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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ในสังคมแห่งความรู้ “ความรู้” ถือวา่เป็นทรัพยากรหลกัท่ีมีค่ายิง่ ซ่ึงแตกต่างจากปัจจยัการผลิต
อ่ืนๆ เน่ืองจากความรู้เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและสร้างข้ึนใหม่ได้ตลอดเวลาซ่ึงสภาวะดังกล่าว
ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้ได้
กลายเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั ดงันั้นแนวคิดและหลกับริหารจดัการความรู้ จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับองค์กรในทุกระดบั การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) วงจรต่อเน่ือง ท่ีด าเนินการ
ร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพื่อสร้างและใชค้วามรู้ในการท างาน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวา่เดิม เกิดการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางาน
และพฒันาคน โดยมีความรู้เป็นเคร่ืองมือ มีกระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือจึงเป็นกิจกรรม
ของผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่กิจกรรมของนกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎี แต่นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎีอาจเป็น
ประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาเป็นวิธีการ หรือแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้โรงเรียนสามารถ
พฒันาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีบรรลุวตัถุประสงค ์ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 ได้
อย่างมีประสิทธิผล โดยน าความรู้ของแต่ละคนท่ีมีอยูร่อบๆ ตวั และท่ีมีอยูใ่นตวัเองมารวบรวมเป็น
วธีิการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice : BP) เพื่อน ามาแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และการน า
ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาและประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือสร้างความรู้ใหม่ และน ามาบนัทึกไว้
ในรูปส่ือต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการท างานขององคก์ร (พ.ร.บ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2542, 2546, 33) 

 เบญจวรรณ แป้นนอก (2551) กล่าวว่า ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒัน์ (Globalization) มีผลกระทบถึงการจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียนท่ีตอ้งตอบสนองผลิต
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 
โรงเรียนตอ้งอยูท่่ามกลางภาวการณ์เปล่ียนแปลงพร้อมกบัเป็นความหวงัของสังคม ให้ปรับตวัเขา้กบั



 

2 
 

สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ จึงไดมี้การก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในการวางแนวทางให้โรงเรียน
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 มีสาระส าคญัก าหนดให้ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนผูบ้ริหารการศึกษา จะตอ้งสนใจในด้านขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมาจากแหล่งต่างๆ 
โดยท่ีผูท่ี้มีขอ้มูลข่าวสารมากก็จะกลายเป็นผูท่ี้มีความทนัสมยั อยูใ่นยคุของสังคมฐานความรู้ คือ การ
ใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ และปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะความรู้เกิดจากปัญญา 
การค้นหา ศึกษาคน้ควา้ มีการวิเคราะห์วิจยั เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีแท้จริง เช่ือถือได้ สามารถน า
ปฏิบติัได ้บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นผูมี้ความรู้ และรู้จกัแสวงหาความรู้จนไดเ้ป็นผูช้  านาญการหรือ
เช่ียวชาญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีความสามารถและทักษะในการจดัการ
ความรู้ สถานศึกษาเป็นหน่วยส าคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษาเน่ืองจากโรงเรียนมีหน้าท่ีจดั การเรียน
การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินงาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะต ่าหรือสูงจึงข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารและครูเป็นส าคญั โดยเฉพาะการ
จดัการเรียนรู้ของครูจะตอ้งอาศยัความรู้และกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการความรู้ ซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินงานร่วมกบันกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน และชุมชน ทั้งในฐานะผูป้ฏิบติั ผูน้  า ผูร่้วมมือ ดงันั้น
การจดัการความรู้ส่งผลให้ ผลสัมฤทธ์ิของการท างานจากการจดัความรู้จะท าให้เกิดผลส าเร็จของงาน
ในระดบัดีมาก ข้ึนไปถึงขั้นน่าภาคภูมิใจ หรือในระดบันวตักรรม พนกังาน เกิดการพฒันา การเรียนรู้ 
เกิดความมัน่ใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่ผูร่้วมงานและกลายเป็นบุคคลเรียนรู้คือ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ความรู้ของบุคคล และขององค์กรได้รับการยกระดับ มีการสั่งสมและจดัระบบให้พร้อมใช้ และ
องคก์รหรือหน่วยงาน  มีสภาพเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 การจดัการความรู้ในสถานศึกษานั้น เป็นส่ิงท่ีควรท าในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้ใน
สถานศึกษาทุกแห่งจะมีมากมาย แต่บางสถานศึกษาไม่ได้จดัเก็บให้เป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ต่างๆ ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคน ท่ีเป็นทกัษะเฉพาะคนท่ีเกิดจากประสบการณ์การสอน ค่านิยม และ
พฤติกรรมการสอน ก็จางหายไปกบัครูผูท่ี้เกษียณอายุ ลาออก หรือ ไปปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืน ท า
ให้ความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนๆ นั้นไม่ไดถู้กจดัเก็บไวใ้ชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัผูร่้วมงานรุ่นหลงั ส่วนความรู้
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ความรู้ท่ีมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ต ารา เอกสารทาง
วชิาการ ส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่ และแบ่งปันความรู้ให้กบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาได ้ซ่ึงความรู้ทั้งสองจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามีส่วนช่วยในเก็บความรู้
ต่างๆ เหล่านั้นใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย เช่น มีการรวบรวมความรู้ และจดัเก็บลงในเวบ็ไซตข์อง
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องค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัผูร่้วมงานภายในสถานศึกษา 
และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ดังนั้ น เป้าหมายสูงสุดในการจัดการความรู้จึงอยู่ท่ีงาน คน 
สถานศึกษา และสังคม เพื่อเปล่ียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
เปล่ียนเป็นคนใฝ่เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา (สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548) 

