
 

 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับงานสอนของครู 
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั  เชียงใหม่ โดยจะเป็นการพฒันาระบบความรู้ท่ีชัดแจง้ และ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน โดยเจาะจงศึกษาเฉพาะความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนการสอนของครู ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยให้ครูระดับประถมศึกษาในการ
แกปั้ญหา  และพฒันาตนเอง พฒันางานดว้ยการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
หน่วยงาน โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี  

3.1.1  การรวบรวมความรู้ ดว้ยการรวบรวมเอกสาร และความรู้ต่างๆ ทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ และ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน โดยศึกษาความรู้เก่ียวกบังานสอน เช่น แผนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ฯลฯ และความรู้ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาจากเอกสาร เช่น คู่มือการท างาน ต ารา แผนการท างาน (ความรู้ท่ีชดัแจง้) และ
ศึกษาความรู้ ประสบการณ์การท างานท่ีมีอยูใ่นตวัครู (ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน) ท่ีสังกดั
ในระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่  

3.1.2 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ ยดึหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1)  ก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือความรู้ท่ีตอ้งการ (Define)  
 2)  การสร้างทุนปัญญาหรือการคน้หาใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Create) 
 3)  การเสาะหา และจดัเก็บความรู้ในองคก์รใหเ้ป็นระบบ (Capture) 
 4)  การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) 
 5)  การใชป้ระโยชน์ การน าไปประยกุตใ์ชง้าน (Use) 
 6)  ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate) 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา องค์ความรู้ทีใ่ช้ / เคร่ืองมือทีใ่ช้  ผลลพัธ์ 

1.ก าหนดชนิดของทุนทาง
ปัญญา หรือความรู้ท่ี
ตอ้งการ (Define) 

 
 

 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
เอกสาร 

 ศึกษาแผนกลยทุธ์การจดัการ
ความรู้ขององคก์ร 

 คดัเลือกหวัขอ้ความรู้และ
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้  

 หลกัการจดัการความรู้เพื่อใชเ้ป็น
หลกัในการก าหนดทิศทางของการ
พฒันาระบบจดัการความรู้ 
 การสัมภาษณ์หวัหนา้แผนก 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้
งานต่างๆ เพื่อก าหนดหวัขอ้ความรู้ 
 ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ส าหรับครูผูส้อนในการ
จดัการความรู้ หวัขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการ
และเลือกรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 
 

 ไดท้ราบลกัษณะขององคก์ร 
วสิัยทศัน์โรงเรียน วสิัยทศัน์
หลกัสูตร พนัธกิจ นโยบาย รวมทั้ง
ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการ
จดัการความรู้ เพื่อจะน าไป
คดัเลือกหวัขอ้ความรู้  
 หวัขอ้ความรู้ ไดแ้ก่ 1) การ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้        
2) วธีิสอนและเทคนิคการสอน   
3) การวดัผลและการประเมินผล  
4) การท าวจิยัในชั้นเรียน            
5) กระบวนการเรียนรู้  6) ส่ือการ
สอน  7) นวตักรรม Dara TBM 
(Best Practice) 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ (ต่อ)  
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา องค์ความรู้ทีใ่ช้ / เคร่ืองมือทีใ่ช้  ผลลพัธ์ 

2.การสร้างทุนปัญญาหรือ
การคน้หาใชป้ระโยชน์
จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Create) 

 คดัเลือกบุคคลท่ีมี
ความสามารถส าหรับเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอด
ความรู้ 

 คน้หาเปรียบเทียบความรู้ใน
องคก์ร 

 หลกัส าคญัของการสร้างความรู้เพื่อ
ท าการรวบรวมความรู้จากส่วนต่างๆ 
ขององคก์ร โดยความรู้บางส่วนท่ีเป็น
ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit 
Knowledge) ตอ้งผา่นกระบวนการ
แปลงใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) ก่อนเพื่อง่าย
ต่อการรวบรวมและจดัเก็บ 

