานและ
นําไปใชในการแกไขปญหา   โดยความรวมมือของบุคคลในองคกรที่กระทําในกิจกรรมที่
หลากหลายในสถานการและบริบทนั้นๆ 

             3.  การเก็บความรู  การนําความรูที่สรางข้ึนมาจัดเก็บเพื่อสะดวกตอการนํากลับมาใช  
โดยมีการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมและงายตอการคนหามาใชงาน 

 4.  การแลกเปลี่ยนความรู  เปนการแลกเปลี่ยนความรูจากการปฏิบัติงานและการพัฒนา
องคกรของบุคลากรฝายตางๆในองคกร  ซึ่งกอใหเกิดความรูและวิธีการท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน
และยังเปนการพัฒนาคนและพัฒนาองคการในการที่จะนําความรูใหมไปปรับใชในการปฏิบัติ
ตอไป 
 

   
    73 ประพนธ  ผาสุขยืด,การจัดการความรู  ฉบับบขับเคล่ือน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 
2550), 27-35. 
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            5.  การแสวงหาความรูใหม  องคกรจําเปนที่จะตองสรางความรูใหมๆขึ้นมาเพ่ือใหทัน
ยุคและสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา74 

             การจัดการความรูที่ บุญดี บุญญากิจและคณะ ไดใหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบในการ
จัดการความรูไว  มีดังนี้   
            1.  การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม ( Transition  and  Behavior  

ManagemenT ) จัดใหมีการแลกเปลี่ยน  แบงปนความรูซึ่งกันและกัน เปนแบบคอยเปนคอยไป  อัน
เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองคกร  ที่กอใหเกิดความเชื่อและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ตองการ  โดยเร่ิมจากผูบริหารแลวขยายผลไปยังบุคลากรทุกระดับในองคกร  เชน  
การสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การวางตนเปนแบบอยางแกพนักงาน  การ
จัดทีมงานและกําหนดเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบท  เปนตน 
              2. การสื่อสาร ( Communication ) เปนการสรางความเขาใจที่ตรงกันในการปฏิบัติการ 
การจัดการความรู  จุดประสงคของการดําเนินการ  กระบวนการข้ันตอน และประโยชนที่จะเกิดข้ึน  
ซึ่งสงผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร  การสื่อสารตองคํานึงถึงเน้ือหาหรือขอความที่จะสื่อ
ใหบุคลากรกลุมเปาหมายสามารถรับรูและเขาใจตรงกัน  และตองกระทําอยางตอเน่ืองตามบริบท 

            3. กระบวนการและเคร่ืองมือ ( Process  and  Stools ) เปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนความรูในองคกร  เปนการปฏิสัมพันและการยอมรับซึ่งกันและกันของบุคลากรที่กอ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การปรับเปลี่ยนงานมีการจัดเวที่ในการแลกเปลี่ยนความรู  และนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยสืบคนและจัดระบบ เชน  คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  เปนตน 

            4.  การฝกอบรมและการเรียนรู ( Training  and  Learning ) เปนการเตรียมความพรอม
และสรางความตระหนักใหแกบุคลากร  ซึ่งจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง  หลักการ  การ
แลกเปลี่ยนความรู  การจัดเก็บ และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการความรู 
 5.  การวัดผล ( Measurement ) เปนการติดตามการดําเนินการจัดการความรูขององคกร
วาปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทั้งยังสะทอนถึงประสิทธิภาพขององคกร  
ชวยใหองคกรปรับปรุง  แกไขข้ันตอนและกระบวนการตางๆใหเหมาะและสามารถนําไปปฏิบัติให
บรรลุผลอยางยั่งยืนและมีคุณภาพตอไป 

 

 

   

    74 Marali, Yasmin, Building  and  Developing  Capabilities : A Cognitive  

Congruence  Framwork. In  Knowledge  Management  and  Organizational  Competence 

(New York : University  Press,2001), 41-46. 
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            6.  การยกยองชมเชยและการใหรางวัล ( Recognition  and  Rewards ) เปนการสราง
แรงจูงใจและโนมนาวใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู  สงผล
ใหสามารถปฏิบัติงานไดประสิทธภาพ  องคกรควรพิจารณาอยางตอเนื่อง เชน การยกยองในที่
ประชุม  การตอบแทนตามความเหมาะสม  แตตองไมมากจนเกินไป75 

               องคประกอบในการจัดการความรูขององคกรที่นักการศึกษาใหไวสรุปไดดังน้ี  1.ดาน
บุคคล บุคคลในองคกรมีความตระหนัก  มีความพรอมและรวมมือกันดวยความสมัครใจ  ยอมสงผล
ในการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 2. กระบวนการ บุคลากรมีความรวมมือกันใน
การจัดการความรูในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ  3. การดําเนินการจัดการความรูที่มีการติดตาม
ความกาวหนาท่ีตอเนื่องและจดบันทึก  จัดเก็บเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 4.การพัฒนา  มีการ
ปรับปรุงแกไขขอความรูใหสมบูรณ  ทันสมัย อยูเสมอเพื่อความสะดวก  ความรวดเร็วในการ
นําไปใชใหเกิดคุณคาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
                 ประเภทของความรู  
         ความรูแพรกระจายอยูทั่วไป  มีหลากหลายสาขา  และเกิดข้ึนอยางมากมายตลอดเวลา
จําเปนที่จะตองจัดหมวดหมูที่เปนระบบเพ่ือสะดวกตอการนํามาปรับใช  การสรรหาความรูใหเพิ่ม
มากข้ึนและเปนประโยชนจึงจําเปนที่จะตองรูแหลงท่ีมา  ซึ่งจะเปนแนวทางของการติดตาม  สืนคน 

ในสิ่งทีตองการ  ประพนธ  ผาสุขยืด  ไดกลาวถึงการแบงในเชิงปฏิบัติการไววา  ความรูจัดแบงเปน  
2  ประเภท76 ดังนี ้

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge)  

       ความรูที่เกิดจากการสะสมอยูในตัวบุคคลท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือการ
แสวงหามาของแตละบุคคลในการสืบคน  เรียนรู ทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  เปนความรูที่ไม
สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด  หรือลายลักษณอักษรได เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ 
หรือการคิดเชิงวิเคราะห   หรือเรียกวา “ความรูแบบนามธรรม”  
 2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) 

  ความรูที่ไดมาโดยการรวบรวม  รับมาโดยถายทอดจากผูอ่ืน  โดยวิธีตาง ๆ เชน หลัก
วิชาการ ทฤษฎี การวิเคราะห สังเคราะห  กระบวนการทดลอง   กระบวนการศึกษาวิจัย เปนตน 

 

 

   

    75 บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ,การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : จิรวัฒน
เอกซเพรส,  2547), 46 – 53. 
       76 ประพนธ  ผาสุขยืด ,การจัดการความรู  ฉบับขับเคล่ือน ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม, 
2550), 21-25. 
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ตารางที่ 1  ประเภทของความรู 
 

ความรูท่ีชัดแจง ความรูท่ีฝงอยูในคน 

-  หลักวิชาการ วิชาการ 

-  ทฤษฎี ปริยัติ 
-  มาจากการสังเคราะห วิจัย การใชสมอง 

-  เปนกฎเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนที่ผานการ 
 พิสูจนแลว 

-  ภูมิปญญา เคล็ดวิชา 
-  การปฏิบัติ ประสบการณ 
-  มาจากวิจารณญาณ ใชปฏิภาณ 

-  เปนเทคนิคเฉพาะตัวของแตละคน 

 

 

       สัดสวนของความรูสองประเภทนี้ประมาณวาความรูที่เปนหลักวิชา ที่ผานการพิสูจนหรือ
บันทึกเปนลายลักษณอักษรไดนอยมาก เมื่อเทียบกับความรูที่แฝงอยูในตัวคน เมื่อเปรียบกับภูเขา
น้ําแข็งความรูในสวนท่ีเปนความรูชัดแจงเปรียบเสมือนสวนยอดของภูเขานํ้าแข็งท่ีพนน้ํา ซึ่งมี
ประมาณรอยละ20 แตความรูที่ฝงอยูในตัวคนอาจจะมองไมเห็นเปรียบไดกับสวนที่จมอยูใตน้ํามี
ประมาณรอยละ80  ซึ่งพบวามีปริมาณที่แตกตางกันคอนขางมาก (20 : 80) 
 

 
 

แผนภาพที่ 2    ภูเขานํ้าแข็งแสดงการเปรียบเทียบความรูในตัวบุคคลและความรูชัดแจง76 

ที่มา : ภูเขานํ้าแข็ง [Online], accessed 20 October 2011. http://subbooks.com/blog/wp-

content/uploads/2007/05/iceberg.jpg 

 

   

 76 ภาพภูเขาน้ําแข็ง [Online], accessed 20 October 2011. Available  from 
http://subbooks.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/iceberg.jpg 
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          ความรูในเอกสารของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคมโดย  วิจารณ  พานิช  
ไดใหไวนั้น  ความรูมี  4  ประเภท  ดังนี ้
               1.  ขอเท็จจริง (Know-what) เปนความรูที่อยูในตัวบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูที่จบ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

              2.  ความรูกับโลกของความเปนจริง (Know-how)  เปนความรูจากหลักการทฤษฎี  และ
ความรูจากประสบการณของการปฏิบัติงาน 

               3.  ความรูเชิงเหตุผล  (Know-why)  เปนความรูทึ่เกิดข้ึนระหวางเร่ืองราวและเหตุการณ
ตางๆ  ประสบการณและการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคคล 

              4.  ความคิดสรางสรรค (Care-why)  เปนความรูที่เกิดจากความคิดริเร่ิมท่ีมาจากภายใน 
ของแตละบุคคล 77 

              ความรูตามแนวคิดของ ชู (Choo) จัดแบงเปน  3  ประเภท  ดังตอไปน้ี 

              1. ความรูเฉพาะบุคคล ( tacit  knowledge ) เปนความรูหรือทักษะเฉพาะตัวของแตละ
คนที่เกิดจากประสบการณ  ความคิด  ความเช่ือซึ่งถายทอดผานการปฏิบัติงาน  การสนทนา  การ
ฝกอบรม 

               2. ความรูที่เปนทางการ (explicit  knowledge) เปนความรูที่บันทึกไวในรูปแบบตางๆ  
เชน  เอกสาร  สิ่งพิมพ  หนังสือ  สัญลักษณ  ไปรษณียอิเลคทรอนิค  เว็บไซต  โดยการจัดทําข้ึนและ
การรวบรวมนํามาประมวลใหถูกตอง  เพื่อนําไปใชตอไป 

               3. ความรูเกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากความศรัทธา  
ความเชื่อ ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณ การเฝาสังเกตและสะทอนความรูและสภาพแวดลอม องคกรที่
มีการพัฒนาตอเน่ืองทําใหพัฒนาความเชื่อรวมกันเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติภารกิจหลักขององคกร78 

            สําหรับทาคูชิและโนนากะ(Takuechi & Nonaka) ไดกลาวถึงความรูในองคกรที่
สรางสรรคขึ้นมานั้นแบงออกเปน  2  ประเภท  ดังนี ้
             1. ความรูเฉพาะบุคคล (tacit knowledge )เปนความรูที่รูอยูภายในตัวตนของบุคคล
โดยเฉพาะ  ยากท่ีจะสื่อสารออกมาใหปรากฎและพบเห็นเปนรูปธรรม          

 

   

     77 วิจารณ   พานิช, การจัดการความรู [Online], accessed 20 October 2011. Available  

from qa.siam.edu / km / km _ Article4.pdf 

    78Choo Chum  Wei,Working   Knowledge:How  Organizations  Manage  What  

They  Know.Steppimg  into  the  New  Millennium : Challenges  for  Libraries &  

Information  Professionals (Congress  of  Southeast  Asian  Libraries, Singapora,2000 ),26 – 28.        
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                   2. ความรูที่ประมวลแลว (explicit  knowledge) เปนความรูที่สามารถถายทอดเปน
รูปแบบเปนภาษาที่เปนระบบเนื่องจากผานการประมวลออกมาน่ันเอง79 

                       ประเภทของความรูจากแนวคิดท่ีผูรูไดใหไว สรุปไดวา ความรูแบงเปน 2 ประเภท คือ 
ความรูความรูที่ชัดแจง  และความรูที่ฝงอยูในตัวของบุคคล  ซึ่งอาจเกิดข้ึน หรือสรางสรรคใหไดมา 
และนําไปใชประโยชนตามที่ตองการ 

 
           กระบวนการจัดการความรู 
           การจัดการความรูเปนกระบวนการ   และกิจกรรมในการคนหา  ตรวจและปรับปรุง  
รวบรวม  เผยแพรเปนสารสนเทศ   เพื่อนําไปใชตามท่ีตองการในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
องคกรใหดีขึ้น  กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการความรูขึ้นอยูกับบุคคล  องคกร  ซึ่งเปนไป
ตามมุมมองท่ี    เปนไปไดอยางเหมาะสม  และในกระบวนการจัดการความรูตามท่ี วิก, มารควอรด, 
ฮอรวิทช และอมาคอท  (Wiig, Marquardt, Parikh, Horwitch & Armacot)  กลาวไววา  กระบวนการ
จัดการความรูแบงเปน  4 ขั้นตอน  มีดังนี ้
              1.  การแสวงหาความรู (Knowledge Acquistion) เปนการแสวงหาความรูจากแหลง
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เปนประโยชนและสงผลตอการปฏิบัติงานในการพัฒนาองคกร 

              2.  การสรางความรู (Knowledge Creation) การนําความรูที่แสวงหามาและสรางสรรค
ใหมีความเหมาะสม  มีความสมบูรณและเกิดเปนองคความรูใหม  หรือเปนนวัตกรรมใหม  เปนผล
จากการหยั่งรูและเขาใจในความรูตามหลักวิชาท่ีมีความถูกตอง  ชัดเจน  ซึ่งเปนความสามารถท่ีทุก
คนสรางขึ้นมาได 
       3.  การจัดเก็บและการสืบคน (Knowledge Storage and Retrieval)  เปนการพิจราณา 
การเก็บ รักษาองคความรู  เพื่อการนําไปใชประโยชนตามความตองการตอไป  เชน   การสรางและ
การจดจํา   การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  หรือเปนฐานขอมูล (Database)   ตลอดจนการจัดระบบ
การคนหาเพื่อนํากลับมาใช อาทิการจัดบัญชีรายชื่อเอกสาร   ขอมูล   หรือรายช่ือผูเชี่ยวชาญในสาขา
และแขนงแหงความรูนั้น  เพื่อความสะดวก  และความรวดเร็วในการนํากลับมาใชใหม 
  

 

   

    79Takuechi Hirotaka and Nonaka Ikujiro, Classic  Work : Theory  of  Organizational  

Knowledge  Creation.In  Knowledge  Management : Ciassic  and  Contemporary  Work 

(Morey,Daryl London: The  MIT  Press,2001), 139 – 182. 
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        4.  การถายทอดความรู และการใชประโยชน (Knowledge Transfer and utilization) ทํา
ใหบุคคล และองคกรสามารถพัฒนาไปได  เมื่อมีการกระจายความรู  มีการถายทอดท่ีทั่วถึงและ
รวดเร็ว  ซึ่งอาจจะตองใชความเชื่อใจ  ความไวใจในการขับเคลื่อน  และมีการนําเทคโนโลยีมาปรับ
ใชใหเหมาะสมตามตวามตองการในบริบทที่เปนจริง80 
       การจัดการความรูที่มารควอรด (Michael J. Marquardt) ใหไวมีกระบวนการจัดการ 
6  ขั้นตอน  ดังนี ้
             1. การแสวงหาความรู (Acquisition) ความรูมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน   และบุคลากรยอม
ตองการความรูเพ่ิมมากข้ึนเพื่อการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน  จึงตองแสวงหาความรูจากการเก็บ
รวบรวมจากแหลงตางๆท้ังภายในและภายนอกองคกร 
             2. การสรางความรู (Creation)  เปนการกอใหเกิดความรูใหมดวยการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางบุคคล   ทั้งในและนอกองคกร  การรวบรวมความรูกลับมาวิเคราะห  สรางสรรคใหมีความ
สมบูรณ  ถูกตองตามหลักการ  ทฤษฎี อยางเปนเหตุเปนผลสอดคลองกับบริบทท่ีเปนจริงและเขาใจ
ที่ตรงกันเปนสากล   
            3. การจัดเก็บความรู (Storage) ขอมูลที่ผานการสรางแลวนั้น  นํามาแยกและจัดเปน
กลุมตามสาระท่ีสัมพันธกัน  กําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนมาตรฐาน  เอกสาร  บันทึก หรือนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บ ที่เปนระบบและสามารถนํากลับมาใชไดสะดวก 
            4. การวิเคราะห และจัดแหลงขอมูล (Analysis and Data  Mining ) เปนการนําความรู 
ที่จัดเก็บไวมาทําการวิเคราะห  แบงหมวดหมู  จัดกลุม  สรุปใจความสําคัญ  จัดทําแผนผัง
ความสัมพันธตอกัน  สํารวจปรับปรุงใหทันยุคสมัย  ตลอดจนนําเทคนิคใหมๆมาใชเพื่อใหเกิด
ความม่ันคงในการจัดเก็บและสะดวกเมื่อนํามาใช  มีการสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกทําให
มีขอความรูเพิ่มมากข้ึน 
             5. การถายโอนและเผยแพรความรู (Transfer and Dissemination) การเขาถึงและการ
นํามาใชการถายโอนความรูดวยการเขียน  การพูดคุย  การเปลี่ยนงาน  การนําเทคโนโลยีและ
อินเทอรเน็ตมาใชในการถายโอนและเผยแพรใหมีความรวดเร็วมากข้ึน 
            6. การประยุกตใชและการใหขอมูลถูกตองเที่ยงตรง (Application  and  Validation) 
การมีขอมูลความรูจากแหลงขอมูลท่ีมากพอแกการนํามาใช เปนความเขมแข็งและสามารถในการ
แขงขัน  ตลอดจนการเติบโตท่ีมั่นนคงขององคกร81 
 

   

     80 Wiig , Marquardt, Parikh ,Horwitch and Armacot  ,นานาทัศนะการจัดการความรูและ
การสรางองคการแหงการเรียนรู  (กรุงเทพฯ :  บริษัท ส. เอเชียเพลส จํากัด, 2553 ),  42 : 44,  กลาวถึงใน 
เจษฎา นกนอย และคนอ่ืนๆ. 
        81 Marquardt J. Mchael,Building  the  Learning  Organization: Mastering  the 5 

Eiements  for  Corporate  Learning (Davies – Black  Publishing,a  division  of  CPP,Inc , 
Copyright ,2005), 240 – 301 
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          กระบวนการจัดการความรูที่ วรภัทร  ภูเจริญไดใหไวมี 7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
             1. การระบุ  คนหาและกําหนดความรู (Identify) ในสวนที่ยังไมรูทั้งความรูในตัวบุคคล
และความรูที่ปรากฎชัดแจง  เพ่ือการนํามาปรับใชในการปฏิบัติ 
            2.  การเก็บสะสม (Capture) เปนการเก็บและรวบรวมความรูจากแหลงตางๆดวยวิธีที่
หลากหลาย  เชน  การสัมนา  สัมภาษณ  เอกสารและภาพถาย  เปนตน 

             3.  การประเมินคุณคา (Select) เปนการติดตาม  ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลให
ถูกตอง  สมบูรณ   ความรูที่มีเปนขอมูล  เร่ืองราว  ขาวสาร  ทฤษฎี   และสอดคลองกับความ
ตองการ   
             4. ฐานความรู ( Store ) มีการจัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมู  เปนระบบ ปองกันการสูญหาย
และจัดทําคูมือไวเพื่อสะดวกในการนํากลับมาใชประโยชน 
             5. การประยุกตใช (Apply) การนําความรูที่เก็บไวมาปรับใชในการปฏิบัติและแกไข  
พัฒนา และควรแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเปนการแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

             6. การสรางความรูใหม (Create) การสรางความรูบนพื้นฐานแนวคิด  ทฤษฎี เชน  
การทดลอง  การวิจัย  ซึ่งสรางความนาเช่ือถือและเปนเหตุเปนผลที่ชัดเจน 

  7.  องคความรูหรือ นวัตกรรม (Sell) การนําความรูไปใชในการพัฒนา  สรางสิ่งใหม  
แนวคิด ที่เกิดความรูใหมขึ้นมา  อีกทั้งการแบงปนความมรูที่เปนประโยชนตอสังคม82 

         กระบวนการจัดการความรูโดยสํานักงานก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติได
กลาวถึงการจัดการความรูไววามีกระบวนการปฏิบัติ  7  ขั้นตอน  ดังนี ้
            1. บงช้ีความรู (Knowledge  identification) เปนการพิจารณา วิสัยทัศน ,พันธกิจ ,
เปาหมาย ขององคกร  เพื่อการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งจะตองทราบวาองคกรมีความรูเร่ือง
ใดบาง  รูปแบบใด  อยู ณ.ที่ใดและจะตองแสวงหาสิ่งใดเพ่ิม 

            2.  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge  creation  and  acquisition)  การสราง
ความรูใหม  การแสวงหามาจากภายนอกองคกร และขจัดความรูที่ไมใชทิ้งไป และการออกแบบ
ระบบจัดเก็บ 

           3.  การจัดความรูเปนระบบ ( Knowledge Organization ) เปนการวางโครงสรางความรู 
เพื่อการจัดเก็บที่เปนระบบตอไป 
 

 

 

 

 

   

     82วรภัทร  ภูเจริญ, The  Inner  Path  of  Learning  Organization &  Knowledge  

Management  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2549), 14–15.  
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           4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge  Condification  and  Refinement)
การคัดสรรความรูที่จําเปน  การปรับปรุงรูปแบบใหมีมาตรฐาน  ภาษาท่ีสมบูรณและเขาใจตรงกัน 

           5.  การเขาถึงความรู (Knowledge  Access) การทําใหผูใชเขาถึงความรูไดสะดวกอาจมี
การนําเทคโนโลยีเขามาใชใหเหมาะสมตามยุคสมัย 

           6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge  sharing) อาจจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู  จัดทําเอกสาร  การปรับเปลี่ยนงานการจัดกลุมงาน 
           7.  การเรียนรู (Learning) เปนการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  และกอใหเกิดการพัฒนา
ความรู แลกเปลี่ยนความรู  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําความรูไปใชในการ
พัฒนา  โดยมีการหมุนเวียนอยางตอเน่ือง83 

        กระบวนการจัดการความรูที่นักการศึกษาไดใหไว  สรุปไดวา  การจัดการความรูไมจํากัด
ขั้นตอนเพราะทุกคนและทุกองคกรมีหลากหลายแนวคิด  ซึ่งแตละองคกรสามารถรวมกันกําหนด
ขึ้นใหสอดคลองกับสถานะและบริบทขององคกรนั้นๆ  เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
และบรรลุผลสําเร็จที่สอดคลองกับเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
        การจัดการความรูในสถานศึกษา 
          การจัดการความรูของสถานศึกษา  จัดเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน  เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการเตรียมความพรอม และปรับตัวใหเทาทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัตนบนพื้นโลกอยางรอบดานและรวดเร็ว  ตลอดจนเปนการรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา 
มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งรัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ อาทิ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ  และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคมในการบริหารจัดการการศึกษา  และในการปฏิรูปการศึกษามีทิศทางในการ
ปฏิรูปคือ 1.พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2.พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม 4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ8 และพัฒนาคุณภาพดานการจัด
การศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2553 หมวด  4  
แนวการจัดการศึกษา  มาตร22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  
 

   

     83สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ,การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและ 
ทําปกเจริญผล,  2552), 11-15. 
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พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา23 การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี (1)  
ความรูเร่ืองเก่ียวกับตนเอง  และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ   
และสังคมโลก  รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2)  ความรูและทักษะ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ  การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน (3)  
ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา  
(4)  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  (5)  
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  มาตรา 24  การจัด
กระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานมาเก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี  (1)   จัดเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  (2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  (3)  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการไฝรูอยาง
ตอเน่ือง  (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  (5)  สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวก 
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนร  ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน  และ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ  (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ  มาตรา 26  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ  และรูปแบบการศึกษา  มาตรา 29 
ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัด
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การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ
ตางๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  มาตรา 30  ใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา2 

            สถานศึกษามีการจัดการความรูในสถานศึกษา สรุปไดวา สถานศึกษาเปนองคกรที่
ใหบริการดานการศึกษา  เพื่อพัฒนาความรูใหแกบุคคล  และผูที่มีสวนเก่ียวของ  ใหมีความกาวหนา
ในดานความรูและทักษะท่ีจําเปน เพื่อการดํารงวิถีชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม สามารถนํา
ความรูไปแกไขปญหาและปฎิบัติกิจวัตรใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของสังคม  มีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันในระดับสากล และสรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ  ตามนโยบายภาครัฐ  
การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
      หลักการจัดการความรูในโรงเรียน 

