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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ โดยจะเป็นการพฒันาระบบความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) และความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) โดยเจาะจงศึกษาเฉพาะความรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอนของครู ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วย
ให้ครูระดับประถมศึกษาในการแก้ปัญหาในการสอน และ พฒันาตนเอง พฒันางาน ด้วยการน า
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน ได้สรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนการ
จดัการความรู้ 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) 

 โดยท าการสรุปผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. อภิปรายผลการศึกษา 
3. ขอ้คน้พบ 

4. ขอ้เสนอแนะ 

5. ขอ้จ ากดัในการศึกษา 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลการศึกษา ผูศึ้กษาได้สรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน โดย
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ท่ีตอ้งการ (Define)  

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาปรัชญาการศึกษา วสิัยทศัน์โรงเรียน วสิัยทศัน์หลกัสูตร วสิัยทศัน์
ดา้นครูผูส้อน อตัลกัษณ์ของโรงเรียน นโยบาย พนัธกิจของโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ
จดัการความรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาระบบจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครู ระดบั
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ย ัง่ยนื ตอบสนองวสิัยทศัน์ของโรงเรียน  

ยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ ส าหรับงานสอนของครู ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ผู ้ศึกษาได้ศึกษา และ น าประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จดัระบบการศึกษาสอดคลอ้งแผนการศึกษาชาติและการเปล่ียนแปลง
สังคม วตัถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 1.มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการศึกษา 
สังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นท่ียอมรับ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ตรง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / 
สังคมแห่งความรู้ ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดบั และทุกมิติ
ของสังคม ขอ้ 3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคก์ร ทุกระดบั และองคก์รท่ีจดัการศึกษามีการ
สร้างและใชค้วามรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-9.8 คือ ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ศึกษาวฒันธรรมของ
องคก์ร และร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันาระบบการจดัการความรู้ขององคก์รร่วมกบั
ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน 
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การคดัเลือกหวัขอ้ความรู้ ผูศึ้กษาไดป้ระชุมร่วมกบัหวัหนา้แผนก และหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อท าการคดัเลือกหัวขอ้ความรู้ และก าหนดหัวขอ้ความรู้ ให้สอดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับงานสอนของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ โดยเน้นการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และได้จัดท าการส ารวจความต้องการในการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยหัวขอ้ความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ท่ีครอบคลุมในดา้นงานการสอน
ของครูระดบัประถมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่ และเป็นหัวขอ้ความรู้ท่ีมี
ผูเ้ช่ียวชาญสามารถถ่ายทอดไดเ้ป็นอยา่งดี มีดงัน้ี 1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 2) 
วิธีสอนและเทคนิคการสอน 3) การวดัผลและการประเมินผล 4) การท าวิจยัในชั้นเรียน 
5) กระบวนการเรียนรู้ 6) ส่ือการสอน 7) นวตักรรม Dara TBM (Best Practice) และ
รูปแบบท่ีตอ้งการให้ถ่ายทอดความรู้ และความเห็นต่อการจดัการความรู้ เพื่อน าผลท่ีได้
ไปสร้างและแบ่งปันความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 

ผลการประเมินโดยรวมมีความเห็นวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความตอ้งการ
ในการถ่ายทอดความรู้ในหัวขอ้ความรู้ การจดัท าแผนการเรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
กระบวนการเรียนรู้ และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้อยู่ในรูปแบบการอบรม สัมมนา 
รองลงมาคือ การท าคู่มือ เอกสารเผยแพร่  

2) การสร้างทุนปัญญา หรือ การคน้หาใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Create) 

การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ ผู ้
ศึกษาได้ร่วมกับหัวหน้าแผนก และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการคัดเลือก
ผู ้เช่ียวชาญภายในโรงเรียน ด้วยการ ศึกษาจากภาระงานสอนประจ าว ันท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความเช่ียวชาญในหวัขอ้ความรู้นั้นๆ ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี โดยคดัเลือกจากครูท่ีถูกส่งไปอบรม ศึกษาดูงาน เชิญไปเป็นวิทยากรเป็นประจ า หรือ
มีความรู้เร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดไดรั้บการยอมรับวา่มีความสามารถใน
ดา้นนั้น ๆ และ ยนิดีท่ีจะแบ่งปันความรู้ 
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การค้นหาและเปรียบเทียบความรู้ในองค์กร ผูศึ้กษาได้เลือกผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหัว
ขอ้ความรู้นั้น เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประถมศึกษา และ ในโรงเรียน 
มีความรู้จากหน้าท่ีงานรับผิดชอบ และ เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานด้านการสอนโดยตรง มีการ
พฒันาตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ ถูกเชิญไปเป็นวทิยากร ไดรั้บมอบหมายจากทางโรงเรียนให้
เขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนร่วมการแลกเปล่ียนความรู้จากขา้งในองคก์ร และ
หน่วยงานภายนอกองค์กรเป็นประจ า สม ่าเสมอ และ จากประสบการณ์การท างานใน
งานประจ าท าใหมี้ทกัษะและความช านาญในดา้นนั้นเป็นอยา่งดี และ บางหวัขอ้ตอ้งเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกองคก์รมาให้ความรู้ เน่ืองจากภายในโรงเรียนยงัมีผูเ้ช่ียวชาญไม่
เพียงพอ 