 การสร้างความรู้จะใชก้ระบวนการท่ี
เรียกวา่ เกลียวความรู้ (Knowledge 
Spiral) หรือ SECI Model ซ่ึงคิดคน้
โดยอิกุจิโร โนนากะ และ ทาเคยชิู 
 

 ไดผู้เ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอด
ความรู้ตามหวัขอ้ความรู้ท่ี
ก าหนด 

- นางยพุิน ชยัราชา หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ป.1-6 

- นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ป.1-6 

- นางสุนนัทา แดงเรือน 
ครูผูส้อนวชิาภาษาไทย และผู ้
ประสานงาน TBM 

- นางรววิรรณ ทองศรีแกว้ 
ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ ม.
4-6 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ (ต่อ)  
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา องค์ความรู้ทีใ่ช้ / เคร่ืองมือทีใ่ช้  ผลลพัธ์ 

   เปรียบเทียบวา่ความรู้และบุคลากรท่ีมี
อยูใ่นองคก์รพอเพียงหรือไม่ 

- นางอนงค ์อินตาพรหม 
หวัหนา้งานวจิยั 

- นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้
งาน TBM 

- นางศุกลรัตน์ เลรามญั ผู้
ประสานงาน TBM และครู
แนะแนว 

- นางนริสรา ญานะ ครูแกนน า 
และครูผูส้อนคณิตศาสตร์  

- นางสาวกรกนัยา พิมพา ครู
แกนน า และครูผูส้อน
ภาษาจีน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ (ต่อ)  
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา องค์ความรู้ทีใ่ช้ / เคร่ืองมือทีใ่ช้  ผลลพัธ์ 

   - นางกรุณา พนูลาภยศ ผู ้
ประสานงาน TBM และ
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ 

 วทิยากร หรือผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกองคก์ร 

3.การเสาะหา และจดัเก็บ
ความรู้ในองคก์รใหเ้ป็น
ระบบ (Capture) 

 การจบัความรู้ วเิคราะห์
ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ 
ของหวัขอ้ความรู้ โดยวธีิ 
Common KADS 

 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ และไม่มีแบบแผน 

 การสัมภาษณ์เพื่อจบัความรู้ 
(Knowledge Capture Meeting) 

 การสัมภาษณ์ทวนสอบความเขา้ใจ 
(Validation Meeting) 

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
ตวักลางในการรวบรวมความรู้ท่ีจะ
ไปใชใ้นระบบ 

 แผนท่ีความรู้ระดบังาน
ภารกิจ (Task) ระดบัการคิด 
(Inference) และ ระดบัส่ิงท่ีคิด 
(Domain) 
 

4.การแบ่งปัน แลกเปล่ียน 
เผยแพร่กระจาย ถ่ายโอน
ความรู้ (Share) 

 การจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความรู้ 
 

 การแบ่งปันองคค์วามรู้ กระบวนการ
แปลงองคค์วามรู้ทั้ง 2 ลกัษณะ คือ 
ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit  

 กิจกรรมการแลกเปล่ียน
ความรู้ตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อ
แบ่งปันความรู้ และยงัมีการ  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ (ต่อ) 
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา องค์ความรู้ทีใ่ช้ / เคร่ืองมือทีใ่ช้  ผลลพัธ์ 

  การจดัท าเวบ็ไซตแ์บ่งปัน 
แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย 
ถ่ายโอนความรู้ 

Knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) โดยการจดั
อบรม สัมมนา หรือรูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 การสร้างเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรม 
Joomla 

เผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบ
ของเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
และรูปแบบท่ีเขา้ถึงง่าย เช่น 
รูปภาพ วดีีโอ ไฟล ์เอกสาร
ต่างๆ 

5.การใชป้ระโยชน์ การ
น าไปประยกุตใ์ชง้าน 
(Use) 

 น าเอาองคค์วามรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

 การจดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ 

 การกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ 
 การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ  

 การน าเอาองคค์วามรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติังาน
สอน  

6.ประเมินผลระบบการ
จดัการความรู้ (Evaluate) 
 

 ประเมินความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แบ่งปันความรู้ 

 ประเมินความคาดหวงัของ
ผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge 
Based) 

