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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสั นกาแพง อาเภอสั นกาแพง
จั งหวัดเชีย งใหม่ ประชากรที่ใ ช้ในการวิจั ยครั้ งนี้ คือ ผู้ บริห าร ครูส่ ง เสริมการสอนและครูผู้ ส อนในโรงเรีย น
สันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 120 คน แยกออกเป็น ผู้บริหาร จานวน 4 คน ครูส่งเสริม
การสอนและครูผู้สอน จานวน 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการวิ เ คราะห์ เนื้ อ หา ผลการวิ จั ย พบว่ า
การจัดการความรู้แต่ละด้านของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านกระบวนการใน
การจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้นาในการจัดการความรู้ ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีใน
การจัดการความรู้ และด้านการวัดผลการจัดการความรู้โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นว่า การจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และจากการ
สนทนากลุ่ ม ด้านกระบวนการจั ดการความรู้ พบว่า มีความเห็ นสอดคล้ องกับแบบสอบถาม เพราะโรงเรียน
สันกาแพงมีขั้นตอนการจัดการความรู้ที่ดี แต่ที่ยังไม่อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากการเชื่ อมต่อการจัดการ
ความรู้ร ะหว่างบุ คคลกับบุ คคล และการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างกลุ่มงานกับกลุ่ มงาน ยังไม่สัมพันธ์กัน โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัด
อบรม สัมมนา ประชุมเพื่อวางแผนให้กระบวนการจัดการความรู้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการนากระบวนการคิด
แบบวันพรุ่งนี้มาใช้ ด้านภาวะผู้นาในจัดการความรู้ โดยรวม พบว่า การจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก การสนทนา
กลุ่ มมีความเห็ นสอดคล้ องกับ แบบสอบถาม และกล่าวว่า ภาวะผู้นาในการจัดการความรู้เป็นเรื่องของทุกคน
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ตัวผู้นาไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนหรือฝุายบริหารเพียงอย่างเดียว ในการสรรหาผู้มาทาหน้าที่หัวหน้าแต่
ละงาน ทางโรงเรียนได้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน แต่กลับพบว่าหัวหน้างานบางคนยังไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากขาดภาวะผู้ น า โดยมี ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรมี ก ารจั ด การอบรม ประชุ ม
ปรึกษาหารือระหว่างหั วหน้ างานเพื่อให้ ได้แสดงความคิดเห็นวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก แต่ในการสนทนากลุ่ม กล่าว
ว่า บุคลากรให้ความสาคัญในเรื่องวัฒนธรรมในการจัดการความรู้น้อย เพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร มีอายุ
ราชการมากไล่ เลี่ ย กัน มีการร่ ว มงานกัน มานานพอสมควร มี ความใกล้ ชิดสนิ ทสนมกั น จึงมีค วามเข้ าใจว่า มี
วัฒนธรรมในการจัดการความรู้ดีอยู่แล้ว จึงไม่ได้ให้ความสาคัญหรือเสาะแสวงหาวิธีการจัดการความรู้ แบบใหม่ ๆ
โดยมีข้อเสนอแนะ ว่าควรจัดกิจกรรมให้บุคคลในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ด้านเทคโนโลยีในการ
จัดการความรู้ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก แต่ในการสนทนากลุ่มกล่าวว่า ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้
สัญญาณ (Wifi) ไม่เสถียร มีความล่าช้า ไม่สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มความเร็วของระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นระบบ
สะดวกต่อการเข้าถึงและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และด้านการวัดผลการจัดการความรู้ พบว่า การจัดการ
ความรู้อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการสนทนากลุ่มที่กล่าวว่า การใช้เทคนิค PMI (Plus Minus Interesting) ทา
ให้มองเห็นสภาพของโรงเรียนทั้งในส่วนที่ดี ส่วนที่มีคุณภาพ ส่วนที่ยังต้องการปรับปรุงแก้ไข และส่วนที่น่าสนใจให้
เกิดขึ้น เพียงแต่โรงเรียนยังขาดการวัดผลการจัดการความรู้อย่ างเป็นระบบและสม่าเสมอ โดยมีข้อเสนอแนะว่า
ควรพัฒนากระบวนการวัดผลการจัดการความรู้ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
คาสาคัญ
การจัดการความรู้ โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
Abstract
This research aimed to investigate the knowledge management of Sankamphaeng
School, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province. The population used in this study
included the administrators, the supporting teachers and the teachers of Sankamphaeng School,
San Kamphaeng District, Chiang Mai Province. The number was 120 divided into 4 administrators,
116 supporting teachers and teachers. The tools used in this research were questionnaires and
focus groups. The data were analyzed through frequency, percentage, mean and standard
deviation and a content analysis. The results were as follows:
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The knowledge management of each aspect of Sankamphaeng School, SanKamphaeng
District, Chiang Mai Province consisted of knowledge management process, knowledge
management leadership, knowledge management culture, knowledge management technology
and knowledge management assessment. The overall respondents agreed that the knowledge
management of Sankampang School, Sankampang District, Chiang Mai Province knowledge was
at high level. According to the focus groups regarding the knowledge management process, it
revealed that their opinions were relevant to those of questionnaires since Sankampang School
had good knowledge management procedures. However, that was not at high level because the
knowledge management connection among people and the knowledge link among the work
groups were not relevant. The suggestions were that the model of knowledge management
process should be improved clearly and operated in the same direction. Trainings, seminars and
meetings should be arranged for planning knowledge management process much more
systematically by using the Tomorrow mind, (process of thinking about the future). According to
the overall knowledge management leadership, it was found that it was at high level. The focus
groups’ opinions were relevant to those of questionnaires by stating that the knowledge
management leadership was everyone’s business. The leaders did not only mean the school
administrators or just the management department. To recruit the head of each job, the school
had put the right people for the right job. On the contrary, it showed that some supervisors
could not perform their duties owing to lack of leadership. It was recommended that trainings,
meetings and consultations among supervisors should be provided in order that they could give
opinions, plan to solve occurring problems and find the ways to perform the duties together.
