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บทที ่4 

รายงานผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับงานสอนของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ ในการจดัการความรู้นั้นไดจ้ดัการความรู้ท่ีเหมาะสม
กบัโรงเรียน โดยสอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององคก์ร เพื่อเป็นองค์
ความรู้ให้กบัหน่วยงาน และบุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบังานสอน งานวิชาการ และงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
ครู ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ และ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพฒันา
บุคลากรต่อไป โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้เบ้ืองตน้ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
หนังสือต่างๆ และได้สรุปขั้นตอนการจดัการความรู้ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้คร้ังน้ี
ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

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) 

ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้คร้ังน้ี จะอา้งอิงจากกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ตามขั้นตอน
โดยผลจากการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ทีต้่องการ (Define) 

4.1.1 การศึกษาองค์กร 

 นโยบายด้าน การศึกษา ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 ขอ้ 1 ส่งเสริมให้มีการจดัระบบการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและการ
  เปล่ียนแปลงสังคม 
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 ขอ้ 3 ส่งเสริมพฒันาบุคลากรและอนุศาสกในสถาบนัการศึกษา สังกดัมูลนิธิแห่งสภา
  คริสตจกัรในประเทศไทย 
ปรัชญาการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลยั เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูรั้บ
 ใบอนุญาต ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งคริสตศ์าสนา นิกายโปแตสแตนท ์มุ่งฝึกอบรม และ จดั
 การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ  ากดัเช้ือชาติ ศาสนา และ ฐานะของบุคคล เพื่อพฒันาคนให้
 มีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์
 ด้วยการเป็นพล เมืองดี  มีความ รักชาติ  ศ รัทธาในศาสนา และจงรักภัก ดี ต่อ
 พระมหากษตัริย ์มีมนุษยธรรม มีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบ มีสุขนิสัย และ สุขภาพ
 พลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจ และอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มี
 ศกัยภาพในการปฏิบติังาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตน
 อยา่งพอเพียง และ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีสันติสุข อนัเป็นการจดัการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียน
 มีชีวติท่ีสมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต ์
วสัิยทศัน์โรงเรียน 
 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู ้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มี
 คุณธรรมตามหลกัคริสตศ์าสนา 
วสัิยทศัน์หลกัสูตร 
 โรงเรียนดาราวทิยาลยั เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล จดัการศึกษามุ่งเนน้
 ให้ผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย 
 ความรู้ คุณธรรม อนุรักษ์ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
 ไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
 พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีทกัษะในการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มี
 ความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ 
 และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
 สามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
วสัิยทศัน์ด้านครูผู้สอน 
 ส่งเสริมและพฒันาครูให้มีคุณภาพในการจดัการศึกษา พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
 การศึกษา การจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั พฒันา
 คุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ให้บรรลุเป้าหมายดา้นครูผูส้อน คือ 



 

54 
 

 เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพฒันา
 หลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่ือ นวตักรรม และ
 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล
 นกัเรียน ใหเ้รียนรู้ และพฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
อตัลกัษณ์ของโรงเรียน  

สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า คุณธรรมเยีย่ม 
พนัธกจิ 
 ขอ้ท่ี 3 จดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากลด้วยการพฒันาหลกัสูตร และ การสอนอนุรักษ์
  วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการ การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา และ
  การนิเทศการจดัการศึกษา 
นโยบายของโรงเรียน 

นโยบายท่ี 4 พฒันาการจดัหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล และจดัระบบการเรียนรู้ท่ีเน้น
 ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
นโยบายท่ี 8 ส่งเสริม และพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพในการจดัการศึกษา 
นโยบายท่ี 10 พฒันาระบบการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อคุณภาพการบริหาร 

  จดัการของสถานศึกษา  

4.1.2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้ 

 การจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ได้
ท างานอยูภ่ายใตมู้ลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้
ได้สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 จดัระบบการศึกษาสอดคล้องแผนการศึกษาชาติและการ
เปล่ียนแปลงสังคม วตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ขอ้ 1.มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการศึกษาสังกดั
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นท่ียอมรับของทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 การสร้างและการ
จดัการความรู้ในทุกระดบั และทุกมิติของสังคม ขอ้ 3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทุกระดบั และ
องค์กรท่ีจดัการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่ง
การเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการ
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เรียนการสอนอยา่ง มีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-9.8 คือ ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

 จากนโยบายท่ี 4 พฒันาการจดัหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล และจดัระบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ มีมาตรการการด าเนินการ คือ จดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง จดัรายวชิาและกิจกรรมเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนดั ความสามารถและความสนใจ จดัระบบการนิเทศการสอน และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ นโยบายท่ี 8 ส่งเสริม และพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพในการจดัการศึกษา ได้
สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีมาตรการการด าเนินการ คือ จดัวางตวับุคลากร ให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ วุฒิ หรือ ประสบการณ์ตรงกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ จดัให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้
อย่างหลากหลายเพื่อการพฒันาร่วมกนั ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรประจ าปี 
และ น าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และ นโยบายท่ี 10 พฒันาระบบการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ คือ พฒันา
ระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรการท่ีวางไว ้คือ จดัระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม
การบริหารทุกฝ่าย วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหารของผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง 
และผลจากการประเมินภายนอกจากสมศ.รอบสอง ปี 2553 ดา้นครูผูส้อนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควร
จดัแสดงเผยแพร่ผลงาน นวตักรรมต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จของครู เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากครูสู่
ครู อย่างสม ่าเสมอ ควรมีการสัมมนาครู แลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกช่วงชั้น ในเร่ืองการพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรส่งเสริมการประเมินผลตามสภาพจริงในการจดัการเรียนการ
สอนหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติวชิา 

4.1.3 การคัดเลอืกหัวข้อความรู้ 

 ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมประชุมภายในกบัคณะกรรมการวิชาการระดบัประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
หวัหนา้แผนกประถมศึกษาปีท่ี 1-3 หวัหนา้แผนกประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หวัหนา้ระดบัประถมศึกษา 1-
3 หวักลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้งานกิจการนกัเรียน รวมจ านวน 14 คน เพื่อคดัเลือกหวัขอ้ความรู้ ท่ี
สามารถสนบัสนุนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย อตัลกัษณ์ของโรงเรียน โดยหัวขอ้ความรู้ทั้งหมดเป็น
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ความรู้ท่ีครอบคลุมในดา้นงานสอนของครูระดบัประถมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ และ
เป็นหัวข้อความรู้ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี ดังน้ี 1) การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 2) วิธีสอนและเทคนิคการสอน 3) การวดัผลและการประเมินผล 4) การท าวิจยัในชั้นเรียน 5) 
กระบวนการเรียนรู้ 6) ส่ือการสอน 7) นวตักรรม Dara TBM (Best Practice) จากนั้นผูศึ้กษาไดท้  าการ
ส ารวจความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบท่ีตอ้งการให้ถ่ายทอดความรู้ และ ความเห็นต่อ
การจดัการความรู้ เพื่อให้ทราบความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบโดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ
ผูใ้ช้งานระบบซ่ึงเป็นคณะครูในระดบัประถมศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัการเรียนการสอน จ านวน 140 
คน ผลการส ารวจมีดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ใช้งานระบบ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละ เพศของผูใ้ชง้านระบบ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 21 15.00 
หญิง 119 85.00 
รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.1 อธิบายไดว้า่ผูใ้ชง้านระบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.00 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ15.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละ ช่วงอายผุูใ้ชง้านระบบ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

21-30 ปี 22 15.71 
31-40 ปี 40 28.57 
41-50 ปี 30 21.43 

51 ปีข้ึนไป 48 34.29 
รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.2 สรุปได้ดงัน้ี ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปี ข้ึนไปจ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ถดัมา
คือผูใ้ชง้านระบบท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี มีจ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ส่วนผูใ้ชง้านระบบ
ท่ีอาย ุ21-30 ปี มีจ  านวนผูใ้ชง้านนอ้ยท่ีสุด คือ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูใ้ชง้านระบบ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ป.กศ.สูง 2 1.42 
ป.บณัฑิต(ครู) 9 6.43 
ป.ตรี(ครู 5 ปี) 7 5.00 
ป.ตรี(ครู) 60 42.86 
ป.ตรี 26 18.57 

ป.โท(ครู) 32 22.86 
ป.โท 4 2.86 
รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.3 สรุปไดด้งัน้ี ผูใ้ชง้านระบบมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ครู) เป็นส่วนใหญ่ 
มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท (ครู) มีจ  านวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 ผูใ้ช้งานระบบ มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 
วุฒิการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพครู จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43 วุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ครู 5 ปี) 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ระดบัการปริญญาโท 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 และวุฒิ
การศึกษาระดบัป.กศ.สูง จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละอายกุารท างานของผูใ้ชง้านระบบ 
อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
0-5 ปี 12 8.57 

6-10 ปี 28 20.00 
11-15 ปี 24 17.14 
16-20 ปี 17 12.14 
21-25 ปี 11 7.86 
26-30 ปี 24 17.14 