 การประเมินผลการจดัการความรู้ 
และประเมินผลการใชร้ะบบ  

 แบบประเมินผล การพฒันาระบบ
จดัการความรู้ และการแบ่งปันความรู้ 

 

 ผลของการประเมินระบบ 
และการแบ่งปันความรู้เพื่อ
น าไปปรับปรุงและโอกาสใน
การพฒันาต่อไป 

43 



 

44 
 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 

3.2.1 การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ท่ีตอ้งการ (Define) เร่ิมจากการศึกษา
องค์กรก่อนเพื่อให้รู้จกัองค์กร ทุนทางปัญญาตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
โดยศึกษาจากวิสัยทศัน์ของโรงเรียน และ วิสัยทศัน์หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน
ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ท่ีวา่ “สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า คุณธรรมเยี่ยม” วางแผนกลยุทธ์
การจดัการความรู้ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายขององค์กร วฒันธรรมของ
องค์กร และท าการน าเสนอเชิงสอบถาม สัมภาษณ์เพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่หัวหน้า
งาน บุคลากร และคณะครู ระดับประถมศึกษาเก่ียวกับพื้นฐานของระบบการจดัการ
ความรู้ ตลอดจนร่วมกันก าหนดทิศทางการพฒันาระบบการจดัการความรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมขององค์กร หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในขั้นตอน
กระบวนการของการท างาน โดยก าหนดความรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมถึง
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของกลุ่มสาระนั้ นๆ ใน
ระดับประถมศึกษา และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ โดยท าการวิเคราะห์ เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยู่จริงในองค์กร ทั้งท่ีเป็นเอกสาร หรือ ประสบการณ์การท างาน
ของครู เพื่อใหไ้ดห้วัขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการ 

3.2.2 การสร้างทุนทางปัญญา หรือการคน้หาใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Create) โดยการ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ และการ
คน้หา เปรียบเทียบความรู้ จากครูผูส้อนท่ีมีความรู้ในหัวขอ้ความรู้ต่างๆ ท่ีได้ท าการ
คดัเลือกไวม้าท าการถ่ายทอดความรู้ให้ครูทุกกลุ่มสาระในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็น
ครูผูส้อนภายในโรงเรียนท่ีมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัหน่วยงานต่างๆ นอกโรงเรียน มีการพฒันาการสอนของตนเองอยูเ่สมอ และมีโอกาส
ไดไ้ปเป็นวิทยากรอบรม สัมมนา หรือบรรยายตามสถานท่ีต่างๆ ความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมี
เป็นความรู้เฉพาะตวัท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้ การสอน 
การแกปั้ญหาจากการสอน อีกทั้งเป็นงานสอนท่ีท าประจ าอยูทุ่กวนั โดยการสร้างความรู้
จะใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ เกลียว ความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ซ่ึง
คิดคน้โดยอิกุจิโร โนนากะ และ ทาเคยชิู แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ  
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2.1 การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization) ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนแรกใน
ก ารแล ก เป ล่ี ย น เรี ยน รู้ ใน ก ารส ร้ า ง  Tacit Knowledge จ าก  Tacit 
Knowledge ของผูร่้วมงานโดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงท่ีแต่ละคนมี
อยูโ่ดยเฉพาะ 

2.2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) เป็นขั้นตอนท่ีสองในการ
สร้าง และแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว และเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นการแปลงความรู้จาก Tacit Knowledge เป็น Explicit 
Knowledge โดยศึกษาจากครูตน้แบบท่ีมีแนวทางการท างาน การสอนเป็น
อยา่งดี 

2.3 การผสมผสาน (Combination) เป็นขั้นตอนท่ีสามในการแปลงความรู้
ขั้นต้น เพื่อการสร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ท่ีได้
เรียนรู้ เปล่ียนเป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ๆ เพื่อบูรณา
การ หรือ พฒันาการสอนหรือ สังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ข้ึนมา และ พฒันางานวชิาการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง  