        เน่ืองจากความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานและในการพัฒนาสถานศึกษานั้น  มีอยู
หลากหลายรูปแบบ  แพรกระจายอยูทั่วไป  ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึนในยุคโลกไร
พรมแดน  ซึ่งผูบริหาร  บุคลากรและหนวยงาน  องคกร  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรวมมือ
กันจัดการความรูที่เปนประโยชนตอองคกรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบท  โดยมีหลักในการ
จัดการความรูตามท่ี ชัด  บุญญาไดใหไว  มีดังนี้ 
               1.  การดึงความรู หรือ ศักยภาพของครู (Release Human Potential) ที่มีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียน และเพื่อนครูทั้งครูภายในโรงเรียนเดียวกัน และตางโรงเรียน เพราะความรู
เปนพื้นฐานสําหรับการอยูรอดของบุคคล และประเทศชาติ   
             2.   การจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวม และเผยแพรความรูระหวางกัน เปนการสราง
ความสําเร็จดวยการถายทอด  การจัดการความรูมิใชอยูที่ตัวความรู แตอยูที่การนําไปปฏิบัติ   และ
การนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง หรือ  โรงเรียน เพื่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา
รวมกัน84 

   

            2สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องคการมหาชน) ,

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ :  
บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2553), 12-16. 
      84 ชัด   บุญญา,การจัดการความรู [Online], accessed 12 November 2011.Available  from 
www.nitesonline.net 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42 

        วัตถุประสงคในการจัดการความรูในโรงเรียน  ผนวกกับบทบาทหนาท่ีของโรงเรียน มี  
2  ประการ  ดังนี้ 

 1. เพื่อเพิ่มพลังความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู   เพื่อสงผล 
ตอพลังความรูความสามารถในการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

                 2.   เพื่อสง เสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรู   จากความรูที่มีอยู ในแตละคน   (Tacit 

Knowledge)  ความรูที่มีอยูโดยท่ัวไป (Explicit Knowledge)  และสรางองคความรู  เพื่อนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน  

         การจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก .พ .ร. ) มีการดํา เนินงานโดยมี
วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ความสามารถในการกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา   ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดระบุชัดเจน
ถึงหนาที่ของสวนราชการท่ีจะตองปฏิบัติและพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ไดกําหนดใหหนวยงานราชการ
ทุกหนวยงานจัดต้ังคณะทํางานในการจัดการความรูขึ้นในป พ .ศ. 2548  ตลอดจนจัดทําแผนการ
จัดการความรู  การพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงาน  และมีรางวัลชมเชยตอผลการปฎิบัติ  
กระบวนการจัดการความรูประกอบดวยกิจกรรม  7  ขั้นตอน  ดังนี้  
             1.  การบงช้ีความรู ( Knowledge  Identification ) เปนข้ันตอนของการกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และเปาหมายขององคกร  เพ่ือการปฎิบัติใหบรรลุผลที่กําหนด  เชน  องคกรจําเปนจะตองรู
เกี่ยวกับสิ่งใดและขณะน้ีองคกรรูอะไรบาง  อยูในรูปแบบใด  อยูที่ใคร  เปนตน 
           2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and AcQuisition) เปนการ
กอใหเกิดความรูใหม  เชน  แสวงหาความรูจากภายนอก  การรักษาความรูเกา  และกําจัดความรูเกา
ที่ไมใชออกไป  เปนตน   

              3.  การจัดการความรู (Knowledge  Organization) เปนการจัดเก็บความรูที่เปนระบบเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในอนาคต 

 4. การกลั่นกรองและประมวลความรู (Knoweldge  Codification and Refinement) เปน
การรวบรวมและเรียบเรียงลําดับความถูกตอง  ชัดเจนและสมบูรณเปนมาตรฐาน 

             5. การเขาถึงความรู (Knowledge  Access) ผูที่ตองการเขาถึงงายและสะดวกรวดเร็ว 

              6. การแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge Sharing) เปนการแบงปนความรู  เชน 
การประชุมปฎิบัติการ  การพูดคุย  การจัดเอกสาร  สารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
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             7. การเรียนรู (Learning) เปนการทําความเขาใจและปฎิบัติงานอยางตอเนื่องและ
กระจายความรูไปท่ัวทั้งองคกร84 

 การจัดการความรูของสํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก .พ .ร . ) 
มีองคประกอบ 3 สวน  คือ   
             1. คน  เปนสวนที่นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
             2. เทคโนโลยี  เปนเคร่ืองมือที่ใชคนหาความรู  แลกเปลี่ยนและจัดเก็บความรูเพื่อให
เกิดความสะดวก  และความรวดเร็วในการนําไปใช 
             3. กระบวนการ  เปนการบริหารจัดการในการนําความรูมาใชประโยชน  ตลอดจนการ
ปรับปรุง  ปรับเปลี่ยนและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

             การจัดการความรูของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม(สคส)โดยวิจารณ  
พานิช  จัดต้ังเม่ือเดือนพฤศจิกายน  2546  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูในสังคมไทย  ซึ่งได
รวมกับองคกรตางๆและในป พ.ศ. 2548  เร่ิมมีภาคีเครือขายนําการจัดการความรูเขาไปในองคกร
และรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการจัดการความรูในป 2549  ตลอดจนได
ขับเคลื่อนเขาสูองคกรการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการสนับสนุนของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  ผลการดําเนินงานจาก
การเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนท่ีนาพอใจ ซึ่ง   สคส ไดพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหสามารถเขาใจไดงายตอการปฏิบัติและลดความซับซอน 85 โดย
ประพนธ  ผาสุขยืดซึ่งอยูในรูปของโมเดลปลาทูมีดังนี ้

1. สวนหัวปลา ( Knowledge  Vision-KV ) หมายถึง เปาหมายของการจัดการความรู
ขององคกร เปรียบเหมือนวิสัยทัศน ทิศทางของการจัดการความรู ที่องคกรตองตอบคําถามใหไดวา  
องคกรจะทําการจัดการความรูเพื่ออะไร 

 2. สวนตัวปลา (Knowledge  Sharing-KS) หมายถึง  การแลกเปลี่ยนความรูทั้งความรู 
ที่อยูภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู  และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

 

 

 

 
 

   

     85 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),กระบวนการจัดการความรู 
[Online], accessed  15  November 2011.Available  from www. Opdc.or.th  
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              3. สวนหางปลา  (Knowledge Assets-KA)  หมายถึง  การจัดเก็บความรู  เปนคลัง 
แหงความรู  เพื่อนํามาใชงาน  นํามาแลกเปลี่ยนและเผยแพร  ตลอดจนยกระดับความรูเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3   โมเดลการจัดการความรู 
ที่มา : ประพนธ  ผาสุขยืด,การจัดการความรู [Online], accessed 12 November 2011. 
           Available  from www.kmi.or.th 86      

       
          การจัดการความรูในสถานศึกษาที่นักวิชาการใหไว สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ )โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารไดรวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นําการ
จัดการความรูเขาสูองคกรการศึกษา  และมีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีแตกตางกันตามบริบท  โดย 
เร่ิมขับเคลื่อนในป พ.ศ. 2548 – 2549 และขยายผลครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ในป พ.ศ. 2550  ไดให
การสนับสนุนโดยการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจในการจัดการความรู  มีการจัดสรร
งบประมาณ  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนการประยุกตใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา  มีขั้นตอนในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
           1. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อาทิ  สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนฐานโดยนําความรูในองคกรและความรูใหมมาบูรณาการ
รวมกัน  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานและขยายผลไปในทุกสวนขององคกร และองคกรอ่ืนๆ 

   

          8 6ประพนธ   ผาสุขยืด ,การจัดการความรู  [Online],  accessed 12 November 2011. 
Available  from www.kmi.or.th       
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           2. สนับสนุนใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนําการจัดการความรูไปใชในการดําเนินงาน 
บนพื้นฐานความคิด  ทุนทางความรูและวัฒนธรรมองคกร  ประสบการณการทํางาน  เพื่อวางแผน
ในการจัดการความรูใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  
           3. สงเสริมใหสถานศึกษารวมเรียนรูเปนทีมและเปดรับความรูใหมที่เกิดข้ึนตลอดเวลา
ในยุคโลกาภิวัตน  โดยสงเสริมความสัมพันธของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมีการ
เผยแพรความรูและประสบการณซึ่งกันอยางตอเน่ือง 
          4. สรางเสริมศักยภาพทีมงานและบุคลากรแกนนําในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีขีด
ความสามารถในการจัดการความรูและการสื่อสารระหวางบุคคลโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทั่วถึงทั้งองคกร 
         5. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการความรูโดยความรวมมือของบุคคลในองคกร  มีการ
วิเคราะหประสบการณ  รูปแบบการจัดการความรูที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพแก
องคกรเพิ่มมากข้ึน83 

 
    ปญหาของการจัดการความรู 
         การจัดการความรูเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายท่ี
กําหนด  ในการขับเคลื่อนยอมมีปญหาท่ีจะตองแกไข  ปญหาท่ีพบในการจัดการความรูที่ผูรูและ
นักวิชาการตางๆไดใหไว  มีดังนี้ 
           ประพนธ  ผาสุขยืดไดกลาวถึงปญหาที่เกิดข้ึนในการปฎิบัติงานการจัดการความรู 
มี 4 ประการ  ดังนี้ 
 1. ความรูหรือสิ่งท่ีบุคคลรู ( Known  Area )  เปนสิ่งท่ียากจะอธิบาย  จะตองใชเวลาใน
การทบทวนและเรียบเรียงใหสมบูรณ 
              2. ความรูที่ซอนเรน ( Hidden  Area ) เปนความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคล  ซึ่งอาจจะทําให
ลืมจึงจําเปนที่จะตองคิดทบทวน  หรือทําซ้ําเพื่อเขาถึงความรูนั้นแลวนํามาสรางเปนนวัตกรรมใหม   
             3. ความไมรู ( Unknown  Area )  จําเปนท่ีจะตองแสวงหาและเรียนรูสิ่งท่ีขาดหายไป  
เพื่อเติมเต็มและนํามาใชในการปฏิบัติจริงใหมีคุณภาพ 
 
 
   

   83สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,  กระทรวงศึกษาธิการ , การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู   (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2552), 52-61. 
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            4. จุดอับหรือจุดบอด ( Blind  Area ) เปนการวิเคราะหความรูที่มีอยูวาจะตองเรียนรูสิ่ง
ใดเพิ่ม  เชน  รับฟงแนวคิด  สืบคนแหลงตางๆ  ขอรับความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน18 

          ปญหาที่เกิดข้ึนและเปนอุปสรรคในการจัดการความรูตามท่ี วิจารณ  พานิช ไดใหไว มี
ดังนี ้
              1. ผูนําท่ีพิการหรือบิดเบ้ียว  เปนลักษณะของผูนําท่ีไมรูจักและไมใหความสําคัญกับ
การจัดการความรู  และไมสนับสนุนหรือเอ้ืออํานาจในการปฏิบัติ 
          2. วัฒนธรรมอํานาจ  การปฏิบัติงานภายใตวัฒนธรรมเกาสงผลตอศักยภาพในการรียน
รูและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
              3. ไมใหคุณคาตอความแตกตางท่ีหลากหลาย   ในแตละองคกรยอมมีแนวคิดท่ี
หลากหลาย  ประสบการณที่แตกตาง  ถามีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจะเกิดพลังสรางสรรคที่ดี 
             4. ไมเปดโอกาสใหทดลองวิธีการทํางานใหมๆ โดยท่ัวไปผูที่มีแนวคิดและทําสิ่งใหมๆ
จะถูกเพื่อนรวมงานเพงเล็งหรือถูกผูบริหารเพงมอง 
             5. ไมรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอก  ขาดความตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนตอ
ตนเองและองคกร 
             6. ไมคิดพ่ึงตนเองในดานความรู  เน่ืองจากพึ่งพาจากภายนอกจนเคยชินหรือทํางาน
ภายใตคําสั่งและยึดถือกฎ  ระเบียบที่ดําหนดไว 
             7. ไมยอมรับความไมชัดเจนในการทํางานบางสวน  ไมเปดรับความรูและความตองการ
ในบริบทที่เปนจริง 
             8. การจัดการความรูไมแทรกเปนเนื้อเดียวกับงานประจํา  ทําใหรูสึกวาเปนการเพิ่ม
ภาระหรือเปนงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

             9. การจัดการความรูไมมุงเปาไปที่เปาหมายขององคกร  เนื่องจากขาดความเชื่อมโยง
การจัดการความรูกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 
            10. ไมมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรสามารถแลกเปลี่ยน  แบงปน
ความรูอยางเปนธรรมชาติ  สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการรวมคิดรวมทํา87 

 

   

      18ประพนธ  ผาสุขยืด,การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง ฉบับมือใหมหัดขับ 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใยไหม,  2550), 80-89 
                         87วิจารณ  พานิช,อุปสรรคการจัดการความรู  [Online], accessed 5 December 2011. 
Available  from  www.kmi.or.th 
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           การจัดการความรูขององคกรมักประสบปญหาที่แตกตางกันดังท่ี  ไพโรจน  ชลารักษ 
ไดกลาวไว  มีดังนี้ 
              1. การไมรูปญหา  เน่ืองมาจากประสบกับปญหาที่มีลักษณะซ้ําๆจนเกิดความเคยชิน 
             2. ไมสามารถระบุสาเหตุของปญหาท่ีมีความซับซอนเพราะขาดความรูที่ถูกตอง 

              3. ความรูที่มีอยูขาดความสมบูรณและลาสมัย 

              4. ขาดขอมูลที่เพียงพอสงผลตอความม่ันใจในการตัดสินใจ 

              5. การแทรกแซงท่ีมาจากความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

              6. การขาดความพรอมทั้งดานบุคคลและปจจัยที่จําเปน 

              7. เกิดจากความทอแทซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขาดแรงจูงใจ88 

          การจัดการความรูในองคกรโดยทั่วไปมักประสบปญหาในการปฏิบัติดังท่ี    มงคลชัย  
วิริยะพินิจ  ใหไว  มีดังนี้ 
             1. ความแข็งแกรงของระบบอาวุโส  ซึ่งมักมีการปฏิบัติงานตามคําสั่ง 
             2. บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู 
             3. บุคลากรมีทัศนคติไมดีตอการจัดการความรู 
             4. องคกรมีวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมๆ อาทิมีการทํางานตามคําสั่งทําใหไม
สามารถคิดสรางสรรคไดเอง 

             5. การจัดการความรูขององคกรขาดความเปนระบบ 

             6. การจัดการความรูขาดความรวมมือของบุคลากรในองคกร89 

 

 

 

 

 

 

 

   

    88ไพโรจน  ชลารักษ,ปญหาการจัดการความรู [Online], accesse 29 December 2011. 
Available  from  lib.kru.ac.th/e Book/4000111/doc7 – 5 html. 
                    89มงคลชัย   วิริยะพินิจ, “องคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู”, ประชาชาติธุรกิจ 
4245, 34 (16  กันยายน, 2553) : 34. 
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            การจัดการความรูขององคกรมักประสบกับอุปสรรคซึ่งเจษฎา  นกนอยและคณะ  ไดให
แนวคิดไว  มีดังนี้ 
            1. การสรางสรรคและการถายโอนความรู (Knowledge  Creation) สืบเนื่องมาจาก
บุคลากรขาดทักษะการสังเกต  การวิเคราะหปรากฏการณและการปฏิบัติงาน  อานนอย  ขาดการจด
บันทึกซึ่งสงผลตอการนําความรูไปใชในการพัฒนางานและประสิทธิภาพขององคกร 
           2. เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning  technology) บุคลากรขาดความพรอมในการใช
และการจัดเก็บขอมูลและการเขาถึงแหลงขอมูล 

           3. ความเขาใจกลยุทธ ( Strategy ) ผูบริหารที่ยึดติดการบริหารงานประจํา  จะตองสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธและใหความสําคัญตอบุคลากรขององคกร 
              4. บรรยากาศที่สนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Suppprtive  atmosphere) 
องคกรขาดการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สงผลตอการรับรูในคุณคาของ
องคกรและความผูกพัน  การปฏิบัติงานไมเอ้ือใหเกิดการเรียนรู 
             5. การเปดโอกาสใหสมาชิกมีวิสัยทัศนรวม ( Vision ) องคกรสวนใหญเนนการกําหนด
วิสัยทัศนโดยผูบริหาร  โดยมิไดสงเสริมการเรียนรูจึงยากท่ีจะดําเนินการจัดการความรูไปสู
ผลสําเร็จ62 

           การจัดการความรูขององคกรมีปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติตามที่  กานสุดา  มาฆะศิรา
นนท ไดกลาวไวนั้น  มีดังนี้ 
           1. องคกรขาดการเรียนรู  จําเปนที่จะตองมีการสนับสนุน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรูของบุคลากรในองคกร 
            2. โครงสรางองคกรไมเอ้ือตอการจัดการความรู  เนื่องจากมีลําดับช้ันของการบังคับ
บัญชา  ความชํานาญ  ขาดการแบงปนความรู  ไมสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนางาน  พัฒนา
องคกรไดทั่วถึง 
            3. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการจัดการความรู  เน่ืองจากบุคลากรขาดความม่ันใจในการ
เปลี่ยนแปลง  มีความขัดแยงที่สงผลใหแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพื่อปองกันตนเอง 

            4. บุคลากรขาดความสามารถในการเรียนรู  ขาดทิศทางและการวิเคราะหตนเอง 

            5. การเรียนรูในองคกรเปนการเรียนรูเฉพาะคน  เฉพาะงาน 

            6. การฝกอบรมเนนที่ระบบมากกวาตัวบุคคล 
 

    

       62 เจษฎา นกนอย และคณะ, นานาทัศนะการจัดการความรูและการสรางองคการ 
แหงการเรียนรู  (กรุงเทพฯ :  บริษัท ส. เอเชียเพลส  จํากัด, 2553), 159-163. 
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            7. บุคลากรขาดการเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติ 
            8. ระบบการจัดการความรูไมสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศน  พันธกิจขององคกร90 

         การดําเนินการในการจัดการความรูมีปจจัยที่เปนอุปสรรคหลายอยางดังที่  พยัต  วุฒิรงค   
ไดกลาวไว  มีดังนี้  
            1. บุคลากรในองคกรขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน 
            2. บุคลากรในองคกรไมเห็นคุณคาของการเรียนรูและการจัดการความรู 
            3. บุคลากรในองคกรปฏิบัติงานคนเดียว 

            4. บุคลากรใหความสําคัญเฉพาะทีมงานของตน 

            5. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติที่แตกตางกัน 

            6. บุคลากรมีความหวงแหนความรู  แนวคิดของตน 

            7. บุคลากรขาดการแลกเปลี่ยนความรูและไมมีเวลาในการรวมแลกเปลี่ยนความรู 
            8. บุคลากรขาดความจริงใจในการแลกเปล่ียนความรู  
            9. ขีดความสามารถของบุคลากรมีขีดจํากัด 

           10. บุคลากรมีความเชื่อวาความรูเปนอภิสิทธิ์ของคนบางกลุม  
           11. บุคลากรไมยอมรับในความคิดและประสบการณของผูอ่ืน 

           12. บุคลากรมักตําหนิและกลาวโทษผูกระทําผิด 

           13. บุคลากรขาดความอดทนตอความผิดพลาด  ไมชอบขอความชวยเหลือจากผูอื่น91 

          การจัดการความรูในองคกรและปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ไดใหไวมีประเด็นที่นาสนใจ  ดังนี้  
                1. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร  เนื่องจากผูบริหารรับนโยบายการจัดการความรูโดย
ไมเต็มใจ    จึงสงผลใหไมดําเนินการเมื่อผานการอบรมมาแลว  หรือผูบริหารไมเขาใจในการจัดการ
ความรูเพราะไมเขารับการอบรมและไมศึกษาคนควา  อีกท้ังมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารระหวางการ
ดําเนินการจัดการความรู 
 

    

    90 กานสุดา  มาฆะศิรานนท , “การนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคกร
ภาคเอกชน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 3-4. 
    91พยัต  วุฒิรงค , “วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู” 
Chulalongkorn  Review   19  , 75 ( เมษายน – มิถุนายน ,2550): 3. 
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             2. วัฒนธรรมองคกรไมเอ้ือตอการจัดการความรู  ซึ่งมีความเชื่อวาความรูควรสราง
ขึ้นมาเอง  บุคลากรไมเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรูและไมเชื่อวาความรูที่ฝงลึกจะแกปญหาได 
อีกทั้งไมสามารถเขาถึงความรูขององคกรและขาดความไววางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรใน
องคกร 

             3. ขาดการบริหารจัดการดานบุคลากรที่เปนระบบ   ผูบริการขาดการส่ือสารในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงและการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย 
             4. ความบกพรองดานเทคโนโลยี  อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและการใช
อินเทอรเน็ตในการแลกเปลี่ยนไมตอเนื่อง  การถายทอดความรูและวิธีในการใชเทคโนโลยีในการ
จัดการความรูไมทั่วถึง 

         5. การบริหารจัดการท่ัวไปไมเหมาะสม เชน  ขาดการมีสวนรวมในการวางแผนการ
จัดการความรู  องคกรเปล่ียนวิสัทัศนบอย  ขาดทีมงานท่ีแขมแข็ง  การติดตามผลไมตอเนื่อง83 

           ปญหาในการจัดการความรูของนักวิชาการตางๆ  สรุปประเด็นปญหา  ไดดังนี ้
 1.  ดานผูบริหาร อาทิ การรับนโยบายดวยความไมเต็มใจและไมเขาใจ  ผูบริหารขาด
ความรูและทักษะในการจัดการความรู  ยอมสงผลตอการนําไปกําหนดกลยุทธ และการปฏิบัต ิ

 2. ดานบุคลากร  บุคลากรขาดความพรอมทั้งความรูและความเขาใจเก่ียวกับการจัดการ
ความรู 

 3. วัฒนธรรมการปฏิบัติงานยังยึดถือกฎขอบังคับ  และเคยชินตอการปฎิบัติตามคําสั่ง 
             4. ดานการสื่อสาร  องคกรขาดการส่ือสารและการสรางความเขาใจที่ทั่วถึงท่ีตรงกันใน
การจัดการความรู 
             5. ดานเทคโนโลยี  บุคลากรในองคกรมีความแตกตางดานทักษะการใชเทคโนโลยี  
สงผลตอการแลกเปลี่นความรู  การจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
    

 83สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ,การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและ 

ทําปกเจริญผล,2552),141-145. 
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  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู  
             การดําเนินการและการพัฒนาของทุกองคกรยอมตองคาดหวังในความสําเร็จของงานและ
การบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  การจัดการความรูจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผล
ตอความสําเร็จขององคกร  ซึ่งมีแนวคิดจากผูรูและนักวิชาการท่ีใหไวเปนแนวทางที่อาจจะนําไป
ปรับใชใหเปนประโยชนได  มีดังนี้ 
             วิจารณ  พานิช ไดกลาวถึงปจจจัยสูความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรตางๆไว  
ดังนี้  
              1. สงเสริมการทํางานรวมกันของบุคลากรในการพัฒนางาน  ดวยเทคนิค  วิธีการท่ี
หลากหลาย 
              2. สงเสริมใหบุคลากรนําการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
               3. สงเสริมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

               4. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู สืบคนความรู ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
และจูงใจใหนําความรูไปใชในการพัฒนาตน  พัฒนางานและพัฒนาองคกร92 

กานสุดา  มาฆะศิรานนท ไดใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูไปสูความสําเร็จ  ดังนี้ 
                1. ผูนําตระหนักถึงคุณคาของความรู  มีความเขาใจและอุทิศตนเปนแบบอยาง  ใหการ
สนับสนุน ใหบุคลากรใชการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน 

                2. บุคลากรทุกภาคสวนขององคกรใหความรวมมือในการจัดการความรู 
                 3. มีการจัดต้ังทีมงานท่ีประกอบไปดวยความรูที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญในการ
จัดการความรูที่เปนระบบและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
                 4. จัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรูของบุคลากรซึ่งสงผลตอ 
ความเขาใจ  ความสามัคคี  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและรวมกันพัฒนางาน  พัฒนาองคกร 

                5. สงเสริมใหบุคลากรนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

                6. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจและรวมมือในการจัดการความรู 
                 7. สงเสริมการเรียนรูเพื่อใหบุคลากรสรางสรรคความรูและนวัตกรรม 
                 8. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายในการ
จัดการความรู  เพ่ือการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 

    