 การจดัการความรู้ในโรงเรียน (School Knowledge Management: SKM) ในการท างานใดๆ ให้
ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ ท่ีต้องใช้ ระยะเวลานานๆ เช่น งานตามวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนท่ีตอ้งการความส าเร็จในระยะ 3 – 5 ปี หรือ การสอนใหบ้รรลุผลการสอนในระดบักลุ่มสาระ
ในระยะ 1 ปีการศึกษา หรือ การสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั ในระยะ 1-3 สัปดาห์ หรือ ผลตามวตัถุประสงค์การสอนเพียง 1 จุดประสงค์ ในระยะ 1-2 
ชัว่โมง จ าเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัผูป้ฏิบติั และความรู้ท่ีสรรคห์ามาใช ้นบัตั้งแต่ความรู้
พื้นฐานโดยทั่วไป และ องค์ความรู้แปลกใหม่ ท่ีน ามาริเร่ิมใช้ เพื่อให้งานท่ีปฏิบัติอยู่ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วในตวับุคลากรและความรู้ใหม่ จึงเป็นปัจจยัส าคัญ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆ ท่ีโรงเรียนจะต้องจดัการให้เกิดข้ึน และคงอยู่ในโรงเรียน ในส่วนของ
สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูบ้ริหารการศึกษา 
จะตอ้งสนใจในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมาจากแหล่งต่างๆ โดยท่ีผูท่ี้มีขอ้มูล ข่าวสารมากก็
จะกลายเป็นผูท่ี้มีความทนัสมยั อยูใ่นยุคของสังคมฐานความรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจ และปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะความรู้เกิดจากปัญญา การคน้หา ศึกษาคน้ควา้ มีการ
วเิคราะห์วจิยั เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีแทจ้ริง เช่ือถือได ้สามารถน าไปปฏิบติัได ้บุคลากรทางการศึกษา
จึงเป็นผูมี้ความรู้ และรู้จกัแสวงหาความรู้จนได้เป็นผูช้  านาญการหรือเช่ียวชาญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
บุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีความสามารถและทกัษะในการจดัการความรู้ (ชดั บุญญา, 2550) 

 โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
จดัเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดั
ส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีค รูทั้ งหมด 439 คน  มีนัก เรียนจ านวน  6,781 คน  (ข้อมูล ปี  2555) มี
คณะกรรมการบริหารงานภายในโรงเรียน ประกอบด้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ อนุศาสก ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพนัธ์ชุมชน ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ีและสารสนเทศ 
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ผูช่้วยผูจ้ดัการ คณะกรรมการวิชาการในแต่ละระดบัชั้น ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หวัหนา้งานกิจการนกัเรียน หวัหนา้งานพฒันาวนิยั มีหนา้ท่ีในการจดัท าหลกัสูตรของ
ระดบัชั้น ก าหนดแผนปฏิบติังานวิชาการ และงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัท าปฏิทินวิชาการของ
ระดบัชั้น จดัท าตารางเรียนของนกัเรียน ตารางสอนของครูผูส้อน ซ่ึงครูผูส้อน คือ ผูท่ี้มีความสามารถ
ใหค้  าแนะน า เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน ทั้งของรัฐและเอกชน มีหนา้ท่ี หรือมี
อาชีพในการสอนนกัเรียน เก่ียวกบัวชิาความรู้ หลกัการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบติัและแนวทางใน
การท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนัออกไปโดยค านึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ
เป้าหมายของนกัเรียนแต่ละคน  

 ภารกิจหลกัของครูผูส้อน คือ ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน ผูส้อนทุกคนตอ้งมี
ความรู้ท่ีตนเองสอน และจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน สร้างความรู้ให้กับ
ผูเ้รียน และ ผูส้อนจะประเมินการสอนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้รู้ว่า ผูเ้รียนมีความรู้นั้นๆ เกิดข้ึน และ
สามารถน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้อย่างมี
ความสุข พฒันาการสอนของตนเอง ให้ตรงตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและ
พฒันาครูให้มีคุณภาพในการจดัการศึกษา พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จดัการเรียนรู้ การ
วดัผลและประเมินผลโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร ให้บรรลุเป้าหมายดา้นครูผูส้อน คือ เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทกัษะ
ในวชิาชีพ สามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชส่ื้อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบันักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลนักเรียน ให้
เรียนรู้ และพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  

 ผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาโดยเจาะจงเฉพาะ งานสอนของครูระดบัประถมศึกษา ซ่ึง
เป็นการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และให้สามารถคงสภาพอ่าน
ออกเขียนได ้คิดค านวณได ้มีความสามารถประกอบอาชีพตามควรแก่วยั และความสามารถด ารงตน
เป็น พลเมืองดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยเหตุผล
ท่ีวา่จ านวนครูระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนมีมาก ท าให้การติดต่อส่ือสารไม่ทัว่ถึง การประสานงาน
เป็นไปดว้ยความยากล าบาก การท างานมีหลายขั้นตอน ล่าช้า การเก็บขอ้มูลดา้นการสอนส่วนใหญ่
เป็นเอกสาร เกิดการสูญหายได้ง่าย การถ่ายทอดความรู้ท่ีครูผูส้อนมีอยู่ หรือ ได้รับจากการอบรม
สัมมนา และการเป็นวทิยากรท่ีต่างๆ ไม่มีการน ามาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ภายในโรงเรียนเท่าท่ีควร 
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มีครูเกษียณ หรือลาออกทุกปี ท าให้ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นสูญหายไปจากโรงเรียน เม่ือมีการรับครูใหม่ 
ครูท่ีเขา้ใหม่จะตอ้งศึกษากระบวนการสอน เทคนิคการสอน แผนการสอน หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิา
ท่ีตนเองสอนดว้ยตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุ่มสาระไม่เป็นตามเป้าหมายของโรงเรียน
ท่ีวางไว ้เพื่อให้โรงเรียนมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้ งต้องการส่งเสริม และพัฒนาความ รู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของครูให้เป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการ
เรียนรู้ร่วมกนั  