3) การเสาะหา และจดัเก็บความรู้ในองคก์รใหเ้ป็นระบบ (Capture) 

การจบัความรู้ วเิคราะห์ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ ของหวัขอ้ความรู้ท่ีท าการคดัเลือก 
โดยการจบัความรู้ ผูศึ้กษาได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal 
Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่ มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  และ
เลือกใชเ้คร่ืองมือในการจบัความรู้คร้ังน้ีคือ การประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองความรู้ Common 
KADS การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) และสังเคราะห์ความรู้ ผูศึ้กษาได้
เน้นไปท่ีการประยุกต์ใช้แบบจ าลองพฤติกรรมการคิด  Input / Process / Output ท่ี
ค  านึงถึงการคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ชุด คือ ล้ินชักความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญต้องคิดก่อนการ
ท างาน ล้ินชกัความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นตอ้งคิดระหวา่งการท างาน และล้ินชกัความรู้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญคิดหลงัการท างาน มาเป็นกรอบการจบัความรู้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการสรุป
วาระการสัมภาษณ์ของหัวขอ้ความรู้ในแต่ละคร้ังออกมาเป็นประเด็นต่างๆ และสร้าง
เป็นแผนท่ีความรู้ และไดน้ ากลบัไปอธิบายใหผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

4) การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) 

การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูศึ้กษาไดร่้วมกบัหวัหนา้แผนก หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหัวขอ้ความรู้ ท าการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการอบรม สัมมนา เป็นการจดักิจกรรมเพื่อเติมเต็มความรู้ 
ซ่ึงกนัและกนั ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญทุก
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ท่านเต็มใจแบ่งปันความรู้เป็นอยา่งมาก และไดรั้บความสนใจจากครูประถมศึกษา และ
ครูใหม่ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

การจดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ผูศึ้กษา
ไดจ้ดัท าเป็นเวบ็ไซต์เพื่อจดัเก็บองค์ความรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่าย
โอนความรู้ ตามแผนท่ีความรู้ และ มีการเช่ือมโยงเน้ือหาให้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการจดัการความรู้ต่างๆ ใหส้ามารถน าองคค์วามรู้นั้นไปใชง้านดา้นการการสอน
ไดเ้ป็นอยา่งดี และ เพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการประสานงานกบัครูผูส้อนในโอกาสต่างๆ 
โดยผา่นเวบ็บราวเซอร์ไดต้ลอดเวลา สามารถใช้งานบล็อก (Blog) เพื่อเขียนบทความท่ี
ตนเองสนใจ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ใช้งานเว็บบอร์ด (Web board) เพื่อเสนอความคิดเห็น 
หรือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ ในการสอน การแลกเปล่ียนความรู้ จะเน้นการ
จดัการความรู้ในตวัคนท่ีเป็นประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของแต่ละคน ซ่ึง
เป็น Best Practice ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน การกระตุน้นักเรียนให้เกิดความ
สนใจเรียน การแกปั้ญหาในการสอน ส่ือการสอนท่ีใชข้องกลุ่มสาระ บทความน่าสนใจ
ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน ใช้วิธีการเล่าเร่ือง (Story Telling) การใช้เว็บลิงค์ (Web 
links) เพื่อคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการสอน การใชว้ดีิโอลิงค ์(Video Links) เพื่อศึกษา
ตวัอยา่งกระบวนการเรียนการสอนของครูท่ีเป็นตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มสาระ  

5) การใชป้ระโยชน์ การน าไปประยกุตใ์ชง้าน (Use) 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ และการน าไปประยุกต์ใช้งาน (Use) จากการตอบ
แบบสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทุกหัวขอ้ความรู้นั้น พบว่า
สามารถน าความรู้ในหัวข้อความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสอน และ พัฒนา
กระบวนการสอนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั
การสอน ศึกษาตวัอย่างกระบวนการเรียนการสอนของครูท่ีเป็นตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม
สาระ แล้วน าไปปรับใช้กบัการสอนของตนเอง สืบคน้ความรู้ท่ีตอ้งการ และต่อยอด
ความรู้เป็นอยา่งดี 
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6) ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate)  

ผูศึ้กษาได้ประเมินผลการจดัการความรู้ โดยการประเมินผ่านแบบสอบถาม ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันความรู้ และประเมินความคาดหวงัของ
ผูใ้ชร้ะบบ (Knowledge Based) เพื่อใหท้ราบถึงขอ้บกพร่องของระบบ 

จากการประเมินความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปัน สรุปไดด้งัน้ี สามารถน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบติัให้เกิดความช านาญ และต่อยอดองคค์วามรู้ได ้ความรู้ตอบสนองนโยบาย พนัธกิจ 
วิสัยทศัน์ขององค์กรมากท่ีสุด และรองลงมือ คือ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอด
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

จาการการประเมินผูใ้ช้งานระบบ สรุปไดด้งัน้ี ในดา้นการใช้งานเมนูต่างๆ ใช้งานง่าย 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ผูใ้ช้งานมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด และผูใ้ช้งานระบบมีความเห็นว่า
ระบบมีขอ้มูลท่ีตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ และระบบเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในดา้นการสอน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดส้รุปกระบวนการการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน  ตามแผนภาพดงัน้ี  

 Define 

Create 

Capture

Share

Use

Evaluate

·                                
                                  
                             
Common KADS 

·            
·                      
·          
·                    ·                             

                            
               

·                            
      

·                               
                       (Knowledge 
Spiral)      SECI Model 

·                                
·                                 

                          
               

·                          
                          

·                           
                                
                       

 

ภาพท่ี 5.1 กระบวนการในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 
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โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

1) การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือ ความรู้ท่ีต้องการ (Define) เร่ิมต้นด้วยการ
 การศึกษาองค์กรก่อน เพื่อให้รู้จกัองค์กร ทุนทางปัญญา ตามสมรรถนะหลัก (Core 
 Competency) จากวิสัยทศัน์ของโรงเรียน และ วิเคราะห์หลกัสูตร การจดัการเรียนการ
 สอนตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ท่ีว่า “สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้ า คุณธรรมเยี่ยม” หลงัจาก
 นั้นจึงท าการวเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นขั้นตอนกระบวนการของการท างาน โดย
 ก าหนดหัวขอ้ความรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันากระบวนการสอนของ
 ครูกลุ่มสาระนั้นๆ ในระดับประถมศึกษา และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติั โดยท า
 การวิเคราะห์ เพื่ อตรวจสอบความรู้ท่ี มีอยู่จริงในองค์กร ทั้ งท่ี เป็นเอกสาร หรือ 
 ประสบการณ์การท างานของครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ ตามแนว
 ของ กพร. (สถาบนั เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ส่วนของการบ่งช้ีความรู้ คือ การระบุ
 ประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู ้รู้ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย ขอบเขต และเป้าหมายของ
 องคก์ร และ  สอดคลอ้งแนวความคิดของบดินทร์ วิจารณ์ (2547) ท่ีบอกวา่เป็นขั้นตอนท่ี
 พยายามตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการปฏิบติังาน หรือการหาว่าความรู้หลกัๆ 
 ขององคก์รคืออะไร (Core Competency)  

2)  การสร้างองค์ความรู้ ทุนทางปัญญา หรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว 
 (Create) การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอด
 ความรู้ และการคน้หา เปรียบเทียบความรู้ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการจดัการความรู้
 สอดคลอ้งตามแนวคิดของน ้าทิพย ์วภิาวนิ (2547) เห็นวา่ความสามารถของคนในองคก์ร
 ตอ้งมุ่งเนน้ในเร่ืองพนกังานเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะแมว้า่
 องคก์รจะมีระบบบริหารจดัการการท างานต่างๆ ท่ีดีเลิศ แต่ขาดพนกังานท่ีมีคุณภาพหรือ
 ทุ่มเทให้กบัการท างาน ก็จะไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยท าการคดัเลือก
 ครูผูส้อนท่ีมีความรู้ในหัวขอ้ความรู้ต่างๆ มาท าการถ่ายทอดความรู้ให้ครูทุกกลุ่มสาระ
 ในระดับประถมศึกษา เพื่อท่ีจะต้องจัดท าแผนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงใน
 แผนการสอนประกอบด้วยสาระส าคญัของเร่ืองท่ีจะสอน กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 เทคนิคท่ีใช้ในการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล ประเมินผล ส่ือการสอน
 ต่างๆ  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีส่วนใหญ่จดัเป็นประเภท Explicit Knowledge ส่วนความรู้ท่ีเป็น 
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 Tacit Knowledge มา จากประสบการณ์การสอนของครู การแสวงหาความ รู้จาก
 ผูเ้ช่ียวชาญ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เกิดจากการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการเรียนการ ส อ น 
 การเขา้ร่วมกิจกรรม ส ร้างความ รู้  น ว ัต ก รรมของสถ าน ศึ กษ า  เข้ า ร่ วม อบ รม 
 ประชุม สัมมนา ตามท่ีโรงเรียนจดั เขา้ประชุมปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการ สอนท่ี
 หน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน เช่น การประชุมทางวชิาการ การท าวิจยัในชั้นเรียน การเขา้อบรม 
 และกิจกรรมเพื่อการพฒันาครูในรูปแบบต่างๆ โดยบางส่วนท่ีเป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวั
 คน ตอ้งผ่านกระบวนการแปลงเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ก่อน และศึกษาการออกแบบการ
 จดัการความรู้ เพื่อก าหนด สร้าง รวบรวม แบ่งปัน และการใชค้วามรู้ และมีกระบวนการ
 ใน ก ารน าค ว าม รู้ สู่ ก ารป ฏิ บั ติ  (KM Implement) โดยก ารส ร้ างค ว าม รู้จะ ใช้
 กระบวนการท่ีเรียกวา่ เกลียว ความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ซ่ึงคิดค้น
 โดยอิกุจิโร โนนากะ และ ทาเคยชิู แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ  