        92 วิจารณ  พานิช, ปจจัยสูความสําเร็จในการจดัการความรู [Online], accesse 18 December 
2011. Available  from qa.siam.edu / km /km_ Article 4. pdf  ( 14-16 )  
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                 9. สงเสริมการปฏิบัติงานที่เปนระบบในการจัดการความรู 
                10. สนับสนุนดานบุคลากร  เทคโนโลยีและจัดงบประมาณใหเพียงพอ 
                11. มีการสื่อสารอยางท่ัวถึงเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน 

                12. สงเสริมทีมงานใหมีความรูที่เพียงพอตอการจัดการความรู 
                13. สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

                14. สงเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจนและเปนระบบ 

                15. สงเสริมการแสวงหาความรูและการสืบคนความรูในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

                16. สงเสริมการสรางองคความรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณของบุคคล 

                17. สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนความรูที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 

                18. สงเสริมการ จัดหมวดหมู  ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอมูลความรู 
                19. สงเสริมการใชและการเผยแพรองคความรู โดยผูชํานาญการเฉพาะทาง90 

 ปจจัยความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรตามท่ี  จิรัชฌา  วิเชียรปญญา  ใหไว  มี
ดังนี ้
             1. ภาวะผูนําและการบริหารองคกร 
         2. วัฒนธรรมองคกรที่ยืดหยุนมีการปรับเปลี่ยนใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขน 
             3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและสื่อสารอยางท่ัวถึงสงผลตอความเขาใจที่ดี  
และตรงกัน 
             4. การวัดผล  มีการติดตามการจัดการความรู  ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วอยางเหมาะสม 
             5. โครงสรางพื้นฐาน  การจัดการความรูสอดคลองกับบริบทในสภาพท่ีเปนจริง93 
 

      การจัดการความรูที่ทําใหประสบความสําเร็จที่  ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ใหไว  มีดังนี้ 
            1. ผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง  
            2. ผูปฏิบัติมีแรงจูงใจในการจัดการความรู  เชน  คาตอบแทน  หนาที่งาน  คําชื่นชม 
            3. การกําหนดแนวทางการจัดการความรูที่ชัดเจน  และสอดคลองวิสัยทัศน  พันธกิจ
ขององคกร 
            
    

        90กานสุดา   มาฆะศิรานนท, “การนําเสนอรบบการจัดการความรูสําหรับองคกร
ภาคเอกชน”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุ
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 58-59. 
     9 3 จิรัชฌา   วิเชียรปญญา, “การพัฒนาตัวบง ช้ีรวมสําหรับการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพ” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 109-110. 
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            4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารเชื่อมตอการจัดการความรู94  การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพดังท่ี ฐิติกร  พูลภัทรชีวิน ไดใหไว  มี  7  ประการ 
ดังนี ้
            1. Purpose วัตถุประสงคการจัดการความรู อันเปนทิศทางในการพัฒนาคน และองคกร   
            2. Policy  นโยบายการจัดการความรู  เปนนโยบายหลักที่บุคลากรตองรับรูและ
ตระหนัก  ตลอดจนรวมขับเคลื่อน  
            3. Plan  แผนแมบทและแผนปฏิบัติการการจัดการความรู  มีทิศทางชัดเจน
ประกอบดวย ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและตัวชี้วัด 

            4. Process  กระบวนการในการจัดการความรู  มีความเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

            5. Project  Owners  ผูรับผิดชอบ มีการจัดต้ังทีมงานและบุคลากรที่มีความรูเหมาะสม 

            6. Participation  การมีสวนรวมของบุคลากรและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมและ
ลดปญหา  อีกทั้งขจัดเจตคติที่ไมดีตอการดําเนินงาน 

            7. Tools  บุคลากรทุกคนสามารถใชเคร่ืองมือในการจัดการความรู  ระบบสารสนเทศ  
การเก็บและแลกเปลี่ยนความรูไดทั่วถึง95 

         การจัดการความรูและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  ที่พยัต  วุฒิรงค ใหไว  มีดังน 
              1. การจัดการความรูเกิดจากความสมัครใจของบุคคลโดยไมถูกบังคับใหปฏิบัติ 
              2. การจัดการความรู การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองการและนําไปใชในการทํางาน 
              3. การจัดการความรูตองเกิดขึ้นในทุกสวนขององคกร 

              4. การนําความรูที่ซอนเรนในบุคคลมาใชโดยการพูด  เขียนและปฏิบัติใหมากท่ีสุด 96 

         การจัดการความรูขององคกรท่ีนําไปสูความสําเร็จที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สํานักงานธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย ไดใหไวนั้น  มีดังนี้ 

 1. การแลกเปลี่ยนความรูสอดคลองกับความตองการของบุคลากร  มีความชัดเจน 
 2. บุคลากรมีความพรอมและเตรียมความรูในการแลกเปลี่ยนระหวางกันและกัน 

 3. บุคลากรใหความรวมมือในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู 
 4. ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมีความรูและทักษะในการจัดการความรู 

    

    94ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย,การจัดการความรู [Online], accesse 15 December 2011. Avaiable  

from www.mb.mahidol.ac.th 

    95ฐิติกร  พูลภัทรชีวิน,การจัดการความรู [Online], accesse 15 December 2011. Avaiable  

from Sites.google.com/site/---/thitikorn 

    96พยัต  วุฒิรงค , นานาทัศนะการจัดการความรูและการสรางองคการแหงการเรียนรู   
(กรุงเทพฯ :  บริษัท ส. เอเชียเพลส จํากัด, 2553 ) , 181 : 197, อางถึงใน เจษฎา  นกนอย และคนอ่ืนๆ. 
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 5. ทีมงานมีการประสานงาน ติดตามการปฏิบัติอยางใกลชิด97 
          การจัดการความรูมีปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดการความรูขององคกรประสบความสําเร็จ
ได ซึ่ง ไลโบวิทซ (Liebowitz) ไดกลาวไว  ดังนี ้
              1. กลยุทธการจัดการความรูที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
              2. ผูบริหารเปนผูนําและผูสนับสนุนการจัดการความรูขององคกร 

              3. มีคลังความรูที่สนับสนุนการทํางานขององคกร 

              4. การจัดการความรูที่เปนระบบและมีความพรอมดานเทคโนโลยี 
              5. การสรางแรงจูงในในการแลกเปลี่ยนความรู 
              6. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการจัดการความรู 98 

           การจัดการความรูขององคกรมีปจจัยที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ ซึ่ง ดาเวนพอรท  ดาลอง 
และบีซีรส (Davenport, Dalong  and  Bxeers) ไดใหไว  มีดังนี้  

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร 
2. การสื่อสารที่สรางความเขาใจในเปาหมายการจัดการความรู   
3. การเช่ือมโยงผลการดําเนินงานและการลงทุน 

4. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีที่หลากหลาย 
5. สรางแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู 
6. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีพรอมรับความรูใหมๆ 

7. มีความพรอมเก่ียวกับโครงสรางดานเทคนิค99 

 

 

 

    

     

               97งานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย ,การจัดการความรู [Online], 

accesse15 November 2011. Avaiable  from www.tei.or.th/ tbcsd/esr/ about -projed – old _htm 

    98 Liebowitz,การจัดการความรู [Online], accesse 15  November 2011. Avaiable  from 

www.stks.or.th/blog?p=164,2002. 

    99Davenport , Dalong  and  BXeers, การจัดการความรู [Online], accesse 15 November 
2011. Avaiable from wwwkm.nida.ac.th / home /index.php 
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โครงสรางความรูที่สามารถยืดหยุนได 

การจัดการความรูในองคกรมีปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จที่หลากหลายดังปจจัยที่
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดใหไว  มีดังนี้ 
               1. ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นและสนับสนุนการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในองคกร 
             2. ใหความสําคัญในการพัฒนาความรู และการเรียนรูของบุคลากรในการพัฒนาตน  
พัฒนางานและพัฒนาองคกร 

               3. ความพรอมและความสมัครใจของบุคลากรในการจัดการความรู 
               4. บุคลากรมีความตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการความรู 
               5. องคกรมีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 

     6. องคกรสงเสริมบรรยากาศในการแลกเปล่ียนความรูและนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

        7. องคกรกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ที่ชัดเจน 
        8. องคกรสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรโดยการจัดการความรูในการพัฒนา
บุคลากร  การปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง83 

             ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู สรุปไดวา มีปจจัยตางๆท่ีนําไปสู
ผลสําเร็จได  ดังนี้ 
               1. โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน 

               2. ผูนํามีความรู  ความเขาใจและมีทักษะท่ีดีอีกทั้งใหการสนับสนุนในการปฏิบัติ 
               3. บุคลากรมีความพรอมและมีทีมงานท่ีเขมแข็งและหลากหลายความรู 
               4. มีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีแกบุคลากรอยางท่ัวถึง และจัดงบประมาณสนับสนุน 
               5. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรูในทุกข้ันตอน 

               6. มีการปฏิบัติเปนระบบและติดตามอยางใกลชิด เพื่อปรับปรุงแกไขท่ีรวดเร็ว 

               7. สรางแรงจูงใจใหใชการจัดการความรูในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

 

    

    83สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ,การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู  (กรุงเทพฯ  : 
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2552), 141.  
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การติดตาม  การวัดและประเมินผล 

                การบริหารจัดการสมัยใหม ใหความสําคัญแกบุคคลเกี่ยวกับทักษะ  ประสบการณ ความรู
ของบุคคลในองคกรเพื่อสรางวัฒนธรรมของการทํางานในองคกร  โดยใชเคร่ืองมือบริหารที่เรียกวา  
“การจัดการความรู”  เพื่อใชในการตัดสินวาอะไรสําคัญ  และตองใสใจอะไรเปนพิเศษในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน100 วิธีการและขอกําหนดในการทํางาน  ซึ่งองคกรมองวาคนทํางานแลt  

 

 
   

แผนภาพที่ 4   การจัดการความรู  
ที่มา : ประยุกตจากแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม [Online], accesse 15 November 

2011.Available  from www.kmsas.mju.ac.th>index>  
 

ผูปฏิบัติงานในองคกรเปนผูรู  และรูวาความรูสวนใดเปนความรูที่ใชงาน และใชในการปฏิบัติงาน  
องคกรสรางและพัฒนาความรูจากแหลงตางๆมีการจัดเก็บและเผยแพรความรูที่สรางข้ึน    ในสวน
ของความรูที่เก็บรวบรวมไวจัดเปนสินทรัพยขององคกร  เปนกลยุทธที่ทําใหองคกรกาวหนาและ
เติบโต  ผูบริหารตองเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและทาทาย  หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้ง
ปญหาท่ีซับซอนที่ตองแขงขัน  ตลอดจนกฎขอบังคับตางๆ  จึงตองนําการจัดการความรูมาปรับใช
เพื่อเปนการแสวงหาแนวทางในการแขงขัน การเปลี่ยนแปลง และกําหนดแบบแผนการวิเคราะห
ปญหา  ยุทธศาสตรในการใชทรัพยากรใหบรรลุประสิทธิผล  และการมีสวนรวมของบุคคลใน
องคกรจึงจําเปนที่จะตองมีการวัดและประเมินผล  เพื่อทําใหมองเห็นชองทางในปจจุบันและ
อนาคตมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

    
 100การบริหารจัดการสมัยใหม [Online], accesse 15 November 2011.Available  from 
www.kmsas.mju.ac.th>index> บทความวิจัย 
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          1. การกําหนดเปาหมายโดยจัดใหมีการประชุมและรวมกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อให
เขาใจตรงกัน 
          2.  การทําความเขาใจรวมกันในสถานการณตางๆท่ีเกิดขน 

          3.  การสรางความสัมพันธตอกันและรวมมือกันในการปฏิบัติ 
          4.  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวัดและประเมิน 

         5.  การรวมกันเปนหน่ึงเดียว  และทําความเขาใจกับยุทธศาสตรและการปฏิบัติ101 

         องคการและสถานศึกษาทุกแหงยอมตองมีพันธกิจที่นําไปสูการวางแผนสําหรับการ  
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย  การดําเนินงานท่ีดียอมตองกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติไวชัดเจน  
มีการกําหนดวิธีวัดผลการปฏิบัติที่สอดคลองกับองคกรและบริบท  การวัดผลการปฏิบัติงาน 
(Key performance  indicators) เปนการติดตามความกาวหนา  สะทอนถึงคุณภาพและการปรับปรุง
แกไขตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตองครอบคลุมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ35  
 
 

     
 

 

แผนภาพที่ 5  กระบวนการตวจสอบการปฏิบัติงาน 
ที่มา : ประยุกตจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน [Online], accesse 7 November 2011. Available  

from www.thailandustry.com       

 
 
   
 101วรรณมี  ต.ตระกูล,การวัดผล [Online], accesse 7 November 2011. Available  from 
www.thailandustry.com 

       35อุทุมพร  จามรมาน,ศิริชัย  กาญจนวาสี,ชุตินันท   จันทรเสนานนท,ภิรดี  วัชรสินธ, 
การควบคุมการวัดประเมิน และการจัดการความรู  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2553), 28–29. 
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           การวัดตามท่ี ศิริชัย  กาญจนวาสี  ใหไววาเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหแกสิ่งตางๆ
ตามเกณฑ(assignment  of  numerals )และการวัดจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยองคประกอบ  3  สวน  คือ  
1.การวัดตองมีจุดมุงหมายชัดเจนวาตองการวัดสิ่งใด   ในสถานการณใดและวัดเพ่ืออะไร 

2 .เคร่ืองมือท่ีใชวัด เชน  แบบสอบถาม  การสัมภาษณ  แบบประเมิน  แบบสังเกตุ  โดยท่ีเคร่ืองมือ
ตองมีหนวยวัดและมาตราเปรียบเทียบ  3. การแปลผลและนําไปใช102 

           การวัดเปนการตรวจสอบ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงาน  สงผลใหองคกรสามารถพิจารณา
ในการแกไขปญหา  ตัดสินใจกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขทันเวลา  จําเปนที่จะตองมีการ
ติดตามอยางตอเน่ือง  เพื่อความกาวหนาและบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(efficienc) ในการวัดประสิทธิภาพการทํางาน  เปนการกําหนดดัชนีชี้วัด (Key Performance 

Indicator) โดยดูจากความรับผิดชอบ  ซึ่งมีการกําหนดการวัดเปนเปนคะแนน  โดยแปลงตัวชี้วัด
เปนคะแนนแลวกําหนดการวัดผลตามคะแนนรวม103 

            การวัดท่ี สุวิมล  วองวาณิช  กลาววาในยุคของการเปลี่ยนแปลง ยอมมีการแขงขัน  
ผูบริหารองคกร  สถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญในการติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติง าน  เพื่อ
กอใหเกิดประสิทธผลอยางมีประสิทธิภาพจะตองปรับวิสัยทัศนใหเหมาะสมกับสภาวการณและ
บริบท   วิสัยทัศนใหมในการวัด  มี ดังนี้ 
            1.  ผลผลิตของการวัดคือ การเรียนรูขององคกร 

            2.  การวัดเปนกระบวนการพัฒนา 
 3.  การวัดเปนหนาที่ของทุกคน 

            4.   การวัดเปนกระบวนการที่ตองทําอยางตอเน่ืองตลอดไป 

            5.  การวัดเปนความสัมพันธของความรับผิดชอบ กับ ความรวมมือ และการรวมพลัง
ของการตัดสินใจในองคกร104 

 

 
 

    

        102 ศิริชัย  กาญจนวาสี ,ทฤษฎีการทดสอบคงเดิม (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548), 36. 
          103 การตรวจสอบติดตาม [Online], accesse 7 November 2011. Available  from 

www.yutt.com/biog/Index.php?blog=3&p 

   104 สุวิมล  วองวาณิช ,การติดตาม ตรวจสอบ [Online], accesse 7 November 2011. 
Available  from www.nrc.go.th/ewtadmin/ewt/nrct-- /research 20100107.pdf 
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            ดัชนีชี้วัดตามท่ี  ศิริชัย  กาญจนวาสีใหไว  หมายถึง  ตัวแปรประกอบ  หรือองคประกอบ
ที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง  ที่บงบอกสภาวะหรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเราสนใจ  สะทอนใหเห็น
สภาพการณที่ตองการศึกษามีลักษณะสําคัญ   ดังนี้  
           1.  สามารถใหสารสนเทศเก่ียวกับสภาพที่ศึกษา  และมีความถูกตอง 
                 2.  ชี้ใหเห็นภาพรวมของสิ่ง หรือสภาพที่ตองการศึกษา ที่เฉพาะเจาะจง  
           3.  มีการกําหนดความหมายและเกณฑของตัวบงช้ีอยางชัดเจน ที่ระบุสภาพท่ีศึกษา 
เปนคาตัวเลข  หรือปริมาณ  สามารถนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวได  

           4.  คาท่ีกําหนดเปนคาช่ัวคราว  มีคา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลาน้ันๆ เมื่อเวลาเปล่ียนไป 
คาตัวบงชี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพที่เปนจริง 
           5.  ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี105 
      คุณสมบัติของดัชนีชี้วัดมีลักษณะ  ดังนี้  
              1.  ความตรง (validity) จะตองบงชี้คุณลักษณะที่ตองการวัดไดถูกตอง  ดังนี ้
              1.1  ตรงประเด็น (relevant) ตองชี้วัดไดตรงประเด็น เชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่วัด  
              1.2  ความเปนตัวแทน (representative) จะตองมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบ
ของคุณลักษณะท่ีวัดครบถวน   
           2. ความเที่ยง (reliability) บงช้ีถึงความเชื่อถือท่ี คงท่ีสมํ่าเสมอ หรือบงช้ีไดคงท่ีเมื่อทํา
การวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน มีลักษณะ  ดังนี ้
             2.1 ความเปนปรนัย (objectivity) ตองชี้วัดไดอยางเปนปรนัย  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณสมบัติของสิ่งท่ีวัดไมขึ้นอยูกับความรูสึก   
                 2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (minimum  Error) คาท่ีไดตองมาจากแหลงขอมูลที่
เชื่อถือได 
         3.  ความเปนกลาง (neutrality) บงช้ีดวยความเปนกลาง ปราศจากความลําเอียง (bias) 

ไมชี้นําถึงลักษณะความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม 
        4.  ความไว (sensitivity) มีความไวตอคุณลักษณะท่ีวัด แสดงความผันแปรหรือความ
แตกตางระหวางหนวยวิเคราะหชัดเจน  มีมาตรและหนวยวัดที่ละเอียดเพียงพอ 
 
 
    

   105ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), 49-53. 
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        5.  มีความสะดวกในการนําไปใช (practicality) มีลักษณะ  ดังนี้ 
                   5.1 เก็บขอมูลงาย  (availability) สามารถนําไปใชวัด  หรือเก็บขอมูลไดสะดวก เก็บ
รวบรวม  ตรวจ นับ วัด หรือสังเกตขอมูลไดงาย 
                  5.2  แปลความหมาย  (interpretability) ใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุดและตํ่าสุด เขาใจงาย
และสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 

           ดัชนีชี้วัดการดําเนินงาน  (Key performance  indicators)  เปน ขอมูลเชิงประจักษหรือคา
ทางสถิติที่ชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  วาเปนไปตาม
ภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงไร  เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ  
และการคาดการณในอนาคต  มีการนําไปใช  ดังนี้ 
 1.   การติดตามภารกิจ (Monitoring)  เพื่อใชประกอบ การตัดสินใจภายในองคกร 

              2.   การประเมินผล  (Evaluation)  การบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 

             3.   บทสนทนา (Dialogue) ใชในการติดตอสื่อสาร ที่สื่อถึงการดําเนินภารกิจขององคกร 

 4.   การเปนเหตุผล (Rationalisation) เพื่อเชื่อมโยงถึง  กระบวนการวางแผนขององคกร 

 5.   การจัดสรรทรัพยากร  (Resource  Allocation)  ดําเนินการอยางมีระบบ และเหมาะสม 

         ดัชนีชี้วัด ( Performance  indicator, Key  Performance  indicator  ( KPI ) คือคาที่วัดจาก
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือแสดงผลสําเร็จของการวัดตามจุดประสงคขององคกร 

         ขั้นตอนการวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
                1.  กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใหชัดเจน  วางานน้ีทําเพื่ออะไร 
                2.  กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานท่ีชัดเจน  เปาหมายควรระบุเปนตัวเลข 

                3.  กําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไว106 

               คุณลักษณะของดัชนีชี้วัดที่นําไปใชวัด  มีความสําคัญ  ดังน้ี 
                1. ดัชนีชี้วัดใหสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษาซึ่งทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง  แมนยํา 
                2. ดัชนีชี้วัดเกิดจากตัวแปรหลายตัวที่สัมพันธกัน  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของสิ่ง หรือ
สภาพที่ศึกษา   
                3. ดัชนีชี้วัดตองกําหนดความหมายและเกณฑของดัชนีชี้วัดท่ีชัดเจนเปนคาตัวเลข  
หรือปรมิาณเทานั้น  เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว   
               4. ดัชนีชี้วัดจะเปนคาช่ัวคราว ณ จุดเวลา  หรือชวงเวลาน้ันๆ  เมื่อเวลาเปลี่ยนไป  คา
ดัชนีชี้วัดก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

               5. ดัชนีชี้วัด  เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี 
         ลักษณะของดัชนีชี้วัดที่ดี มีลักษณะที่สังเกตได  ดังนี้ 
               1. มีความสัมพันธกับกิจการ  งาน   วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

               2. สอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 
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               3. ดัชนีชี้วัดสะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 

               4. สามารถควบคุมและเปรียบเทียบได 
               5. สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดทันเวลา  และประหยัด 

               6. เปนที่ยอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

               7. มีหนวยวัดที่บิดเบือนยาก 

               8. มีคุณสมบัติเปนท้ังเหตุและผล 
 

          หนวยวัด ที่มักจะปรากฎในดัชนีชี้วัด และเปนที่นิยมใช  มีดังนี้ 
 1. รอยละ 

 2. สัดสวน 

  3. จํานวน 

  4. ความถี่ 
  5. ระยะเวลา   วินาที  นาที  ชั่วโมง  วัน  เดือน  ป106 

                การวัดท่ี สมหวัง  พิริยานุวัฒน ใหมุมมองไววา การวัด ขึ้นอยูกับปจจัยที่แตกตางกันตาม
สถานการณ  และบริบท  ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญที่พบเห็น  มีดังน้ี 

                 1. ขาดการวางแผน  ไมมีการวางแผนในการนําผลการวัดไปใช  สวนมากปฏิบัติเพื่อ
แกไขปญหาเฉพาะหนา 
                 2. ไมมีระบบในการวัด  มุงในการวัดผลโดยไมประเมินสาเหตุ  จึงไมทราบถึงแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไข 

                 3. ขาดความตอเน่ืองในการวัด  สงผลตอการพัฒนาและการตัดสินใจในการวางแผน 

                 4. ขาดการกําหนดเกณฑในการวัด   เชนวิธีการและข้ันตอนในการวัด 

                 5. ผูทําการวัดขาดความรูและความเขาใจที่เปนระบบ 

                 6. ไมมีการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคในการวัดท่ีชัดเจน 

                 7. ระยะเวลาในการวัดไมเพียงพอ 

                 8.  ผูวัดไมทราบจุดมุงหมายของการวัดที่เพียงพอ 

                 9.  ขาดการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของ9 

 

    

             106ดัชนีชี้วัด [Online], accesse 3 November 2011. Available from th.wikipedia.org/wiki/ 

   9สมหวัง   พิริยานุวัฒน, วิธีวิทยการประเมินศาสตรแหงคุณคา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 95-97. 
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           การวัด  การติดตามและการประเมินผลเพ่ือการจัดการ เปนการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว  และสะทอนถึงปญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดข้ึน และชวยปองกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นสงผลใหสามารถแกไขมิใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงได มีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินแตกตางกันตามความเหมาะสมท่ีรวมกําหนดขึ้น การประเมินการจัดการความรูเปน
สิ่งจําเปน ดวยเหตุผลดังกลาวสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแนะนําใหประเมินเปน 3 ระยะ 
ดังนีค้ือ  
      1. ระยะที่หนึ่ง  การประเมินกอนการจัดการความรู  เปนการตรวจสอบความพรอมใน
ปจจัยตางๆ ในการดําเนินการจัดการความรู และจัดใหมีการการประชุมรวมกัน  เพื่อกําหนด
แผนงาน  วิธีการประเมิน  ผูรับผิดชอบในการประเมิน   
                  2.  ระยะที่สอง  ประเมินระหวางการปฏิบัติการในการจัดการความรู  เปนการติดตาม  
ตรวจสอบการดําเนินการวามีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม  มีประเด็นปญหา  
หรืออุปสรรคใดเกิดข้ึน  เพื่อการแกไขและปรับเปลี่ยน  ดัดแปลงใหมีความเหมาะสม  เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนและบรรลุผลอยางมีประสิทธภาพตอไป  