31 ปี ข้ึนไป 24 17.14 
รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.4 สรุปไดด้งัน้ี ผูใ้ชง้านระบบส่วนใหญ่มีระยะเวลาของอายงุาน 6-10 ปี มี จ  านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ อายงุาน 11-15 ปี 26-30 ปี และ31 ปีข้ึนไป มีจ านวนเท่ากนั คือ 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ถดัมาผูใ้ช้งานระบบท่ีมีอายุงาน 16-20 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.14 ถดัมาคือ ผูใ้ช้งานระบบท่ีมีอายุงาน 0–5 ปี มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 และผูใ้ช้งาน 
ระบบท่ีมีอายงุาน 21-25 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ7.86 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละผูใ้ชง้านระบบของครูในกลุ่มสาระ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 26 18.57 
ภาษาต่างประเทศ 22 15.71 
คณิตศาสตร์ 22 15.71 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 13 9.29 
วทิยาศาสตร์ 12 8.57 

สุขศึกษาและ พลศึกษา 8 5.71 
การงานอาชีพฯ 10 7.14 

ศิลปะ 10 7.14 
พฒันาผูเ้รียน 17 12.14 

รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.5 สรุปไดว้า่ผูใ้ชร้ะบบส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 26 คิดเป็น
ร้อยละ 18.57 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ มีจ านวนเท่ากนั คือ 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.71 ถดัมาคือกลุ่มงานพฒันาผูเ้รียนมีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14 กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ มีจ านวนเท่ากนัคือ 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 
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ตอนที ่2 ความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 

ตารางท่ี 4.6 ความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ 

หัวข้อความรู้ 
ความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ 

จ านวนคน   เปอร์เซ็นต์ 
1.การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 26 18.57 % 
2.วธีิสอนและเทคนิคการสอน 18 12.86 % 
3.การวดัผลและการประเมินผล 19 13.57 % 
4.การท าวจิยัในชั้นเรียน 20 14.29 % 
5.กระบวนการเรียนรู้  22 15.71 % 
6.ส่ือการสอน 14 10.00 % 
7.นวตักรรม Dara TBM  21 15.00 % 

รวม 140 100 

 จากตารางท่ี 4.6 สามารถสรุปไดด้งัน้ี หวัขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการให้มีการถ่ายทอดความรู้มากท่ีสุด
คือ การจดัท าแผนการเรียนรู้ มีผูต้อบจ านวน 26 คนคิดเป็น 18.57% รองลงมา คือ กระบวนการเรียนรู้ 
มีผูต้อบจ านวน 22 คน คิดเป็น 15.71% อนัดบัสาม คือ นวตักรรม Dara TBM มีผูต้อบจ านวน 21 คน 
คิดเป็น 15.00% อนัดบัส่ีคือ การท าวิจยัในชั้นเรียน มีผูต้อบจ านวน 20 คน คิดเป็น 14.29% อนัดบัห้า 
คือ การวดัผลและการประเมินผล มีผูต้อบจ านวน 19 คน คิดเป็น 13.57% อนัดบัหก คือ วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน มีผูต้อบจ านวน 18 คน คิดเป็น 12.86% และอนัดบัสุดทา้ยคือ ส่ือการสอน มีผูต้อบ
จ านวน 14 คน คิดเป็น 10.00% 
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ตารางท่ี 4.7 ความตอ้งการรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 

หัวข้อความรู้ 

ความต้องการรูปแบบการถ่ายทอดความรู้  
(จ านวน / เปอร์เซ็นต์) 

ไม่ต้องการ 
อบรม 
สัมมนา 

เอกสาร
คู่มือ 

เวบ็ไซต์ 
ส่ือ

มัลติมีเดีย 
1.การจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้  

51 45 30 12 2 
36.43% 32.14% 21.43% 8.57% 1.43% 

2.วธีิสอนและเทคนิคการ
สอน  

68 40 21 9 2 
48.57% 28.57% 15.00% 6.43% 1.43% 

3.การวดัผลและการ
ประเมินผล  

81 33 21 4 1 
57.86% 23.57% 15.00% 2.86% 0.71% 

4.การท าวจิยัในชั้นเรียน  67 47 23 3 0 
47.86% 33.57% 16.43% 2.14% 0.00% 

5.กระบวนการเรียนรู้  51 42 28 17 2 
36.43% 30.00% 20.00% 12.14% 1.43% 

6.ส่ือการสอน  79 35 23 3 0 
56.43% 25.00% 16.43% 2.14% 0.00% 

7.นวตักรรม Dara TBM 
(Best Practice) 

84 33 18 5 0 
60.00% 23.57% 12.86% 3.57% 0.00% 

 จากตารางท่ี 4.7 สรุปไดด้งัน้ี 

1) ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ หัวขอ้เร่ือง การ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 51 คน คิดเป็น 
36.43% รองลงมา คือ รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 45 คน คิดเป็น 32.14% และ
อนัดบัสาม คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 30 คน คิดเป็น 21.43% 

2) ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อเร่ือง วิธี
สอนและเทคนิคการสอน ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 68 คน คิดเป็น 
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48.57% รองลงมาคือ รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 40 คน คิดเป็น 28.57% และ
อนัดบัสาม คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 21 คน คิดเป็น 15.00% 

3) ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ หัวขอ้เร่ือง การ
วดัผลและการประเมินผล ในรูปแบบการอบรม สัมมนา  จ านวน 81 คน คิดเป็น 
57.86% รองลงมาคือ รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 33 คน คิดเป็น 23.57% และ
อนัดบัสาม คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 21 คน คิดเป็น 15.00% 

4) ผูใ้ชง้านระบบส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ หวัขอ้เร่ือง การท า
วิจยัในชั้นเรียน ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 67 คน คิดเป็น 47.86% 
รองลงมาคือ รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 47 คน คิดเป็น 33.57% และอนัดบัสาม
คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 23 คน คิดเป็น 16.43% 

5) ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้  หัวข้อเร่ือง 
กระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 51 คน คิดเป็น 36.43% 
รองลงมาคือรูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 42 คน คิดเป็น 30.00% และอนัดบัสาม 
คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 28 คน คิดเป็น 20.00% 

6) ผูใ้ชง้านระบบส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้ หวัขอ้เร่ือง ส่ือการ
สอน ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 79 คน คิดเป็น 56.43% รองลงมาคือ
รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 35 คน คิดเป็น 25.00% และอนัดบัสามคือรูปแบบ
ของเวบ็ไซต ์จ านวน 23 คน คิดเป็น 16.43% 

7) ผูใ้ช้งานระบบส่วนใหญ่มีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้  หัวข้อเร่ือง 
นวตักรรม Dara TBM (Best Practice) ในรูปแบบการอบรม สัมมนา จ านวน 84 
คน คิดเป็น 60.00% รองลงมาคือ รูปแบบเอกสาร คู่มือ จ  านวน 33 คน คิดเป็น
23.57% และอนัดบัสาม คือ รูปแบบของเวบ็ไซต ์จ านวน 18 คน คิดเป็น 12.86% 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ตารางท่ี 4.8 ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การจดัการความรู้เป็นการยกระดบั
ความรู้ทั้งองคก์ร 

104 29 6 1 0 
74.29% 20.71% 4.29% 0.71% 0.00% 

การจดัการความรู้เป็นการน าความรู้ท่ีมี
ในองคก์รมาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ร 

107 24 7 2 0 

76.43% 17.14% 5.00% 1.43% 0.00% 

การจดัการความรู้เป็นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรและเพิ่มขีด
ความสามารถขององคก์ร 

80 53 7 0 0 
57.14% 37.86% 5.00% 0.00% 0.00% 

การจดัการความรู้ช่วยใหเ้กิดเรียนรู้และ
พฒันาบุคลากรใหส้ามารถต่อยอด
ความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

107 28 5 0 0 

76.43% 20.00% 3.57% 0.00% 0.00% 

การจดัการความรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

84 32 22 2 0 
60.00% 22.86% 15.71% 1.43% 0.00% 

การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือช่วยดึง
ความรู้ในตวับุคคลออกมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

109 25 6 0 0 

77.86% 17.86% 4.29% 0.00% 0.00% 

การจดัการความรู้เป็นส่ิงท่ีช่วยใหง้าน
บรรลุตามเป้าหมายขององคก์รท่ีวางไว ้

101 30 9 0 0 
72.14% 21.43% 6.43% 0.00% 0.00% 

การจดัการความรู้ช่วยลดการท าผดิ
ซ ้ าซากหรือลดความซ ้ าซอ้น ในการ
ท างาน 

95 25 18 2 0 
67.86% 17.86% 12.86% 1.43% 0.00% 
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 จากตารางท่ี 4.8 สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ ในระดบั 
มากท่ีสุดทุกดา้น เน่ืองจากมีความตระหนักเก่ียวกบัการจดัการความรู้ และ เห็นถึงการพฒันาระบบ
จดัการความรู้ท่ีสามารถจะช่วยพฒันาองค์กร และ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี
มากกว่าเดิม ลดเวลาท างาน และการท าผิดซ ้ าซาก ท าให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ท่ีทดัเทียมกนั และ
สามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