Regarding the knowledge management culture, it revealed that it was at high level but the
focus groups stated that the staff hardly realized the importance of knowledge management
culture since the working lives of most staff in the organization were just about the same, they
worked together long enough and were close to each other. In addition, they had
understanding that the knowledge management culture was just fine. Therefore, they did not
pay attention or seek new methods of knowledge management. The recommendations were
that the activities should be arranged for the staff in the organization in order that they could
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share their knowledge with each other. Related to the knowledge management technology, it
was found that it was at high level but the focus groups said that the internet system using the
signal Wifi was unstable, slow and inconvenient to use. It was suggested that the speed of
internet system should be increased much more efficiently. The database system for storing
and publishing the data should be improved so that it could be easily accessible and be
utilized quickly. According to the knowledge management assessment, it revealed that it was at
high level and relevant to the focus groups stating that the PMI (Plus Minus Interesting)
techniques were used for reflecting the school conditions with good aspects, quality, things
needed to be improved and interesting things to be created. Nevertheless, the organization still
lacked the knowledge management assessment being systematic as well as consistent. The
suggestion was that the knowledge management assessment process with clear indicators
should be developed.
Keywords
Knowledge Management, Sankamphaeng School, Chiang Mai
บทนา
สังคมปัจจุบันอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ให้ความสาคัญกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสังคมที่มีสารสนเทศเป็นฐาน (Information-Based Society) มาเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับความรู้ คือ
มีความรู้เป็นฐานหรือที่เรียกว่า สังคมฐานความรู้ (Knowledge -Based Society) นั่นคือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
(Paradigm Shift) ที่เคยมีลักษณะของ “สารสนเทศคืออานาจ (Information is Power)” มาเป็น “ความรู้คือ
อานาจ (Knowledge is Power)” ความรู้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ความรู้ทาให้
มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่น มนุษย์ใช้ความรู้ในการดาเนินชีวิตทุกด้านในทุกช่วงวัยของชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ อีกนานัปการด้วยเหตุที่ความรู้เป็นสิ่งที่
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของบุคคล รวมทั้งองค์กรซึ่งบุคคลแต่ละคนเป็นสมาชิกอยู่ เราจึงต้องรู้จัก
และทาความเข้าใจกับแง่มุมต่าง ๆ ของความรู้และสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างกระจ่างชัดเจนเพื่อที่จะสามารถ “จัดการ”
ได้อย่างเหมาะสมและเกิด ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง องค์ก รและสังคมโดยรวม ดังที่ อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์
(2550, 1-2) และบูรชัย สิริมหาสาคร (2550, 35-36) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ความรู้มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
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และเพิ่มอานาจในการแข่งขันมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมคนจะให้ความสาคัญกับข้อมูลมากและคิดว่าใครมี
ข้อมูลมากกว่าจะเป็นฝุายได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เจริญขึ้น มีระบบอินเทอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูล ทาให้คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอย่างเท่าเทียมกัน การมีข้อมูลเพียงอย่างเดียว จึงไม่ใช่
จุดเด่น ที่สาคัญเหมือนในอดีตอีกต่อไป สิ่งที่สาคัญเหนือกว่าการมีข้อมูล คือ ความสามารถในการนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศและแปลงให้เป็นความรู้ยกระดับสู่ภูมิปัญญา คือ การนามาใช้ประโยชน์ใน
การทางานหรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
ความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะ
ความรู้เป็นสิ่งที่มีไม่จากัด ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งบุคลากรในองค์กรมีความรู้
มากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอีก และยังสามารถนาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงกลายเป็น
วงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ที่เรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548, 7-8)
การที่องค์กรจะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น จะขึ้ นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่ทาให้
วงจรการเรี ยนรู้นี้ หมุนได้รวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ องค์ประกอบ
สาคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ โดย “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาเอาความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่นเดียวกับ ประพนธ์ ผาสุขยืด