3. ระยะที่สาม  เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการจัดการ ในข้ันการรวบรวม  เก็บรักษา  
มีการบันทึก  จัดทําทะเบียนขอมูล  เพ่ือสะดวกในการนํากลับมาใช  หรือหากมีปญหาสามารถ
ปรับปรุงแกไข  และหาแนวทางในการแกไขในคราวตอไปใหดียิ่งขึ้น23 

                 การติดตาม  การวัดและประเมินผลตามท่ีนักวิชาการไดไว สรุปไดวา การวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน ควรที่จะตองจัดทําใหเปนระบบ  โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
กําหนดเคร่ืองมือในการวัด  การกําหนดดัชนีชี้วัด  และระบุคาของการวัดท่ีชัดเจน  และทําการวัดท้ัง
กอนปฏิบัติ  ขณะปฏิบัติและหลังการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหปรากฎผลการประเมินที่ชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  และไดสารสนเทศที่ครบถวนถูกตอง 

 

 

 

 

 

 
 

    
 23 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการจัดการความรู 
ในองคกรการศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2553), 67. 
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 การบริหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

การพัฒนาของสถานศึกษาโดยการจัดการความรูและการขับเคลื่อนการปฏิบัติไปสู
เปาหมายน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนจะตองทําความเขาใจในบริบท  
เพราะ การบริหารของสถานศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพโดยปราศจากผลกําไร  ซึ่งเนน
การพัฒนาบุคคลในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รอบดานในปจจุบัน  การ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง ยอมชวยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ถาไดรับการตรวจสอบ  ประเมินผลที่เปนระบบ  ยอมสงผลให
เกิดประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพ เชนเดียวกับการพัฒนาของประเทศญ่ีปุนในสมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง  ซึ่งพัฒนาคุณภาพดวยวงจรเดมมิง(Daming  Cycle) การพัฒนา มีความเปนมา ดังนี ้
                เอ็ดเวิรด   เดมมิง  (Edward Daming)  เกิดท่ี เมืองซูส (Sioux)  รัฐไอโอวา (Iowa) 
สหรัฐอเมริกา  เดมมิง เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยไวโอมิง  (Wiomig) สาขาวิชาฟสิกและ
ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล(Yele) สาขาวิชาฟสิคคณิตศาสตร  และในป ค.ศ. 
1940 เดมมิงและชูเวิรต (Daming &Sehewhert) ไดทดลองการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statisical  

Process  Control) และไดมาซึ่งวงจรเดมมิง (Daming  Cycle ,PDCA) หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เดมมิง ไดถูกสงไปชวยงานของ นายพลแมคอารเทอร (Mac Arther) ที่ประเทศญ่ีปุน  ขณะน้ัน
สมาคมสหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของญ่ีปุน(Junion  of  Jpanese  Scientist  and  

Engineese,JUSE) ไดเชิญ เดมมิง ใหบรรยายการควบคุมคุณภาพผลผลิตอุตสาหกรรม  ใหแก
ผูบริหารบริษัท  อาทิ บริษัทโซนี  บริษัทนิสสัน  มิตซูบิชิ  โตโยตา โดยใชวงจรเดมมิง (Daming 

Cycle ,PDCA)  เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เพื่อสนองตอความตองการของผูใชและ
เพื่อพัฒนาประเทศ  สงผลใหสินคาจากประเทศญี่ปุนมีคุณภาพและไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน  

วงจรเดมมิง PDCA มีขั้นตอน  ดังนี ้
P = Plan  เปนขั้นตอนของการวางแผน  ซึ่งเปนกระบานการปฏิบัติงานโดยการมีสวน

รวมของผูบริหารและบุคลากร  โดยมีการวิเคราะหทรัพยากร ปญหา งบประมาณ ภารกิจในบริบท
และรวมกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคแนวทางหรือการปฏิบัติที่เหมาะสม   ตลอดจนวิธีการและ
เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 

D = Do  เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ  โดยความรวมมือ
ของผูบริหารและบุคลากร 

C = Check  เปนขั้นตอนการตรวจสอบงานทุกงาน และทุกข้ันตอนท่ีปฏิบัติ  เพื่อขจัด
ปญหาที่เกิดขึ้น  และตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 
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A = Action  เปนการนําผลการตรวจสอบมาพิจารณารวมกัน  เพื่อปรัปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม  เพื่อท่ีจะนําไปปฏิบัติในคราวตอไปใหมีคุณภาพมากขึ้น แสดงถึงความ
ตอเน่ืองของการปฏิบัติ107 

การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพจากวงจรเดมมิง  สรุปไดวา  การบริหารคุณภาพดวย
วงจรเดมมิงเปนการบริหารที่อาศัยการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  ซึ่งจะตองตรวจสอบในทุกข้ันตอน
ของการปฏิบัติ  เพื่อขจัดปญหาใหหมดไป  หรือมีปญหานอยท่ีสุด และตองปฏิบัติรวมกัน  โดยผู
ปฏิบัติตรวจสอบตนเอง  ผูบริหารตรวจสอบทั้งตนเองและสวนรวม  บงบอกถึงการบริหารที่เปน
ระบบ  มีปฏิบัติอยางตอเน่ืองจึงทําใหผลสัมฤทธิ์มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  

 

มาตรวัดการจัดการความรู 
 

           มาตรวัดการจัดการความรู  เปนซอฟทแวรประยุกตเฉพาะดานหรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่
ผูเชี่ยวชาญ Programmer พัฒนาข้ึน โดยอาศัยหลักการเปล่ียแปลงสัญญาณของคอมพิวเตอร   จาก
การสงสัญญาณ Analog  Signal ใหเปนสัญญาณไฟฟา Digital  Signal เพื่อทําการประมวลผลขอมูล
ที่สงเขาไป  และแปลงสัญญาณกลับมาเปน Analog  Signal เพื่อสื่อความหมายในรูปของหนาปทมที่
มีเข็มช้ีบอกระดับคาคะแนนที่เรียกวา “ มาตรวัดการจัดการความรู ” (The  Meter  of  Knowldege  

Management) และใหสารสนเทศที่เปนเปนสากล  การวิเคราะหและประมวลผลใหสารสนเทศ
รวดเร็ว  พรอมใหตรวจสอบได  ในปจจุบัน คอมพิวเตอร มีประโยชน ดังนี ้
              1. ความเร็ว  คอมพิวเตอรชวยใหการทํางานมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนท้ังการประมวลผล 
การคนหาขอมูลจะทําไดสะดวก 

        2. ความถูกตอง คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่มีการประมวลผลขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา ทํา
ใหขอมูลท่ีไดมีความผิดพลาดนอย 

              3. การบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร จะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีการจัดเก็บ
ขอมลูไดจํานวนมาก  และมีความคงทนถาวรมากกวาการจัดเก็บขอมูลในรูปของกระดาษ 

              4. การเผยแพรขอมูลในปจจุบันสามารถเผยแพรไปไดรวดเร็ว  ดวยระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย108 

 

   

    107 การบริหารคุณภาพ[Online],accesse 3 December 2011. Available from 

www.officer.rtaf.mi.th/e-book. articles/showartcle.asp?id = 2213     

    1 0 8คอมพิวเตอร [Online],accesse 4 December 2011.  Available from 

www.jobpub.com/articles/showartcle.asp?id = 2213      
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรวัด 

           ระบบสารสนเทศ (Information System) กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) คือสิ่งเดียวกันแต  สารสนเทศ เปนการนําขอมูลท่ีรวบรวมตามจุดประสงคของงานไป
ประมวลผล ใหอยูในรูปสารสนเทศที่พรอมจะนําไปใชงาน ซึ่งมีการอานขอมูลจากแหลงขาวสาร
แลวมีการประมวลผลในสมอง บันทึกจดจํา   มีการเผยแพรไปยังบุคคลอ่ืนโดย มีเทคโนโลยีชวย
ปอนขอมูลดวยเคร่ืองแสกนเนอร   แลวบันทึกเปนไฟลภาพ   ทําการสงผาน Email ไปยัง ผูรับ  หรือ
ผูที่เราตองการสื่อสารดวย  การสื่อสารและการสงขอมูลดังกลาว จําเปนท่ีจะตองใช “คอมพิวเตอร” 

          คอมพิวเตอร (Computer) คือ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic device) ที่ใชในการ
จัดการกับขอมูล (Data) ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณอ่ืน ที่ใชแทนความหมายในสิ่งตาง ๆ ซึ่ง
ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของชุดคําสั่งท่ีอยูในหนวยความจํา   คอมพิวเตอร จะคํานวณและ
แสดงผลลัพธออกทางอุปกรณแสดงผล  ขอมูลที่ผานการประมวลผลและเรียบเรียงแลว เรียกวา 
"สารสนเทศ” (Information) 

ประเภทของคอมพิวเตอร 
          คอมพิวเตอรที่ ใชงานท่ัวไป   จําแนกตามลักษณะของการประมวลผลขอมูล  มี 
๓ ลักษณะ  ดังนี้ 

 1.  อนาลอกคอมพิวเตอร (Analog Computer) เปนเคร่ืองประมวลผล ทํางานโดยใช
หลักการวัด ( Measuring  Principie )ทํางานโดยใชขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

(Continuous   Data) แสดงผลออกมาในลักษณะ สัญลักษณ สัญญาณ(Analog  Signal)มักแสดงผล
เปนสเกลหนาปทมและเข็มช้ี ไดแก เคร่ืองวัดปริมาณทางฟสิกส ซึ่งผลลัพธที่ไดจะออกมาในรูป
ของกราฟ เคร่ืองตรวจสภาพอากาศ  เคร่ืองตรวจวัดสายตา ตรวจวัดคลื่นสมองและการเตนของ
หัวใจ  เคร่ีองวัดปริมาณการใชน้ํา  อุปกรณวัดความเร็วของรถยนต 
 2.  ดิจิทัลคอมพิวเตอร (Digital Computer) ทํางานโดยใชหลักในการคํานวณแบบ
ลูกคิด หรือการนับ โดยขอมูลไมตอเนื่อง (Discrete  Data) ลักษณะสัญญาณไฟฟาดิจิทัล (Digital  

Signal) อาศัยการนับขอมูลที่เปนจังหวะการนับ (Counter) ทําใหผลลัพธนาเช่ือถือ และมีความ
ละเอียดสูง  เปนการรับขอมูลโดยตรง  ขอมูลที่รับเขาสูระบบประมวลผลจะเปลี่ยนเปนสัญญาณ 
Analog  Signal ใหเปนสัญญาณไฟฟา  Digital  Signal  เมื่อประมวลผลแลว จะเปลี่ยนกลับเปน
สัญญาณ Analog  Signal  เพื่อสื่อความหมาย โดยมีตัวแปลงสัญญาณขอมูล (Converter) คอยทํา
หนาท่ีในการเปลี่นรูปแบบของสัญญาณระหวางสัญญาณ Digital  Signal  และสัญญาณ  Analog  

Signal 

 3. ไฮบริดคอมพิวเตอร (Hybrid Computer)ใชกับงานเฉพาะดาน มีประสิทธิภาพสูง
และสามารถทํางานท่ีซับซอนได  เน่ืองจากมีการนําเทคนิคการทํางานของอนาลอกคอมพิวเตอรและ
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ดิจิทัลคอมพิวเตอร มาทํางานรวมกัน เชน การสงยานอวกาศ จะใชเทคนิคของอนาลอกคอมพิวเตอร
ในการควบคุมการหมุนของตัวยานอวกาศซึ่งเก่ียวของกับความกดดันอากาศ  อุณหภูมิ  ความเร็ว 
และใชเทคนิคของดิจิทัลคอมพิวเตอรในการคํานวณระยะทางจากพ้ืนผิวโลกกับตัวยาน  
 

 สวนประกอบของคอมพิวเตอร  

          คอมพิวเตอรมีสวนประกอบในการทํางาน  ที่สําคัญ 5 สวน  ดังนี้  
               1. ฮารดแวร (Hardware) เปน สวนท่ีมองเห็นและสัมผัสได  อาทิ  ตัวเคร่ือง (Case) 

เมนบอรด (Mainboard) และอุปกรณพวงรอบขาง (Peripheral) เชน ฮารดดิสก แปนพิมพ เมาส 
หนวยประมวลผลกลาง จอภาพ เคร่ืองพิมพ และอุปกรณอ่ืน ๆ แตไมสามารถทํางานดวยตัวเองเดี่ยว ๆ  
จะตองนํามาตอเชื่อมใหทํางานรวมกันเปนระบบ "ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)" 

โครงสรางของระบบจะทํางานตามโปรแกรมท่ีเขียนขึ้น  ฮารตแวรที่เปนตัวเคร่ือง  มีดังนี้ 
                    1.1 หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาท่ีรับขอมูล  บันทึกขอมูลไวในสื่อตางๆ  
แลวจัดเก็บในหนวยความจํา  อุปกรณรับขอมูลไดแก  Keyboard , Disk  Drive , Magnatic  Tape, 

Card  reader,  Mouse,  Touch  Screen, Scanner 

                    1.2 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) ทําหนาท่ีคํานวณ 
และประมวลผล ซึ่งสามารถควบคุมการทํางานในการคํานวณและตรรก 

                    1.3 หนวยความจํา (Memory Unit) ทําหนาท่ีเก็บขอมูล และคําสั่งตางๆจากหนวย
รับขอมูล   หรือจากหนวยประมวลผลกลางมาเก็บไว เพื่อรอการเรียกใช  การประมวลผล  ซึ่งมี
หนวยความจําหลัก Rom  และหนวยความจํารอง   Ram  

                   1.4 หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล  
ไดแก  Monitor,  Printer,  Diskette,  CD-Rom,  Patter,  Disk  Drive,  Magnatic  tape 

             2. ซอฟทแวร (Software) เปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีเขียนขึ้น  เพื่อสั่งใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรทํางาน  และเปนสวนที่สามารถสัมผัสไดและเปนตัวเชื่อมระหวางผูใช และเคร่ือง
คอมพิวเตอร  แบงเปนประเภทตางๆได  ดังนี้ 
                    2.1 ซอฟทแวรระบบ  (Software  Software) เปนชุดคําสั่งสําเร็จรูปที่เขียนไว  
เพื่อใหทํางานกับคอมพิวเตอร และควบคุมการทํางานของฮารตแวร  อํานวยความสะดวกตามคําสั่ง  
อาทิ   DOS,  Windows  Unix   Linux  รวมท้ังโปรแกรมคําสั่งท่ีพัฒนา  และท่ีเขียนภาษาระดับสูง  
เชน  Basic,  Fortran,  Pascal,  cobol 

                     2.2 ซอฟทแวรประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมท่ีทําใหคอมพิวเตอร
ทํางานตามท่ีผูใชตองการ เชน  ดานเอกสาร  ดานบัญชี  ดานการจัดเก็บขอมูล  ตัวอยางไดแก 
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                  ซอฟทแวรเฉพาะดาน  เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือใชในการทํางานเฉพาะอยางเรียกวา 
User’s  Program  เชน  โปรแกรมการทําบัญชี  โปรแกรมระบบเชาซื้อ  โปรแกรมบัญชีสินคาคงคลัง  
ซึ่งมีความแตกตางกันที่สามารถดัดแปลงแกไข  เพิ่มเติมตามความตองการ  (Malifications ) 
         ซอฟทแวรสําหรับงานท่ัวไป  เปนโปรแกรมประยุกต  เพื่อใชในการทํางานประเภทตางๆ  
ซึ่งผูใชสามารถนําไปประยุกตใชกับขอมูลของตนได  โดยท่ีผูใชโปรแกรมไมสามารถดัดแปลง
โปรแกรมนั้น  แตโปรแกรมจะชวยใหผูใชประหยัดแรงงาน  ประหยัดคาใชจายและใชเวลาในการ
ทํางานนอยลง  โปรแกรมที่นิยมใชทั่วไป  เชน  MS-Office , Lotus , Adobe Photoshop, SPSS, 
Internet Explorer  และเกมสตางๆ109 

        เคร่ืองมือติดตาม  วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม  เปนการวัดความสําเร็จตาม
ระยะเวลา  มาตรวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับกลยุทธขององคกร  และทุกๆ ระดับงาน    
 

 ประมวลผล 

 

แผนภาพที่ 6   การทํางานของมาตรวัดการจัดการความรู 
ที่มา : ประยุกตจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร[Online], accesse 8 December 2011. Available 

from www.kanid.com/comvocabulary.php  

                            มาตรวัดการจัดการความรู  เปนเคร่ืองมือที่มีบทบาทในการสนับสนุน  กลยุทธของ
องคกรและสถานศึกษา  ในการวัด  ติดตามและตรวจสอบประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  การวิเคราะห
แนวโนมท่ีสงผลตอกลยุทธและแผนปฏิบัติ  โดยมีการเก็บขอมูลที่ถูกตอง110 สรางสารสนเทศและ
รายงานผลเพื่อ  ปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับการปฏิบัติในบริบทท่ีเปนจริง การแสดงผลลัพธ
ในรูปของหนาปทมและเข็มช้ี โดยอาศัยหลักการทํางานของอนาลอกคอมพิวเตอร  ซึ่งมีเคร่ืองมือ
แปลงสัญญาณ   ทําใหเกิดความรวดเร็วเปนที่นาเชื่อถือ111        
    

   109สวนประกอบของคอมพิวเตอร [Online], accesse  8 December 2011. Available from 
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro2.htm            

      110โกศล  ดีศีลธรรม,กระบวนทัศนการวัดผลยุคใหม (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 
2552 ), 146 -161. 
        111การแสดงผลลัพธ [Online], accesse 8 December 2011. Available from 
www.kanid.com/comvocabulary.php  

 
OUTPUT 

 
METER 

 
PROCESS 

 
INPUT 

การจัดการ  
KM 

 

FEEDBACK 
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      ประเภทของคอมพิวเตอรจําแนกตามการใชงาน  มี  2  ประเภท  ดังนี ้
1. คอมพิวเตอรเฉพาะกิจ (Special  Purpose  Computer) เปนเคร่ืองประมวลผลขอมูล

ตามที่ออกแบบมา  ตัวเคร่ืองและโปรแกรมควบคุมใหคอมพวเตอรทํางานอยางใดอยางหน่ึงเปนการ
เฉพาะ ( inflexible)  มักพบในธุรกิจอุตสาหกรรม   ซึ่ง เนนการประมวลผลที่รวดเร็ว   เชน  
คอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจร  ควบคุมลิฟท  ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต 
                2. คอมพิวเตอรเอนกประสงค (General  Purpose  Computer) เปนเคร่ืองประมวลผลที่มี
ความยืดหยุนในการทํางาน( flexible ) ซึ่งถูกออกแบบใหใชงานไดสะดวก  โดยระบบจะทํางานตาม 

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมา  เมื่อจะใชก็เรียกโปรแกรมน้ันมาใชกับเคร่ืองไดทันที  เชน โปรแกรมการ 

ทําบัญชี112 

        คอมพิวเตอรจําแนกตามความสามารถของระบบ  จําแนกเปน 4 ประเภท  ดังนี ้
                1. ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super  Computer) เปนเคร่ืองประมวลผลขอมูลที่สามารถ
ประมวลผลสูงสุด  ซึ่งสรางข้ึนเฉพาะดานและมีความซับซอน  มีความเร็วสูง  เชน  ใชในงานดาน
ขีปนาวุธ  งานโครงการอวกาศ  งานดานการสื่อสาร   งานเกี่ยวกับดาวเทียม 

                2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe  Computer) เปนเคร่ืองประมวลผลที่มีสวนของ
ความจําและความเร็วนอย  ขอมูลและคําสั่งท่ีใชไมตองเปลี่ยนแปลงหรือแกไข  สามารถทํางานใน
ระบบเครือขาย ( Network ) เชื่อมตอกับเคร่ืองปลายทางไดมากและทํางานพรอมกันหลายงาน ใชใน
ธุรกิจขนาดใหญ  เชน  คอมพิวเตอรของธนาคารที่เชื่อมตอกับตู ATM ที่มีสาขาอยูทั่วไป 

               3. มินิคอมพิวเตอร (Mini  Computer) เปนคอมพิวเตอรที่พัฒนาในการใชงานรวมกับ
อุปกรณประกอบท่ีมีความเร็วสูง  ทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลและอานขอมูลไดรวดเร็วพบเห็นใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วไป 

               4. ไมโครคอมพิวเตอร (Micro  Computer) เปนเคร่ืองประมวลผลขนาดเล็กที่มีสวน
ของหนวยความจําและความเร็วในการประมวลผลนอย  ใชงานไดคนเดียว  เชน  คอมพิวเตอรสวน
บุคคล (Persional  Computer : PC)   ในปจจุบันไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเทียบเทา
กับเมนเฟรม  มีราคาถูก  นิยมใชทั่วไปในปจจุบัน  มี  2  แบบ  ดังนี้ 
                  4.1 แบบต้ังโตะ (Desktop  Computer) มีใชในหนวยงานตางๆ  ตามบานเรือน 

                  4.2 แบบเคลื่อนยาย (Portable  Computer) สามารนําติดตัวไปไดสะดวกซึ่งใช 
พลังงงานจากแบตเตอร่ี  เชน  Laptop  Computer , Notebook  Computer113 

 

    

        112 เทพพิทักษ  พัฒนชวย , ประเภทของคอมพิวเตอร [Online], accesse 8 December 
2011. Available from http :// gotoknow.org  

   113ความสามารถของระบบ  [Online], accesse 8 December 2011. Available from 

www.pirun.ku.ac.th 
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           มาตรวัดการจัดการความรูที่นักวิชาการใหไว  สรุปไดวา เปนซอฟทแวรประยุกตประเภท
เฉพาะดานหรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่ผู เชี่ยวชาญ Programmer สรางข้ึนโดยอาศัยหลักการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณของคอมพิวเตอรจากการสงสัญญาณ Analog  Signal ใหเปนสัญญาณไฟฟา 
Digital  Signal เพื่อทําการประมวลผลขอมูลที่สงเขาไป  และแปลงสัญญาณกลับมาเปน Analog  

Signal เพื่อสื่อความหมายในรูปของหนาปทมที่มีเข็มชี้ที่เรียกวา “ มาตรวัดการจัดการความรู ” (The  

Meter  of  Knowldege  Management) 
              การวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสงผลใหไดขอมูลที่ถูกตอง  แมนยํา  
รวดเร็ว  ซึ่งผลลัพธจะปรากฎใหเห็นบนจอรับภาพในรูปของตัวเลข  หรือกราฟ  แตมาตรวัดการ
จัดการความรูจะแสดงผลลัพธเปนหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกระดับของคุณภาพการจัดการความรู  โดย
อาศัยหลักการทํางานของ  Converter ในการแปลงสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอล และแปลง
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก  การแปลงสัญญาณ  Analog เปนสัญญาณ  Digital (Analog  

to  Digital  Converters  (A/D))  เปนการแปลงสัญญาณขอมูลที่มนุษยสามารถรับรู  สัมผัสได 
ใหเปนขอมูลทางไฟฟาเพ่ือปอนเขาสูระบบประมวลผล111  อันเปนกระบวนการของการรับขอมูล  
Input  Unit  เปนกระบวนการอิเลคทรอนิกส  ที่สัญญาณแปรผันตอเนื่อง  Analog ถูกแปลงใหเปน
สัญญาณ Digital โดยไมมีการลบขอมูลสําคัญ  ผลลัพธของ ADC (Analog  -  Digital  Converter)   
มีลักษณะเปนตรงกันขาม  คือ  กําหนดสถานะเปนตัวเลข  ซึ่งจะเปนการยกกําลังของ  2  นั่นคือ 2 4 
8  และ 16  สัญญาณ  Digital มี 2 ลักษณะ  เรียกวา ไบนารี ( binary)   ตัวเลขท่ีแสดงในไบนารีใน
ฐานขอความเปน 1  และ 0 วงจรที่เปลี่ยนสัญญาณ Analog เปน Digital ที่นิยมใช  มีดังนี้  
                1. Parallel  Comparator, Simultaneous  หรือ Flash A/D  converter 

 2. Single – Ram  หรือ  singnal – slope A/D converter 

           3.  Dual – Slope  A/D converter 

 4.  Charge  balance  A/D  converter 

 5.  A/D converter  using  Coanters  and  D/A converter 

 6.  Tracking – Approximation  A/D  converter 

A/D CONVERTER 

 

    Analog Input        Digita Output  

             

Analog – to  Digital  converter  process 

แผนภาพที่ 7  กระบวนการแปลงสัญญาณ 

ที่มา : Buchla David and  Mclachlan Wayne,Applied Electronic Instrumentation and 

Measurement (Singapore : Coppyright@1992  by  Macmilan  Publishing  Company, a  division  

of  Macmillan, Inc. Merrill  is  an  imprint  of  Macmillan  Publishing  Company,1992 ), 258 – 

272.      