 จากการตอบแบบสอบถามความตอ้งการในการถ่ายทอดความรู้และรูปแบบในการถ่ายทอด
ความรู้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 จดัระบบการศึกษาสอดคลอ้งแผนการศึกษา
ชาติและการเปล่ียนแปลงสังคม วตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 1.มาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา สังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นท่ี
ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ตรงกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ตวั
บ่งช้ีท่ี 3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดับ และทุกมิติของสังคม ขอ้ 3.3.1 ครอบครัว 
ชุมชน องคก์ร ทุกระดบั และองคก์รท่ีจดัการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-
9.8 คือ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สัมพนัธ์กบัพนัธกิจของ
โรงเรียน คือ จดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากลดว้ยการพฒันาหลกัสูตร และ การสอนอนุรักษ ์วฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการ การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา และ การนิเทศการจดัการศึกษา และ
สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ด้านครูผูส้อนของโรงเรียน คือ มีทกัษะในวิชาชีพ สามารถพฒันาหลกัสูตร 
และ กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เหมาะสมกบันกัเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล นกัเรียน ให้เรียนรู้ และพฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ 
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4.2 การสร้างทุนปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากส่ิงทีม่ีอยู่แล้ว (Create) 

4.2.1 การคัดเลอืกบุคคลทีม่ีความสามารถส าหรับเป็นผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ 

 จากหวัขอ้ความรู้ท่ีไดค้ดัเลือก และแบบสอบถามความตอ้งการการถ่ายทอดความรู้ และรูปแบบ
การถ่ายทอดความรู้ ไดค้น้พบทุนทางปัญญาซ่ึงมีอยู่ในองค์กรนัน่คือ บุคลากรในองค์กรเอง และอีก
ส่วนเป็นบุคลากรจากภายนอกซ่ึงเชิญมาเป็นวิทยากรอบรม สัมมนา ในหัวขอ้ต่างๆ ในการคดัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการถ่ายทอดความรู้นั้น เป็นครูผูส้อนภายในโรงเรียนท่ีมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานต่างๆ นอกโรงเรียน มีการพฒันาการสอนของตนเองอยู่
เสมอ และมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรอบรม สัมมนา หรือบรรยายตามสถานท่ีต่างๆ ความรู้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญมีเป็นความรู้เฉพาะตวัท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การท างาน การเรียนรู้ การสอน 
การแกปั้ญหาจากการสอน อีกทั้งเป็นงานสอนท่ีท าประจ าอยูทุ่กวนั ท าให้มีความช านาญในระดบัท่ี
สามารถแบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเต็มใจและเห็นประโยชน์ของการจดัการ
ความรู้ท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการสอน ก่อให้เกิดการประยุกต์และต่อยอดความรู้ รวมถึงการ
ถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน หรือบุคคลอ่ืนๆ ได ้ทั้งน้ีก็เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานสอน พนัธกิจ
ขององคก์ร และ สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหวัขอ้ความรู้  

หัวข้อความรู้ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ / กลุ่มงาน 
1.การจดัท า 
แผนการจดัการเรียนรู้  

นางยพุิน ชยัราชา หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย ป.1-6 

ภาษาไทย 

นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ป.1-6 

วทิยาศาสตร์ 

2.วธีิสอนและเทคนิคการ
สอน  

นางสุนนัทา แดงเรือน ครูผูส้อน ภาษาไทย 
นางรววิรรณ ทองศรีแกว้ ครูผูส้อน วทิยาศาสตร์ 

3.การวดัผลและการ
ประเมินผล 

นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ป.1-6 

วทิยาศาสตร์ 

นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั งานวจิยั 
4.การท าวจิยัในชั้นเรียน นางอนงค ์อินตาพรหม หวัหนา้งานวจิยั งานวจิยั 

5.กระบวนการเรียนรู้ นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM งาน TBM 

นางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสานงาน 
TBM 

งานแนะแนว 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหวัขอ้ความรู้ (ต่อ) 

หัวข้อความรู้ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ / กลุ่มงาน 
6.ส่ือการสอน นางนริสรา ญานะ ครูผูส้อน ครูแกน

น า 
คณิตศาสตร์ 

นางสาวกรกนัยา พิมพา ครูผูส้อน ครูแกน
น า 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

7.นวตักรรม Dara TBM 
(Best Practice) 

นางกรุณา พนูลาภยศ ผูป้ระสานงาน 
TBM 

วทิยาศาสตร์ และ
งาน TBM 

นางศุกลรัตน์ เลรามญั ผูป้ระสานงาน 
TBM 

งานแนะแนว 

นางมาลินี คุปตรัตน์ หวัหนา้งาน TBM งาน TBM 
 

4.2.2 การค้นหาเปรียบเทียบความรู้ในองค์กร 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหวัขอ้ความรู้นั้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัประถมศึกษา และ ในโรงเรียน มีความรู้จากหนา้ท่ีงานรับผิดชอบและเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานดา้น
การสอนโดยตรง มีการพฒันาตวัเองอย่างสม ่าเสมอ ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรภายนอกไดรั้บมอบหมาย
จากทางโรงเรียนให้เขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนร่วมการแลกเปล่ียนความรู้จากในองค์กร
และหน่วยงานภายนอกองคก์รเป็นประจ า สม ่าเสมอ และจากประสบการณ์การท างานประจ า ท าให้มี
ทกัษะและความช านาญในดา้นนั้นเป็นอยา่งดี และบางหัวขอ้ตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกองคก์ร
มาใหค้วามรู้ในโอกาสต่อๆไป 

4.3 การเสาะหา และจัดเกบ็ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ (Capture) 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดท้  าการคดัเลือก มีลกัษณะเป็นผูท่ี้อธิบาย และถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นผูป้ฏิบติังานในดา้นการสอน มีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ หรือหน่วยงาน
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ภายนอกอยูเ่ป็นประจ า ดงันั้นการจบัความรู้ไดเ้ลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) และเลือกใชเ้คร่ืองมือใน
การจบัความรู้คร้ังน้ี คือ การประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองความรู้ Common KADS และการวิเคราะห์ความรู้ 
(Knowledge Analysis) ได้ท าการวิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับจากผู ้เช่ียวชาญ จากการจดบันทึก การ
สัมภาษณ์ โดยจะท าการแยกประเด็นของการจบัความรู้แต่ละหวัขอ้ใหช้ดัเจน และบางหวัขอ้ความรู้ได้
ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้เพื่อท าการจดัเก็บความรู้ของครูผูส้อนท่ีมีผลงานเด่นเร่ืองของ
กระบวนการเรียนการสอนในลกัษณะของ เร่ืองเล่าเร้าพลงั (Springboard storytelling) และการบนัทึก
วดีิโอเพื่อเป็นองคค์วามรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจ 

4.3.1 การจับความรู้ วเิคราะห์ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ ของหัวข้อความรู้ทีค่ัดเลือก 

 เน่ืองจากหัวขอ้ความรู้ทั้งหมดเป็นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและตอ้งท าเป็นประจ า รวมทั้ง
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการสอน ประกอบด้วยปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลลพัธ์ (Output) ของการด าเนินงาน การจบัความรู้จึงไดป้ระยุกต์ใช้แบบจ าลองพฤติกรรมการคิด 
Input / Process / Output ท่ีค  านึงถึงการคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ชุด คือ ล้ินชกัความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตอ้งคิด
ก่อนการท างาน ล้ินชักความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นต้องคิดระหว่างการท างาน และล้ินชักความรู้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญคิดหลงัการท างาน มาเป็นกรอบการจบัความรู้คร้ังน้ี 
 ผลจากการจับความรู้ โดยการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญในแต่ละหัวข้อความรู้ มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี  

1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์นางยุพิน ชยัราชา หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องพกัครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ประถมศึกษา และนางจันทร์นภา ลือชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ป.1-6 ณ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ประถมศึกษา 

2) วิธีสอนและเทคนิคการสอน โดยการสัมภาษณ์นางสุนันทา แดงเรือน ครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องพกัครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 
นางรววิรรณ ทองศรีแกว้ ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ ณ หอ้งพกัครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
ประถมศึกษา 
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3) การวดัผลและการประเมินผล โดยการสัมภาษณ์นางจนัทร์นภา ลือชา หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ป.1-6 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2554  ณ ห้องพกัครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา สัมภาษณ์นางอนงค์ อินตาพรหม หัวหน้างานวิจยัโรงเรียน 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ หอ้งงานวจิยัโรงเรียน 

4) การท าวิจัยในชั้นเรียน  โดยการสัมภาษณ์นางอนงค์ อินตาพรหม หัวหน้างานวิจัย
โรงเรียน เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ หอ้งงานวจิยัโรงเรียน 

5) กระบวนการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์นางมาลินี คุปตรัตน์ หัวหนา้งาน TBM และ นาง
ศุกลรัตน์ เลรามญั ครูผูส้อนและผูป้ระสานงาน TBM เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ 
หอ้งศูนย ์TBM 

6) ส่ือการสอน โดยการสัมภาษณ์นางนริสรา ญานะ ครูผูส้อนและครูแกนน า  เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องพกัครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา และนางสาว     
กรกันยา พิมพา ครูผู ้สอนวิชาภาษาจีน ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ประถมศึกษา 

7) นวตักรรม Dara TBM (Best Practice) โดยการสัมภาษณ์นางมาลินี คุปตรัตน์ หัวหน้า
งาน TBM นางศุกลรัตน์ เลรามญั ครูผูส้อนและผูป้ระสานงาน TBM และนางกรุณา พูน
ลาภยศ ครูผูส้อน และ ผูป้ระสานงาน TBM เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องศูนย ์
TBM 