(2550, 21-31) ได้อธิบาย ความรู้ในเชิงปฏิบัติการว่า มักจะแบ่งความรู้ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความรู้
ประเภทแรก เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่อยู่ในตารา ประเภทที่สอง เป็นความรู้ที่ฝังลึกใน
ตัวคน เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ จัดว่าเป็น “เคล็ดวิชา” หรือ “ภูมิปัญญา” เป็นสิ่งที่มา
จากการใช้วิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคของผู้ปฏิบัติของแต่ละท่าน ถึงแม้ความรู้ประเภทนี้จะเห็นได้
ไม่ชัดเหมือนความรู้ประเภทแรกแต่ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้งานบรรลุผลสาเร็จได้เช่นกัน การจัดการความรู้ประเภท
ความรู้ชัดแจ้ง หมายถึงการเข้าถึงความรู้ และจะต้องเข้าถึงให้ได้ ปัญหาในหน่วยงานส่วนใหญ่ ก็คือ มักไม่ได้ใส่ใจ
หรือให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ และความรู้ที่ประเภทที่สองนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็นความรู้
ของจริงที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน ภายใต้บริบทนั้น ๆ นั่นเอง เนื่องจากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่มีชีวิตจิตใจ เราไม่
สามารถบังคับใครหรือฝืนใจ ให้เขาถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ออกมาได้ บางท่านอาจจะเกษียณอายุก่อนกาหนดทาให้
ความรู้เหล่านั้นสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย และสาหรับคนไทยแล้วการบังคับให้คน “คายความรู้” ออกมาไม่ใช่
เรื่องที่ทาได้ง่ายนัก ทั้งนีเ้ พราะโดยพื้นฐานแล้วคนไทยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัย มีน้าใจไมตรี มีเมตตากรุณาเป็นทุนที่ดีอยู่
แล้ว แต่ต้องยอมรับว่ายังมีการ “เลือกปฏิบัติ” อยู่ยังตกอยู่ในสภาพ “เลือกที่รักมักที่ชัง” ยังมีค่านิยมในเรื่องพรรค
เรื่องพวกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพระวัฒนธรรมความสัมพันธ์นี้หาก
เรานามาใช้ให้ถูกวิธีก็อาจทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ขยายสู่วงกว้างได้อย่างแน่นอน
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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, 99) ระบุถึงหน้าที่ของส่วนราชการไว้ดังนี้ “ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติของข้า ราชการในสั งกัด ให้ เ ป็นบุ คคลที่มี ประสิ ทธิ ภ าพและมีการเรี ยนรู้ ร่ว มกัน ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราช
กฤษฎีกานี้” ซึ่งมีคาอธิบายใน หมวด 3 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ไว้ในข้อ 7 ว่า “ส่วนราชการจะมีการ
พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะรับความคิดความรู้ใหม่ ๆ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
อย่างสม่าเสมอ และสามารถติดต่อประสานข้อมูลและทางานร่วมกันกับองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันได้”
นอกจากนี้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2548, 12) ได้สรุปว่า การจัดการความรู้ในสถานศึกษานั้น
เป็นสิ่งที่สาคัญ แต่บางสถานศึกษาไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบโดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนที่เป็น
เฉพาะคนจะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ จากการลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ทาให้
ความรู้ในตัวคนนั้น ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุ่นหลัง ส่วนความรู้ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
ความรู้ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ ความรู้ประเภทหลังนี้ก็สมควรได้มีการนามาจัดการความรู้ ดังนั้นเปูาหมายสูงสุดในการ
จั ดการความรู้ จึ งอยู่ ที่งาน คน สถานศึกษา และสั ง คม เพื่อเปลี่ ยนให้ เป็นองค์กรการเรียนรู้ทาให้ บุคลากรใน
สถานศึกษาเปลี่ย นเป็ นคนใฝุ เรี ยนรู้อยู่ ตลอดเวลา ในปัจจุบันนี้โรงเรียนหรือสถานศึกษาพบกับสภาพการณ์ที่
งบประมาณทางการศึกษามีอย่างจากัด แต่โรงเรียนทุกแห่งได้รับแรงกดดันที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพ รวมไปถึงการ
จะต้องได้รับการประเมินภายนอกที่ต้องมีหลักฐานร่องรอยของความก้าวหน้าที่ชัดเจน ความคาดหวังและความ
กดดันในด้านคุณภาพเกิดขึ้นในทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เมื่อมีแรงกดดันจากภายนอก
สถานศึกษาทุกแห่งจะมีการตรวจตรากันภายในให้ เข้มขึ้น เพื่อทบทวนว่า การดาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ สถานศึกษาจะดาเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมใดที่
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ผลสูงสุด ซึ่งเป็นภาระและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการที่ปรับปรุงคุณภาพ
ผู้เรียน และในบรรยากาศที่เพิ่มความเข้มข้นของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ทาให้ความต้องการ
ข้อมูลและสารสนเทศสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ข้อมูลมีมากจนท่วมท้น ผู้บริหาร
โรงเรี ยนมีหน้ าที่เตรียมการในการรั บการประเมินภายนอก และจะต้องรายงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ แต่มั กจะ
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ประสบปัญหาว่าระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น ข้อมูลที่แสดงว่า คุณภาพครูเป็นอย่างไร ครูควร