  2.1 การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็นขั้นตอนแรกในการแลก
   เปล่ียนเรียนรู้ในการสร้าง Tacit Knowledge จาก Tacit Knowledge ของผูร่้วมงาน
   โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงท่ีแต่ละคนมีอยู่โดยเฉพาะ ในเร่ืองของการ
   จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือ เทคนิคการสอน วิธีการสอนต่างๆ ท่ีครูผูส้อน
   ทุกคนด าเนินการอยู ่รวมทั้งการวดัผลประเมินผลดว้ย 

  2.2  การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) เป็นขั้นตอนท่ีสองในการสร้างและ
 แบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีอยู่และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นการ
แปลงความรู้จาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge โดยการท่ีให้ครูแต่
ละคนร่วมกนัจดัท าวิเคราะห์หลกัสูตรของกลุ่มสาระ และจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยศึกษาจากรูปแบบ จากครูตน้แบบท่ีมีแนวทางการจดัท าแผนการเรียนรู้
เป็นอย่างดีเพื่อน ามาจดัท าเป็นเอกสาร หรืออาจจะเป็นในเร่ืองของเทคนิคการ
สอน วธีิการสอน รวมถึงการผลิตส่ือการสอนดว้ย 

  2.3 การผสมผสาน (Combination) เป็นขั้นตอนท่ีสามในการแปลงความรู้ขั้นตน้ เพื่อ
   การสร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อการสร้าง
   เป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ๆ คือ ภายหลังจากท่ีครูผูส้อนได้
   ศึกษาวิธีการจากเคร่ืองมือของระบบท่ีสร้างข้ึนท าให้สามารถท่ีจะดดัแปลง หรือ
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   พฒันาวิธีการสอน บูรณาการการเรียนการสอน หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่
   เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา และพฒันางาน วชิาการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง  

  2.4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการแปลงความรู้
   จาก Explicit Knowledge กลบัสู่ Tacit Knowledge ซ่ึงจะน าความรู้ท่ีเรียน ม า ใ ช้
   ในการปฏิบัติงาน หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวนั เกิดจากการท่ีครูได้เข้ามาศึกษา
   เคร่ืองมือของระบบการจดัการความรู้ แล้วสามารถท่ีจะน าวิธีการท่ีได้ศึกษามา
   ประยุกต์ใช้กบัแนวทางในกระบวนการจดัการเรียนการสอนของตนเองในชั้น
   เรียน และงานอ่ืนๆ ได ้