จากการจบัความรู้ดงักล่าว ผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปวาระการสัมภาษณ์ของหวัขอ้ความรู้ในแต่ละ
คร้ังออกมาเป็นประเด็นต่างๆ และสร้างเป็นแผนท่ีความรู้ ระดบัภารกิจ (Task Knowledge) ของ
ระบบจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ มี
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.1 
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T01

                      
T02

                       
T03

                      
T04

                 
T05

          
T06

         Dara TBM
T07  

ภาพท่ี 4.1 แผนภาพการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครู ประถมศึกษา 
โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่  ระดบัภารกิจ (Task Knowledge) 

จากนั้นผูศึ้กษาได้ท าการจบัความรู้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและการทบทวนความรู้จาก
เอกสาร แลว้ไดน้ ามาสร้างแบบจ าลองความรู้ และแผนท่ีความรู้ ทั้งในระดบังานภารกิจ (Task) 
ระดับการคิด (Inference) และ ระดับส่ิงท่ีคิด (Domain) ซ่ึงแบ่งแยกตามหมวดหมู่ความรู้ได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
 แผนท่ีความรู้ ระดบังานภารกิจยอ่ย (Sub Task) 

                             
T01

                 
T011

            
T012

    
     

    
      

 

                    

 
ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีความรู้ ระดบังานภารกิจยอ่ย (Sub Task) T01 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T011 วเิคราะห์หลกัสูตร 

                 
T011

Tacit Knowledge

            

II111

Tacit Knowledge
                 

II112

Tacit Knowledge
          /        

IP113

Tacit Knowledge
       
IO114

  
   
  
   

      
    

                    

 
ภาพท่ี 4.3 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T011 วเิคราะห์หลกัสูตร 

แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T011 วิเคราะห์หลกัสูตร 

 

 
Tacit Knowledge

            

II111

                                                    
                                          

 
ภาพท่ี 4.4 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II111 วตัถุประสงค ์
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Tacit Knowledge
                 

II112

                                  
 . . 2551

   
    
   
   

                           

     
     

   

                                              

           

             

                 

             

 
ภาพท่ี 4.5 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II112 วเิคราะห์หลกัสูตร 

 

     
  

                            
                 

                                      
        

       

Tacit Knowledge
          /        

IP113
                                        

 
ภาพท่ี 4.6 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP113 กระบวนการ / วธีิการ 
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Tacit Knowledge
       
IO114

   

                 

                                          

   

 
ภาพท่ี 4.7 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO114 ผลลพัธ์ 

แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T012 การจดัท าแผน 
 

            
T012

Tacit Knowledge

            

II121

Tacit Knowledge
               

IP122

Tacit Knowledge
       
IO123

   
   
    

          

          

 
ภาพท่ี 4.8 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T012 การจดัท าแผน 
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แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T012 การจดัท าแผน 
 

      
  

                                   

        
                                

         

Tacit Knowledge

            

II121

         

           

  
  
  

      

 
ภาพท่ี 4.9 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II121 วตัถุประสงค ์

Tacit Knowledge
               

IP122

          

    
    
   
            

     
     

   

           

          
   

                  
             

               

             

                   

             

                              
       

                               
       

    
   

       

            

       

      

         
 

                    

3P Teaching 
Model 

5 STEP       
       

 
ภาพท่ี 4.10 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP122 วธีิการเขียนแผน 
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Tacit Knowledge
       
IO123

                        
         

                            

                                
               

 
ภาพท่ี 4.11 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO123 ผลลพัธ์ 

2) วธีิสอนและเทคนิคการสอน 
 แผนท่ีความรู้ ระดบังานภารกิจยอ่ย (Sub Task)  
 

                      
T02

       
T021

            
T022

            
T023

    
     

    
      

 

                    
                    

 
ภาพท่ี 4.12 แผนท่ีความรู้ ระดบังานภารกิจยอ่ย (Sub Task) T02 วธีิสอนและเทคนิคการสอน 
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 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T021 วธีิสอน 
 

       
T021

Tacit Knowledge

            

II211

Tacit Knowledge
                

II212

Tacit Knowledge
          /        

IP213

Tacit Knowledge
       
IO214

   
   
    

       
   

                    

 
ภาพท่ี 4.13 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T021 วธีิสอน 

แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T021 วิธีสอน 

Tacit Knowledge

            

II211

     
   

                                                       
                          

                                            

        

 
ภาพท่ี 4.14 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II211 วตัถุประสงค ์
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Tacit Knowledge
                

II212

                       

    
    
   
  

                      

     
     

   

                                          

                       

             

                          

             

         

     

     

      

      

            
    

   

   
   
   

   

  
 

 
ภาพท่ี 4.15 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II212 แนวคิดท่ีจ าเป็น 

 

     
  

                                

                                      
                          

       

Tacit Knowledge
          /        

IP213

 
ภาพท่ี 4.16 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP213 กระบวนการ / วิธีการ 
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Tacit Knowledge
       
IO214

   

                                   

                                        
          

   

                                  
           

 
ภาพท่ี 4.17 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO214 ผลลพัธ์ 

แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T022 รูปแบบการสอน 
 

            
T022

Tacit Knowledge

            

II221

Tacit Knowledge
                  

IP222

Tacit Knowledge
       
IO023

   
   
    

          
          

 
ภาพท่ี 4.18 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T022 รูปแบบการสอน 
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แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T022 รูปแบบการสอน 
 

Tacit Knowledge

            

II221

     
   

                                                        
                                    /          

                                     

                                           
       

        

 
ภาพท่ี 4.19 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II221 วตัถุประสงค ์

 

Tacit Knowledge
                  

IP222

                                 

    
   
   
  

                                

    
   
   
  

                             
                 

              

            

           

            

 
ภาพท่ี 4.20 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP222 ลกัษณะรูปแบบการสอน 
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Tacit Knowledge
       
IO223

   
      

                                    
                          

                                   
           

         

 
ภาพท่ี 4.21 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO223 ผลลพัธ์ 

แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T023 เทคนิคการสอน 
 

            
T023

Tacit Knowledge

            

II231

Tacit Knowledge
                

II232

Tacit Knowledge
          /        

IP233

Tacit Knowledge
       
IO234

   
   
    

       
   

                    

 
ภาพท่ี 4.22 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T023 เทคนิคการสอน 
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แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T023 เทคนิคการสอน 
 

Tacit Knowledge

            

II231

        
                                                   
                                                     

                                   

 
ภาพท่ี 4.23 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II231 วตัถุประสงค ์

Tacit Knowledge
                

II232

                               

    
   

                            

       

 
ภาพท่ี 4.24 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II232 แนวคิดท่ีจ าเป็น 

 

     
  

                              
            

                                  
                            

       

Tacit Knowledge
          /        

IP233

 
ภาพท่ี 4.25 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP233 กระบวนการ / วิธีการ 
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Tacit Knowledge
       
IO234

   

                                     
           

                                      
        

   

                                    
        

   

 
ภาพท่ี 4.26 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO234 ผลลพัธ์ 

3) การวดัผลและประเมินผล 
 แผน ท่ี ค วาม รู้  ระดับ ก าร คิด  (Inference Knowledge) T03 ก ารวัด ผลและ
 ประเมินผล 

                    
T03

Tacit Knowledge

            

II031

Tacit Knowledge
                             

           
IP032

Tacit Knowledge
                              

IP033

Tacit Knowledge
                                 

IP034

  
  
  
   
 

   
   
    

          
          

Tacit Knowledge
                    

IO035

          

 
ภาพท่ี 4.27 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T03 การวดัผลและประเมินผล 
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 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T03 การวดัผลและประเมินผล 

Tacit Knowledge

            

II031

     
   

                                               
                                              

    

                                               
                                                

               

        

 
ภาพท่ี 4.28 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II031 วตัถุประสงค ์

 
Tacit Knowledge

                             
           

IP032
         

                                                     
                                              

 
ภาพท่ี 4.29 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) 

IP032 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

Tacit Knowledge
                              

I033

                                                  
                                                    

 
ภาพท่ี 4.30 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) 

IP033 วธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้ 
 

Tacit Knowledge
                                 

IP034

                                                  
                                 

                        
        

                       
        

 
ภาพท่ี 4.31 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) 

IP034 เคร่ืองมือวดัประเมินผลการเรียนรู้ 
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Tacit Knowledge
            

IO035

                      

   
   
   
                     

   
    

     

                       
            

                            

            

                           

            

                      

            

 
ภาพท่ี 4.32 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO035 ผลการประเมิน 

4) การท าวจิยัในชั้นเรียน 
 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T04 การท าวจิยัในชั้นเรียน 
 

                      
T04

Tacit Knowledge

            

II041

Tacit Knowledge
        /          

IP042

Tacit Knowledge
       
IO043

   
   
    

          
          

 
ภาพท่ี 4.33 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T04 การท าวจิยัในชั้นเรียน 
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 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T04 การท าวจิยัในชั้นเรียน 

Tacit Knowledge

            

II041

     

                             

                                       

                               

     

 
ภาพท่ี 4.34 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II041 วตัถุประสงค ์

 

Tacit Knowledge
        /          

IP042

            

           

                 

         

         

        

     
  

       
       

                  

                  
         

       

       

                /              
        

                    

 
ภาพท่ี 4.35 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP042 วธีิการ / กระบวนการ 
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Tacit Knowledge
       
IO043

                        
           

                        
                               