 
Sampler 

 
Quantizer 
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             การแปลงสัญญาณ Digital   เปนสัญญาณ Analog  (Digital  to Analog converter (D/A) 
การแปลงผลขอมูล (ผลลัพธ)จากการประมวลผล  เปนสัญญาณไฟฟา  หรือแสดงผลขอมูล  Output  

Unit  การแปลงสัญญาณ digital  to  analog  converter  เปนกระบวนการกําหนดระดับสัญญาณ  
หรือสถานะจํานวนหน่ึง (โดยปกติมี 2 สถานะ)  หรือสัญญาณ Digital ใหเปนสัญญาณท่ีไมจํากัด
จํานวนสถานะ  หรือสัญญาณ Analog ซึ่งอาจเปนเสียง  ภาพ  เสียงดนตรี  ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งADC

ใชการถอดรหัสสัญญาณ Digital แบบ binary  วงจรแปลงสัญญาณ Digital เปน Analog มี 2 
ลักษณะ  คือ 

1) วงจรรวมกระแส  Weighted – resister 

2) วงจรโครงขาย  R – 2R ( R – 2R network )114 

      

 
Digital Circuits 

 

แผนภาพที่ 8  วงจรดิจิตอล  
ที่มา : Buchla David and Mclachlan Wayne,Applied Electronic Instrumentation and Measurement 
(Singapore : Coppyright@1992  by  Macmilan  Publishing  Company, a  division  of  Macmillan, 
Inc. Merrill  is  an  imprint  of  Macmillan  Publishing  Company,1992 ), 258 – 272.      
 

 

 

 

 

   

    114Buchla David and Mclachlan Wayne,Applied Electronic Instrumentation and 

Measurement (Singapore : Coppyright@1992  by  Macmilan  Publishing  Company, a  division  

of  Macmillan, Inc. Merrill  is  an  imprint  of  Macmillan  Publishing  Company,1992 ), 258 – 272.      
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

              การจัดการความรูขององคกร  สถานศึกษา  เปนภารกิจที่ปฏิบัติและเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารและพัฒนางาน  พัฒนาบุคคลและองคกร ใหสามารถปฏิบัติงานไดและบรรลุผลตามท่ี
กําหนดไว  ดังท่ีมีงานวิจัยและนักวิชาการไดใหไว มีดังน้ี 
 

  สุปราณี จินดา ไดศึกษา   ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรู ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  พบวา  การจัดการความรูเปนการพัฒนาตนเอง  สงผลตอการเลื่อนวิทยฐานะและ
เงินเดือน ครู มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีการปฏิบัติการสอนแตกตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ115 

          รัตน เที่ยงตรง ศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1  พบวา  การกําหนดเปาหมายการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  ชวย
ให นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานท่ีกําหนดเนื่องจากไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  โดย 

เนนการมีสวนรวม  มีคําสั่งการมอบงาน ชัดเจน  การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และทรัพยากรและ
เทคโนโลยี  มีการสื่อสารท่ีดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และแสดงความคิดเห็น  และสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน  สามารถสรางและใชคลังความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู  แฟมสะสมงาน จัดระบบช้ินงาน 

เอกสารหลักฐานถูกตองเปนปจจุบันเสมอ จัดทําแบบ ประเมินผล   เปนเครือขายกับหนวยงานอ่ืนๆ 116 

                วสันต ลาจันทึก  ศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4 พบวา มีการจัดการความรู ตามทัศนะของครูและผูบริหารโดยมีผูนํา
ขององคกรมีภาวะผูนํา   มีความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมของหนวยงาน นําเทคโนโลยีมาใชใน
โรงเรียน, การสื่อสารในการจัดการความรู สุดทายคือการวัดผลการจัดการความรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง 117 

 

   

        115 สุปราณี  จินดา, “ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามวิชาชีพครู”. 
(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549), 124-125. 
        116 รัตน  เที่ยงตรง, “การจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1” (ปริญญาศึกษาสาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตมหาวิทยาลัย. (ขอนแกน : มหาวิทยาลัย ขอนแกน, 2548), 120-124.  
        117 วสันต  ลาจันทึก, “การจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4” (ปริญญาศึกษาสาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตมหาวิทยาลัย.ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 121-125. 
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          น้ําทิพย วิภาวิน ไดศึกษา การจัดการความรูในหองสมุด พบวาการจัดการความรูมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ องคประกอบดานกระบวนการจัดการความรู เชน การสราง
ความรูการแลกเปลี่ยนความรู และการนําความรู องคประกอบดาน เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ
สารสนเทศ (Repositories) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดเก็บขอมูล   องคประกอบดาน
ระบบเครือขายท่ีสนับสนุนการสื่อสารและการสนทนา  องคประกอบดานวัฒนธรรม (Culture) 
ที่ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน118 

          วิลาวัลย มาคุม ไดศึกษา การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา องคประกอบหลักท้ัง 6 คือ การกําหนดความรู การ
แสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรู และการนําความรูไปใช 
เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน119 

         บุญสง   หาญพานิช  ไดศึกษา   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู ใน  
สถาบันอุดมศึกษา  พบวา  สภาพการจัดการการสรางความรู  การจัดเก็บความรู  การนําความรูไปใช  
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  การบริการความรู  การใชเทคโนโลยี  วัฒนธรรมการไววางใจ  
วัฒนธรรมรวมพลัง เกิดข้ึนคอนขางนอย  ผูบริหารตองการเผยแพร  และแบงปนความรูขาม
หนวยงานท้ังเปนทางการ  และไมเปนทางการเพิ่มข้ึน  โดยรวมมือจากผูรับและผูใหบริการตาง
รวมมือกันในการเผยแพรความรูสูสาธารณะ   มีการถายทอดความรู  การจัดอบรมสัมนา  ให
คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงความรู120 
 

 

 

 

    

       118 น้ําทิพย   วิภาวิน, การจัดการความรู.วารสารปทุมปริทัศน (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2546 ), 84.  
       119 วิลาวัลย  มาคุม , “การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการความรูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดกระทรวงศึกษา" (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา .  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 99-100. 

       120 บุญสง  หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย”(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาอุดมศึกษา   คณะค รุศาสตร   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2546),79 
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             กานสุดา  มาฆะศิรานนท ไดศึกษา การนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคกร
ภาคเอกชน  พบวา องคกรภาคเอกชนมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ  มีการกําหนดสิ่งท่ีตอง
เรียนรู  แนวทางในการแสวงหาความรู  การสรางความรู  การจัดเก็บและการสืบคนความรู  และการ
ถายโอนและนําความรูไปประยุกตใช  และจัดทีมงานท่ีมีความชํานาญ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
ดําเนินงาน  จัดเตรียมและนําเทคโนโลยีมาใชและมีการประเมินผลอยางเปนระบบ90 
             สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ ไดศึกษา  การพัฒนาตัวบงช้ีรวมความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต  พบวา  องคประกอบพ้ืนฐานของสถานศึกษามี
อิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีความสอดคลองกับขัอมูลเชิงประจักษของตัวชี้วัด
อยางมีนัยสําคัญ  ไดแก  องคกรภาวะผูนํา  การเรียนรู  การบริหาร  การจัดการความรู  และเทคโนโลยี121 
          วรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย  ไดศึกษา การพัฒนาระบบการสรางความรูดวยวิธีการเรียนรู
เปนทีมสําหรับอาจารยพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พบวา  การสรางองคความรูมีองคประกอบหา
ประการ  คือ  วัฒนธรรมองคกร  ภาวะผูนํา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทีมและการประเมินผล การ
ทํางานเปนทีม เชน  การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ  กําหนดความรูที่ตองการ  จัดต้ังทีมงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  สรางและตรวจสอบความรูที่ชัดเจนเปนตนแบบ และประเมินผลการ
ทํางานเปนทีมและการสรางองคความรูขององคกรแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 122 
              ฉัตรชนก  สายสุวรรณ ไดศึกษา  อิทธิพลแบบปรับของประเภทครูอาชีวศึกษาและ
บรรยากาศองคกรตามการรับรูที่มีตอโมเดลเชิงสาเหตุของความตองการจําเปนระดับบุคคลในการ 
นําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  พบวา  ครูอาชีวศึกษามีความตองการพัฒนาองคกรไปสู
องคกรการเรียนรูสูง เพื่อปรับตัวตัวตอปจจัยภายนอก   และเนื่องจากบรรยากาศขององคกรมีความ
แตกตางกันยอมสงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ตางกันตามความเหมาะสม123 
 

   
        90  กานสุดา   มาฆะศิรานนท, “การนําเสนอระบบการจัดการความรูสําหรับองคกร
ภาคเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2546),145. 
       121สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธิ์, “การพัฒนาตัวบงช้ีรวมความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต” (วิทยนิพนธดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 154. 
      122 วรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย, “การพัฒนากระบวนการสรางความรูดวยวิธีการเรียนรูเปน
ทีมสําหรับอาจารยพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 163.  
       123 ฉัตรชนก  สายสุวรรณ, “อิทธิพลแบบปรับของประเภทครูอาชีวศึกษาและบรรยากาศ
องคกรตามการรับรูที่มีตอโมเดลเชิงสาเหตุของความตองการจําเปนระดับบุคคลในการนําไปสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรู” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2548), 157.          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 74 

           จารุวรรณ  ฤทธิ์เพชร ไดศึกษา  กระบวนการและปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของการ
จัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมลฑล : การศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  พบวา  โรงเรียนการศึกษาขั้นพิ้นฐานใน 

กรุงเทพมหานครและปริมลฑลมีการจัดการความรูโดยความรวมมือของบุคลากร  ผูบริหารใหการ
สนับสนุนการจัดการความรู  มีการจัดการอบรมสัมนาและสรางแรงจูงใจ  การชมเชยและมีการมอบ
รางวัล  ครูรวมแสดงความคิดและแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน  มีการตัดสินใจในการปฏิบัติอยาง
อิสระ  มีการประเมินผลและวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบ  เชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยงานระดับ
เหนือมาใหการนิเทศติดตามและสนับสนุนดานงบประมาณ นําเทคโนโลยีมาจัดการความรู  เพื่อ
พัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู124 

           นภางค  คงเศรษฐกุลไดศึกษา  กระบวนการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูสูองคกร
การเรียนรู  พบวา  องคกรมีการสนับสนุนใหมีการขยายการเครือขายการเรียนรูเพิ่มขึ้น  และกําหนด
วัฒนธรรมองคกรใหเปนวัฒนธรรมการเรียนรู   จัดการความรูและสรางความรูอยางตอเนื่อง โดยมี
ผูเชี่ยวชาญใหการรับรององคความรูที่เกิดขึ้น125 

         เรนเนอร (Rainer) ไดศึกษา   การจัดการความรูรวมกันเพ่ือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ พบวา 
ความรูชวยให เกิดความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน  ผูบริหารสามารถสื่อสารใหรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานแกพนักงานเพื่อควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานได  มีการเลือก  สรรหาบุคคล ซึ่ง 
แตกตางจากหนวยงานภาครัฐท่ีเปนไปตามสภาพการณ  เพราะวาการสื่อสารที่ดีชวยใหเกิดความ
เขาใจไดรวดเร็ว  และกระจายท่ัวถึงสามารถนําไปปรับใชในการแกปญหาไดและสามารถคนหา
ความรูที ่
 

 

   
       124จารุวรรณ  ฤทธิ์เพชร, “กระบวนการและปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จของการจัดการ
ความรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและ  
ปริมลฑล : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดยอ.. 
        125นภางค  คงเศรษฐกุล , กระบวนการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูสูองคกรการ
เรียนรู  [Online], accessed 2 November 2011,Available  from (naphang@gmail.com 2552) 
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หลากหลายจากเครือขาย   และแสดงความคิดเห็นรวมกันไดรวดเร็ว  สงผลตอการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ดังน้ี1)ความรูชวยใหสามารถพิจารณาความเปนไปได  หรือความกาวหนาในอนาคต 2) 
การพัฒนาความรูของบุคคลสงผลตอความกาวหนาและความม่ันคงของประเทศชาติ 3) ความรู
กอใหเกิดวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค 4)การจัดการความรูรวมกันในองคกรสงเสริมการสื่อสาร
ระหวางกันและกัน เกิดความเขาใจท่ีดี 5)การทําความเขาใจงานและการปฏิบัติ สงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ 6)การสื่อสารและการเรียนรูอยางตอเนื่งสงผลตอความเขาใจใน
ปญหาทําใหแกไขไดทันเวลา 7)การจัดการความรูและการสื่อสารที่ดี สงผลตอความเขาใจและการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆในองคกร126 

      คณะกรรมการเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World  Press  Freedom  Committee) ไดศึกษา 
การสื่อสารระบบอิเลคทรอนิค  พบวา การรวบรวมขอมูลในการสนทนา  การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ระหวางกันผานเทคโนโลยีเปนกระบวนการจัดการสมัยใหมทําใหขอมูลมีความสมบูรณและมีใช
ตามความตองการ  การสื่อสารระบบอิเลคทรอนิคเปนการสื่อสารท่ีทันสมัยชวยใหคาดการณใน
อนาคต และสงผลตอการจัดการองคกรในปจจุบันของผูบริหาร  ชวยใหการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทแวดลอมขององคกร  ซึ่งผูบริหารใหการยอมรับและสงเสริมบุคลากรในการ
เรียนรู  จัดการความรู   เพ่ิมทักษะทําใหเกิดความเขาใจในงาน  สามารถควบคุมตนเองในการ
ปฏิบัติงานได127 

            วิกเดอร(Vigdor) ไดศึกษา  การจัดการความรูขององคกรตอความตองการของบุคคลากร  
พบวา  การจัดการความรูขององคกรที่กระจายอยูทั่วไป   โดยการนํามาสรุป  แกไขโดยใช
เทคโนโลยี  เพื่อใหขอความรูมีความชัดเจนถูกตองตามหลักวิชาการและทฤษฎี   เพื่อการนําไป
พัฒนาการปฏิบัติงานซึ่งชวยใหมีการเปลี่ยนแปลง  ขับเคลื่อนไปตามความเปนจริง   และไดรับ
ความสนใจจากกลุมชนในสังคมเพ่ิมมากข้ึน128 

 

   

         126 Kuhlen  Rainer,Change  of  Paradigm  in  Knowledge  management  Framework  

for  The  Collaborative  Production  and  Exchange  of  Knowledge [Online],accessed 12 
November 2011, Available  from http://fiz1,fhpotsdam.de/volltext/konstanz/05079.a.pdf   

         127World Press Freedom Committee ,การจัดการความรู[Online],accessed 2 November 
2011,Available  from www .wpfc.org/index.jsp?page = Internet%20Press% 

        128Schreibman Vigdor, Knowledge Organization for The Betterment of Humankind 

[Online], accessed 12 November 2011, Available  from Vigdor 3K@aol.com. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 76 

           อลาน(Bundy ,Alan  ) ไดศึกษา  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบวา  การจัดการความรู
ชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการจัดการ  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคคล    เกิด
ความเช่ียวชาญ  มีทักษะความรู  สงผลตอการปฏิบัติการและควบคุมปริมาณงานใหเปนไปตาม
นโยบาย  และขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานที่เปนอิสระ129 

       ดาเวนพอรด(Davenport) ไดศึกษา  การจัดการความรูขององคกร  สงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนการแกปญหา  พบวา  การเปลี่ยนแปลงองคกรอยางกระทันหัน  ตองอาศัยความรูความ
เขาใจปญหา  โครงสรางรูปแบบการทํางาน  ตองควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนด  และคํานึงถึง
ความตองการ  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองแสดงความคิดเห็น  และเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันที่จะ
กอใหเกิดความโปรงใส อยางตรงไปตรงมา  และการพัฒนา  ซึ่งเกิดจากความชาญฉลาดของ
ผูบริหาร การสงเสริมในรูปแบบตางๆของการปฏิบัติงานและเปนการขั บเคลื่อนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น130 

          ซูซาน(Susan) ไดศึกษา   ปญหาของการจัดการความรู  พบวา ความรูสงผลตอการสํารวจ
และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาของการดําเนินการ  และปองกันปญหา  การนําขอมูลที่
จัดเก็บไวมาใชชวยใหสามารถกําหนดการปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  สงเสริมความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบาย  การมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธ  และพัฒนาความรูของบุคคล  รวบรวมประสบการณ 
แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันที่จะกอใหเกิดความโปรงใสท่ีตรงไปตรงมา   
ซึ่งเกิดจากความชาญฉลาดของผูบริหาร   การสงเสริมในรูปแบบตางๆของการปฏิบัติงานและเปน
การขับเคลื่อนไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น131 

 

 

   

        129Bundy Alan, Libraries  leading  change [Online], accessed 10 November 2011, 
Available  from http://ura.unisa.edu.au/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=unisa28346   
        130 Davenport Elisabeth, Organizations, Knowledge  management  and  Libraries : 

Issues, Opportunities and Challenges [Online], accessed  7  November 2011, Available  from 

ura.unisa.edu.au/R/-?func=dbin-jump-full &object_id=unisa28346    
  131 Henczel Susan,The  Information  Audit  as  a  First  Step  Towards  Effective  

Knowledge  Management [Online], accessed  9 November 2011, Available  from 

www.providersedge.com/docs/km_articles/Info_Audit_-_1st_Step_Towards_Effective_KM.pdf 
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           ไอลีนา (Irene)  ไดศึกษาความตองการทักษะและความสามารถในการจัดการความรู  
พบวา  ผูบริหารที่สามารถบริหารงานดวยความม่ันใจน้ันตองอาศัยระยะเวลาพอสมควร  การที่จะ
จัดการความรูจากการรวบรวมตํารา  หนังสือไดอยางไรน้ัน  เปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนตองรูและศึกษา   
เพราะความรูมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน  คน   ผูบริหารที่มีความรู  มีทักษะ  กอใหเกิดความกลา
หาญและความมั่นใจ  และสงผลตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความตองการไดเปนอยางดี 132 

             แอนน (Anne) ไดศึกษาการจัดการความรูตอผลสําเร็จการประกอบธุรกิจ   พบวา   การ
จัดการความรู  และการสื่อสารอยางสรางสรรค เกี่ยวกับปญหาขององคกร  จะทําใหเกิดความชัดเจน  
โปรงใสในกฎ  ระเบียบ  มีผลตอความเชื่อมั่น การเตรียมการ การรวมมือในการพัฒนาดานตางๆ  ที่
กําหนด  ชี้ใหเห็นถึงการยอมรับในคุณคาของการบริหารจัดการท่ีถูกตอง   ถาผูบริหารขาดทักษะ
และไหวพริบจะสงผลตอการปรับเปลี่ยน  จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงระดับการจัดการความรู  
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดไมยุงยาก   การนําความรูไปใชในการวางแผนในการพัฒนา พฤติกรรม
การทํางานท่ีเหมาะสมกับหนาที่  และมีทักษะในการทํางานตามท่ีตองการ การพัฒนาความรูชวยให
เกิดความเขาใจ  เปนการเปดโอกาสใหมีการพัฒนา เพื่อความสําเร็จ และบรรลุผลในการปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนงานท่ีกําหนดไว133 

            แอปดัส (Abdus) ไดศึกษา  ทางเลือกสําหรับการพัฒนาการเรียนรู  พบวา   การบันทึก
รายงานการศึกษาของสถาบันตางๆ  ชวยให  สามารถพิจารณาถึง  คาใชจายท่ีจําเปนและเปน
ทางเลือกท่ีดี  สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ สถาบันการศึกษา  มหาวิยาลัย  สถานศึกษา
รวมกันกําหนดแผนการพัฒนาการเรียนรู   ในระดับมหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการจัดทําการศึกษา
วิจัย  และใหทุนสนับสนุนงานวิจัย   การศึกษาวิจัยสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู   การจัดการความรู
ที่เปนระบบขอมูลจากการศึกษาวิจัย   สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคคล  อีกท้ัง สรางความเขาใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานสงเสริมการพัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคม  และสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติ 134 

   

         132 Wormell  Irene, Skills  and  Competencies  Required  to  Work with  Knowledge  

management [Online], accessed 10 November 2011, Available  from http://forge.fh-

potsdam.de/~hobohm/TOC-Hobohm_ed_IFLA_ Publications_108.pdf 

        133Morris Anne, Knowledge Management : Employment  Opportunities  for  is 
graduates  [Online], accessed 10 November 2011, Available  from [a.morris@lboro.ac.uk] 

 134Sattar Chaudhry Abdus, Education  for  Knowledge  Management  a  Spectrum  

Approach [Online], accessed 11 November 2011, Available  from http://forge.fh-

potsdam.de/~hobohm/TOC-Hobohm_ed_IFLA_Publications_108.pdf  
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            Michaelไดศึกษา  การจัดการความรูและพัฒนาความรู  พบวา  การจัดการความรูที่เปน
ระบบอยางสรางสรรค  มีการกําหนดการสืบคนที่เปนระบบ  มีการจัดขอมูลเปหมวดหมู  มีการ
บริหารจัดการท่ีดี   มีผูรับผิดชอบการจัดการ   และการจัดเก็บเปนท่ีชัดเจน  มีการฝกอบรม และทํา
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน   มิฉะนั้นอาจเกิดความลมเหลวและเสียเวลาการจัดการความรูเปน
ทักษะท่ีฝกฝนการใชความรู  และการสรางความเขาใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติ อีกท้ังเปนการแขงขัน
ตนเองใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  ทําใหมีความชํานาญและความเช่ียวชาญ135 

             วิลดา (Wilda) ไดศีกษา  การจัดการความรูกละการใชความรูในบริบท  พบวา  การ
บริหารการเปล่ียนแปลง  มีการกําหนดการจัดการความรูประเภทตางๆ  ที่จําเปนตอการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ  ปรับเปลี่ยนปรับปรุงองคกร  กฎระเบียบ  การนําความรูมาประยุกตใชเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จขององคกร ซึ่งเกิดจากการกําหนดความสําเร็จรวมกัน ประกอบดวย  การเก็บรวบรวม
ขอมูล  ทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ  เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ   และผูมี
ประสบการณ   การรวมมือกันไมกอใหเกิดชองวางของการทํางาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหา
ตางๆรวมกัน  มีการกําหนดอนาคตรวมกัน  และชวยกันพัฒนาซึ่งสงผลตอความม่ันคง  และ  
การบรรลุผลในการปฏิบัติงานตามท่ีตองการรวมกัน136 
 เจน (Jean) ไดศึกษา   ประโยชนจากขาวและความรูที่สงผลตอภาคธุรกิจในประเทศ
ฝร่ังเศส พบวา การประกอบการมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน เปนผลจากการรวบรวม และการจัดการ
ความรูที่มีมากเพียงพอ ทําใหสามารถวิเคราะหปจจัยตางๆไดถูกตอง  เหมาะสม  และมีขอมูลในการ
ปองกันและแกไขปญหา  และความสามารถในการประกอบการที่แตกตางกัน  ซึ่งเปนผลจากการใช
ความรูในกระบวนการท่ีเหมาะสมอยางเปนเหตุเปนผลในบริบทที่เปนจริง137 
 

 

   

   135Michael E.D. Koenig, Knowledge  Management, user  Education,  and  

Librarianship [Online],accessed 1 2 November 2 0 1 1 ,Available  from 

http://wenku.baidu.com/view/d309ff2fed630b1c59eeb5e0.html 

         136Wilda  B.  Newman, Knowledge Management Research  and  End  User  Work  

Environments 2010 [Online], accessed 12 November 2011, Available  from http://forge.fh-

potsdam.de/~IFLA/INSPEL/00-2newi.pdf  
          137Philippe Jean ACCART, Information  and  Knowledge  Capitalization  Process 

in  FRENCE  Companies : Research a nd  Analysis [Online], accessed 12 November 2011, 

Available  from www.jpaccart.ch/communiquer/communications/2001-ifla-groupe-de-discussion-sur-

leknowledge-management.html 
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           โทบ (Tove) ไดศึกษาการเรียนรูรวมกันทางเครือขายขององคกร พบวา  การรวบรวม
ผลงานวิจัยใหมๆ และขอมูลตางๆขององคกร  และนํามาใชประโยชน  มีการเรียนรูรวมกันเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมในบริบทอยางสรางสรรค  และเหมาะสมกับยุคสมัย  เพื่อกําหนดนโยบาย การแกไข
ปญหา  จัดเปนศูนยกลางของการเรียนรู  และความฉลาดรู  การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  มีการศึกษา  
สํารวจ  การสื่อสารและแลกเปล่ียนขาวสาร  ขอความรู  ดวยระบบอิเลคทรอนิค  ผานระบบ
เครือขาย  กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของผูใชบริการตามความตองการ138 

  ไมจา (Maija) ไดศึกษา  การจัดการความรู  ของประเทศฟนแลนด  พบวา  องคกรช้ันนํา
ของฟนแลนดดําเนินการตามยุทธศาสตรประสบผลสําเร็จ  มีการดําเนินการดังน้ี1) ศูนยกลางของ
ความรวมมือ ของการพัฒนานโยบาย  การวางแผนเปนหนาท่ีของกระทรวง  2)วิเคราะหบทบาท
ของกระทรวงในการบริหารงานใหเกิดความไววางใจตอกัน 3) สรางความไวใจแกประชาชน  
พลเรือน  ผูรับบริการเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยผูนําของประเทศได
กําหนดแนวทางการปฏิรูป   การพัฒนานโยบาย  การวางแผนเปนหนาท่ีของกระทรวง 

2)วิเคราะหบทบาทของกระทรวงในการบริหารงานใหเกิดความไววางใจตอกัน 3) สรางความไวใจ
แกประชาชนพลเรือน  ผูรับบริการเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยผูนําของ
ประเทศไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ  กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร
สาธารณะมีการปฏิรูปการเรียนรูที่เหมาะสมโดยรัฐ สงเสริมและใหความรูอยางเปนระบบและเต็ม
ตามศักยภาพของบุคคล และไดทําการเผยแพรความรูถึงเปาหมายของการปฏิรูป  เพื่อกอใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติ  และบรรลุผลตามที่กําหนดไว 139 

          พอลลาและลีโอเนอร(Ochoa  Paula ,  Gaspar  Pinto ,Leonor) ไดศึกษา  รูปแบบการเรียนรู
และการใหความรูของโปตุเกส  พบวา  การพัฒนาของประเทศโปตุเกส  รัฐสํารวจมาตรฐานการ
เรียนรูของประชากร   สรางความเขาใจเก่ียวกับ เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  สงเสริมการ
ทํางานขององคกรสาธารณะ  และรวมมือกับกลุมประเทศในแถบตะวันออก  ดานการศึกษา   
 

 

   

          138Bang Tove, Knowledge  Sharing  in  a  Learning  Resource  Centre  using  a  

Metro  Map  Metapho  fpr Organizing  Web-based  Resources. Denmark [Online], accessed 
12 November 2011,Available from http://cs.au.dk/~kgronbak/homepage/pubs/Bang-Gronbak-

Hansen.pdf   

       139Jussilainen Maija, Knowledge  Management  at The  Finnish  Government 
[Online], accessed 12 November 2011, Available from www.oecd.org/dataoecd/25/13/2495701.pdf 
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กระทรวงศึกษาไดจัดงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อ กระตุนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม  ทํางานเปนทีม  มีการแสดง
วิสัยทัศนรวมกัน  กําหนดภารกิจชัดเจน  และนําเทคโนโลยีมาในในการปฏิบัติ  วิเคราะหความ
เหมาะสมในการปฏิบัติของแผนงานเผยแพรและใหความรูอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง  มีการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนแกไขใหทันการณเปนปจจุบันอยูเสมอ140 

           เลวินและเจมส(Alvin L. Jacobson, James M. Matarazzo) ไดศึกษา  กลยุทธในการ
ปองกันการใหบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต  พบวา  การกําหนดกลยุทธเพื่อการปฏิบัติที่กอใหเกิด
ความมั่นคงโดยทีมงานไดรวมแสดงวิสัยทัศน และนําประเด็นที่นาสนใจมากําหนดแนวทางการ
พัฒนา  และศึกษาความความแตกตางของการปฏิบัติ  สนองตอความตองการของผูรับบริการ  และ
สนับสนุนปจจัยที่จําเปน  ขจัดความยุงยากของการดําเนินการ  มีการเตรียมการ  กําหนดงานท่ี
ชัดเจนใหสามารถปฏิบัติไดงาย หัวหนาหนวยงานมุงม่ันในการบริหารจัดการ  ศึกษาขอมูล  สาระที่
เปนประโยชน  และตรวจสอบผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก  ที่อาจสงผลกระทบในการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรในอนาคต141 

          เฮอรเชและฮอลบรุค(Hughes & Holbrook) ไดศึกษา  การวัดการจัดการความรู: ตัวบงช้ี
นวัตกรรมองคกร  พบวา  ตัวบงช้ีการจัดการความรูในองคกรมี 7 ตัวบงช้ี  ไดแก  ภาวะผูนํา  การ
วัดผลการปฎิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร  กลยุทธ  การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  ความรวมมือใน
การทํางาน  และการพยากรณแนวโนม  จากขอคนพบสามารถนําไปใชในการวัดการจัดการความรู
ในองคกรไดเปนอยางดี142 

    

       140Ochoa Paula,Gaspar Pinto Leonor, A Knowledge  Partnership  in  Portuguese  

Information  and  Knowledge  Services [Online],accessed 12 November 2011,  Available from 

ttp://wug.cab.unipd.it:8080/DigLib/DataBase/repository/1153467420/showMe 

         141 Jacobson L. Alvin, James M. Matarazzo,Corporate  Bunker  or  Cyber: Rethinking 

 the  Strategic  Role  of  The  Library  in  The Corporation- Acase Study [Online], accessed 12 
November 2011, Available from [aljacobson@mediaone.nt], James M. Matarazzo  [Online], 
accessed 12 November 2011, Available from [james.matarazzo@simmons.edu]  

         142 Hughes L.P. and Holbrook J.A.D, Measuring  Knowledge  Management : A New  

Indicator  of  Innovation in  Enterprises (Habour : Simon  Fraser  University, Photocopied, 

1998 ) ,93-95.   
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 สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ ไดศึกษาการแปลงสัญญาณ  พบวา การแปลงสัญญาณ Analog 

เปนสัญญาณ Digital มีอุปกรณที่ทําหนาท่ีแปลงสัญญาณท่ีเรียกวา Converter หรือ Analog  Digital  

Converter ซึ่งจะตรวจจับสัญญาณท่ีสงเขาแลวแปลงคาในระบบDigital ที่กําหนดคา Bit เรียกการ
แปลงคา Digitalzation และคา Bit143 

            คุณากร  วงษเอ่ียม,ณัฐริกา  แสงวัฒนรัตน,ศักดิ์รพี  เต็มศิริพันธุ ไดศึกษาและพัฒนาบอรด
เอนกประสงคแอนดรอยด  พบวา การแปลงสัญญาณ Analog เปน Digital ซึ่งเปนการกําหนดคา
แรงดันของกระแสไฟฟาใหผันแปรตามความตองการ (ตัวแปร)โดยคอมพิวเตอรจะประมวลขอมูล
หรือสัญญาณโดยอาศัยอุปกรณ Analog  to  Digital  Converter  หรือระบบการแปลงสัญญาณ
อนาลอกเปนดิจิทอล  เปนการใชอุปกรณทางไฟฟาควบคุมการทํางานตามคาท่ีกําหนด   เมื่อDigital 

ประมวลผลจะแปลงกลับมาเปน Analog โดยมีไมโครคอนโทลเลอรควบคุมซึ่งทําใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ144 

        เศรษฐพงศ   มะลิสุวรรณไดศึกษาระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร   พบวา  
คอมพิวเตอร ทั้งแบบ Desktop  Comput , Laptop  Computer  หรือ  Notebook  Computer  และ 
Persional  Computer ไดพัฒนาระบบประมวลผลโดยใชไมโครคอนโทลเลอร (Microcontroller) 
เปนอุปกรณไอซี ( IC : Integrated  Circuit )ซึ่งจะมีหนวยความจํา Past ซี่งเปนไมโครโปรเซสเซอร
ชนิดหนึ่งเชนเดียวกับหนวยประมวลผลกลาง CPU : Central  Processing  Unit ใน Computerชวย
ใหโปรแกรมคอมพิวเตอรทํางานลดความซับซอนและขอผิดพลาดลง  ใชงานงายและรวดเร็ว  
ตลอดจนการรับขอมูล  การประมวลผลและเสนอผลลัพธไดตามความตองการ145 

 

 

 

 

   

         143สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ,การแปลงสัญญาณ [Online], accessed 12 November 2011, 
Available from gotonow.org 

      144คุณากร  วงษเอ่ียม,ณัฐริกา  แสงวัฒนรัตน,ศักดิ์รพี  เต็มศิริพันธุ, “การศึกษาและพัฒนา 
บอรดเอนกประสงคแอนดรอยด” .ปริญญนิพนธคณะวิศวกรรมศาสตร  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 [Online], accessed 12 November 2011, Available from www.ee.buu.ac.th 

      145เศรษฐพงศ  มะลิสุวรรณ ,ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร [Online], accessed 
12 November 2011, Available from https:/sites.google.com   
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                 เสรี  ชื่นอามรณ, ณัฐ  จันทรคบ, เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน  ไดศึกษา เทคนิคการแปลง
สัญญาณอนาลอกเปนดิจิทัลความละเอียดสูงดวยซอฟทแวรและการประยุกตใชงาน  พบวาการ
แปลงสัญญาณAnalog เปน Digital มีความละเอียดสูงท่ีกําหนดตามความตองการโดยโปรแกรม 
ฮารดแวร  โดยการเปลี่ยนคา R,C ของวงจรอินติเกรต  ทําใหไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กใน
คอมพิวเตอรแปลงสัญญาณ  โดยแปลงสัญญาณ  Analog เปน Digital ที่ใชซอฟทแวร (โปรแกรม) 
แทนการใช IC แปลงสัญญาณ  เปนการพัฒนาวงจรคอมพิวเตอรที่สามารถปรับออปเซ็ตของ
สัญญาณในซอฟทแวรและใหความละเอียดสูง146 

         จตุรภุช  แดงเนียม, สุวิทย  ปุณณชัยะ, เดโช  ทองอราม ไดศึกษาการพัฒนาอุปกรณ
วิเคราะหรายชองแบบประหยัดโดยใชเอดีซีชนิดไปปไลน  พบวา  ในปจจุบันไมโครคอมพิวเตอร 
ทั่วไปที่ใชในสํานักงานและบานเรือนนั้น  มีอุปกรณหรือวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล 
( A/DC )  ซึ่งมี IC สําเร็จรูป ( IC : Integrated  Circuit )  หรือโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเปนสัญญาณแบบ 

Pipeline ซึ่งมีสมรรถนะสูงและเปนที่นิยม  ใชเวลาในการแปลงสัญญาณสั้น  ใหผลลัพธตรงตาม
ความตองการไดดี147   สมสิน  วางขุนทด ไดศึกษาการเรียนรูดิติตอลและการออกแบบวงจร  พบวา  
ไมโครคอนโทรลเลอร มีอุปกรณแปลงสัญญาณ A/DC บรรจุอยูในชิฟ  ทําใหสามารถใชโปรแกรมที่
พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร ในการประมวลผลขอมูลและแสดงผลบนจอคอมพิวเตอรไดตามท่ี
ตองการ148 

 

 

   

     146เสรี  ชื่นอามรณ, ณัฐ  จันทรคบ, เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน, “เทคนิคการแปลงสัญญาณ
อนาลอกเปนดิจิทัลความละเอียดสูงดวยซอฟทแวรและการประยุกตใชงาน”.วิทยานิพนธ คณะ 

วิสวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกสและหุนยนต  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
[Online], accessed 11 November 2011, Available from E – mail-seri@sau.ac.th 

    147 จตุรภุช  แดงเนียม, สุวิทย  ปุณณชัยะ, เดโช  ทองอราม, “การพัฒนาอุปกรณวิเคราะห
รายชองแบบประหยัดโดยใช เอดีซีชนิดไปปไลน ”.วิทยานิพนธ   ภาควิชาเทคโนโลยี   คณะ
วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [Online], accessed 11 November 2011, Available from E-

mail- fnespn@engchula.ac.th 
   148สมสิน  วางขุนทด ,การเรียนรูดิติตอลและการออกแบบวงจร  [Online], accessed 11 
November 2011, Available from www.ee.buu.ac.th  
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               ทิพวรรณ   ฟงสุวรรณรักษ   ไดศึกษาระบบปฏิบัติการจริงสําหรับการปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟาโดยผานเครือขายระบบการจัดการการเรียนรู   พบวา  การแปลงสัญญาณ A/DC ใน
สวนของซอฟทแวร   การแปลงสัญญาณ  ประมวลผลโดย IC (IC : Integrated  Circuit) และใช
ไมโครคอนโทรลเลอรในการประมวลผลขอมูล   และแสดงผลลัพธบนจอ Computer ไดตามความ
ตองการ149 

       ดนุพล  ไดศึกษาการแปลงสัญญาณดวยอุปกรณไอซี  พบวา  A/D Converter  และ 
ENCORER เปนอุปกรณ Hardware ทําหนาท่ีในการรับสัญญาณ  แลวแปลงระดับสัญญาณสูง – ต่ํา
ใหเปนตัวเลขแลวนําสัญญาณท่ีไดสงเขาสูกระบวนการแปลง  โดยแปลงเปน Digitized โดยอุปกรณ 
Analog  to  Digital  Converter เพื่อใหไดรูปแบบขอมูลเปนเลขฐานสองในรูป Data ที่ Computer ทํา
การจัดเก็บขอมูล  สงตอในการส่ือสารบนจอคอมพิวเตอร150 

      อภินันท  นิลฉาย ไดศึกษาการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  พบวา  การพัฒนาหรือ
การสรางซอฟทแวรดวยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูง  สงผลตอการประมวลผล  การจัดเก็บขอมูล
และการแสดงผลลัพธที่รวดเร็ว  สมบูรณ  ถูกตองตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 151             

 สรุป  ในยุคโลกไรพรมแดนและการเตรียมความพรอมการกาวสูความเปนอาเซี่ยน  
จําเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนโดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทดานการเรียนรูโดยตรง  จะตองเรง
พัฒนาคน  บุคลากร  ผูเรียนและการปฏิบัติงานใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
เพื่อใหสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิต  การปฏิบัติงานอันจะสงผลตอความเขมแข็งและ
ประสิทธิภาพ มาตรวัดการจัดการความรูเปนนวัตกรรมหน่ึงท่ีจะชวยใหสถานศึกษาพัฒนาไปสูการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนตางๆท่ีเกิดข้ีน  ถาหากมีการติดตามท่ีตอเนื่อง  ตรวจสอบและปรับปรุงท่ี
รวดเร็วยอมจะทําใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  การติดตามและการตรวจสอบในยุค
โลกไรพรมแดนควรท่ีจะตองนําเอาเทคโนโลยีมาใชหรือปรับใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน  ซึ่ง
จะทําใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว  อีกทั้งมีความถูกตอง   สามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตองและลดความสิ้นเปลืองตางๆ  สงผลตอคุณภาพและประสิทธาพ
ของงานดวยการใชมาตรวัดการจัดการความรูอันเปนนวัตกรรมการบริหารซึ่งชวยใหการพัฒนา 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

   

   149ทิพวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ ,ระบบปฏิบัติการจริงสําหรับการปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา
โดยผานเครือขายระบบการจัดการการเรียนรู [Online], accessed 11 November 2011, Available from 
www.ecti-thailand.org 

   150ดนุพล .การแปลงสัญญาณดวยอุปกรณไอซี  [Online], accessed 11 November 2011, 
Available from http://images.danupon89.multiply.multiphycontent.com  
    151อภินันท  นิลฉาย ,การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  [Online], accessed 11 
November 2011, Available from 1, srd.pcru.ac.th  
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บทท่ี3 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

           การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  research) และ
การวิจัยและพัฒนา (research  and  development)  โดยมีจุดประสงค 1.เพ่ือทราบองคประกอบการ
จัดการความรูของสถานศึกษา  2.เพ่ือเสนอมาตรวัดการจัดการความรู  โดยมีประชากรเปน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สอง  และมีผลการประเมินอยูในระดับท่ีดีมากทุกมาตรฐาน  จํานวน 4,067 
โรง  และไดกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Sample  Size) ดวยการใชตารางสําเร็จรูปของทาโร  
ยามาเน (Yamane , Taro) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 จํานวน 98 โรง ซึ่งมี ขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
                เพื่อการดําเนินการวิจัย  มาตรวัดการจัดการความรูเปนระบบตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยได
กําหนดข้ันตอนของการดําเนินการไว  ดังนี้ 
        1. การเตรียมการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  โดย ศึกษาเคร่ืองมือและตัวบงช้ีการวัด
การจัดการความรู  ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ,  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  และการควบคุม การวัด
ประเมินและการจัดการความรู  ของคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   แนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
         2.  การวิเคราะหแนวคิดองคประกอบการจัดการความรูดวยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis) ไดองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การ
ตรวจสอบ 3.การตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  พรอมท้ังองคประกอบยอย 50 ขอ โดยเทียบเคียง
ทฤษฎีการบริหารองคกรคุณภาพ (Daming  Cycle)  
         3. วิเคราะหองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยเพ่ือ 
                  3.1 เพื่อสรางและพัฒนาแบบสอบถามการจัดการความรู 
                  3.2 เพื่อสรางและพัฒนามาตรวัด 
          4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 
                   4.1  การสงแบบสอบถาม และรวบรวมเพื่อการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
                   4.2 การวิคราะดวยมาตรวัดการจัดการความรู 
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               5. การตรวจสอบความถูกตองเพ่ือจัดทํารูปเลมเสนออาจารยที่ปรึกษาและปรับปรุงแก
ไปตอไปใหสมบูรณเพื่อใหการจิวัยดําเนินการไปอยางเปนขั้นตอน  ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนไว 
ดังตาราง  ตอไปน้ี 
 

 

 

                          
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

แผนภาพที่ 9  แสดงขั้นตอนการวิจัย 

 

  แนวคิด   ทฤษฎี   การจัดการความรู 
   งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ      
    

ศึกษาแนวคิด
มาตวัด KM 

 

แนวคิดมาตรวัด 
KM 

วิเคราะหแนวคิด
มาตรวัดKM 

สังเคราtห 
เพื่อสรางและ 
พัฒนาเคร่ืองมือ 

1. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 
2. รวบรวมและจัดขอมูล 
2. วิเคราะหดวยมาตรวัด 
 

1. จัดทําและดุษฎีนิพนธฉบบัราง 
2. ตรวจสอบและปรับแกใหถูกตอง 
3. จัดทํารูปเลมท่ีสมบูรณเสนอขออนุมัต ิ

กรอบแนวคิด 

มาตรวัด KM 

องคประกอบKM 
และมาตรวัดKM 

      ผลท่ีไดรับ             กระบวนการ       ขั้นตอน 

วิเคราะหเอกสารเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี
และงานวิจัยการจัดการความรู  เพื่อ
กําหนดโครงรางงานวิจัย 

1. วิเคราะห Content Analysis 

2. สรางเคร่ืองมือ และมาตรวัด KM 

3. หาคา IOC ปรับแกแลวนําไปทดสอบ 

4.  ตรวจสอบมาตรวัดพรอมจดัทาํคูมือ 

มาตรวัดการจัดการ
ความรู 

ดุษฎีนิพนธ 
ฉบับสมบูรณ 

เก็บขอมูลเพื่อ 
ทําการวิเคราะห 

ตวจสอบผลจาก
มาตรวัดการ
จัดการความรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 86 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

        เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวของซึ่ง
ประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ        
การตวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหธขอมูล   มีดังนี ้
 

แผนแบบการวิจัย 

  

  การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  research) และ
การวิจัยและพัฒนา (research  and  development) ศึกษาและวิเคาะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis) ไดองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การ
ตรวจสอบ 3.การตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  พรอมทั้งองคประกอบยอย 50 ขอ โดยอิงทฤษฎีการ
บริหารองคกรคุณภาพ (Daming  Cycle)  มี แผนแบบในการวิจัยกลุมประชากรกลุมเดียว โดย 

ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง ( the one shot, non – experimental case study)  เขียนแผนผังได  
ดังนี้  

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10  แผนแบบการวิจัย 
                                                                                 

                           เมื่อ  R   หมายถึง  ตัวอยางท่ีนํามาศึกษา 
 X  หมายถึง  ตัวแปร 
                                         O  หมายถึง  ขอมูลท่ีศึกษา  

R X 

O 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี   ไดแก  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  และมีผลการ
ประเมินอยูในระดับที่ดีมากทุกมาตรฐาน  จํานวน 4,067 โรง152 กลุมตัวอยางมาจากการสุมโดยอาศัย
การสุม (Sample  Size) ซึ่งใชตารางสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน  (Yamane , Taro) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 จํานวน 98 โรง   
 

ตารางที่ 3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

         
 

ประชากร/โรง 

 

กลุมตัวอยาง/โรง 

ผูใหขอมูล 

ผูบริหาร บุคคลากรครู รวม 

4,067 98 98 196 294 

 

 

กลุมตัวอยาง 

                กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   98  โรง มีผูใหขอมูล
สถานศึกษาละ 3  คน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา โรงละ 1 คน และบุคลากรครูโรงละ 2 คน  
รวมจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  294  คน  
 

 

 

 

 

   

    152 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน), รายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553 ) (กรุงเทพฯ : แม็ทชพอยด , 2553 ),  20. 
           153 มาเรียม  นิลพันธุ,วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (นครปฐม :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม, 2551), 121-159. 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
           เคร่ืองมือในการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู   ที่สงผลตอการดําเนินการ  มีดังนี้ 
                 1.  แบบสอบถามผูบริหารและครู  แบงเปน  2  ตอน 

                      ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่
กําหนดให (force  choice)  จํานวน  5  ขอ  ไดแก  ตําแหนงหนาท่ีที่ รับผิดชอบในองคกร  
สถานศึกษา  เพศ  วุฒิการศึกษา   องคกรหรือสถานท่ีในการปฏิบัติงาน  ขนาดขององคกร
สถานศึกษา 
                       ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรูของสถานศึกษา  ซึ่งไดจากการ
วิเคราะห (Content  Analysis )  ประกอบดวย1.ดานการวางแผน 2.ดานการปฏิบัติ 3.ดานการ
ตรวจสอบ 4.ดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข   และดัชนีชี้วัด  50  ขอ  มีลักษณะแบบ
ประมาณคา (Rating  Scale) เปนการประมาณคาของการปฏิบัติการจัดการความรูขององคกร มีดังนี ้

ระดับ    5   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ    4   มีการปฏิบัติในระดับมาก 

ระดับ    3   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ระดับ    2   มีการปฏิบัติในระดับนอย 

ระดับ    1   มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด153 

 2.  มาตรวัดการจัดการความรู   เปนเคร่ืองมือวัดการจัดการความรูขององคกร  
สถานศึกษา  บนพ้ืนฐานการประมวลผลของคอมพิวเตอรแบบอนาลอกที่แสดงผลลัพธเปน
หนาปทมที่มี เข็มช้ีบอกระดับของคุณภาพ  และความสามารถของระบบ   โดยผู เชี่ยวชาญ 

( Programmer) 
 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

               การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  มีเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามมีการสรางและพัฒนา  
ดังนี้       
           แบบสอบถาม 

               ขั้นตอนท่ี 1 แบบสอบถามการจัดการความรูไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (Contentr  

analysis) และศีกษาปจจัยประกอบการจัดการความูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานและพัฒนาปจจัยประกอบของมาตรวัดการจัดการความรู 
   

           153 เร่ืองเดียวกัน, 159. 
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      ขั้นตอนที่ 2  นําแบบสอบถามที่ไดสงใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  พิจารณาความตรงดาน
เนื้อหา  แลวนํามาหาคาความสอดคลองหาคา IOC (Index  of  Item – Objective  Consistency) 
รายขอทุกขอมีคาตั้งแต 0.60 -1.00 แบบสอบถามมีความตรง 

      ขั้นตอนที่ 3  นําแบบสอบถามไปหาความเช่ือมั่น (Reliability)นําแบบสอบถามไป  (try  out) 
กับผูตอบแบบสอบถามที่ไมไชกลุมตัวอยาง   
 มาตรวัดการจัดการความรู 
 มาตรวัดการจัดการความรูเปนนวัตกรรมดานการบริหาร (Administrative innovation) 
ที่พัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ (Programmer) บนพื้นฐานการประมวลผลและความสามารถของคอมพิวเตอร 
 มาตรวัดดานการศึกษาหรือมาตรวิทยา (Metrology)  คือ วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการวัด  
การวิเคราะหทั้งทฤษฎี  และปฏิบัติ  ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียด  หนวยวัด  มาตรฐานดานการวัดท่ี
เปนสากล  เพื่ออางอิงกิจกรรมการวัด  และเปนเคร่ืองมือวัดผลการปฏิบัติงานในยุคใหม154 

          มาตรวัดการจัดการความรูจะแสดงผลลัพธเชิงประจักษที่เปนหนาปทมและมีเข็มช้ีบอก
คาระดับคะแนนมาตรฐานการจัดการความรูของสถานศึกษา ซึ่งพัฒนาตามข้ันตอนตอไปน้ี 

        1. กําหนดและวิเคราะหปญญหา (Problem  Definition  and  Analysis) เปนการการ
กําหนดแนวทาง  และวิธีแกไขปญหา 
 2. การเขียนอัลกอริทึม (Algorithm) เปนการอธิบายขั้นตอนและการแกไขปญหา  อาจ
ทําดวยการบรรยาย  เขียนผังหรือโมเดล  และใชรหัส 