3)  การเสาะหาและจดัเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ (Capture) ผูศึ้กษาได้คน้ควา้น า
 วิธีการของ Common KADS มาประยุกต์ใช้ ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อท่ีจะจบั
 ความ รู้  วิ เคราะ ห์ ความ รู้  สั ง เค ราะ ห์ ความ รู้  ต ามวิ ธี ก ารของ Common KADS 
 หลงัจากนั้นจึงน ามาจดัท าแผนท่ีความรู้แต่ละหวัขอ้เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆ 
 ของความรู้  ซ่ึงความรู้ท่ีได้จากการสัมภาษณ์มีทั้ งความรู้ท่ี ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
 Knowledge) และความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เพื่อท่ีจะน ามาเป็นความรู้ของ
 องค์กรต่อไป  และการดึงความ รู้ออกมาจากครูทุกก ลุ่มสาระ ด้วยการค้นคว้า 
 รวบรวมขอ้มูลจากภายในงานสอน จากเอกสาร คู่มือต่างๆ จากการสัมภาษณ์ การใช้
 แบบสอบถาม การน าเสนอในท่ีประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ บนัทึกเป็นเอกสาร รายงาน 
 หรือ เสนอโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จดักระบวนการกลุ่มให้ครูผูส้อนในกลุ่มสาระได้
 ระดมสมองแกปั้ญหาการเรียนการสอนร่วมกนัโดยมีการผลดักนัท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการความ 
 รู้ ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวักลางในการรวบรวมความรู้ ในรูปแบบเวบ็ไซด ์
 วดีีทศัน์ เอกสาร ภาพ เสียง คลิปวีดิโอ โดยเคร่ืองมือท่ีน ามาสนบัสนุนการจดัการความรู้
 นั้นเลือกใช้ Joomla เป็นเว็บไซด์ส าเร็จรูป Content Management System (CMS) สร้าง
 เป็น Knowledge Base เพื่อให้ผูใ้ช้งานไดเ้รียนรู้ และขยายความรู้ให้ทัว่ถึง รวมทั้งครูจะ 
 ต้องจดัท าแฟ้มพฒันางาน จดัท าเอกสารประกอบการสอนท่ีได้จากการสร้างความรู้ 
 ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกนั รวมถึงการสัมภาษณ์ สอบ 
 ถามความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ หรือ การใช้แบบสอบถาม รวบรวมจดัเก็บความรู้ให้เป็น
 ระบบในคลงัความรู้ 
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4) การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) ดว้ยการจดักิจกรรม
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อความรู้ต่างๆ และพัฒนาระบบการจดัการความรู้โดยมี
 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ ด้วยการเลือกใช้ Joomla เว็บไซต์ส าเร็จรูป 
 Content Management System (CMS) ในการจดัเก็บ เผยแพร่ กระจายความรู้ท่ีจัดเก็บ
 เขา้สู่ฐานขอ้มูล เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ได้
 ตลอด เวล าส ามารถใช้ งานบล็ อก  (Blog) เพื่ อ เขี ยนบทความ ท่ี ตน เองสนใจ 
 แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อความรู้ ใช้งานเว็บบอร์ด (Web board) เพื่อเสนอความ
 คิดเห็นต่างๆ หรือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ ในการสอน การแลกเปล่ียนความรู้ 
 จะเน้นการจดัการความรู้ในตวัคนท่ีเป็นประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของแต่
 ละคน ซ่ึงจดัเป็น Best Practice ในดา้นต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสอน การกระตุน้นกัเรียน
 ให้เกิดความสนใจเรียน การแก้ปัญหาในการสอน ส่ือการสอนท่ีใช้ของกลุ่มสาระ 
 บทความน่าสนใจท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน ใช้วิธีการเล่าเร่ือง (Story Telling) การ
 ใชเ้วบ็ลิงค ์(Web links) เพื่อคน้หาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการสอน การใชว้ดีิโอลิงค ์(Video 
 Links) เพื่อศึกษาตวัอย่างกระบวนการเรียนการสอนของครูท่ีเป็นตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม
 สาระ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ตั้งแต่การบนัทึก ปรับปรุง แกไ้ข เลือก 
 และการสืบคน้ความรู้ท่ีตอ้งการ  

5) การใช้ประโยชน์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน (Use) เป็นการน าความรู้จากระบบ
 การจดัการความรู้ของทุกกลุ่มสาระท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั โดยการ
 ก าหนดสิทธ์ิใหผู้ใ้ช ้เพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบได ้โดยแบ่งเป็น ผูใ้ชท้ ัว่ไป สามารถเขา้
 มาติดตาม คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการสอนน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงพฒันา
 กระบวนการสอนของตนเอง ศึกษาความรู้ท่ีสนใจเม่ือเกิดปัญหาจากการสอน หรือ
 สนใจเทคนิค วิธีการสอนต่างๆ จากระบบ ดาวน์โหลดความรู้ท่ีเป็นเอกสาร หรือ 
 บทความ เผยแพร่ วีดิโอ รูปภาพ ปฏิทินกิจกรรม สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ บน 
 Board Discussion ได ้ส่วนผูใ้ช้ท่ีเป็นสมาชิก สามารถสร้าง หรือเขียน Blog ของตนเอง
 เพิ่มเติม เขียนบทความ เพิ่มวีดิโอ รูปภาพ หรือ สร้างกิจกรรมจากปฏิทินส าหรับ
 ติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ความรู้ของตนเองไดอี้กดว้ย น าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการสอน
 ของตนเองให้บงัเกิดผลดียิ่งข้ึน และเม่ือมีการน าไปใช้มากข้ึน ท าให้ครูผูส้อนมีการ
 พัฒนากระบวนการสอนอยู่เสมอ และ มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบดินทร์ วิจารณ์ (2547) กล่าวไวว้า่ การ
 ใช้ประโยชน์  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน (Use) ก่อให้ เกิดประโยชน์ และ
 ผลสัมฤทธ์ิเกิดข้ึน และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้และขีด
 ความสามารถในการแข่งขนัในองค์กรสูงข้ึน และเกิดเป็นวงจรความรู้ SECI Model 
 ของอิคูจิโร โนนากะท่ีสร้างความรู้ในองคก์รซ่ึงจะขยายฐานและความลึกขององคค์วามรู้
 ใหเ้ติบโตข้ึนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติ 