 
ภาพท่ี 4.36 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO043 ผลลพัธ์ 

5) กระบวนการเรียนรู้ 
 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T05 กระบวนการเรียนรู้ 
 

                 
T05

Tacit Knowledge

            

II051

Tacit Knowledge
        /          

IP052

Tacit Knowledge
       
IO053

   
   
    

          
          

 
ภาพท่ี 4.37 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T05 กระบวนการเรียนรู้ 

แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T05 กระบวนการเรียนรู้ 

Tacit Knowledge

            

II051

                                               
                                                   

           
     

 
ภาพท่ี 4.38 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II051 วตัถุประสงค ์
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Tacit Knowledge
        /          

IP052

                        

   
   
   

              
             

                  
       

                   
         

                

         
           

                 

               
      

              

                           
         

                        
                    

       

       

 
ภาพท่ี 4.39 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP052 วธีิการ / กระบวนการ 

 

Tacit Knowledge
       
IO053

                      
            

                         
                     

   
      

   

 
ภาพท่ี 4.40 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO053 ผลลพัธ์ 
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6) ส่ือการสอน 
 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T06 ส่ือการสอน 
 

          
T06

Tacit Knowledge

                    

II061

Tacit Knowledge
                    

IP062

Tacit Knowledge
                     

IO063

   
   
    

          
          

 
ภาพท่ี 4.41 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T06 ส่ือการสอน 

 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T06 ส่ือการสอน 
 

Tacit Knowledge

                    

II061

         

     
  
 

                 

                

        

                     
                       
                 

                 
                        

  

                         
            

                              
                             
                     

                

                  

                     
         

 
ภาพท่ี 4.42 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II061 เง่ือนไขการสร้างส่ือ 
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Tacit Knowledge
                    

IP062

     
  

                                
                          

                                    
                       

                  /         

       

 
ภาพท่ี 4.43 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP062 วธีิการใชส่ื้อการสอน 

 

Tacit Knowledge
                     

IO063

  
   
  

                       

                            
                    

     
  

                            
                      

       

                       
        

       

 
ภาพท่ี 4.44 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO063 ผลลพัธ์ 
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7) นวตักรรม Dara TBM 
 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T07 นวตักรรม Dara TBM 
 

         Dara TBM
T07

Tacit Knowledge

            

II071

Tacit Knowledge
                Dara TBM

IP072

Tacit Knowledge
                   

IO073

   
   
    

          
          

 
ภาพท่ี 4.45 แผนท่ีความรู้ ระดบัการคิด (Inference Knowledge) T07 นวตักรรม Dara TBM 

 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) T07 นวตักรรม Dara TBM 

Tacit Knowledge

            

II071

     

                                          
                                        
                                     

                        

                                            
                                         

                             

     

                              
                           

            

     

                                           
                             12        
          Teaching with the Brain in Mind

     

 
ภาพท่ี 4.46 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) II071 วตัถุประสงค ์
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Tacit Knowledge
                Dara TBM

IP072

                  

   
   
 

               

          

        

                 

              

                   

               
         

          

     
  

     
  

       

       
       
                     

                             
               

                                   
                             

            

                                                    
                                             

                                           
                                

                                            
                                    
                             

                                
                        

                                  
                                 MQ 

EQ IQ SQ AQ

                                
                                        

       

                                            
                                             

                

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
ภาพท่ี 4.47 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IP072 กุญแจสู่หลกัการ Dara TBM 

 

Tacit Knowledge
                   

IO073

   
    

                                   
                    

                                       
                                  

                                            
                                      
                                        

             

       

 
ภาพท่ี 4.48 แผนท่ีความรู้ ระดบัส่ิงท่ีคิด (Domain Knowledge) IO073 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีระยะเวลาท่ีจ ากัด ในการจดัเก็บองค์ความรู้นั้น ไม่สามารถ
จดัเก็บไดค้รบทุกหวัขอ้ความรู้ โดยในการจดัเก็บองคค์วามรู้ไดจ้ดัเก็บตามความส าคญัของงาน
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครู ระดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ ตามท่ีสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหวัขอ้ความรู้ 

4.4 การแบ่งปัน แลกเปลีย่น เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) 

4.4.1 การจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ 

 จากการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแผนท่ีความรู้นั้น ไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเชิงลึก เพื่อ
สอบถามถึงความตอ้งการ ปัญหาต่างๆ ท่ีไดพ้บจากการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะไดน้ ามาเป็นหวัขอ้ใน
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส าหรับแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ และ
จดัความส าคญัของปัญหาให้สอดคลอ้งกบัแผนท่ีความรู้ และผูศึ้กษาไดท้  าการจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบการจดัการความรู้เพื่อให้ผูใ้ช้งานไดใ้ชง้านและเขา้ใจ
ในการท างานของระบบดว้ย โดยไดมี้การก าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ ตาม
หวัขอ้ความรู้ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.10 การก าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ 
หัวข้อความรู้ กจิกรรมการแลกเปลีย่นความรู้ ความเช่ือมโยงกบัแผนทีค่วามรู้ 

การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ของครูดารา
วทิยาลยัใส่ใจอาเซียน อยูอ่ยา่ง
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย 
วนัท่ี 18-19 ต.ค.2556 

จากวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของ
ครู ท าใหค้รูผูส้อนมีความ
เช่ียวชาญในการจดัท าแผนทั้ง
แผนรายหน่วย และแผนราย
คาบ เป็นแนวทางในการท า
แผนการสอนของครู และเป็น
ครูมือส าหรับครูผูส้อน โดยใช้
การเขียนแบบ 3P Teaching 
Model และ 5 STEP 
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ตารางท่ี 4.10 การก าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ (ต่อ) 
หัวข้อความรู้ กจิกรรมการแลกเปลีย่นความรู้ ความเช่ือมโยงกบัแผนทีค่วามรู้ 

วธีิสอนและเทคนิคการสอน การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
และการพฒันาการคิด  
วนัท่ี 30 ม.ค. 2554 

จากวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
วธีิการสอน หรือการ
ด าเนินการทางการสอนใดๆ 
เพื่อช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เลือกใชเ้ทคนิคการสอน 
รูปแบบการสอนใหเ้หมาะสม
กบัเน้ือหา หรือเร่ืองท่ีจะสอน 
โดยผลท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บมาจาก
การเรียนตามรูปแบบนั้นๆ 

กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการเขียนผงั
ความคิด (Mind Map) 21 ส.ค.
2554  

จากวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางด าเนินการเรียนการ
สอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมี
ขั้นตอนเป็นล าดบั ท่ีช่วยให้
การเรียนรู้ การสอนของครูมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และมีครู
ตน้แบบ และครูแกนน าเพิ่ม
มากข้ึน   

การจดัท าแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลกัการ Dara 
TBM สู่การปฏิบติั 3 ต.ค.2554 
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ตารางท่ี 4.10 การก าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ (ต่อ) 
หัวข้อความรู้ กจิกรรมการแลกเปลีย่นความรู้ ความเช่ือมโยงกบัแผนทีค่วามรู้ 

ส่ือการสอน การใช ้Google Apps for 
Education วนัท่ี 15 พ.ค.2556 

จากเง่ือนไขในการสร้างส่ือ
เร่ืองพื้นฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของผูส้อนแต่ละ
คนจะแตกต่างกนั 
ประสบการณ์ในการสร้างส่ือ
การเรียนการสอน ท่ีช่วย
ส่งเสริมการคิดและการ
แกปั้ญหาในกระบวนการเรียน
การสอน ท าใหคุ้ณภาพการ
เรียนรู้ดีข้ึน โดยการประกวด
ส่ือ / นวตักรรม 

นวตักรรม Dara TBM ความรู้พื้นฐาน Teaching with 
the Brain in Mind for 
Beginner วนัท่ี 9 ก.ค.2554 

จากวตัถุประสงคใ์นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติการท างานของ
สมองทั้ง 12 ขอ้ ตามแนวคิด
ของ Teaching with the Brain 
in Mind การพฒันาครูในการ
จดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั
การท างานของสมองของ
นกัเรียน และ ครูสามารถใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กุญแจสู่หลกัการ Dara TBM 9 
ประการ  

Dara TBM Refresher Course 
วนัท่ี 14-15 มี.ค. 2556 
กิจกรรมรู้รักษาพฒันาสมอง
ส าหรับนกัเรียน วนัท่ี 3 ก.ย.
2556 
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จากตารางท่ี 4.10 มีรายละเอียดดงัน้ี  

1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์การสอน เป็นการเติมเตม็ความรู้ หวัขอ้ “การจดัการเรียนรู้ของครูดารา
วทิยาลยัใส่ใจอาเซียน อยูอ่ยา่งพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย” 
โดยไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกองค์กร มาให้ความรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ 
กระจาย ถ่ายโอนความรู้ และมีครูผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้สัมภาษณ์เป็นทีมงานในการจัด
กิจกรรม ลกัษณะของกิจกรรมจะเป็นการวิพากษ์ ลงมือปฏิบติั และน าเสนอ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกนั เม่ือวนัท่ี 18-19 ต.ค.2556 ณ ห้องประชุมดารารัศมี ชั้น 2-3 อาคาร
ดารารัศมี ผูเ้ขา้ร่วมเป็นครู ผูส้อนทุกระดบัชั้น โดยในระดบัชั้นประถมศึกษา มีจ านวน 
140 คน  