 3. การเขียนโปรแกรม (Programming )  การเขียนผัง  ใชรหัสเปนภาษาคอมพิวเตอร 
 4. การทดสอบและแกไขโปรแกรม (Program  testing  and  Debugging) เชน การแกไข
ภาษา  รูปแบบการประมวลผล  สูตรในการคํานวณ 

 5. การจัดทําเอกสารและบํารุงรักษาโปรแกรม (Program Documentation and  

Maintenance  เชนคูมือการใชโปรแกรม  คูมือการแกไข  ซอมบํารุงโปรแกรม155   
 

 

 
 

 

 

 

   

         154อัจฉรา   เจริญสุข,มาตรวิทยาเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สถาบันมาตรวัดวิทยาแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2548 ),13. 
        155นรีรัตน  นิยมไทย,หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริม 

วิชาการ, 2550 ),  47.  
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การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

            การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
ดังนี ้
               1. การตรวจสอบความตรง (Content  validity) นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ  5
ทานตรวจสอบ  เพื่อหาดัชนีความสอดคลอง  ความตรงเชิงเน้ือหาหรือการหาคา IOC (Index  of  

Item – Objective  Consistency) รายขอทุกขอมีคาตั้งแต 0.60 -1.00 แบบสอบถามมีความตรง 

               2. การตรวจความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลอง (try  out) กับ 
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไชกลุมตัวอยางในองคกร  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  10  แหง  สถานศึกษาละ 
3  คน ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน  บุคลากรครู 2 คน รวมท้ังสิ้น  30  คน  นําแบบสอบถามกลับมา
วิเคราะหโดยวิธีของครอนบาค (Cronbrach) ไดคาความเช่ือมั่น .9712   แบบสอบถามมีคุณภาพ150 

 

                       ตรวจสอบมาตรวัด 

             1. การตรวจสอบมาตรวัดการจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน (Programmer)  
ตรวจสอบมาตรฐานของมาตรวัดการจัดการความรู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

              การศึกษาวิจัยจะดําเนินการท่ีตอเน่ืองไดนั้น  มีการดําเนินการ  ดังนี้ 
             1. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   นําสง
ผู อํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

              2. ผูวิจัยแนบแบบสอบถาม   จัดสงไปยังสถานศึกษาโดยทางไปรษณีย  และสงดวย
ตนเองในกรณีที่สามารถเดินทางไปได  แลวรวบรวมกลับมาเพ่ือทําการวิเคราะหตอไป 

 

การเก็บแบบสอบถาม 

               1. ผูวิจัยติดตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิปากร  เพื่อขอหนังสืออนุญาตเก็บ
ขอมูล  ถึงผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผานการประเมินคุณภาพ
ภานนอกในรอบที่สอง  และผลการประเมินในระดับดีมากทุกมาตรฐาน จํานวน 98 โรง 

 

   

        150  เร่ืองเดียวกัน,176-180. 
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               2. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณีย และเนื่องจากการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามในการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู อยูในชวงวิกฤตจากอุทกภัย สงผลตอการสง
แบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย  ในบางแหงท่ีน้ําทวมจําเปนที่จะตองเก็บขอมูลจากผูบริหาร
สถานศึกษาโดยทางโทรศัพท   และผูวิจัยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามดวยตนองในบางแหง  
 

การวิเคราะหขอมูล 

              การศึกษาวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถาม  แลวดําเนินการ  
ดังนี ้

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  และจัดระบบ 

 2. นําแบบสอบถามมา วิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาค  าเฉลี่ย  Arithmetic  
mean  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ 

 

วิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู 
                1. นําผลจากขอ 2 วิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู  The  Meter of Knowledge 

Management ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีพัฒนา เพื่อวัดการจัดการความรู และบอกคาระดับของคุณภาพของ
การปฏิบัติ ซึ่งมาตรวัดการจัดการความรูจะใหผลการวิเคราะหเชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอก
คะแนนตามเกณฑมาตรฐานของมาตรวัดการจัดการความรู 
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วิธีใช โปรแกรมแบบสอบถามเก่ียวกับมาตรวัดการจัดการความรู 
 

1. ใหผูใชกรอก URL www.edmeter.com ระบบจะทําการแสดงหนาจอแรกของระบบ
ดังรูปที่1  
 

 
 
แผนภาพที่ 11  จอหนาตางโปรแกรม 

รูปที่ 1  หนาตางโปรแกรมแบบสอบถามมาตรวัดการจัดการความรู 
 

2.  เร่ิมทําแบบสอบถามโดยการกดปุม “Start Here” ระบบจะแสดงหนาจอ คําอธิบาย 
(Description) เพื่ออธิบายเกณฑการใหคะแนน ดังรูปที่ 2 

 

 
 

แผนภาพที่ 12  คําอธิบายการใชโปรแกรม 

รูปที่ 2  ระบบจะแสดงหนาตาง คําอธิบาย (Description) 
 

   ส
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3.   เร่ิมทําแบบสอบถามโดยการ คลิกปุม “Start >>” ระบบจะแสดงหนาแรกของการทํา
แบบสอบถามตามเกณฑการ ดังรูปที่ 3 

 

 
 

แผนภาพที่ 13  การใชโปรแกรมดานการวางแผน 

รูปที่ 3 หนาตางการทําแบบสอบถามตามเกณฑมาตรวัดการจัดการความรู 
 

4.  ระบบแสดงหนาสุดทายของการทําแบบสอบถามดานการวางแผน ซึ่งมีทั้งหมด 
10ขอ เมื่อทําแบบสอบถามครบท้ัง 10 ขอแลว ใหคลิก Next เพื่อทําการประมวลผล  
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5.  ระบบจะแสดงหนาตางสรุปผลการประเมินผลดานการวางแผน ดังรูปท่ี 4 

 

 
 

แผนภาพที่ 14  สรุปผลดานการวางแผน 

รูปที่ 4 หนาตางสรุปผลการประเมินดานการวางแผน 

 
เมื่อผูประเมินสั่งใหโปรแกรมประมวลผล  มาตรวัดการจัดการเรียนรูจะทําการ

ประมวลผล สรุปผลดานการวางแผน ดังหนาตางรูปท่ี 4  ใหผูใชโปรแกรมการวัดผลคลิก Next เพื่อ
ทําการประเมินตอไป 
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6.  ระบบแสดงหนาแรกของการทําแบบสอบถามดานการการปฏิบัติ ดังรูปท่ี 5 
 

 
 

แผนภาพที่ 15  การใชโปรแกรมดานการปฏิบัติ   
รูปที่ 5 หนาตางการทําแบบสอบถามในเกณฑการปฏิบัติ (ตอหนาถัดไป) 
 เมื่อผูประเมินวัดผลดังขอ 5 แสดงมาตรวัดการจัดการความรูจะปรากฏหนาตางดาน 
การปฏิบัติ ดังรูปที่ 5 
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แผนภาพที่  16  การใชโปรแกรมดานการปฏิบัติ 
รูปที่ 6 หนาตางการทําแบบสอบถามในเกณฑการปฏิบัติ 
  

 เมื่อผูประเมินใสคาเฉลี่ยดานการปฏิบัติงานจนครบ 20 ขอแลว ใหคลิก Next เพื่อให
โปรแกรมประมวลผล 
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7.  ระบบจะแสดงหนาตางสรุปผลการประเมินดานการปฏิบัติ ดังรูปที่ 7 

 

 
 

แผนภาพที่  17  สรุปผลดานการปฏิบัติ 
รูปที่ 7 หนาตางสรุปผลการประเมินดานการปฏิบัติ 
  

 เมื่อไดผลลัพธดานการปฏิบัติแลว ใหผูประเมินคลิกปุม Next แลวทําแบบสอบถามตอไป 
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8.  ระบบแสดงหนาแรกของการทําแบบสอบถามดานการตรวจสอบ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ  

ดังรูปที่ 8 
 

 
 

แผนภาพท่ี  18  การใชโปรแกรมดานการตรวจสอบ 

รูปที่ 8 หนาตางการทําแบบสอบถามดานการตรวจสอบ 

 ใหผูประเมินใสคาเฉลี่ยดานการตรวจสอบขอ 1-10 แลวใหคลิก Next เพื่อใหโปรแกรม
ทําการประมวลผลตอไป 

   ส
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9. ระบบจะแสดงหนาตางสรุปผลการประเมินดานการตรวจสอบ ดังรูปที่ 9 
 

 
 

แผนภาพท่ี 19 สรุปผลดานการตรวจสอบ 

รูปที่ 9 หนาตางสรุปผลการประเมินดานการตรวจสอบ 

  

 เมื่อสรุปผลดานการตรวจสอบเปนเชิงประจักษแลวใหผูประเมินคลิกปุม Next เพื่อวัดผล
ผลดาน ตอไป 
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10.  ระบบแสดงหนาแรกของการทําแบบสอบถามดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
ซึ่งมีทั้งหมด 10 ขอ ดังรูปที่ 10 

 

 
 

แผนภาพที่ 20 การใชโปรแกรมดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

รูปที่ 10 หนาตางแบบสอบถามดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

 

 ใหผูประเมินใสคาเฉลี่ยดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอ 1-10 เมื่อครบแลว 
ใหคลิก Next เพื่อใหโปรแกรมประมวลผล 
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11.  ระบบจะแสดงหนาตางสรุปผลการประเมินดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
ดังรูปที่ 11 

 
 
แผนภาพที่ 21 สรุปผลการประเมินดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

รูปที่ 11 หนาตางสรุปผลการประเมินดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

 

 โปรแกรมจะแสดงผลดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข ใหผูประเมินคลิกปุม Next 

เพื่อใหโปรแกรมประมวลผลในภาพรวมของการจัดการความรู 
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12.  ระบบจะแสดงหนาตางสรุปผลในแตละเกณฑ และสรุปผลคะแนนรวมทุกดานของ
การจัดการความรู ดังรูปที่ 12 

 

 
 

แผนภาพที่ 22 สรุปผลทุกดาน 

รูปที่ 12 หนาตางสรุปผลในแตละเกณฑ และสรุปผลคะแนนรวมทุกดาน 

 

 13. หากตองการทําแบบสอบถามใหม ใหคลิกปุม “เร่ิมใหม” และใหทําตามวิธีการต้ังแต
ขอ 2 เปนตนไป 

 14.  หากตองการออกจากโปรแกรมใหคลิกปุม”ออก” 

 15. หากตองการศึกษาโปรแกรมสามารศึกษาไดจาก  www.edmeter.com 
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             สรุป  การศึกษาวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบ
องคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา 2) เสนอมาตรวัดการจัดการความรู  ซึ่งเปนการ
ศึกษาวิจัยแบบคุณภาพ  (Quanlitative Research) และการวิจัยและพัฒนา  (Research and 

Development)  มีการวิเคราะหองคประกอบ (Content  Analysis) และจัดเก็บขอมูลจากสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษา
จะตองผานการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สอง  และมีผลการประเมินในระดับดีมากทุก
มาตรฐาน  ทําใหไดกลุมประชากรมาจํานวน  98  โรง  จากการใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร   
ยามาเน  (Yamane,  Taro) สถานศึกษาแตละแหงมีผูตอบแบบสอบถามโรงละ 3 คน  คือผูบริหาร 
1 คน และบุคลากรครู 2 คน  “มาตรวัดการจัดการความรู” ไดมาจากหลักการประมวลผลและ
ความสามารถของคอมพิวเตอร  โดยความกรุณาของผูเช่ียวชาญ (Programmer) ในการสราง
โปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งจัดเปนซอฟทแวรประยุกตเฉพาะดานในการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู
ในครั้งนี ้
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ทราบองคประกอบการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 2) เพื่อเสนอมาตรวัดการจัดการความรู  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังประชากร จํานวน 
98 โรง และมีผูตอบแบบสอบถามโรงละ 3 คน เปนผูบริหารโรงละ 1 คน บุคลากรครูโรงละ 2คน 
รวมจํานวนแบบสอบถาม  294 ฉบับ  และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาเปนจํานวน 246  ฉบับคิด
เปนรอยละ 83.67 และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้นําเสนอในรูปตาราง  
แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี  

วิเคราะหการจัดการความรูของสถานศึกษา 
                   ผลการสํารวจสภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนการนําเสนอจําแนกตาม  หนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ขนาดของสถานศึกษา  เพศ วุฒิการศึกษา   ดังตารางท่ี  2    

 

ตารางท่ี  3  สภาพผูตอบแบบสอบถาม                                                                               (n = 82) 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. หนาที่ความรับผิดชอบ 

    ผูบริหารโรงเรียน 

    อาจารยประจํา 

 

82 

164 

 

33.33 

66.67 

รวม 246 100.00 

2. ขนาดสถานศึกษา 
    ขนาดเล็ก 

    ขนาดกลาง 

 

87 

96 

 

35.37 

39.02 

    ขนาดใหญ 54 21.95 

     ขนาดใหญพิเศษ 9 3.66 
รวม 246 100.00 
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รายการ จํานวน รอยละ 

3. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

84 

162 

 

34.15 

65.85 

รวม 246 100.00 

4. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

 

136 

107 

 

55.28 

43.50 

    ปริญญาเอก 3 1.22 

รวม 246 100.00 

 จากตารางท่ี  3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารยประจํา  รอยละ 66.67 
เปนผูบริหารรอยละ 33.33 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กรอยละ 35.37 สถานศึกษาขนาดกลาง
รอยละ 39.02 สถานศึกษาขนาดใหญรอยละ 21.95 สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษรอย 3.66 เปนเพศชาย 
รอยละ 34.15 เปนเพศหญิงรอยละ 65.85 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 55.28 มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทรอยละ43.50 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรอยละ 1.22 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการจัดการความรู 

 การวิเคราะห เกี่ยวกับการจัดการความรู   ผูวิจัยไดวิ เคราะหคาเฉลี่ย  (Arithmentic  
mean=X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการจัดการความรู  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  กําหนด
เกณฑการแปลความหมาย  ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4  ระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกรายดาน                                 (n = 82) 

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู X SD. ระดับ 
การปฏิบัติ 

1. การวางแผน 4.26 0.51 มาก 
2. การปฏิบัติ 4.13 0.48 มาก 
3. การตรวจสอบ 3.99 0.57 มาก 
4. การตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 3.99 0.59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษาเม่ือพิจารณารายดาน  
ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ย 4.26  ดานการปฏิบัติมีคาเฉลี่ย 4.13 ดานการตรวจสอบมีคาเฉลี่ย 3.99  
และดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขมีคาเฉลี่ย  3.99  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 5 ระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู  ดานการ
วางแผน  จําแนกรายขอ (n=82)                      

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู X SD. ระดับ 
การปฏิบัติ 

1.  ผูบริหาร บุคลากร ผู เกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาวการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบดานและ
สงผลตอสถานศึกษา 

4.27 0.66 มาก 

2. ผูบริหาร บุคลากร ผูเกี่ยวของรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

4.25 0.67 มาก 

3.  ผูบริหารและบุคลากรรวมกันวิเคราะหบริบทสถานศึกษา
และแนวทางแกไขที่เหมาะสมตามบริบทที่เปนจริง 

4.29 0.67 มาก 

4.  ผูบริหารสรางความเขาใจรวมกับบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการความรู เพื่อนํามาเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนา 

4.24 0.65 มาก 

5.  ผูบ ริหาร  บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตระหนักและยอมรับในการใชการจัดการความรู เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.22 0.65 มาก 

   ส
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รายการของมาตรวัดการจัดการความรู X SD. ระดับ 
การปฏิบัติ 

6.  ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกําหนดการ
จัดการความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการปฏิบัติ 

4.23 0.65 มาก 

7.  ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา เพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน 

4.41 0.64 มาก 

8.  ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกําหนด
แนวทางปฏิบัติการจัดการความรูที่สอดคลองวิสัยทัศน 
พันธกิจของสถานศึกษา 

4.37 0.62 มาก 

9.  ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดวิธีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดการความรูที่
ชัดเจนและเปนระบบ 

4.11 0.70 มาก 

10. ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมวางแผน
การจัดการความรูของสถานศึกษา 

4.22 0.66 มาก 

 จากตารางที่  5  พบวาการจัดการความรูดานการวางแผน  เม่ือพิจารณาตามรายขอ 
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด  3 ลําดับแรกไดแก ขอ 7. ผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวม
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันมีคาเฉลี่ย 4.41  ขอ 8. ผูบริหาร 
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการความรูที่สอดคลองวิสัยทัศน 
พันธกิจของสถานศึกษามีคาเฉลี่ย  4.37 และขอ 3. ผูบริหารและบุคลากรรวมกันวิเคราะหบริบท
สถานศึกษาและแนวทางแกไขที่เหมาะสมตามบริบทที่เปนจริงมีคาเฉลี่ย  4.29 ตามลําดับ      
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ตารางท่ี  6 ระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู ดานการปฏิบัติ จําแนกรายขอ 
                                                                                                                                                    (n=82) 

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.  มีบุคลากรเปนสมาชิกทีมงานการจัดการความรูดวยความ
เต็มใจที่มีความรู และมีการมอบหมายงานความรับผิดชอบ
เปนลายลักษณอักษร 

4.22 0.73 มาก 

2.  ทีมงานรวมกันสํารวจความรูขององคกรเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกร  

4.14 0.65 มาก 

3.  จัดใหมีการประชุมรวมกันและกําหนดความรูที่จําเปนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.38 0.68 มาก 

4.  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาความรูแกบุคลากรในการ
จัดการความรูเพื่อปรับตัวและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

4.39 0.63 มาก 

5.  ผูบริหารใหคําแนะนําการจัดการความรูแกบุคลากร ทีมงาน
เสมอหนากันและรวมในกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรูไปสูเปาหมาย 

4.30 0.68 มาก 

6.  ผูบริหารจัดใหมีการอบรมความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีแกบุคลากรทุกคน 

4.15 0.70 มาก 

7.  มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
บุคคล ทีมงานท้ังที่เปนและไมเปนทางการ 

3.96 0.75 มาก 

8.  สงเสริมใหบุคลากรนําความรู การจัดการความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบเพื่อใหมีคุณภาพ ซึ่งสงผล
ตอประสิทธิภาพขององคกร 

4.32 0.61 มาก 

9.  สงเสริมทักษะการสรางองคความรูแกบุคลากร โดยสงไป
อบรมศึกษาดูงานและศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

4.41 0.66 มาก 

10. มีการถายทอดความรูจากการศึกษาดูงาน การอบรมแก
บุคลากรและทีมงานทุกค ร้ัง  เพื่ อ พัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษาดูงานผานท่ีประชุมเปน
ลายลักษณอักษร 

 
4.22 

 
0.68 

 
มาก 
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รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

11.  มีการประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกันในการนําความรู
ไปใชพัฒนางานและพัฒนาองคกรใหกาวหนาย่ิงข้ึน เพื่อ
สรางความไวใจซ่ึงกันและกัน 

4.23 0.66 มาก 

12. มีการจัดเก็บความรูขององคกรเปนหมวดหมูอยางเปน
ระบบ เพื่อสะดวกตอการสืบคนและนําไปใช 

3.98 0.66 มาก 

13. จัดใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล 
ทีมงานระหวางองคกร เพื่อความเขมแข็งและสราง
เครือขายในการแสวงหารความรูเพ่ิมมากข้ึน 

3.83 0.76 มาก 

14. สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือนํา
องคความรูมาปรับเปลี่ยนพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย 

4.30 0.66 มาก 

15. มีการใหบริการความรูอยางท่ัวถึงในทุกภาคสวนของ
องคกรเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาองคกร 

4.03 0.66 มาก 

16. จัดใหมีเวทีเพื่อการถายทอดประสบการณการทํางานที่
ประสบความสําเร็จในการจัดการความรู 

3.78 0.81 มาก 

17. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรโดยการแสดงความ
ยินดี  ชื่นชมเม่ือบุคลากรประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

4.39 0.67 มาก 

18. มีการจัดนิทรรศการ ประกวดผลงานเปนการกระตุนใหนํา
การจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง 

3.76 0.82 มาก 

19. มีการสื่อสารความกาวหนาการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ตลอดจนปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน ทีมงานใหมี
ความหลากหลายและเหมาะสม 

3.87 0.75 มาก 

20. มีการประชาสัมพันธเพื่อความรวมมือในการแลกเปล่ียน
ความรู สรางองคความรูที่จําเปนใหเพียงพอตอการพัฒนา
ใหเทาทันกับสภาวการณปญหา 

3.93 0.74 มาก 
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 ตารางท่ี  6 พบวาการจัดการความรูดานการปฏิบัติ  เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ย สูงสุด 3  ลําดับแรกไดแก ขอ 17. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรโดยการแสดง
ความยินดี ชื่นชมเม่ือบุคลากรประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ย 4.39  ขอ 4. ผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนาความรูแกบุคลากรในการจัดการความรูเพื่อปรับตัวและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษามีคาเฉลี่ย 4.39  และขอ 3.  จัดใหมีการประชุมรวมกันและกําหนดความรูที่จําเปนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษามีคาเฉลี่ย 4.38 ตามลําดับ      
 

ตารางท่ี  7 ระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูดานการตรวจสอบ 
จําแนกรายขอ                                                                                                                    (n = 82) 

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1. จัดใหมีการประชุมและรวมกันประเมินผลการจัดการ

ความรูและปรับปรุงขอผิดพลาดในการจัดการความรู  
3.93 0.80 มาก 

2.  สงเสริมการนิเทศติดตามการจัดการความรูระหวางบุคคล
เพื่อการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.02 0.70 มาก 

3.  มีการตรวจสอบการจัดการความรูระหวางทีมงาน เพื่อการ
ติดตามท่ีครอบคลุมท่ัวถึงในทุกภาคสวน ทําใหทราบถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น 

3.85 0.73 มาก 

4.  ผูบริหารติดตาม ตรวจสอบการจัดการความรูในภาพรวม
ของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน  

4.05 0.74 มาก 

5.  ผูบริหาร บุคลากรและทีมงานประชุม รวมแสดงความ
คิดเห็นการจัดการความรูของสถานศึกษาเพ่ิมเติมและ
แนะนําการปฏิบัติที่เหมาะสม 

4.19 0.71 มาก 

6.  ผูบริหารใหการสนับสนุน จัดงบประมาณและเคร่ืองมือท่ี
จําเปนในการจัดการความรูสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

4.19 0.70 มาก 

7.  มีการติดตามอยางใกลชิดโดยการมีสวนรวม เพื่อกระตุน
ใหบุคลากรนํ าการ จัดการความ รู ไปใช ใน วิถีการ
ปฏิบัติงาน 

4.11 0.66 มาก 
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รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
8.  มีการเผยแพรความรูระหวางองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
3.85 0.75 มาก 

9.  จัดใหมีการประกวดการจัดการความรูในระดับบุคคล 
ระดับทีมงานเปนการสงเสริมและพัฒนาความรูใหเกิดข้ึน
อยางตอเน่ือง 

3.73 0.85 มาก 

10.  สงเสริมศักยภาพการจัดการความรูที่เนนการวิจัยในช้ัน
เรียนอันเปนการสรางสรรควัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 

4.00 0.73 มาก 

 

จากตารางที่  7  พบวาการจัดการความรูดานการตรวจสอบ  เมื่อพิจารณาตามรายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด  3 ลําดับแรก ไดแก  ขอ 5 . ผูบริหาร บุคลากรและทีมงานประชุม รวม
แสดงความคิดเห็นการจัดการความรูของสถานศึกษาเพ่ิมเติมและแนะนําการปฏิบัติที่เหมาะสม 
มีคาเฉลี่ย 4.19 ขอ 6. ผูบริหารใหการสนับสนุน จัดงบประมาณ และเคร่ืองมือที่จําเปนในการจัดการ
ความรู สนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคาเฉลี่ย 4.19   ซึ่งในขอ 7. มีการติดตามอยาง
ใกลชิดโดยการมีสวนรวม เพื่อกระตุนใหบุคลากรนําการจัดการความรูไปใชในวิถีการปฏิบัติงาน  
โดยมีคาเฉลี่ย  4.11 ตามลําดับ 

      
ตารางท่ี  8  ระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู ดานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข  จําแนกรายขอ 

                                                                                                                                                                   (n = 82) 

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนการจัดการความรูทั้งในและนอก
สถานท่ีเพื่อสรางบรรยากาศการจัดการความรูเพิ่มมากข้ึน 

3.93 0.72 มาก 

2.  จัดใหมีการตรวจสอบองคความรูขององคกรรวมกัน เพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามหลักวิชา ทฤษฎี เทาทันกับ
กระแสของการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

3.84 0.72 มาก 
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รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