 ดังนั้ นจึงต้องมีการจดัการความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการสอนของครู เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิของงานตามท่ีคาดหวงัอย่างต่อเน่ือง
จริงจงั และเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน ซ่ึง
การศึกษาน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีการจดัสร้างและพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูระดบั
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจดัการความรู้ โดยหวงัไวว้า่ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นตวัตน้แบบในการจดัการความรู้ท่ี
จะขยายไปยงัระดบัชั้นอ่ืน และ บุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนบุคคลท่ีสนใจ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการจดัการความรู้ และ การพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลยั 
เชียงใหม ่ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1) ไดร้ะบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั 
 เชียงใหม่ เพื่อพฒันางานด้านการสอน แก้ไขปัญหาในการท างาน และน าไปพฒันา
 กระบวนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

2) เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ ไปสู่ระดับ หรือ ฝ่ายอ่ืนๆ ในโรงเรียน        
 ไปประยกุตใ์ชง้านต่อไป 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการความรู้ส าหรับงานสอนของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ โดยจะเป็นการพฒันาระบบความรู้ท่ีชดัแจง้และความรู้
ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน โดยเจาะจงศึกษาความรู้ท่ีเก่ียวกบังานสอนของครู ระดบัประถมศึกษาท่ีจะช่วยใหค้รู 
พฒันาตนเอง และพฒันางาน แก้ไขปัญหาในด้านการสอน ด้วยการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและคนอ่ืนๆ โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1.4.1) การรวบรวมความรู้ ดว้ยการรวบรวมเอกสารและความรู้ต่างๆ ทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ และ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน โดยศึกษาความรู้เก่ียวกบังานสอน เช่น แผนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ฯลฯ ความรู้จากเอกสาร เช่น คู่มือการ
ท างาน ต ารา แผนการท างาน (ความรู้ท่ีชดัแจง้) และศึกษาความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัครู (ความรู้
ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน) ของครูท่ีสังกดัในแผนกประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 

1.4.2) พฒันาระบบการจดัการความรู้ ตามขั้นตอน จากการศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัแนวคิด
เร่ืองการจดัการความรู้ สรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 
ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

1) การก าหนดองคค์วามรู้ (Define) ดว้ยการก าหนดวิสัยทศัน์และวิเคราะห์หลกัสูตร
การจดัการเรียนการสอน ก าหนดความรู้ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน รวมถึง
กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอน เพื่อพฒันากระบวนการสอน
ของครูทุกกลุ่มสาระ ระดบัประถมศึกษา และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในด้านการ
สอน โดยท าการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยู่จริง ทั้งท่ีเป็นเอกสาร หรือ 
ประสบการณ์การสอนของครู 

2)  การสร้างองคค์วามรู้ (Create) โดยครูทุกกลุ่มสาระ ในระดบัประถมศึกษา จะตอ้ง
จดัท าแผนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงในแผนการสอนประกอบด้วยสาระ 
ส าคญัของเร่ืองท่ีจะสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ เทคนิคท่ีใช้ในการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล ประเมินผล ส่ือการสอนต่างๆ ซ่ึงความรู้
เหล่าน้ีส่วนใหญ่จดัเป็นประเภท Explicit Knowledge ส่วนความรู้ท่ีเป็น Tacit 
Knowledge มาจากประสบการณ์การสอนของครู การแสวงหาความรู้จาก
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ผูเ้ช่ียวชาญ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เกิดจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเรียนการ
สอน การเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ นวตักรรมของสถานศึกษา เขา้ร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา ตามท่ีโรงเรียนจดั เขา้ประชุมปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนท่ีหน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน เช่น การประชุมทางวิชาการ การท าวิจยัในชั้นเรียน 
การเขา้อบรม และกิจกรรมเพื่อการพฒันาครูในรูปแบบต่างๆ โดยบางส่วนท่ีเป็น
ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน ตอ้งผา่นกระบวนการแปลงเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ก่อน และ
ศึกษาการออกแบบการจดัการความรู้ เพื่อก าหนด สร้าง รวบรวม แบ่งปัน และ
การใชค้วามรู้ และมีกระบวนการในการน าความรู้สู่การปฏิบติั (KM Implement)  