2.4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการแปลง
ความ รู้จาก  Explicit Knowledge กลับไป สู่  Tacit Knowledge ซ่ึ งจะน า
ความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้กบัแนวทางในการจดักระบวนการจดัการเรียน
การสอนของตนเองภายในชั้นเรียน และงานอ่ืนๆ ได ้

 โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีคดัเลือกไวท้  าหนา้ท่ีให้ความรู้และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัความรู้ใน
แต่ละหวัขอ้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของ
ครู ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

3.2.3 การเสาะหาและจัดเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ (Capture) ได้น าวิธีการของ 
Common KADS มาประยกุตใ์ชใ้นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อท่ีจะจบัความรู้ วเิคราะห์
ความรู้ สังเคราะห์ความรู้ ตามวธีิการของ Common KADS  หลังจากนั้ น จึงน าม า
จดัท าแผนท่ีความรู้แต่ละหัวข้อเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆ ของความรู้ ซ่ึง
ความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ครูตน้แบบ ครูแกนน า ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit 
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Knowledge)  และความรู้ท่ี เป็นเอกสาร หนังสือ คู่ มือ ส่ือรูปแบบต่างๆ (Explicit 
Knowledge) จะน ามาเป็นความรู้ขององค์กรต่อไป เพื่อให้ผูใ้ช้งานได้เรียนรู้ และขยาย
ความรู้ใหท้ัว่ถึง และใหค้รูผูส้อนสามารถใชใ้นการพฒันาต่อยอดความรู้ต่อไป 

3.2.4 การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) ด้วยการเขา้ถึงและ
แบ่งปันความรู้ด้วยการอบรม การสอนงาน กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ตามหัวข้อท่ี
ก าหนด และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือด้วยการเลือกใช้ Joomla เว็บไซต์ส าเร็จรูป Content Management System 
(CMS) ในการจดัเก็บ เผยแพร่ กระจายความรู้ ท่ีจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ตลอดเวลา โดยความรู้ท่ีจดัเก็บ
ภายในเว็บไซต์จะมีทั้งความรู้ท่ีเป็นความรู้แบบชัดแจง้ (Explicit Knowledge) และทั้ง
ความรู้ท่ีแฝงเร้น (Tacit Knowledge) ท่ีมีเหล่าสมาชิกและผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ความรู้ อีก
ทั้งมีกรณีศึกษาตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ผูท่ี้สนใจก็ยงัสามารถเขา้ถึงความรู้นั้นได้
ง่ายดว้ยเช่นกนั 

3.2.5 การใช้ประโยชน์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน (Use) เป็นการน าความรู้จากระบบ
การจดัการความรู้ท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และการถ่ายทอด
ความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ ครูตน้แบบ ครูแกนน า และครูทุกกลุ่มสาระโดยการ ก าหนดสิทธ์ิ
ให้ผูใ้ช้ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ แบ่งเป็นผูใ้ช้ทั่วไป และผูใ้ช้ท่ีเป็นสมาชิก 
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการสอนของตนเองให้บงัเกิดผลดียิ่งข้ึน และเม่ือมี
การน าไปใช้มากข้ึน ท าให้ครูผูส้อนมีการพฒันากระบวนการสอนอยู่เสมอ และมีการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

3.2.6 การประเมินผลระบบการจดัการความรู้ (Evaluate) เป็นการประเมินผล และเป็นแนวทาง
ในการพฒันาองค์ความรู้ของงานสอน มีการทบทวนกระบวนการท างานทั้งหมด ทั้งใน
ส่วนท่ีส าเร็จและส่วนท่ีผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการให้ดียิ่งข้ึนไปต่อไป และให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบการจดัการ
ความรู้วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ การประเมินผลระบบจดัการความรู้ ผูศึ้กษาได้
ท าการประเมิน 2 ส่วน คือ  
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1)  ประเมินประสิทธิภาพการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันความรู้ไปใชง้าน 
2)  ประเมินความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based)  