2) วิธีสอนและเทคนิคการสอน ไดมี้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะของการ
จดัอบรมสัมมนา ในหวัขอ้ “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการพฒันาการคิด” โดย
การจดักิจกรรมเป็นการบรรยายจากวิทยากรภายนอก และผูเ้ช่ียวชาญภายในโรงเรียน 
ซกัถามความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการสอนของครู แลว้น าเอาประเด็น
ต่างๆ มาสรุปเป็นองคค์วามรู้ร่วมกนั เม่ือวนัท่ี  30 ม.ค. 2554 ณ  ห้องประชุมดารารัศมี 
ชั้น 2-3 อาคารดารารัศมี ผูเ้ขา้ร่วมเป็น ค รู ผู ้ ส อ น ทุ ก ร ะ ดั บ ชั้ น โ ด ย ใน ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา มีจ านวน 133 คน 

3) กระบวนการเรียนรู้ ไดมี้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หวัขอ้ “การพฒันาทกัษะการ
เขียนผงัความคิด (Mind Map)” เม่ือวนัท่ี 21 ส.ค.2554 โดยไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์ 
ซ่ึงถูกเชิญไปเป็นวิทยากรตามสถานท่ีต่างๆ ภายนอกองค์กร มาเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ ลกัษณะของการจดักิจกรรมเป็นอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่ อน าความ รู้ ท่ี ได้ไป
พฒันาการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมอนุบาล จ านวนผูเ้ขา้ร่วมแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยครู
ประถมศึกษาเขา้ร่วมในช่วงท่ี 2 จ านวน 137 คน  

ไดมี้จดักิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ ในหัวขอ้ “การจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัการ Dara TBM สู่การปฏิบติั” โดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์เป็น วิ ท ย า ก ร ใ ห้
ความรู้ ลักษณะของกิจกรรมเป็นการแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอน
ความรู้ มีการสาธิตการสอนโดยครูแกนน า ตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
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ให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดมี้ส่วนร่วมของกิจกรรมเพื่อเกิดประสบการณ์จริง เม่ือวนัท่ี 3 ต.ค.
2554 ณ หอ้งประชุมอนุบาล ผูเ้ขา้ร่วมเป็นครูประถมศึกษา มีจ านวน 137 คน 

4) ส่ือการสอน ได้มีจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ Google Apps for 
Education เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอน และการใชเ้ทคโนโลยีร่วมกบัการเรียน
การสอน เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค.2556 โดยไดเ้ชิญวิทยากรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญภายในโรงเรียน 
แต่สังกัดระดบัชั้นอ่ืน มาแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ โดย
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเป็นตวัแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นละ 1 คน มีจ านวน 48 คน 
และหวัหนา้สาระการเรียนรู้ 8 คน รวม 56 คน เพื่อใหเ้ป็นครูแกนน า 

5) นวตักรรม Dara TBM ในหัวขอ้ความรู้น้ี ถือว่าเป็น Best Practice ของโรงเรียน จึงได้มี
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้บ่อยคร้ัง ไดแ้ก่ 

หวัขอ้ “ความรู้พื้นฐาน Teaching with the Brain in Mind for Beginner” เม่ือวนัท่ี  9 ก .ค .
2554 มีผูเ้ขา้ร่วม 48 คน ซ่ึงเป็นครูใหม่ท่ีเขา้มาในปีการศึกษานั้น ลักษณะของการจดั
กิจกรรมจะเป็นในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติการท างาน
ของสมองทั้ง 12 ขอ้ ตามแนวคิดของ Teaching with the Brain in Mind 

หวัขอ้ “Dara TBM Refresher Course” เม่ือวนัท่ี 14-15 มี.ค. 2556 ผูเ้ขา้ร่วม กิจกรรมเป็น
ครูประถมศึกษา 140 คน ลกัษณะของการจดักิจกรรมจะเป็นในการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง และ เป็นการต่อ
ยอดความรู้ในการใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้กุญแจสู่หลกัการ Dara TBM 9 ประการ 

หวัขอ้ “กิจกรรมรู้รักษาพฒันาสมองส าหรับนกัเรียน” วนัท่ี 3 ก.ย.2556  ผูเ้ขา้ร่วม เป็นครู
ผูป้ระสานงาน จ านวน 12 คน และคณะกรรมการโครงการ Dara TBM จ านวน 8 คน 
เป็นการต่อยอดความรู้ในการใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ กุญแจสู่หลกัการ Dara TBM 
9 ประการ 

โดยวิทยากรจากทั้ ง 3 หัวข้อเป็นผู ้เช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์ท่ีผ่านการอบรม และดูงานจาก
ต่างประเทศ และทีมงานผูป้ระสานงาน Dara TBM ในแต่ละระดบัชั้น 

และนอกจากหวัขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในลกัษณะของการ 
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ประชุมกลุ่มสาระ โดยใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีเรียกว่า เร่ืองเล่าเร้าพลัง (Story 
Telling) ในการเล่าถึงประสบการณ์การเรียนการสอน การแก้ปัญหา การใช้เทคนิคการสอน 
รูปแบบการสอนให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระไดรั้บฟัง และวิพากษ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ โดยผูศึ้กษา
ไดน้ าเร่ืองเล่าเร้าพลงั (Story Telling) มาเผยแพร่ในรูปแบบของบทความในเวบ็ไซตท่ี์ไดจ้ดัท า
ข้ึน 

4.4.2 การจัดท าเวบ็ไซต์แบ่งปัน แลกเปลีย่น เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ 

 เม่ือไดมี้การสร้างความรู้ และ แบ่งปันความรู้ผ่านการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้แล้ว 
และเพื่อให้การพฒันาระบบการจดัการความรู้นั้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูศึ้กษาได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้โดยจดัท าเป็นเว็บไซต์เพื่อจดัเก็บองค์
ความรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ตามแผนท่ีความรู้ และมีการเช่ือมโยง
เน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ต่างๆ ให้สามารถน าองคค์วามรู้นั้นไปใชง้าน
ดา้นการการสอนได้เป็นอย่างดี และเพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานกบัครูผูส้อนในโอกาส
ต่างๆ โดยไดมี้การแนะน าการใชร้ะบบเป็นระยะ ตามความเหมาะสม 

4.5 การใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ใช้งาน (Use) 

 จากหวัขอ้ความรู้ทั้งหมดท่ีไดท้  าการคดัเลือกจนถึงกระบวนการจบัความรู้ วเิคราะห์ความรู้ และ
การสังเคราะห์ความรู้ ตลอดจนมีการเผยแพร่ แบ่งปัน กระจายความรู้ ในงานสอนของครูระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ ตามหวัขอ้ทั้งหมดนั้น ไดมี้การน าไปใชป้ระโยชน์ และ
ประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง โดยแบ่งตามประเภทความรู้ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดการน าไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
โดยแบ่งตามประเภทความรู้ 

หัวข้อความรู้ การแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
การใช้ประโยชน์ และการน าไป

ประยุกต์ใช้งาน 
การจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ของครูดารา
วทิยาลยัใส่ใจอาเซียน อยูอ่ยา่ง
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย 

ครูผูเ้ขา้ร่วมน าความรู้ และวธีิการไป
เขียนเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ราย
หน่วย และรายคาบ โดยเลือกใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEP หรือ 
3P Teaching Model  

วธีิสอนและเทคนิคการ
สอน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
และการพฒันาการคิด  

ครูน าเอาความรู้ไปปรับเปล่ียนแกไ้ข
วธีิการสอน หรือ การด าเนินการ
ทางการสอนของตนเอง เพื่อช่วยให้
การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเลือกใชเ้ทคนิคการสอน 
รูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบั
เน้ือหา หรือคิดคน้เทคนิคการสอน
ของตนเอง  

กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการเขียนผงั
ความคิด (Mind Map)  

ครูน าเอาความรู้ไปใชเ้พื่อเตรียมการ
สอน หรือสรุปการสอนของตนเอง 
และประยกุตใ์ชใ้นการมอบหมายงาน
ใหก้บันกัเรียน 

การจดัท าแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลกัการ Dara 
TBM สู่การปฏิบติั  

ครูปฏิบติัการจดักิจกรรมจริงใน
หอ้งเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมตาม
หลกัการ Dara TBM 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดการน าไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง  
โดยแบ่งตามประเภทความรู้ (ต่อ) 

หัวข้อความรู้ การแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง 
การใช้ประโยชน์ และการน าไป

ประยุกต์ใช้งาน 
ส่ือการสอน การใช ้Google Apps for 

Education  
ครูน าไปใชใ้นการสร้างส่ือการสอน 
และเป็นช่องทางในการติดต่อกบั
นกัเรียนในการส่งงาน ติดตามงาน 
ผา่นระบบออนไลน์ 

นวตักรรม Dara TBM ความรู้พื้นฐาน Teaching with 
the Brain in Mind for 
Beginner  

ครูใชค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
ธรรมชาติการท างานของสมองใน
การเรียนรู้  
ครูจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ท างานของสมองของนกัเรียน 

Dara TBM Refresher Course ครูสามารถใชกุ้ญแจสู่การจดัการ
เรียนรู้ Dara TBM ในการจดัท า
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลกัการ Dara TBM 
ครูไดน้ าความรู้และวธีิการใหม่ ๆ ไป
ปรับใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