ได้รั บ การพัฒ นามากน้ อยเพีย งใด เพื่ อจะสามารถก้ าวได้ทั นการเปลี่ ย นแปลงทั้ งในด้า นมาตรฐานการศึ กษา
หลักสูตร และวิธีการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ครูและผู้บริหารจะต้องรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสถานศึกษา
และข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน จากสภาพการณ์ที่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพ
และในสภาวะที่ครู ผู้บริหารจะต้องเสียเวลาไปในการเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกัน สถานศึกษา
ต่าง ๆ จึงเห็น พ้องต้องกัน ว่า ความรู้ เป็น ทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร ซึ่งจะต้องหาทางเชื่อมความรู้ไปสู่ การ
ตัดสินใจและการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554, 1-3) ของโรงเรียนสันกาแพง พบว่า ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดีและดีมาก แต่ตัว บ่ งชี้ ที่ 5 ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของผู้ เรีย นอยู่ ในระดับ พอใช้ และมีจุด ที่ควรพัฒ นาคื อ
การบริหารจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยังไม่บรรลุเปูาหมาย เนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่า
มาตรฐาน ครูยังควรพัฒนาในด้านการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้จากการอ่านที่ยังปฏิบัติค่อนข้างน้อย
สภาพการดาเนินงานของโรงเรียนสันกาแพงในปัจจุบันนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามนโยบายของกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารในการพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ส ามารถ
จั ด การศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย มสากล ผู้ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานาประเทศ ทาให้โรงเรียนต้องทาการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาประสงค์ให้สอดคล้องตามไปด้วย ซึ่งครูจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ องค์กรต้อง
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทุกกิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกระบวนการทั้งหมดนี้
ต้องอาศัยการจัดการความรู้ห รือพัฒ นาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากครูที่ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับ โรงเรีย นมาตรฐานสากลมีเพียงบางส่ว นเท่านั้น และการขยายองค์ความรู้ใหม่ก็ยังไม่กระจ่าง
ประกอบกับการบูรณาการกับความรู้เดิมก็ยังไม่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีครูที่เกษียณอายุราชการก็มีจานวน
มาก นั บ ตั้งแต่ปี การศึกษา 2554 เป็น ต้น มา อย่างน้อยปีล ะ 5 คน และยังไม่มีครูคนใหม่มารับช่ว งงานอย่าง
ทัน ท่ว งที เมื่อเป็น เช่นนี้ จึงทาให้องค์ความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลไม่ได้รับการถ่ายทอดเท่าที่ควร อีกทั้งครูที่มีอายุ
ราชการมากบางท่านไม่อยากเปลี่ยนแปลงตั วเองให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ด้ว ยคิดว่า สิ่งที่ตนทามาแต่เดิมก็ประสบ
ผลสาเร็จอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องการที่จะทาเหมือนอย่างเดิม นอกจากนี้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
เก็บสารสนเทศ การเผยแพร่และการใช้ร่วมกันก็ยังไม่ทั่วถึง การวัดผลการจัดการความรู้ที่มีอยู่ก็ยังไม่มีการนาผลมา
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ใช้ จึงไม่เกิดการพัฒนาได้มากกว่าที่ควรจะเป็น หรือยังไม่สอดรับกับทิศทางมุ่ งสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบกับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ให้นโยบายการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้กระบวนการคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow Mind) เพื่อพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทาให้การจัดการ
ความรู้ เดิ มต้ องปรั บ เปลี่ ย นไปอย่ า งมาก จนทาให้ บุค ลากรในโรงเรี ยนเกิ ดความสงสั ยและสั บสนว่ างานไหน
เกี่ย วข้องกับ ใคร จะต้องทาอะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน ในปีการศึก ษา 2559 โรงเรียนสั นกาแพงจะต้องเข้ารั บ
การประเมินจากภายนอกอีกครั้ง คณะครู ที่ปฏิบัติงานเป็นหัว หน้างานและผู้ ประสานงานของแต่ละตัวชี้วัดใน
ปัจจุ บัน นี้จ ะเกษีย ณอายุ ราชการไปแล้ว ทั้งสิ้น ประกอบกับครูมีการโยกย้ายตาแหน่งทางราชการเพื่อไปดารง
ตาแหน่งในโรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียนสันกาแพงนอกจากจะต้องปรับโรงเรียนตามแนวคิดและหลักการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลแล้ว โรงเรียนก็มักจะถูกเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 34 หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดอื่น ๆ ให้เป็นโรงเรียนนาร่องของโครงการใหม่ต่าง ๆ อีกมากมาย เมื่อไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้อย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง รวมทั้งการที่บุคลากรของโรงเรียนไม่เปิดใจกว้างรับความรู้ที่บุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาอบรม
กลับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้ด้วยแล้ว จึงส่งผลให้การดาเนินงานและการปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น
ลดหย่อนประสิทธิภาพ (โรงเรียนสันกาแพง, 2555, 1-2)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสู่