6) การประเมินผลระบบการจดัการความรู้ (Evaluate) เป็นการประเมินผลและเป็นแนวทาง
 ในการพฒันาองค์ความรู้ สามารถท าให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ 
 (Efficiency) และผลิตผล (Productivity) ของงานสอน มีการทบทวนกระบวนการท างาน
 ทั้งหมด ทั้งในส่วนท่ีส าเร็จและส่วนท่ีผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
 ปรับปรุงระบบและกระบวนการให้ดียิ่งข้ึนไปต่อไป ซ่ึงสอดคล้องตามแนวคิด
 ของณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ ์(2552) ท่ีกล่าวไวว้า่ กระบวนการจดัการความรู้ตอ้งมีการวดัผล
 ประเมินผลการจดัการความรู้ดว้ย และแนวคิดของบดินทร์ วจิารณ์ (2547) ท่ีกล่าวถึงการ
 การวดัผลและประเมินผล (Measurement) ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงของปัจจยัท่ีเอ้ือและส่งเสริม
 ในการจดัการความรู้ให้ราบร่ืน ประสบผลส าเร็จในองค์กร ไวว้่า หากไม่มีการวดัผล
 ด าเนินการ เราจะไม่สามารถจดัการหรือปรับปรุงกระบวนการให้ดีข้ึนได ้

5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนดารา
วทิยาลยั เชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี  

1. การพฒันาระบบการจดัการความรู้ ต้องเร่ิมท่ีการศึกษาองค์กร เพื่อทราบถึงลักษณะ
องคก์ร วิสัยทศัน์ดา้นต่างๆ ขององค์กร พนัธกิจ นโยบาย วตัถุประสงค์เพื่อจะน าไปใช้
ในการก าหนดเร่ืองการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกัน ใช้ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้

2. การพฒันาระบบการจดัการความรู้ ควรมีการแบ่งประเด็นการจดัการความรู้แตกยอ่ยเป็น
หมวดหมู่ใหช้ดัเจน เพื่อง่ายต่อการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
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3. การพฒันาระบบการจดัการความรู้ ควรมีเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็น
เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีสนบัสนุนการท างาน 
(Collaboration Technology) เทคโนโลยีในการจดัเก็บ (Storage Technology) ควรจะมี
ความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เน่ืองจากว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการความรู้  และควรจะมีการจัด
อบรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ใหก้บัคนในองคก์ร 

4. การใช้งานระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนดารา
วิทยาลยั เชียงใหม่ มีผูใ้ช้งานเข้ามาใช้เป็นจ านวนน้อย เน่ืองจากมีภาระหน้าท่ีในงาน
ประจ าค่อนขา้งมาก และภายในห้องพกัครูมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนครู
แต่ละระดบัชั้น  

5. การพฒันาระบบการจดัการความรู้ตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินงานจดัการ
ความรู้ ซ่ึงหมายถึง ทีมงานการจดัการความรู้ สถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ จะตอ้งเอ้ือต่อ
การจดัการความรู้ และสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการจดัการความรู้ดว้ย 

6. ในการจดัการความรู้จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ตอ้งมีทีมงาน หรือ คนส าคญัท่ีมี
บทบาทในการจดัการความรู้ไวช้ดัเจน ดงัน้ี  

6.1) ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ เป็นผูท่ี้ด าเนินการผลกัดนัใหเ้กิดการจดัการ
ความรู้อยา่งเตม็ตวั ก าหนดตวับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

6.2) ผูน้ าในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ รองผูช่้วยผูอ้  านวยการ ผูช่้วย
ผูจ้ดัการ ท าหนา้ท่ีสรรหา คนส าคญั ท่ีจะมาช่วยในการก าหนดเป้าหมายในระดบั
ยอ่ยๆ คอยเช่ือมโยงเป้าหมายเขา้กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์
ของโรงเรียน  ร่วมแบ่งปันทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรง จดัสรรทรัพยากรส าหรับใชใ้น
กิจกรรมจัดการความรู้ และคอยเช่ือมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรม
สร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน คอยให้ค  าแนะน า จดัให้มีการ
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ยกยอ่งในผลส าเร็จและให้รางวลัเนน้การสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
ผลงาน 

6.3) ผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และหัวหน้างาน โดยการเป็นนักจุดประกายความคิด และเป็นนักเช่ือมโยง ซ่ึง
ตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ฎิบติั กบัผูบ้ริหาร เช่ือมโยงระหวา่งผูป้ฏิบติังานต่างกลุ่ม
ภายในโรงเรียน และเช่ือมโยงการจดัการความรู้ภายในโรงเรียนกับภายนอก
โรงเรียน โดยมีหนา้ท่ีร่วมกบัผูน้ า จดัให้มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ผูป้ฎิบติัน าความส าเร็จมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธีท างานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ การจดัการดูงาน 
หรือกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการท างานจากแขกรับเชิญทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอก
โรงเรียน จดัพื้นท่ีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส าหรับเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีได ้ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบติัในเร่ืองท่ีเป็นความรู้ส าหรับงานดา้น
การสอนของครู 