3.3 วธีิการศึกษา 

3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ในการเก็บขอ้มูลนั้น เจาะจงศึกษาเฉพาะความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสอนของ
ครู การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยให้ครูระดบัประถมศึกษาในการ
แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และพัฒนางานด้วยการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี  

1) การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้าก ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนของ
ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีครูผูส้อนเลือกใชใ้น
การสอนเร่ืองนั้นๆ ความรู้เก่ียวกบัแผนการสอน กิจกรรมการเรียนสอนของครูแกนน า
ทุกกลุ่มสาระ ในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยขั้นเตรียมการสอน ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป การวดัผลประเมินผล ขอ้มูลส่ือการสอนของครูผูส้อนทุกกลุ่ม
สาระ ในระดบัประถมศึกษา ในรูปแบบต่างๆ งานวจิยัในชั้นเรียน เป็นความรู้ท่ี เกิดจาก
ปัญหา หรือ ขอ้สังเกตท่ีครูคน้พบในการเรียนการสอนและจ าเป็นในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ และการศึกษาเอกสาร  วารสาร ส่ิ งพิมพ ์
บทความทางวิชาการ ทั้งจากหนังสือและส่ือออนไลน์ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังน้ี 

 2) การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ ครูแกนน า ครูตน้แบบ หัวหน้างานส่วนต่างๆ บุคลากร และคณะครูระดบั
ประถมศึกษา ในหวัขอ้ความรู้ในดา้นต่างๆ จ านวน 140 คน  

3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เป็นครูในโรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ ท่ีท าการสอนในระดบั
ประถมศึกษา และอยูใ่นกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระ หรือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน ท่ีมีส่วนในการพฒันา
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ระบบการจดัการความรู้ และ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดจ านวนประชากร
ท่ีท าหนา้ท่ีในการเรียนการสอน จ านวน 140 คน ไดแ้ก่  

1)  หวัหนา้แผนก จ านวน 2 คน 
2)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีจ านวน 10 คน 
3)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ  านวน 23 คน 
4)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 26 คน 
5)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 21 คน 
6)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ จ  านวน 13 คน 
7)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 11 คน 
8)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 13 คน 
9)  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 8 คน 
10)  ครูกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ งานเด็กพิเศษ งานแนะแนว งานวดัผล งานพยาบาล  
 งานหอ้งสมุดประถมศึกษา จ านวน 13 คน 

3.3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1) ฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย 
1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  

 - ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง 2.0 เมกกะเฮิร์ต ข้ึนไป 
 - ฮาร์ดดิสกค์วามจุไม่นอ้ยกวา่ 500 กิกะไบต ์ 
 - หน่วยความจ า (RAM) ไม่นอ้ยกวา่ 4.0 กิกะไบต ์

1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลูกข่าย (Client) 
- ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง 2.0 เมกกะเฮิร์ต  
- ฮาร์ดดิสกค์วามจุ 500 กิกะไบต ์ 
- หน่วยความจ า (RAM) 2.0 กิกะไบต ์

1.3) กลอ้งถ่ายรูป 
1.4) กลอ้งวดิีโอ 
1.5) อุปกรณ์บนัทึกเสียง 
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2) ซอฟตแ์วร์ 
2.1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวส์ 7 (Microsoft Windows7) 
2.2) โปรแกรม AppServ 2.5.10 ส าหรับ วนิโดวส์ ประกอบดว้ย  

2.2.1) Apache Web Server Version 2.2.8 
2.2.2) PHP Script Language Version 5.2.6 
2.2.3) MySQL Database Version 5.0.51b 
2.2.4) phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 

2.3) โปรแกรมจูมลา 2.5  

3) แบบสอบถาม โดยจ าแนกเป็น 2 ชุด คือ 
3.1) แบบสอบถามความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ความตอ้งการในการถ่ายทอด