3)  การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ (Capture) เป็นการดึงความรู้ออกมาจากครูของทุก
กลุ่มสาระ ดว้ยการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากภายในงาน จากเอกสาร คู่มือต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การน าเสนอในท่ีประชุมกลุ่มสาระ 
บนัทึกเป็นเอกสารรายงาน หรือ เสนอโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จดักระบวนการ
กลุ่มให้ครูผูส้อนในกลุ่มสาระไดร้ะดมสมองแกปั้ญหาการเรียนการสอนร่วมกนั 
โดยมีการผลดักนัท าหน้าท่ีผูจ้ดัการความรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ตวักลางในการรวบรวมความรู้ ในรูปแบบเวบ็ไซต์ วีดีทศัน์ เอกสาร ภาพ เสียง 
คลิปวีดิโอ โดยเคร่ืองมือท่ีน ามาสนบัสนุนการจดัการความรู้นั้นเลือกใช้ Joomla 
เป็ น เว็ บ ไ ซ ต์ ส า เ ร็ จ รู ป  Content Management System (CMS) ส ร้ า ง เป็ น 
Knowledge Base เพื่อให้ผูใ้ช้งานไดเ้รียนรู้ และขยายความรู้ให้ทัว่ถึง รวมทั้ง ครู
จะตอ้งจดัท าแฟ้มพฒันางาน จดัท าเอกสารประกอบการสอนท่ีไดจ้ากการสร้าง
ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกนั รวมถึงการ
สัมภาษณ์ สอบถามความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ หรือการใช้แบบสอบถาม รวบรวม
จดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบในคลงัความรู้ 

4) การแลกเปล่ียน เผยแพร่ความรู้ (Share) ด้วยการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ ด้วยการเลือกใช้ Joomla เว็บไซต์
ส าเร็จรูป Content Management System (CMS) ในการจดัเก็บ เผยแพร่ กระจาย
ความรู้ ท่ีจดัเก็บเขา้สู่ฐานขอ้มูล เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้โดย
ผา่นเวบ็บราวเซอร์ไดต้ลอดเวลา สามารถใชง้านบล็อก (Blog) เพื่อเขียนบทความ
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ท่ีตนเองสนใจแบ่งเป็นหมวดหมู่ ใช้งานเวบ็บอร์ด (Web board) เพื่อเสนอความ
คิดเห็น หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ ในการสอน การแลกเปล่ียนความรู้ 
จะเน้นการจดัการความรู้ในตวัคนท่ีเป็นประสบการณ์ความส าเร็จในการท างาน
ของแต่ละคน ซ่ึงเป็น Best Practice ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน การ
กระตุน้นกัเรียนให้เกิดความสนใจเรียน การแกปั้ญหาในการสอน ส่ือการสอนท่ี
ใชข้องกลุ่มสาระ บทความน่าสนใจท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน ใชว้ิธีการเล่าเร่ือง 
(Story Telling) การใช้เว็บลิงค์ (Web links) เพื่อค้นหาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับการ
สอน การใช้วิดีโอลิงค์ (Video Links) เพื่อศึกษาตวัอย่างกระบวนการเรียนการ
สอนของครูท่ีเป็นตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ตั้งแต่การบนัทึก ปรับปรุง แกไ้ข เลือก และการสืบคน้
ความรู้ท่ีตอ้งการ  

5) การน าความรู้ไปใช้ (Use) เป็นการน าความรู้จากระบบการจดัการความรู้ของทุก
กลุ่มสาระท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ด้วยการก าหนดสิทธ์ิให้ผูใ้ช ้
เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ โดยแบ่งเป็น ผูใ้ช้ทัว่ไป สามารถเขา้มาติดตาม 
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการสอนน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการสอนของตนเอง ศึกษาความรู้ท่ีสนใจเม่ือเกิดปัญหาจากการสอน 
หรือสนใจเทคนิค วิธีการสอนต่างๆ จากระบบ ดาวน์โหลดความรู้ท่ีเป็นเอกสาร 
ห รือ บทความเผยแพ ร่ วี ดิโอ รูปภาพ  ปฏิ ทินกิจกรรม สอบถามปัญหา 
ขอ้เสนอแนะบน Board Discussion ได ้ส่วนผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิก สามารถสร้าง หรือ
เขียน Blog ของตนเองเพิ่มเติม เขียนบทความ เพิ่มวีดิโอ รูปภาพ หรือ สร้าง
กิจกรรมจากปฏิทิน ส าหรับติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ความรู้ของตนเองไดอี้กดว้ย น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอนของตนเองให้บงัเกิดผลดียิ่งข้ึน และเม่ือมีการ
น าไปใชม้ากข้ึน ท าให้ครูผูส้อนมีการพฒันากระบวนการสอนอยูเ่สมอ และมีการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