6.4) ผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ ครูแกนน า ครูตน้แบบ และครูผูส้อน มีบทบาทท่ีส าคญัมาก 
เพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ของกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ทั้งท่ีเป็น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใชป้ระโยชน์ เสาะหา สร้างและแปลงความรู้เพื่อการปฏิบติัให้
บรรลุถึงเป้าหมายดา้นงานสอนท่ีก าหนดไว ้

6.5) ผูป้ระสานงาน ไดแ้ก่ ครูผูส้อนทุกคนในระดบัประถมศึกษา เป็นผูท่ี้คอยประสาน
และเช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระ หรือ ระหว่าง
ระดับชั้ น ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงกวา้งข้ึน เกิดความร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดบัความรู้แบบต่อเน่ือง 

7. ในการจัดการความรู้ของครูระดับประถมศึกษาย ังพบปัญหา ก็ คือ ครูในระดับ
ประถมศึกษายงัมีพฤติกรรมการหวงความรู้ และวฒันธรรมการไม่ยอมรับในตวับุคคล 
อยู่บ้าง ท าให้การดึงความรู้เกิดข้ึนได้ยาก ถ้าจะมีก็อาจจะเป็นความรู้จากต ารา หรือ
คดัลอกมา ไม่ใช่ความรู้จากการปฏิบติั หรือจากตวัครู 
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8. การจดัการความรู้ในช่วงเร่ิมตน้ ตอ้งเน้นท่ีการเช่ือมโยงคน ให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เอาเคล็ดลบัในการท างานจนประสบความส าเร็จ และตนเองหรือเพื่อนร่วมงานภาคภูมิใจ 
มาเล่าว่ามีวิธีท  าอย่างไรจึงเกิดผลส าเร็จนั้ น เน้น “อย่างไร” (How to) ซ่ึงมี “ความรู้
ปฏิบติั” อยูใ่นเร่ืองเล่านั้น จะเกิดบรรยากาศใหม่ในท่ีท างาน ท่ีคนเคารพและเห็นคุณค่า
ซ่ึงกนัและกนั 

9. การเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้ เพราะความรู้จะเป็นความรู้ท่ีหยุดน่ิงตายตวั ถา้ไม่มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้ ส่วนการเรียนรู้จะมีลกัษณะ “ด้ินได”้ คือมีชีวิต เป็นพลวตั ปรับเปล่ียน
รูปแบบไดต้ามสถานการณ์ และการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือการเรียนรู้ร่วมกนั เป็น Collective 
Learning และ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interaction Learning Through 
Action) 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียน
ดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดมี้ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาระบบการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  

1. ก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือความรู้ท่ีตอ้งการ (Define) จะเป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดชนิดของทุนปัญญา หรือ องค์ความรู้ท่ีตอ้งการเพื่อหาว่าองค์ความรู้หลักของ
องค์กรคืออะไร (Core Competency) เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร โดยในการ
จดัการความรู้คร้ังน้ีได้จดัการความรู้ท่ีเหมาะสมกับหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทศัน์โรงเรียน วิสัยทศัน์หลกัสูตร วิสัยทศัน์ดา้นครูผูส้อน อตัลกัษณ์ นโยบาย พนัธ
กิจของโรงเรียน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่  

1.1) วฒันธรรมขององค์กร ต้องมีการสนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนทุกระดบั และส่งเสริมให้ครูผูส้อนทุกคนเห็นถึงความส าคญัของการ
จดัการความรู้โดยการสร้างความเขา้ใจ และความส าคญัของการจดัการความรู้ 
และ ส่งเสริมให้ครูมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และ ควรมีการให้รางวลัเพื่อ
ส่งเสริมก าลงัใจสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่คณะครูดว้ย 
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1.2) การพฒันาระบบจดัการความรู้ภายในโรงเรียนนั้น ตอ้งได้รับความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารเป็นหลกั ตลอดจนการให้ความร่วมมือจากครูทุกคนเป็นอย่างดีจึงจะท า
ให้การจัดการความรู้นั้ นประสบผลส าเร็จ และท าให้การจัดการความรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. การสร้างทุนปัญญา หรือ การคน้หาใชป้ระโยชน์ จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Create) ส าหรับการ
จดัการความรู้ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ นั้น
เน่ืองจากในโรงเรียนมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถให้ความรู้ และให้ค  าปรึกษาต่างๆ ตามหัว
ข้อความรู้ท่ีได้คัดเลือกไวบ้้างแล้ว และบางหัวข้อความรู้ยงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญภายใน
โรงเรียนมากนัก จึงเสนอแนะว่า ในหัวขอ้ท่ียงัไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ ควรจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรู้ และให้ค  าปรึกษา หรือส่งคณะครูจากภายในออกไปศึกษาดู
งาน อบรมสัมมนา จากองคก์รภายนอก แลว้น ามาแลกเปล่ียน แบ่งปัน เผยแพร่ในระดบั
ต่อไป  