ความรู้ รูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ และ ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ของ
การพฒันาระบบจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนดารา
วิทยาลัย เชียงใหม่ ส าหรับคณะครูจ านวน 140 คน โดยในแบบสอบถามจะ
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ ช่วงอาย ุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้น อายกุารท างาน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ความตอ้งการความรู้ในแต่ละหวัขอ้ความรู้ ความตอ้งการรูปแบบใน
การถ่ายทอดความรู้ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น ต่อการจัดการความ รู้ส าห รับงานสอนของค รู
ประถมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ ความเขา้ใจเร่ืองของ
การจดัการความรู้ และ ขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ 

3.2) แบบสอบถามส าหรับประเมินผลระบบจดัการความรู้และประเมินความคาดหวงั
 ของผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  
ตอนท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันความรู้ไป

ใชใ้นการท างาน 
ตอนท่ี 2  ประเมินความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based)  



 

50 
 

3.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ธวชัชัย งามสันติวงศ์ (2548) การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นจะรวบรวมแบบสอบถามจากประชากร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั มาท าการวเิคราะห์ โดยจะใชโ้ปรแกรม SPSS for windows เป็นเคร่ืองมือ
ใชว้เิคราะห์สถิติไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยในแบบสอบถามแต่
ละชุดจะมีการใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑ์ ดงัน้ี  

1) เกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ ความ
ตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เพื่อประเมินรูปแบบและ
ความตอ้งการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา  โ ร ง เ รี ย น ด า ร า
วิทยาลยั เชียงใหม่ การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การหาค่าความถ่ีและร้อยละ โดยจะจ าแนก
ระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
เห็นดว้ย มากท่ีสุด   5 
เห็นดว้ย มาก    4 
เห็นดว้ย ปานกลาง   3 
เห็นดว้ย นอ้ย    2 
เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด   1 

2) เกณฑ์ในการใหค้ะแนนของแบบสอบถาม การประเมินประสิทธิภาพความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การแบ่งปัน และประเมินความคาดหวงัของผูใ้ช้ระบบ (Knowledge Based) โดยจะ
จ าแนกระดบัคะแนนตามรูปแบบทางสถิติแบบเรียงล าดบัขั้นอย่างสม ่าเสมอ (Interval) 
ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
เห็นดว้ย มากท่ีสุด   5 
เห็นดว้ย มาก    4 
เห็นดว้ย ปานกลาง   3 
เห็นดว้ย นอ้ย    2 
เห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด   1 
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  มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลีย่ดังนี้  ความหมาย 
  4.50 – 5.00       เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49       เห็นดว้ยมาก 
  2.50 – 3.49       เห็นดว้ยปานกลาง 
  1.50 – 2.49       เห็นดว้ยนอ้ย 
  1.00 – 1.49       เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

3.4 การรายงานผลการศึกษา 

การเขียนรายงานผลการศึกษาและการจดัพิมพรู์ปเล่มพร้อมน าเสนอ ประกอบดว้ย  
บทท่ี 1  บทน า กล่าวถึงหลกัการ เหตุผล และวตัถุประสงค์ ท่ีผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาในเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับงานสอนของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่  

บทท่ี 2  ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท่ีผูศึ้กษาได้ท าการค้นควา้ และศึกษา
แนวทางท่ีเก่ียวเก่ียวขอ้งมาเป็นขั้นตอนการศึกษา 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา กล่าวถึง ขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนการศึกษา วิธีการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

บทท่ี 4  รายงานผลการศึกษา กล่าวถึง ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาจากหลกัการจดัการความรู้ 
แนวทางการพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
จดัการความรู้ ตามกระบวนการศึกษาทั้ง 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1) การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ท่ีตอ้งการ (Define) 
2) การสร้างองคค์วามรู้ ทุนทางปัญญา หรือการคน้หาใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมี

อยูแ่ลว้ (Create) 
3) การเสาะหาและจดัเก็บความรู้ในองคก์รใหเ้ป็นระบบ (Capture) 
4) การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) 
5) การใชป้ระโยชน์ และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชง้าน (Use) 
6) การประเมินผลระบบการจดัการความรู้ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate)  

บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ และขอ้จ ากดัใน
การศึกษา 