ความเป็นเลิศเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ครูปฏิบัติการสอนและครู
ส่งเสริมการสอนในโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 116 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 120
คน ในปีการศึกษา 2556
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจั ยครั้งนี้ มุ่งวิจั ยเกี่ยวกับ การจั ดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสั นกาแพง จังหวัด
เชี ย งใหม่ ตามแนวทางของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบข้ า ราชการ พ.ศ. 2546 ในด้ า นต่ อ ไปนี้
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(1) กระบวนการจั ด การความรู้ (2) ภาวะผู้ น าในการจั ด การความรู้ (3) วั ฒ นธรรมในการจั ด การความรู้
(4) เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ และ (5) การวัดผลการจัดการความรู้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็ น แบบเลื อกตอบ ตอนที่ 2 การจัดการความรู้ของโรงเรียนสั นกาแพง อาเภอสั นกาแพง จัง หวัดเชียงใหม่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือ
ฉบับดังกล่าว มีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ว จากนั้นจึงได้นาไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารและครู
โรงเรียนจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 36 คน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9689 และ
ผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเข้าใจทางด้านภาษาที่ตรงกันกับเจตนาของผู้วิจัย
3.2 การสนทนากลุ่ม เป็นการศึก ษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหลักในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 8 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิช าชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คนและหัวหน้างานหลักสูตร จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนสันกาแพง จานวน 1 คน รวมจานวนผู้ที่ร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งสิ้น 15 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
จากนั้นได้ทาการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
สาหรับการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เป็นผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องหลักในการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้บริหาร
จานวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 8 คน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คนและหัวหน้างานหลักสูตร จาน วน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง จานวน 1 คน รวมจานวนผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งสิ้น
จานวน 15 คนและนาผลการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ แล้วนาเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5.2 การจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
[653]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1
แสดงค่าเฉลี่ยประชากร (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และระดับการจัดการความรู้โดยรวมและรายด้านของ
โรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านที่
1
2
3
4
5

รายการ
ด้านกระบวนการจัดการความรู้
ด้านภาวะผู้นาในการจัดการความรู้
ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้
ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้
ด้านการวัดผลการจัดการความรู้
รวม

µ

σ

3.95
4.07
4.12
3.98
3.83
3.99

0.79
0.7
0.79
0.74
0.76
0.76

ระดับ
การจัดการความรู้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับมากทุก ๆ ด้าน (µ = 3.83-4.12) โดยด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยประชากรสูงสุด (µ =
4.12) และด้านการวัดผลการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยประชากรต่าสุด (µ = 3.83) และในการสนทนากลุ่ม เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
1. ด้านกระบวนการจัดการความรู้ มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และในการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถาม และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โรงเรียน
สันกาแพงมีการจัดการความรู้ที่มีขั้นตอนที่ดี แต่ที่ไม่ยังอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะการเชื่อมต่อการจัดการ
ความรู้ระหว่างบุคคลกับบุคคล และการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างกลุ่มงานกับกลุ่มงาน ยังไม่สัมพันธ์กัน อีกทั้งการ
ออกคาสั่งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนการปฏิบัติงาน และการที่ครูมี
ภาระงานสอนมาก ส่วนปัญหาพบว่า รูปแบบในการจัดการความรู้มีขั้นตอนไม่ชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ให้ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อ
วางแผนให้กระบวนการจัดการความรู้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และนากระบวนการคิดแบบวันพรุ่งนี้มาใช้
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2. ด้านภาวะผู้ น าในการจั ดการความรู้ มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และในการสนทนากลุ่ ม
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถาม และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
ภาวะผู้นาในการจัดการความรู้เ ป็นเรื่องของทุกคน ตัวผู้นาไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนหรือฝุายบริหาร
เพียงอย่างเดียว ในการสรรหาผู้มาทาหน้าที่หัวหน้าแต่ละงาน ทางโรงเรียนได้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงาน แต่ในบางงานกลับพบว่าหัวหน้างานบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่ องจากขาดภาวะผู้นา
นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการที่ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานที่
สาคัญ ไม่ยึดมติของผู้ร่วมงาน วิสัยทัศน์ไม่กว้างไกล บุคลิกภาพการแสดงออกไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นา เป็น
เพราะแต่ละปัจเจกบุคคลมีความเป็นตั วตนหรือบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน หรือ เกิดจากการได้ผู้นาที่มาจากการ
หมุนเวียนตาแหน่งหัวหน้างานตามวาระการปฏิบัติงาน มากกว่าการเลือกผู้นาตามความสามารถอย่างแท้จริง ส่วน
ปัญหาพบว่า ผู้บริหารไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานที่ สาคัญ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดการอบรม ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และหาแนวปฏิบัติร่วมกัน
3. ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ โดยรวมมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และในการสนทนา
กลุ่ม ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถาม และได้ให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม กลับพบว่า การที่การจัดการความรู้ในด้านนี้ยังไม่อยู่ในระดับมากที่สุด มีสาเหตุเนื่องมาจากบุคลากรให้
ความสาคัญในเรื่องวัฒนธรรมในการจัดการความรู้น้อย เพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร มีอายุราชการมาก
ไล่เลี่ยกัน มีการร่วมงานกันมานานพอสมควร มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จึงมีความเข้าใจว่า มีวัฒนธรรมในการ
จัดการความรู้ดีอยู่แล้ว จึงไม่ได้ให้ความสาคัญหรือเสาะแสวงหาวิธีการจัดการความรู้แบบใหม่ ๆ ส่วนปัญหาพบว่า
บุคลากรให้ความสาคัญในเรื่องวัฒนธรรมในการจัดการความรู้น้อยเช่นกัน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมให้
บุคคลในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
4. ด้านเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ โดยรวมมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และในการสนทนา
กลุ่ม ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้สัญญาณ (Wifi) ไม่เสถียร มีความ
ล่าช้า ไม่สะดวกต่อการใช้งานในการจัดการความรู้ ส่วนปัญหาพบว่า ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเช่นกัน ทาให้
ปฏิ บั ติ ง านได้ ไ ม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ส่ ง ผลให้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล ไม่ ส ะดวกต่ อ การใช้ ง าน และไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลให้เป็น
ระบบ สะดวกต่อการเข้าถึงและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
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5. ด้านการวัดผลการจัดการความรู้ โดยรวมมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากและในการสนทนากลุ่ม
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถาม และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
การวัดผลการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากเช่นกัน เป็นเพราะทุ กสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจะมีการสรุปงานทั้งปี
และมีการใช้เทคนิค PMI ( Plus Minus Interesting) ทาให้มองเห็นสภาพของโรงเรียนทั้งในส่วนที่ดี ส่วนที่มี
คุณภาพส่วนที่ยังต้องการปรับปรุงแก้ไข และในที่น่าสนใจให้เกิดขึ้น เพียงแต่องค์กรยังขาดการวัดผลการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ การวัดผลที่ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่ค่อยมีการแจ้งผลการประเมินให้สมาชิกองค์กร
ทราบ ว่ามีผลความสอดคล้ องกับเปู าหมายเพียงใด ควรเสาะแสวงหาแนวทางการวัดผลการจัดการความรู้ที่
สามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีและควรมีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อประเมินจุดอ่ อนและจุดแข็ง พัฒนา
กระบวนการวัดผลการจัดการความรู้ให้ชัดเจน ส่วนปัญหาพบว่า กระบวนการประเมินการจัดการความรู้ไม่มีผู้
ชี้ แ จงได้ ว่ า ในกระบวนการนั้ น ผิ ด หรื อ ถู ก อย่ า งไร ตรงตามจุ ด ประสงค์ ห รื อ ไม่ และควรแก้ ไ ขอย่ า งไร โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนากระบวนการวัดผลการจัดการความรู้ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
การอภิปรายผล
1. ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสั นกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการ
จัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดการความรู้ของโรงเรียน สามารถดาเนินการให้อยู่ในระดับมากที่สุดได้โดย
การน าเอากระบวนการการคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow Mind) ตามนโยบายการบริหารโรงเรียนของ
ผู้อานวยการคนปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งกระบวนการในการจัดการความรู้จะเกิดขึ้น ต้องเกิดจากการมีทิศทางในการปฏิบัติงานในทิศทาง
เดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกัน การพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด เกิดได้เมื่อองค์กรคิดเรื่องราวในอนาคต ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าต้องมีการกระจายอานาจ แล้วนาความรู้ต่ าง ๆ กระจายไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพและการบรรลุผล ซึ่งเป็นการริเริ่มการจัดการ
ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดการความรู้ อีกทั้งเป็นการฝึกความเป็นผู้นา ในการจัดการความรู้ที่เป็น
ระบบที่ดีมาก หากเกิดการปฏิบัติอย่า งต่อเนื่อง ดังที่ ประพนธ์ ผาสุขยืด (2548, 64) ได้กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้ เ ป็ น แนวคิ ด การจั ด การสมั ย ใหม่ ที่ ม องในองค์ ก รเป็ น สิ น ทรั พ ย์ อั น มี ค่ า เนื่ อ งจากกระแสโลกที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นและทาให้คนในองค์กร
ต้องเป็น Knowledge Worker ที่สามารถทางานได้อย่างรอบด้าน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความมุ่งมั่นเพื่อ
ความสาเร็จ ทางานอย่างมีเปูาหมาย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อสามารถ ที่จะผลักดันให้องค์กรอยู่ได้
ด้วยสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่า งมาก ทานองเดียวกับ บดินทร์ วิจารณ์ (2550, 45-46) กล่าวว่า
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กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) Define เป็นการกาหนดชนิดทุนทางปัญญา หรือ
องค์ความรู้ที่ต้องการ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรือการปฏิ บัติงาน หรือการหาว่าองค์ความรู้ หลัก ๆ ของ
องค์กร คืออะไร (Core Competency) และเป็นองค์ความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งได้อย่างเด่นชัด (2) Create การสร้างทุนทางปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจจาเป็นต้องหาจากภายนอก
องค์กร จากที่ปรึกษา การเรียนรู้จากความสาเร็จของผู้อื่นและการเทียบเคียง (Benchmarking) (3) Capture การ
เสาะหา และจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ใ นองค์ ก รให้ เ ป็ น ระบบทั้ ง องค์ ค วามรู้ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบสื่ อ ต่ า ง ๆ ( Explicit
knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็นทุนความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อมต่อยอด
การยกระดับความรู้และขยายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กรได้โดยง่ายต่อไป (4) Share การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่
กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน การสอนงาน หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือมีการถ่ายโอนความรู้ใน
ลักษณะเสมือน (Virtual) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ e-Learning เป็นต้น และ (5) Use การใช้
ประโยชน์ การนาไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้ เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การ
ขยายผลให้ระดับความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น
2. ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ผลการวิจัย พบว่า มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนใน
การสนทนากลุ่ม พบว่า วัฒนธรรมในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพงมีน้อย แต่วัฒนธรรมอันดี อื่น ๆ เช่น
การเคารพผู้อาวุโส การร่วมมือร่วมใจกันทางานส่วนรวม ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติ ต่อกันได้อย่างดีเยี่ยม
ดังนั้นในการที่จะทาให้มีวัฒนธรรมในการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ควรส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรใช้
บริการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นสถานที่ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มาพบปะหารือ หาความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาระดับ ของ
ตาแหน่งและวิทยฐานะ มีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนของครูและบุคลากร
การใช้บริการจากศูนย์นี้ในโรงเรียนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง ใน
อนาคตจะอยู่ในระดับสูงขึ้นได้ ดังที่ อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ (2550, 117-119) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เอื้อที่สาคัญใน
การจัดการความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สมาชิกองค์กรรับรู้และยอมรับร่วมกัน
เป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนทุกส่วนในองค์กรยึดถือประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ซึ่ง
เป็ น ที่ ย อมกั น ว่ า คนและวั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มากในการถ่ า ยโอนความรู้ เหตุ ผ ลคื อ การเรี ย นรู้ แ ละการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางผู้คน การประพฤติปฏิบัติที่ฝั งอยู่ในตัวคน
วัฒ นธรรมและบริบ ท เป็ นสิ่ งที่ซับ ซ้อนและมีอยู่มากมายมหาศาล การสนทนา การเสวนาและการสาธิตล้ ว น
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ช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ การที่จะถ่ายเท ถ่ายโอนความรู้ประเภท Tacit Knowledge ออกมา ผู้คนต้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับผู้คนได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถ้าในองค์กรมีลักษณะการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันโดยธรรมชาติ ก็จะมีแนวโน้มว่า สมาชิกองค์กรจะสามารถขจัดอุปสรรคหรือ
