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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของ
ครู ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการจดัการความรู้ และ
กระบวนการจดัการความรู้ 

 วิธีการศึกษามี 6 ขั้นตอนตามกระบวนการจดัการความรู้คือ 1) ก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา 
หรือความรู้ท่ีตอ้งการ โดยการศึกษาองคก์รจากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ก าหนดยทุธศาสตร์และกล
ยุทธ์การจัดการความรู้ และการคัดเลือกหัวข้อความรู้  2) การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหาใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ การคน้หาและเปรียบเทียบความรู้ภายในองคก์ร หรือ การเรียนรู้จากความส าเร็จของ
ผูอ่ื้น 3) การเสาะหา และจดัเก็บความรู้ในองคก์รให้เป็นระบบดว้ยการจบัความรู้ วเิคราะห์ความรู้ และ
สังเคราะห์ความรู้ของหัวขอ้ความรู้ท่ีคดัเลือก 4) การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอน
ความรู้ ดว้ยการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ และใช้การจดัท าเวบ็ไซต์เป็นเคร่ืองมือในการแบ่งปัน 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ 5) การใช้ประโยชน์ และการน าไปประยุกต์ใช้งาน       
6) ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนในระดบั
ประถมศึกษาจ านวน 140 คน 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา่ ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันในลกัษณะต่างๆ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัสูง 
สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพนัธกิจขององค์กร ความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดสามารถ
น าไปใชใ้นงานสอนไดจ้ริง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในระบบการจดัการความรู้ท าให้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 

 Independent study is intended to develop of knowledge management system for teaching of 
elementary school teachers Dara Academy, Chiang Mai. This study on framework and process of 
knowledge management. 
 The study methods have 6 steps follow knowledge management process. 1) Define the kind 
of intellectual capital or required knowledge by studying the organization's vision, mission, policies, 
define strategic and strategy of knowledge management, and selection topics of knowledge. 2) The 
creation of intellectual capital or search to take advantage of what is already there by select 
personnel who have the ability for a specialist in knowledge transfer, search and compare 
knowledge within the organization or learning from the success of others. 3) Seek and stored 
knowledge in the organization systematic by the capture of knowledge, analyze knowledge, and 
synthesize knowledge of selected knowledge topics. 4) Sharing, publishing, distribution, exchange, 
transfer of knowledge with the knowledge exchange activities and use a website as a tool in 
exchange, sharing, publishing, distribution, transfer of knowledge. 5) Utilization and applying to 
work. 6) Evaluation of knowledge management systems, for revision. The sample is a teacher in an 
elementary school of 140. 
 The overall study result found that the knowledge received from sharing in different ways 
be in line for high level able to fulfill the vision and mission of the organization. The knowledge 
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received from sharing and transfer can be used in teaching. And using information technology to 
assist in knowledge management systems makes it more efficient in their classes as well. 