3. การเสาะหา และจดัเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ (Capture) การจัดการความรู้
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้มีการเก็บ
ขอ้มูลจากภาระงานสอนประจ าวนัของครู ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการน าเอา
ขอ้มูลจากภาระงานสอนประจ าวนัของครู หรือการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มาท าการวิเคราะห์ 
จดักลุ่มความรู้ใหส้อดคลอ้ง กับหัวข้อความรู้ และระบบจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ เพื่อให้
ผูใ้ชง้านไดศึ้กษาถึง ความรู้นั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถน าเอาความรู้นั้นไปประยกุต ์
หรือปรับปรุงงานสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดองคค์วามรู้นั้น
ได ้

4. การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษา
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ภายในโรงเรียน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ความรู้โดย
สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมต่างๆ และ บนัทึกการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนไวใ้น
รูปแบบต่างๆเพื่อใหส้มาชิกไดดู้ยอ้นหลงัได ้หรือ ส่ืออ่ืนๆ จึงมีขอ้เสนอแนะวา่  
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4.1) ควรมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สัปดาห์ละคร้ัง เพื่อกระตุน้ใหค้รูผูส้อนเกิดความสนใจ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

4.2) ควรมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษา เดือนละ 1-2 คร้ัง 
เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในวงกวา้งข้ึน ท าให้มีองค์ความรู้ต่างๆ เพิ่มมาก
ข้ึน 

4.3) ควรจะมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอทั้งโรงเรียน 
เพื่อท าใหอ้งคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และเพื่อพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.4) ควรมีการส่งเสริมให้คณะครูได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้
ของตนเองอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

4.5) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ กรณีท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาจ
จดัท าเป็นระบบทีมขา้มสายงาน ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวที
แลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

5. การใชป้ระโยชน์ การน าไปประยกุตใ์ชง้าน (Use) ในส่วนของการใชป้ระโยชน์ และการ
น าไปประยุกต์ใช้งานนั้น ผูศึ้กษาได้จดัการความรู้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
และภาระงานประจ าวนัของครู ทั้งรูปแบบกระบวนการท างาน และเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่ให้
ครูผูส้อนน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพในการสอนและการท างานมากท่ีสุด จึงมี
ขอ้เสนอแนะวา่ 

5.1) ควรมีการจดัการอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนใหก้บัครูผูส้อน 

5.2) ควรมีการจดัการอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการท างาน เช่น Microsoft 
Office การใช้อินเตอร์เน็ต การรับส่ง อีเมล์ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ท างานใหก้บัครูผูส้อน 

6. ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ เพื่อปรับปรุงแก้ไข (Evaluate) การจดัการความรู้
ส าหรับงานสอนของครูประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ในขั้นตอน
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สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการประเมินผลระบบการจดัการความรู้ โดยจะเป็นการประเมิน
ความรู้ท่ีได้จากการแบ่งปันความรู้ และประเมินความคาดหวังของผู ้ใช้ ระบบ 
(Knowledge Based) พบว่า ควรมีการน าผลของการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาหัวขอ้ความรู้ให้ครอบคลุม
ภาระงานสอนของครูมากท่ีสุด และเพื่อตอบสนองวิสัยทศัน์ของโรงเรียนในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ และจากการประเมินความคาดหวงัของผูใ้ช้ระบบ 
(Knowledge Based) พบวา่ยงัมีขอ้บกพร่องของระบบอยูบ่า้ง เช่น การใช ้E-mail ในการ
ติดต่อส่ือสาร ไม่มี Social Network ในการเช่ือมโยงกบัผูใ้ช้ เน้ือหาท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ หรือ 
การดาวน์โหลดเอกสารการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ และ จากการประเมิน
ยงัพบวา่ ครูผูส้อนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากนกั ท าให้
การใช้งานระบบการจดัการความรู้ ท าได้ไม่เต็มท่ี ซ่ึงผูศึ้กษาจะได้น าเอาขอ้บกพร่อง 
และส่ิงท่ีคน้พบไปพฒันาระบบการจดัการความรู้ในโอกาสต่อไป 

5.5 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

1. การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับการจดัการความรู้ในองค์กรท่ีอยู่ในรูปแบบของบริษัทภาคเอกชน และ
องค์กรดา้นการศึกษาท่ีเป็นมหาวิทยาลยั ซ่ึงแนวคิดอาจจะไมสอดคลอ้งกบัองค์กรท่ีได้
ศึกษาอยู ่

2. ในการใช้งานระบบการจดัการความรู้ ท าได้ไม่เต็มท่ี เน่ืองจากครูผูส้อน มีภาระงาน
ประจ าท่ีต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการใช้งานระบบ หรือ จัด
กิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้มากนกั และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูแต่ละคนมีไม่เท่ากนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นครูท่ีสูงอาย ุและไม่มีพื้นฐานในการใชง้าน 

3. การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงแสดงผลในระยะ
ยาวท า ให้การศึกษาในคร้ังน้ีไม่สามารถท าไดค้รอบคลุมกบังานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นงานสอน
ทั้งหมด 

 