ข้อขัดข้องต่าง ๆ และทาให้ปั จ จัย เอื้ออื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงานและแนวคิดต่าง ๆ ในการทางานก็จะลื่นไหลไปได้สะดวก โดยไม่ต้องคานึงถึง สถานที่ แต่ถ้าธรรมชาติ
ขององค์กรมีลักษณะหวงความรู้หรือเก็บความรู้ไว้กับตัวแล้วละก็ไม่ว่าจะจัดทาโครงการการจัดการความรู้ที่ยิ่งใหญ่
แค่ไหน หรือสมบูรณ์เพียงไรก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทางานในองค์กรได้
3. การวัดผลการจัดการความรู้ ผลการวิจัย พบว่า มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก และในการสนทนา
กลุ่ม พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลจากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งยังไม่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จึงควรมีการทาข้อมูลสะท้อนกลับด้วยเทคนิค PMI ( Plus Minus Interesting) ซึ่งเป็นเทคนิคที่
เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมการประเมินผลองค์กร ทุกคนได้เขียนแสดงความคิดเห็น
P (Plus) การคิดเชิงบวกในส่วนที่โรงเรียนดีอยู่แล้ว ควรทาต่อไป หรือส่งเสริมให้มีมากขึ้น การเขียนแสดงความ
คิดเห็น M (Minus) การคิดเชิงลบ สิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรมีในโรงเรียน หรือสิ่งที่โรงเรียนควรลดทอนหรือตัดทิ้งไป
และการเขียนแสดงความคิดเห็น I (Interesting) การเขียนเสนอสิ่งที่น่าสนใจ ควรให้มีหรือเกิดขึ้นในโรงเรียน
เป็นการวัดผลการจัดการความรู้ที่ได้จากทั้งผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนในเวลาเดียวกันเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ
ที่มีส่วนให้ผู้นาในแต่ละงาน ข้อมูลจะถูกจัดหมวดหมู่ทั้งความคิดเชิงบวก เชิงลบและสิ่งที่น่าสนใจให้เกิดในโรงเรียน
หรือสิ่งที่ต้องการ สามารถนาไปพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ถ้ามีการนาเทคนิคนี้ไปใช้อย่างสม่าเสมอ
โรงเรียนสันกาแพงจะมีรูปแบบการวัดผลการจัดการความรู้ ในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังที่ จิรประภา อัครบวร และคณะ
(2552, 78) ได้กล่าวว่าถึงการประเมินการจัดการความรู้ว่า การเริ่มต้นจัดทาแผนการจัดการความรู้ ( KM Action
Plan) องค์การควรจัดทาการประเมินองค์การเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/
โอกาส-อุปสรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้ และ นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทาแผน
การจัดการความรู้ให้สอดรับกับเปูาหมายการจัดการความรู้ (Desired State) ที่องค์การตั้งไว้ทั้งนี้องค์การสามารถ
เลือกวิธีการประเมินองค์การของตนเรื่องการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ คือใช้วิธีการประเมินองค์การ
ตนเองเรื่องการจัดการความรู้ด้วย KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool: KMAT) หรือ
ใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินองค์การตนเองเรื่องการจัดการความรู้
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สรุป
การจั ด การความรู้ ข องโรงเรี ย นสั น ก าแพง อ าเภอสั น ก าแพง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั้ ง 5 ด้ า นได้ แ ก่
ด้ า นกระบวนการจั ด การความรู้ ด้ า นภาวะผู้ น าในการจั ด การความรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมในการจั ด การความรู้
ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และด้านการวัดผลการจัดการความรู้ ถึงแม้พบว่า การจั ดการความรู้อยู่ในระดับ
มาก แต่ยั งคงต้องมีการพัฒ นาให้ อยู่ ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสามารถใช้กระบวนการคิดแบบวันพรุ่งนี้ ใช้ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการใช้เทคนิค
PMI ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ ข องโรงเรี ย นสั น ก าแพง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร
คณะครู บุคลากร เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดการความรู้อย่างสม่าเสมอโดยใช้กระบวนการคิด
แบบวันพรุ่งนี้
2. ด้านภาวะผู้นาในการจัดการความรู้ ควรการใช้บริการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสันกาแพง จัดการความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร
3. ด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ควรการใช้บริการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสันกาแพง จัดการความรู้อย่างสม่าเสมอ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมสัมมนา
4. ด้ า นเทคโนโลยี ก ารจั ด การความรู้ ควรด าเนิ น การจั ด การความรู้ โ ดยใช้ ก ารเพิ่ ม ความเร็ ว ของ
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการส่งต่อความรู้หรือเผยแพร่ความรู้ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานทั่วทั้งองค์กร
5. ด้านการวัดผลการจัดการความรู้ ควรนาใช้เทคนิ ค PMI อย่างต่อเนื่อง เพื่อได้ข้อมูลสะท้อนที่แท้จริง
จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจากทุกระดับของการปฏิบัติงาน
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1. ควรวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การความรู้ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด แบบวั น พรุ่ ง นี้ ของโรงเรี ย นสั น ก าแพง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้
2. ควรวิจัย เรื่อง การติดตามผลของการใช้เทคนิค PMI (Plus Minus Interesting) ของโรงเรียน
สันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้
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