6) การประเมินผลการจดัการความรู้ (Evaluate) เป็นการประเมินผลและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์ความ รู้ สามารถท าให้ เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตผล (Productivity) ของงานสอน มีการ
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ทบทวนกระบวนการท างานทั้งหมด ทั้งในส่วนท่ีส าเร็จและส่วนท่ีผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงระบบและกระบวนการให้ดียิ่งข้ึนไป
ต่อไป 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 กำรจัดกำรควำมรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล
หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเอง
ให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ี ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็น
ความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือ ลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย 
เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือ การคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ังเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และ
บางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม (ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2549) 

 กำรสอน หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง 
ซ่ึงถือวา่เป็นงานหลกัของครูทุกคนทุกระดบัชั้นท่ีครูตอ้งตั้งใจสั่งสอนศิษยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีของตนให้
เกิดผลดีด้วยเอาใจใส่ ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบงัอ าพราง ไม่น าหรือยอมให้น า
ผลงานทางวิชาการของตนเองไปใช้ในทางท่ีทุจริตหรือเป็นภยัต่อมนุษยชาติ หัวใจของความเป็นครู 
คือ การอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคนดีมีความรู้ในวิทยาการทั้งปวง ซ่ึงการท่ีครูจะปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
สอนของครูไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์นั้น ครูตอ้งเพิ่มสมรรถภาพในการสอนให้แก่ตนเอง (ยนต์ ชุม
จิต 2531: น. 49–55) 

 ครูประถมศึกษำ (Primary Education Teacher) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการสอนการอ่านการเขียน 
และวิชาพื้นฐานเบ้ืองต้นให้กับนักเรียน เตรียมโครงการสอนในชั้นเรียนท่ีจะต้องสอนตลอดปี
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การศึกษา สอนวิชาการต่างๆ ควบคุมการท างานในชั้นเรียน เตรียมแบบฝึกหัดให้นักเรียนท า ตรวจ
สมุดแบบฝึกหัดของนกัเรียน ด าเนินการสอบและตรวจให้คะแนน ควบคุมนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบ
วินยั ท ารายงานต่างๆ เก่ียวกบันกัเรียน อาจสอนหลายวิชาในชั้นเดียวกนั และควบคุมกิจกรรมนอก
หลกัสูตร เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัทัว่ ๆ ไป ปฏิบติังานในหนา้ท่ีวนัละ 8 ชัว่โมง อาจ
ท าหน้าท่ีสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือ การเรียนการสอนนอกห้องเรียน และนอก
สถานท่ีข้ึนอยูก่บัวชิา บทเรียน และสถานการณ์การสอนขณะนั้น  

 โรงเรียนดำรำวทิยำลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนเม่ือ
ปีพ.ศ. 2421 เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของภาคเหนือ โดยมิชชัน่นารีชาวอเมริกนั คือ ศาสนาจารย ์ดร.
ดานิเอล และนางโซเฟีย บรัดเลย ์แมคกิลวารี จุดประสงคข์องการจดัการศึกษาในระยะแรก คือ การให้
การศึกษาแก่สตรีไดเ้รียนหนงัสือทดัเทียมกบัผูช้าย เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ใช้
ช่ือว่า “โรงเรียนสตรี” สถานท่ีตั้ ง คือ เชิงสะพานนวรัฐ (ปัจจุบันคือท่ีตั้ งของคริสตจักรท่ีหน่ึง 
เชียงใหม่) โรงเรียนดาราวิทยาลยัเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