กิจกรรมรู้รักษาพฒันาสมอง
ส าหรับนกัเรียน  

ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความพร้อมของผูเ้รียนทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเขา้ดว้ยกนั 
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4.6 การประเมินผลระบบการจัดการความรู้ เพือ่ปรับปรุงแก้ไข (Evaluate) 

 การประเมินผล การพฒันาระบบจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียน
ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ ในคร้ังน้ีไดป้ระเมินผลการจดัการความรู้ โดยประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
จดักิจกรรมเผยแพร่ แบ่งปัน กระจายความรู้ในงานสอน และ ประเมินความคาดหวงัของผูใ้ช้ระบบ 
(Knowledge Based) ใหท้ราบถึงขอ้บกพร่องของระบบ ซ่ึงในการพฒันาระบบการจดัการความรู้คร้ังน้ี 
เวลาท่ีใช้ในการศึกษามีจ ากดั จึงท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมเผยแพร่ แบ่งปันกระจายความรู้ ครบ
ทั้งหมดทุกหวัขอ้ความรู้ โดยสรุปผลการประเมินดงัน้ี 

1) T01 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ หวัขอ้ “การจดัการเรียนรู้ของครูดาราวิทยาลยัใส่ใจ
 อาเซียน อยูอ่ยา่งพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย” 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้:  
“การจดัการเรียนรู้ของครูดาราวทิยาลยัใส่ใจอาเซียน อยูอ่ยา่งพอเพียง  

เพื่อเสริมสร้างทกัษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย” 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนองนโยบาย  พนัธกิจ 
วสิัยทศัน์ขององคก์ร 

4.61 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

0.531 

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.56 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

0.681 

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอด 
4.54 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.650 

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญและต่อ
ยอดองคค์วามรู้ได ้

4.45 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.825 

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
4.56 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.732 

ค่าเฉล่ียรวม 
4.54 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.684 
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จากตารางท่ี 4.12 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน 140 คน เห็นว่าความรู้ท่ีได้รับจากการแบ่งปัน
สามารถตอบสนองนโยบาย พนัธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.61 และเห็นด้วยมากท่ีสุดกับกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวขอ้น้ี อยู่ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.54  

2) T02 วิธีสอนและเทคนิคการสอน หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการ
 พฒันาการคิด”  

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันความรู้: “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการพฒันาการคิด” 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนองนโยบาย  
พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

3.91 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.981 

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.803 

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอด 
4.25 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.792 

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ
และต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

4.29 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.894 

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
4.48 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.724 

ค่าเฉล่ียรวม 
4.25 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.839 

จากตารางท่ี 4.13 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 133 คน มีความเห็นว่า
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดให้แก่ผูอ่ื้นไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48 เห็นดว้ยมาก 
และภาพรวมของกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ อยูท่ี่ระดบั เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.25  
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3) T05 กระบวนการเรียน รู้  หัวข้อ “การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ตาม
 หลกัการ Dara TBM สู่การปฏิบติั”   

ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปัน 
ความรู้: “การจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการ Dara TBM สู่การปฏิบติั” 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนองนโยบาย  
พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

4.62 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

0.608 

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.62 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

0.643 

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอด 
4.64 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.565 

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ
และต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

4.68 
(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

0.618 

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
4.57 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.694 

ค่าเฉล่ียรวม 
4.63 

(เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 
0.626 

จากตารางท่ี 4.14 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 137 คน มีความเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบติัให้เกิดความช านาญและต่อยอดองคค์วามรู้ได ้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.68 ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
และค่าเฉล่ียรวมของการกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีอยูท่ี่ 4.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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4) T07 นวตักรรม Dara TBM หวัขอ้ “ความรู้พื้นฐาน Teaching with the Brain in Mind for 
 Beginner” และ “Dara TBM Refresher Course” 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปัน ความรู้: 
“ความรู้พื้นฐาน Teaching with the Brain in Mind for Beginner” และ “Dara TBM Refresher Course” 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถตอบสนองนโยบาย  
พนัธกิจ วสิัยทศัน์ขององคก์ร  

4.43 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.497 

เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.48 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.754 

มีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการถ่ายทอด 
4.35 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.688 

น าองคค์วามรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ
และต่อยอดองคค์วามรู้ได ้

4.00 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.996 

น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
4.31 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.856 

ค่าเฉล่ียรวม 
4.31 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.758 

จากตารางท่ี 4.15 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 188 คน มีความเห็นวา่ เน้ือหาท่ีไดรั้บสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได ้ค่าเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และค่าเฉล่ียรวมของ
การจดักิจกรรมน้ีอยูท่ี่ 4.31 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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4.7 การใช้งานเวบ็ไซต์การพฒันาระบบจัดการความรู้ 

การใชง้านเวบ็ไซตก์ารพฒันาระบบจดัการความรู้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. ผูบ้ริหารเวบ็ไซต ์คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีรับผิดชอบการออกแบบ การพฒันา การดูแล และการ
 บ ารุงรักษาเวบ็ไซต ์
2. สมาชิก คือ ครูผูส้อน หรือผูท่ี้สมคัรใชง้านเวบ็ไซต ์สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งหวัขอ้ 
 เพิ่มบทความ แลกเปล่ียนความรู้ในหัวขอ้ต่างๆ เพิ่มลิงค์ เพิ่มวิดีโอ แกไ้ขบทความของ
 ตนเอง 
3. ผูใ้ช้งานทัว่ไป คือ ผูท่ี้เขา้มาใช้งานเวบ็ไซต์ สามารถเขา้มาอ่านบทความ หรือ เร่ืองราว
 ในหวัขอ้ความรู้ต่างๆ ดูวดีิโอ เขา้เวบ็ลิงค ์ 

โดยรายละเอียดการใชง้านเวบ็ไซตก์ารพฒันาระบบการจดัการความรู้ มีดงัน้ี  
เขา้เวบ็ไซต ์โดยพิมพ ์URL: http://www.km-daraacademy.com/IS_KM/administrator   
จะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 4.49  

 

 
ภาพท่ี 4.49 หนา้จอเขา้ระบบการจดัการความรู้ 

การเขา้ระบบให้ใช้ User และ Password ตอนลงโปรแกรมจูมลาคร้ังแรก เม่ือเขา้ระบบแล้วจะเขา้สู่
หนา้จอของผูบ้ริหารเวบ็ไซต ์

http://www.km-daraacademy.com/IS_KM/administrator
http://www.km-daraacademy.com/IS_KM/administrator
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอผูบ้ริหารเวบ็ไซต ์

ซ่ึงผูบ้ริหารเวบ็ไซตมี์หนา้ท่ีจดัการรออกแบบ พฒันา ดูแล และบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ให้พร้อมใชง้านอยู่
เสมอ 
การใชง้านเวบ็ไซตส์ าหรับผูใ้ชง้าน ใหพ้ิมพ ์URL: http://www.km-daraacademy.com/IS_KM 
จะเขา้สู่หนา้หลกัของเวบ็ไซตด์งัภาพท่ี 4.51    

 
ภาพท่ี 4.51 หนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์

http://www.km-daraacademy.com/IS_KM
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ส าหรับผูใ้ช้งานทัว่ไปสามารถใช้งานเมนูในส่วนต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ ถา้ตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิก
ของเวบ็ไซตใ์หค้ลิกท่ี Create an account 

 
ภาพท่ี 4.52 หนา้จอ login เขา้ระบบ 

เม่ือคลิกแลว้จะปรากฏหนา้ต่างสมคัรสมาชิก ดงัภาพท่ี 4.53  

 
ภาพท่ี 4.53 หนา้จอสมคัรสมาชิก 
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กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบแลว้กดปุ่ม Register ระบบจะท าการจดัส่งค ายืนยนัไปท่ี E-mail ของ
ผูส้มคัรใหผู้ส้มคัรเขา้ไปกดยนืยนัการสมคัรสมาชิก จึงสามารถใชง้านระบบได้ 

ส าหรับสมาชิกท่ีสมคัรใช้งานระบบแล้ว สามารถกรอก User Name และ Password แล้ว Login เข้า
ระบบไดเ้ลย จะมีเมนูส าหรับสมาชิกข้ึนมาใหเ้ลือกใชง้าน  

 
ภาพท่ี 4.54 เมนูส าหรับสมาชิก 

เมนูเขียน Blog ส าหรับเขียนเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตอ้งการเผยแพร่ตามหวัขอ้ความรู้ท่ีตนเองสนใจ 

 
ภาพท่ี 4.55 หนา้จอส าหรับเขียน Blog 
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เมนูเขียนบทความ ส าหรับเขียนบทความต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหวัขอ้ความรู้ต่างๆ  

 
ภาพท่ี 4.56 หนา้จอส าหรับเขียนบทความ  
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เมนูเพิ่ม Video ส าหรับเพิ่ม Video ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยแยกเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

 
  

ภาพท่ี 4.57 หนา้จอส าหรับเพิ่ม Video  
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เมนูเพิ่ม Links ส าหรับเพิ่มเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือ เวบ็ไซตท์างการศึกษาท่ี
มีประโยชน ์

 
ภาพท่ี 4.58 หนา้จอส าหรับเพิ่ม Links  
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ส าหรับในหนา้หลกัมีเมนูให้ใชง้านดงัภาพท่ี 4.59  