3.  มีการตรวจสอบระบบการจัดเก็บองคความรูอยู เสมอ 

 เพื่ อความสะดวกรวดเ ร็วในการนํ าไปใช ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางาน พัฒนาองคกรไดทันการณ 
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.78 0.72 มาก 

4.  ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากร ทีมงาน แลกเปลี่ยนองค
ความรู ประสบการณ ระหวางองคกรและในระดับสากล 
เปนการแสวงหาที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

3.95 0.77 มาก 

5.  ผูบริหารจัดใหบุคลากรทุกภาคสวน รวมกันถายทอด
ความรูที่ไดจากการใชเทคโนโลยีและรวมกันสรางสรรค
เปนองคความรูใหมใหมีมากพอตอการพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาองคกร 

4.02 0.75 มาก 

6.  จัดใหมีการเผยแพรองคความรูที่เกิดข้ึนใหม ที่สงผลตอ
การนําไปใชในการพัฒนางานใหโดดเดน  สามารถ
แขงขันได 

3.99 0.77 มาก 

7.  สถานศึกษาใหบริการความรูแกบุคลากรทั้งในและนอก
สถานศึกษาตามความเหมาะสมเพ่ือไมใหสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานขององคกร 

4.07 0.69 มาก 

8.  มีการจัดสรางเครือขายในการถายทอดและใหบริการ
ความรูที่เปนประโยชนตอชุมชนและองคกรอ่ืนๆ  

3.93 0.76 มาก 

9.  สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
องคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหมีความโดดเดนและเปน
แบบอยางตอไป 

4.20 0.71 มาก 

10.  ผูบริหาร บุคลากรและผูเกี่ยวของรวมกันสรุปผลการ
ประเมินการจัดการความรู และนําผลที่ไดมาปรับปรุง
งานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยั่งยืนตอไป 

4.23 0.72 มาก 
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 จากตารางท่ี 8  พบวาการจัดการความรูดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด 3  ลําดับแรก ไดแกขอ 10. ผูบริหาร บุคลากร
และผูเกี่ยวของรวมกันสรุปผลการประเมินการจัดการความรู และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงงานของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยั่งยืนตอไปมีคาเฉลี่ย 4.23 ขอ 9. สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและองคกรอยางตอเนื่อง สงผลใหมีความโดดเดน และเปนแบบอยางตอไปมีคาเฉลี่ย 
4.20  และขอ 7. สถานศึกษาใหบริการความรูแกบุคลากรท้ังในและนอกสถานศึกษาตามความ
เหมาะสมเพื่อไมใหสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกร  โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ   
         มาตรวัดการจัดการความรู (The Meter   of  Knowledge  Management) เปนนวัตกรรม
การบริหาร (administrative  innovation) ซึ่งใชในการติดตาม  วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได
ผลลัพธและแสดงผลเชิงประจักษเปนหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกคาระดับ  มีความถูกตอง สามารถลด
ขอโตแยงของผลลัพธที่ไดซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของความรวดเร็วที่ผันเปลี่ยนตลอดเวลา  ชวยให
การบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาสําเร็จสอดคลองกับกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอ
การตัดสินใจในการพัฒนาไปสูอนาคต  มาตรวัดการจัดการความรู  (The Meter  of  Knowledge  

Management) เปนการพัฒนาโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ (Programmer) บนหลักการประมวลผลและ
ความสามารถของคอมพิวเตอร การวิเคราะหผลการจัดความรูของสถานศึกษาดวยมาตรวัดการ
จัดการความรู  โดยการนําคาเฉลี่ยรายดานจากองคประกอบการจัดการความรู   มาปอนเขา 
(โปรแกรม) มาตรวัดการจัดการเรียนรูจะไดผลลัพธเปนเชิงประจักษ  

ตารางท่ี  9  คาเฉลี่ยรายดานจากองคประกอบการจัดการความรู      

       

การวางแผน การปฏิบัต ิ การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแกไข 

ขอ x  ขอ x  ขอ x  ขอ x  
1 4.27 1 4.22 1 3.93 1 3.93 

2 4.25 2 4.14 2 4.02 2 3.84 

3 4.29 3 4.38 3 3.85 3 3.78 

4 4.24 4 4.39 4 4.05 4 3.95 

5 4.22 5 4.30 5 4.19 5 4.02 

6 4.23 6 4.15 6 4.19 6 3.99 

7 4.41 7 3.96 7 4.11 7 4.07 

8 4.37 8 4.32 8 3.85 8 3.93 

9 4.11 9 4.41 9 3.73 9 4.20 

10 4.22 10 4.22 10 4.00 10 4.23 
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การวางแผน การปฏิบัต ิ การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแกไข 

ขอ x  ขอ x  ขอ x  ขอ x  
- - 11 4.23 - - - - 
- - 12 3.98 - - - - 
- - 13 3.83 - - - - 
- - 14 4.30 - - - - 
- - 15 4.03 - - - - 
- - 16 3.78 - - - - 
- - 17 4.39 - - - - 
- - 18 3.76 - - - - 
- - 19 3.87 - - - - 
- - 20 3.93 - - - - 

 

 จากผลการวิเคราะหการจัดการความรูของสถานศึกษา  โดยนําคาเฉลี่ย  ( x )  ของ
องคประกอบรายดานไปตรวจวัดและประเมินผลโดยใชมาตรวัดการจัดการความรู ( The Meter  of  

Knowledge  Management) จะปรากฎผลลัพธเปนเชิงประจักษในรูปของหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอก
ระดับของคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานในการวัด  การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  มีดังนี ้
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แผนภาพที่  23  มาตรวัดการจัดการความรูดานการวางแผน 
 
 

ผลดานการวางแผน 
 

 
 
                       
             จากภาพท่ี  23  พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบท่ีสอง  โดยมีผลการประเมินดานการวางแผนอยูในเกณฑมาตรฐานระดับดี  และมีคะแนนรวม 
40 คะแนน ดังปรากฎบนหนาปทมของ “มาตรวัดการจัดการความรู”  
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แผนภาพที่  24   มาตรวัดการจัดการความรูดานการปฏิบัติ 
 
 

ผลดานการปฏิบัติ 
 

 
 
               
               จากภาพที่  24   พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบที่สอง  โดยมีผลการประเมินดานการปฏิบัติการจัดการความรูอยูในเกณฑมาตรฐานระดับดี 
ในภาพรวมอยูในเกณฑดีและมีคะแนนรวม 80 คะแนน ดังปรากฎบนหนาปทมของ “มาตรวัด 
การจัดการความรู”  
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แผนภาพที่ 25   จากมาตรวัดการจัดการความรูดานการตรวจสอบ   
 
 

ผลดานการตรวจสอบ 
 

 
 
 

  จากภาพที่  25   พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบท่ีสอง  โดยมีผลการประเมินดานการตรวจสอบการจัดการความรูอยูในเกณฑมาตรฐานระดับดี 
ในภาพรวมอยูในเกณฑดีและมีคะแนนรวม 40 คะแนน ดังปรากฎบนหนาปทมของ “มาตรวัด 
การจัดการความรู”  
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แผนภาพที่ 26  มาตรวัดการจัดการความรูดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  

 
 

ผลดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 

 
 
 
              จากภาพท่ี  26  พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบท่ีสอง  โดยมีผลการประเมินดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยูในเกณฑมาตรฐานระดับดี 
การจัดการความรู ในภาพรวมอยูในเกณฑดีและมีคะแนนรวม 40 คะแนน ดังปรากฎบนหนาปทม
ของ “มาตรวัดการจัดการความรู”  
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บทท่ี 5 
 
                                      สรุปผลการวิจัย  อภิปราบผลและขอเสนอแนะ 
 
        การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อทราบองคประกอบความรู
ของสถานศึกษา 2) เพื่อเสนอมาตรวัดการจัดการความรู    การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูผูวิจัย
ใชเทคนิควิธีวิจัยแบบผสมผสาน  โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (quanlitative  research ) และการวิจัยและ
พัฒนา (research  and  development)  โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายใตกํากับของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิกา  กลุมตัวอยาง
มาจากการสุมโดยอาศัยการสุม (Sample  Size )ซึ่งใชตารางสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน (Yamane , 

Taro ) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 จํานวน 98 โรง  ในสถานศึษาแตละโรงมีผูตอบ
แบบสอบถามโรงละ 3 คน  ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คนและบุคลากรครู 2 คน ผู วิจัยไดจัดสง
แบบสอบถามโดยทางไปรษณียจํานวน 294  ฉบับ  โดยไดกลับคืนมา  246  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 
83.67 

                การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูแบงเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี ้
               1. การเตรียมการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  โดย ศึกษาเคร่ืองมือและตัวบงช้ีการวัด
การจัดการความรู  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
         2.  การวิเคราะหองคประกอบการจัดการความรู(Content  Analysis) ไดองคประกอบ
หลัก 4 องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การตรวจสอบ 3.การตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข                   
               3. วิเคราะหองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยเพ่ือ 

                   3.1 เพื่อสรางและพัฒนาแบบสอบถามการจัดการความรู 
                   3.2 เพื่อสรางและพัฒนามาตรวัดการจัดการความรู 
                 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

                   4.1  การสงแบบสอบถาม และรวบรวมเพ่ือการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย Arithmetic  Mean  รอยละ 

                    4.2 การวิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู  โดยนําคาเฉลี่ย Arithmetic  Mean  
จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการวิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู 
                  5. การตรวจสอบความถูกตองเพื่อจัดทํารูปเลมเสนออาจารยที่ปรึกษาและปรับปรุง  

แกไขตอไปใหสมบูรณ 
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                 แบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน 

                1. สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให 
(force  choice)  จํานวน  5  ขอ  ไดแก  ตําแหนงหนาท่ีที่รับผิดชอบในองคกร  สถานศึกษา  เพศ  
วุฒิการศึกษา   องคกรหรือสถานท่ีในการปฏิบัติงาน  ขนาดขององคกรสถานศึกษา 
                  2. แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรู  ซึ่งไดจากการวิเคราะหองคประกอบ 
(Content  Analysis) มี 4องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การตรวจสอบ 3.การ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา(Rating  Scale) มีขอคําถาม 50 ขอ 
                 มาตรวัด 
                 1.มาตรวัดการจัดการความรูโดยการพัฒนาจากการประมวลผลการแปลงสัญญาณและ
ความสามารถของคอมพิวเตอรโดยมี Converter เปนตัวควบคุมซึ่งทําใหไดผลลัพธเชิงประจักษ  ซึ่ง
มีลักษณะเปนรูปหนาปทมและ มี เข็ม ช้ีบอกระดับและคะแนนของการจัดการความรู ที่มี
มาตรฐานสากล 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

         การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  จากการวิเคราะหแบบสอบถามสามารถสรุปการ
จัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดดงันี ้
           1. การวิเคราะห (Content   Analysis )ทําใหทราบองคประกอบการจัดการความรูของ
สถานศึกษา  มี 4 ดาน ไดแก  ดานการวางแผน  ดานการปฏิบัติ  ดานการตรวจสอบ  และดานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  การจัดการความรูจากแบบสอบถามมาตรวัดการจัดการความรูด วย
โปแกรมสําเร็จรูป   สามรถสรุปผล  ดังนี้   
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ตารางท่ี  10 สรุปผลคาเฉลี่ยการจัดการความรู                                                                                         (n = 82) 

รายการของมาตรวัดการจัดการความรู x  SD. 
ระดับ 

การปฏบิัต ิ
1. การวางแผน 4.26 0.51 มาก 
2. การปฏิบัติ 4.13 0.48 มาก 
3. การตรวจสอบ 3.99 0.57 มาก 
4. การตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 3.99 0.59 มาก 

 

                  การจัดการความรูของสถานศึกษา  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานการวางแผนมีคาเฉลี่ย
(Arithmetic  Mean  = 4.26 ,SD = 0.51) ดานการปฏิบัติมีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 4.13 ,SD = 

0.48) ดานการตรวจสอบ มีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 3.99 ,SD = 0.57) และดานการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 3.99 ,SD = 0.59)  ตามลําดับ 

2. จากการวิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรูโดยนําคาเฉลี่ย Aristhmatic  mean 
( x ) ดานการวางแผน  ดานการปฏิบัติ  ดานการตรวจสอบ  และดานการตรวจสอบและปรับปรุง
แกไข  จํานวน 50 ขอ ตามลําดับ  สามารถสรุปผลได  ดงนี้  

 

 
    

 แผนภาพที่  27                      

                     ดานการวางแผนเมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มชี้บอกคะแนนรวม 40 คะแนน  อยูในระดับดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 122 

                    ดานการปฏิบัติเมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธ เชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มชี้บอกคะแนนรวม 80 คะแนน  อยูในระดับดี  
                    ดานการตรวจสอบเม่ือวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มชี้บอกคะแนนรวม 40 คะแนน  อยูในระดับดี   
                    ดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข เมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธ
เชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอกคะแนนรวม 40 คะแนน อยูในระดับดี  และในภาพรวมมีผล
คะแนนรวม 80 คะแนน  ดังปรากฏเปนเชิงประจักษ 

 

 
 

แผนภาพที่  28  มาตรวัดการจัดการความรูดานการวางแผน 
 
 

ผลดานการวางแผน 
 

 
 
             จากภาพที่  28  พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษามีผลการประเมินดานการวางแผน
เมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอกคะแนนรวม 40 
คะแนน  อยูในระดับดี  ตามเกณฑมาตรฐาน “มาตรวัดการจัดการความรู”  
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แผนภาพที่  29   มาตรวัดการจัดการความรูดานการปฏิบัติ 
 
 
 

ผลดานการปฏิบัติ 
 

 
 
               
               จากภาพที่  29   พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษามีผลการประเมินดานการปฏิบัติ
เมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอกคะแนนรวม 80 
คะแนน  อยูในระดับดี  ตามเกณฑมาตรฐาน “มาตรวัดการจัดการความรู”   
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แผนภาพที่ 30   จากมาตรวัดการจัดการความรูดานการตรวจสอบ   
 
 

ผลดานการตรวจสอบ 
 

 
 
 จากภาพที่  30   พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษามีผลการประเมินดานการ
ตรวจสอบเม่ือวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอก
คะแนนรวม 40 คะแนน  อยูในระดับดี ตามเกณฑมาตรฐาน “มาตรวัดการจัดการความรู”  
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แผนภาพที่ 31  มาตรวัดการจัดการความรูดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  
 
 

ผลดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 

 
 
              จากภาพที่  31  พบวาการจัดการความรูของสถานศึกษามีผลการประเมินดานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข เมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มช้ีบอกคะแนนรวม 40 คะแนน อยูในระดับดี ตามเกณฑมาตรฐาน  “มาตรวัดการ
จัดการความรู”  
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การอภิปรายผล 
 

                  การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูเปนการวิจจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research)และ
การวิจัยและพัฒนา (Research  Development) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการ
จัดการความรูของสถานศึกษา 2) เพื่อเสนอมาตรวัดการจัดการความรู  ซึ่งมีกลุมประชากรเปน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง  และมีผลการประเมิน ดีมาก ทุกมาตรฐาน กลุม
ตัวอยางมาจากการสุมโดยอาศัยการสุม (Sample  Size) ซึ่งใชตารางสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน  
(Yamane , Taro) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 จํานวน 98 โรง  โดยมีผูตอบแบบสอบถามโรงละ 
3 คนซึ่งเปนผูบริหาร 1 คน และครู 2 คน  ผูวิจัยสงแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 294 ฉบับ  ได
กลับคืนมา 246 ฉบับ  ซึ่งคิดเปนรอยละ 83.67  การวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูแบงเปน 4 
ขั้นตอน  ดังนี ้
              1. การเตรียมการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู  โดย ศึกษาเคร่ืองมือและตัวบงช้ีการวัด
การจัดการความรู  ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  และการควบคุม การวัด
ประเมินและการจัดการความรู  ของคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   แนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
         2.  การวิเคราะหแนวคิดองคประกอบการจัดการความรูดวยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis) โดยเทียบเคียงทฤษฎีการบริหารองคกรคุณภาพ( Daming  Cycle)  
ไดองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การตรวจสอบ 4.การ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  พรอมทั้งองคประกอบยอย 50 ขอ                 
               3. วิเคราะหองคประกอบหลัก และองคประกอบยอยเพ่ือ 

                  3.1 เพื่อสรางและพัฒนาแบบสอบถามการจัดการความรู 
                   3.2 เพื่อสรางและพัฒนามาตรวัดการจัดการความรู 
                 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

                   4.1  การสงแบบสอบถาม และรวบรวมเพื่อการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย (Arithmetic  Mean )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รอยละ 
                  4.2 การวิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู  โดยนําคาเฉลี่ย (Arithmetic  Mean ) 
จากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชในการวิเคราะหดวยมาตรวัดการจัดการความรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

                  5. การตรวจสอบความถูกตองเพ่ือจัดทํารูปเลมเสนออาจารยที่ปรึกษาและปรับปรุงแก
ไปตอไปใหสมบูรณ 
                  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับองคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา  และมาตรวัดการจัดการความรู 
                  แบบสอบถาม 
                  แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลแบงเปน 2 ตอน  คือ   
 1. สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให 
(force  choice)  จํานวน  5  ขอ  ไดแก  ตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบในองคกร  สถานศึกษา  เพศ  วุฒิ
การศึกษา   องคกรหรือสถานท่ีในการปฏิบัติงาน  ขนาดขององคกรสถานศึกษา 
                 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู  ซึ่งไดจากการวิเคราะหองคประกอบ 
(Content  Analysis) มี 4 องคประกอบ คือ 1.การวางแผน 2.การปฏิบัติ 3.การตรวจสอบ 4.การ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข  แบบสอบถามในสวนที่ 2  เปนแบบประมาณคา ( Rating  Scale ) มี
ขอคําถาม 50 ขอ 
       มาตรวัดการจัดการความรู 
         1. มาตรวัดการจัดการความรูโดยการพัฒนาจากการประมวลผลการแปลงสัญญาณและ
ความสามารถของคอมพิวเตอรโดยมี Converter เปนตัวควบคุมซึ่งวิเคราะหผลทําใหไดผลลัพธเชิง
ประจักษ  ซึ่งมีลักษณะเปนรูปหนาปทมและมีเข็มชี้บอกคะแนนและคาระดับของการจัดการความรู 
ที่มีมาตรฐานสากล 

                ผลการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรูของสถานศึกษา   มีผลดานการวางแผนมีคาเฉลี่ย
(Arithmetic  Mean  = 4.26, SD = 0.51) ดานการปฏิบัติมีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 4.13, SD = 

0.48) ดานการตรวจสอบ มีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 3.99, SD = 0.57) และดานการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ย(Arithmetic  Mean  = 3.99, SD = 0.59)  ตามลําดับ  เมื่อนําคาคาเฉลี่ย 
(Arithmetic  Mean) วัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู ดานการวางแผนมีผลลัพธเชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มชี้บอก ดานคะแนนรวม 40 คะแนน  อยูในระดับดี 
             ดานการปฏิบัติเม่ือวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูปหนาปทมมี
เข็มชี้บอกคะแนนรวม 80 คะแนน  อยูในระดับดี  
          ดานการตรวจสอบเม่ือวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธเชิงประจักษรูป
หนาปทมมีเข็มชี้บอกคะแนนรวม 40 คะแนน  อยูในระดับดี   
          ดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข เมื่อวัดดวยมาตรวัดการจัดการความรู มีผลลัพธ
เชิงประจักษรูปหนาปทมมีเข็มช้ีบอกคะแนนรวม 40 คะแนน อยูในระดับดี  และในภาพรวมมีผล
คะแนนรวม 80 คะแนน 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 
            จากการวิจัยมาตรวัดการจัดการความรู (The Meter  of  Knowledge  Management)  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนในการนําไปปรับใช ดังนี้ 

1. การจัดการความรูนั้นสถานศึกษาสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับการบริหารองคกร
คุณภาพในทฤษฎีอ่ืนนอกจาก Daming Cycle ซึ่ง อาจจะทําใหมีองคประกอบท่ีเหมาะสมกับขนาด
ขององคกร  ปริมาณและขอบเขตของงาน ในบริบทที่เปนจริง ณ กาลเวลานั้น  ซึ่งจะสงผลใหมี
คุณภาพที่โดดเดนและเปนตนแบบที่ดีในอนาคต 

2. เพื่อนํามาตรวัดการจัดการความรูซึ่งเปนนวัตกรรมการบ ริหาร (administrative 

innovation) ที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปปรับใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสถานศึกษา  
เพื่อติดตาม  วัดและประเมินผล  ตลอดจนการนําผลลัพธที่ไดเสนอเปนเชิงประจักษ  ขจัดปญหาการ
ประเมินเฉพาะหนาและการวิเคราะหที่ผิดพลาด  อีกท้ังการโตแยงเก่ียวกับผลลัพธที่อาจเกิดข้ึนจาก
การติดตาม  วัดและประเมินผล  เพราะมาตรวัดการจัดการความรู (The  Meter  of  Knowledge  

Management)  สามารถแสดงผลลัพธเปนหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกระดับของการจัดการความรูบน
จอคอมพิวเตอร  ซึ่งช้ีบอกคะแนน  บอกระดับของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ทําให
สามารถวัดผลไดรวดเร็ว  ถูกตองซึ่งไดพัฒนาอยูบนบนหลักการประมวลผลและความสามารถของ
คอมพิวเตอรซึ่งมีไอซีและไมโครคอนโทรลเลอรหรือ Converter อยูภายในและผานการพัฒนา
โปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ (Programmer)  ทําใหผลลัพธที่ไดเปนเชิงประจักษที่ เปนสากลโดย
แสดงผลเปนหนาปทมที่มีเข็มช้ีบอกระดับของเกณฑมาตรฐานตามท่ีกําหนดและมีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา  มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  ซึ่ง
ชี้ใหเห็นถึงการบริหารจัดการ  การติดตามและการวัดผลประเมินผลที่เปนระบบ  มีการปรับป รุงท่ี
เหมาะสมและกอใหเกิดประสิทธิภาพของการพัฒนาภายใตการบริหารจัดการโดยผูบริหารและ
ทีมงาน  อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและองคกรท่ีสนใจในการพัฒนาไปสู
อนาคต  ตลอดจนสรางความเช่ือถือ  ความม่ันใจในคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังสรางคุณคาแก
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของ  ตลอดจนผูบริหารในระดับสูง  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําผลลัพธ
ที่ไดจากการติดตาม  การวัดและประเมินผลดวยมาตรวัดการจัดการความรูไปจัดทํารายงานประจําป  
จัดทําสารสนเทศท่ีสรางความโดดเดนเปนสากลและใชในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกใหเปนที่ประจักษและสะทอนถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพท่ีเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและกาวสูความเปนสากลดวยความภาคภูมิใจมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
          การติดตาม  การตรวจสอบและการวัดผลจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและมีความเหมาะสมท่ีเปนไปได  และเพื่อใหมาตรวัดการจัดการความรู (The  

Meter  of  Knowledge  Management )  เปนประโยชนในการนําไปใชเปนนวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาในการติดตาม  ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆนั้น  ผูวิจัยเห็นควรใหนําผล
การวิวัยมาตรวัดการจัดการความรู(The  Meter  of  Knowledge  Management )  ไปพัฒนาและทํา
การวิจัยในครั้งตอไป  ดังนี้ 
       ดานองคประกอบและแบบสอบถาม 
          1. การวิเคราะหองคประกอบอาจใชการวิเคราะหในรูปแบบอ่ืนนอกจาก Content  

Analysis เพื่อใหไดองคประกอบที่มีความละเอียดเพิ่มมากข้ึน 

           2. ขอคําถามในองคประกอบแตละดานควรพิจารณาและสรางกระทงคําถามท่ี
มาตรฐานโดยทําการวิเคราะหความเปนปรนัย  (Objectivity) เพื่อใหขอคําถามชัดเจนและการแปล
ความท่ีตรงกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

        3. ขอคําถามในองคประกอบแตละดานควรมีจํานวนของขอคําถามที่เทากัน 
          ดานมาตรวัดการจัดการความรู 
            1. ควรนํามาตรวัดการจัดการความรูไปปรับใชรวมกับโปรแกมอ่ืนๆ  เพื่อวิเคราะหความ
แตกตางซึ่งจะมีความหลากหลายของนวัตกรรมการบริหารใหทันสมัยและโดดเดนสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเพ่ิมมาก ซึ่งจะสนองตอบตอวัตถุประสงคของงานใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
          2. ควรพัฒนามารตวัดใหสามารถสงสัญญาณเตือนภัยหรือแสดงคาวิกฤตเพ่ือช วย
กระตุนใหเรงปรับปรุงแกไขท่ีรวดเร็ว 
              3. ควรพัฒนาใหมาตรวัดการจัดการความรูสามารถวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  Arithmetic  

Mean ในตัวเองแบบเบ็จเสร็จจากจํานวนของผูใชมาตรวัด 
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