 
ภาพท่ี 4.59 หนา้จอเมนูหลกั  

เมนูนวตักรรม Dara TBM เป็นหน่ึงในหวัขอ้ความรู้ ซ่ึงเป็น Best Practice ของโรงเรียน จะมีบทความ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และเร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีผูเ้ขียนบทความแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

 
 

ภาพท่ี 4.60 หนา้จอเมนูนวตักรรม Dara TBM 
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เมนูปฏิทิน เป็นเมนูท่ีใช้ส าหรับดูกิจกรรมต่างๆ ของระดับประถมศึกษา และกิจกรรมต่างของ
โรงเรียน ซ่ึงสามารถเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ลงไปในปฏิทินได ้ และเรียกดูเป็นแบบรายวนั รายสัปดาห์ 
หรือรายเดือนได ้หรือ คน้หากิจกรรมต่างๆ ตามตอ้งการได ้

 
ภาพท่ี 4.61 หนา้จอปฏิทิน 

ถา้ตอ้งการเพิ่มกิจกรรมใหค้ลิกท่ี Add an Event  

 
ภาพท่ี 4.62 หนา้จอเพิ่มกิจกรรม 
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 เมนูภาพกิจกรรม ระดบัประถมศึกษา เป็นเมนูท่ีรวบรวมรูปภาพต่างๆ ของกิจกรรมภายใน
ระดบัประถมศึกษา 

 
ภาพท่ี 4.63 ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ 

 

ภาพท่ี 4.64 การแลกเปล่ียนความรู้ หวัขอ้ แผนการจดัการเรียนรู้ 

 เมนู Download ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร หรือ แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนต่างๆ  

 
ภาพท่ี 4.65 เมนู Download เอกสาร 
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ภาพท่ี 4.66 ตวัอยา่ง การ Download เอกสาร หวัขอ้ แผนการจดัการเรียนรู้ 

การใชง้าน Top Menu  

 
ภาพท่ี 4.67 หนา้จอ Top Menu 

การใชง้าน Top Menu แบ่งออกเป็น  
 เมนูหัวข้อความรู้ เป็นเมนูส าหรับแบ่งปันความรู้ในลักษณะของ Blog จะแบ่งตามหัว
ขอ้ความรู้ ให้ผูท่ี้สนใจเข้าไปแลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือ บนัทึกเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจในหัว
ขอ้ความรู้นั้นๆ  
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ภาพท่ี 4.68 หนา้จอ เมนูหวัขอ้ความรู้  

 
ภาพท่ี 4.69 หนา้จอ เมนูหวัขอ้ความรู้  

เม่ือเลือกหวัขอ้ความรู้แลว้สามารถเขา้ไปอ่าน บนัทึกเร่ืองราวต่างๆ เพิ่มเติม หรือ เขา้ไปเสนอแนะได ้
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ภาพท่ี 4.70 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ แผนการจดัการเรียนรู้  

 

ภาพท่ี 4.71 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ แผนการจดัการเรียนรู้  
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ภาพท่ี 4.72 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ วธีิและเทคนิคการสอน  

 
ภาพท่ี 4.73 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ วธีิสอนและเทคนิคการสอน 
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ภาพท่ี 4.74 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ การวดัผล ประเมินผล 

 
ภาพท่ี 4.75 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ การวดัผล ประเมินผล 
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ภาพท่ี 4.76 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ วจิยัในชั้นเรียน 

 
ภาพท่ี 4.77 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ วจิยัในชั้นเรียน 
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ภาพท่ี 4.78 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ 

 
ภาพท่ี 4.79 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 4.80 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ ส่ือการสอน 

 
ภาพท่ี 4.81 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ ส่ือการสอน 
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ภาพท่ี 4.82 ตวัอยา่ง ส่ือการสอน e-Classroom วชิาภาษาองักฤษ  

 
ภาพท่ี 4.83 หนา้จอ หวัขอ้ความรู้ นวตักรรม Dara TBM 
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ภาพท่ี 4.84 ตวัอยา่ง Blog หวัขอ้ความรู้ นวตักรรม Dara TBM 

 เมนู Forum ถามตอบ เป็นเมนูส าหรับให้สมาชิกเขา้ไปตั้งกระทูถ้าม ตอบ ในเร่ืองราวเก่ียวกบั
หัวขอ้ความรู้ต่างๆ และเป็นท่ีส าหรับใช้ประกาศข่าว นัดหมายต่างๆในกลุ่มสาระ หรือ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 
ภาพท่ี 4.85 การเขา้ใชง้าน เมนู Forum ถามตอบตามหวัขอ้ความรู้  
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ภาพท่ี 4.86 ตวัอยา่ง Forum ถามตอบหวัขอ้ความรู้วธีิสอน เทคนิคการสอน 

 

ภาพท่ี 4.87 หนา้จอ การตั้งกระทูค้  าถาม 
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ภาพท่ี 4.88 การเขา้ใชง้าน เมนู Forum ถามตอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 เมนูการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นเมนูส าหรับให้สมาชิกและผูท่ี้สนใจเขา้มาอ่านบทความ หรือ 
เสนอแนะขอ้คิดเห็น หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนการสอนของตนเอง โดยเลือกตามหัว
ขอ้ความรู้ท่ีตนเองสนใจและสมาชิกสามารถเขียนบทความเพิ่มเติมตามหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจได ้

  

ภาพท่ี 4.89 ตวัอยา่งการเขา้ใชง้านเมนูการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 4.90 ตวัอยา่งการเขา้ใชง้านเมนูการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หวัขอ้ เร่ืองเล่าเร้าพลงั 

 เมนูเวบ็ลิงคน่์าสนใจ เป็นเมนูส าหรับให้ผูใ้ชแ้นะน าเวบ็ไซต ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน หรือเก่ียวกบับทเรียนในวชิาต่างๆ  

 
ภาพท่ี 4.91 หนา้จอ เมนูเวบ็ลิงคน่์าสนใจ 
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ภาพท่ี 4.92 ตวัอยา่ง เวบ็ลิงคส่ื์อการสอน 

 

ภาพท่ี 4.93 ตวัอยา่ง เวบ็ลิงค ์เวบ็เพื่อการศึกษา 
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 เมนูตวัอยา่งการสอน จะเป็นวีดิโอการสอนของครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็นครู
แกนน า หรือครูตน้แบบของกลุ่มสาระนั้นๆ เพื่อเป็นตวัอยา่งใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษาเพิ่มเติม 

 
ภาพท่ี 4.94 หนา้จอ เมนูตวัอยา่งการสอน 

 
ภาพท่ี 4.95 หนา้จอ วดิีโอตวัอยา่งการสอน Dara TBM  
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ภาพท่ี 4.96 ตวัอยา่งวีดิโอ Dara TBM  
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 ช่อง Search ใช้ส าหรับ ค้นหาข้อมูล เน้ือหา บทความท่ีต้องการในระบบ โดยพิมพ์ค  าท่ี
ตอ้งการคน้หาลงไปแลว้กดปุ่ม Search ระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลและแสดงผลออกมา  

 
ภาพท่ี 4.97 หนา้จอ การคน้หาขอ้มูลในระบบ 
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 ผูศึ้กษาไดใ้ห้ครูผูส้อนเขา้ใชง้านระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา
โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความคาดหวงัของผูใ้ช้ระบบ 
(Knowledge Based) โดยดูจากค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินดงัตารางท่ี 4.16  

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ประเมินความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based)  

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและรวดเร็ว 4.43 

(เห็นดว้ยมาก) 
0.553 

การใชง้านในเมนูต่างๆ ใชง่้าย 4.42 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.725 

ระบบแบ่งขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 4.22 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.794 

ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล 4.14 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.915 

ระบบมีการเช่ือมโยงครอบคลุมกบัความรู้ท่ี
จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.802 

ระบบเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.27 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.764 

ระบบมีขอ้มูลท่ีตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ 

4.32 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.817 

รูปแบบและวธีิการน าเสนอขอ้มูล 4.33 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.758 

ความสะดวก รวดเร็วในการเรียกดูและ
สืบคน้ขอ้มูล 

4.24 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.850 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้าน
ระบบ 

4.31 
(เห็นดว้ยมาก) 

0.798 
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จากตารางท่ี 4.16 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 140 คน มีความพึงพอใจในการเขา้ถึงระบบท าได้
ง่ายและรวดเร็ว ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ การใช้งานในเมนู
ต่างๆ ใชง่้าย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ถดัมา คือ  รูปแบบและวธีิการน าเสนอ
ขอ้มูลมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ระบบมีขอ้มูลท่ีตอบสนองตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.32 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การใชง้านระบบ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  อัน ดับ ต่อม า  คื อ  ระบบ เป็ น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.27 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ระบบมีการเช่ือมโยง
ครอบคลุมกบัความรู้ท่ีจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความสะดวก รวดเร็วในการเรียกดู 
และสืบคน้ขอ้มูล ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24 อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ระบบแบ่งขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ ความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือของข้อมูล 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.14 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และยงัมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในส่วนของ
ตวัหนงัสือเล็กไป บางเมนูขอ้มูลมีนอ้ยไป ไม่เขา้ใจวิธีใชเ้คร่ืองมือบางเคร่ืองมือในเวบ็ไซต ์ซ่ึง
ผูศึ้กษาจะไดน้ าขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


