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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการความรู สรางรูปแบบและประเมิน
รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การดําเนินการ
วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการความรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและคณะครู จํานวน 339 คน วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 การสรางรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา จากนั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบการจัดการความรู โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
คน วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 3 การประเมินรูปแบบโดยนําไปทดลองใช
กับสถานศึกษาจํานวน 1 โรงเรียนและประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยสอบถามความพึงพอใจและความสําเร็จ
ในการใชรูปแบบ ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหาร 3 คน ครู 42 คนและบุคลากร ทางการศึกษา 5 คน รวม 50 คน
วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
1. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา มีสภาพการจัดการ
ความรูของสถานศึกษาในภาพรวมทุ กดานอยูในระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเป นรายดานพบวาระดั บการปฏิบั ติ
อันดับสูงสุด ไดแก การแสวงหาความรู รองลงมาไดแก การระบุความรู และพบวามีปญหาการจัดการความรูของ
สถานศึกษาภาพรวมทุกดานอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับปญหาที่พบอันดับต่ําสุด
ไดแก การนําความรูไปใช จะเห็นวาสถานศึกษาทุกแหงมีการจัดการความรูโดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และมีปญหานอยแสดงวาบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการความรูได
2. รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
41 ที่สรางขึ้นมีองคประกอบ 5 สวน ไดแก 1) หลักการและเหตุผล 2) แนวคิดของรูปแบบ 3) วัตถุประสงค
ของรูปแบบ 4) กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวยกระบวนการในการจัดการความรู 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวางแผน มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 4 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ
จัดการความรูโดยมีองคประกอบการจัดการความรู 6 ดาน คือ การระบุความรู มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 7
แนวทางปฏิบัติ การแสวงหาความรู มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 8 แนวทางปฏิบัติ การสรางความรู มี 7 ตัวบงชี้
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ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ การ
จัดเก็บความรู มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ และการนําความรูไปใชมี 8 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 10
แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 3 การกํากับ ติดตามและประเมินผล มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 5 แนวทางปฏิบัติ
และ 5) ผลที่คาดวาจะไดรับ มีผลการประเมินความเที่ยงตรงของรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรู
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีความพึงพอใจและสามารถนํารูปแบบ
ไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การจัดการความรูในสถานศึกษา, รูปแบบการจัดการความรู, การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
Abstract

The purposes of this research were to investigate conditions and problems of
knowledge management, generate type, and evaluate use of knowledge management model
for schools under Secondary Educational Service Area Office 41. The study was divided into 3
steps as follows. The first one was to examine the conditions and problems of knowledge
management by using questionnaires to collect data from 339 administrators and teachers.
Then the data was analyzed by applying mean and standard deviation. The second step was to
create the type of knowledge management by conducting a connoisseurship with 11 experts
based on content analysis. The third step was to test the type of knowledge management
with a school to explore satisfaction and achievement of the use of model and type of
informant. The total 50 respondents consisted of 3 administrators, 42 teachers, and 5
educational personnel. Besides, the mean and the standard deviation were also applied to data
analysis.
The results were indicated below.
1. According to Secondary Educational Service Area Office 41, the overall
conditions of knowledge management model for schools under were at high level. When
considering each aspect, it found that knowledge acquisition was at the highest level,
followed by knowledge identification. However, the overall problems of knowledge
management of the schools were at low level. When considering each aspect, it
demonstrated that knowledge implementation was at the lowest level. It could be said
that the knowledge management of every school was at high level while there were less
problems. Therefore, the personnel of these schools could be able to manage the
knowledge.
2. Regarding to the knowledge management under Secondary Educational Service
Area Office 41, there were 5 elements as described below; 1) Background and rationale, 2)
Concept of model, 3) Objective of model, 4) Process of model Moreover, the process of
knowledge management included 3 stages as follows. The first one was planning which

364 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
applied 5 indicators and 4 practices. The second one was the operation of knowledge
management comprising of 6 elements – Knowledge identification with 5 indicators and 7
practices, knowledge acquisition with 6 indicators and 8 practices, knowledge creation with 7
indicators and 9 practices, knowledge exchange with 6 indicators and 9 practices, knowledge
storage with 4 indicators and 9 practices, as well as knowledge implementation with 8
indicators and 10 practices, and 5) Expected results which contained the third stage - monitoring/
follow-up/evaluation with 4 indicators and 5 practices.
3. Most of the executives, teachers, and educational personnel of the schools
that applied the type of knowledge management under Secondary Educational Service Area
Office 41 were satisfied and able to successfully implement the type of knowledge
management at high level.
Keyword : knowledge management for schools , knowledge management model,
a development of knowledge management model
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมฐานความรู (Knowledge Society) ภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ไดสงผล
กระทบถึงการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่ตองตอบสนองโดยการผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตอเนื่องสถานศึกษาตองอยูทามกลางภาวการณ
เปลี่ยนแปลงพรอมกับเปนความหวังของสังคมในการถายทอดวัฒนธรรมจากรุนบรรพบุรุษถึงเยาวชนรุนตอไป
ใหปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางมีคุณภาพ การศึกษาในปจจุบันจะตองปรับเปลี่ยนไปทิศทางใดจึงไดมีการ
กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐในการวางแนวทางใหโรงเรียนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 มีสาระสําคัญกําหนดให สวนราชการพัฒนาความรู
ในสวนราชการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล
ความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.2548 )
การจัดการความรูเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในองคกร แตพบวาองคกรมีปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการความรู นั่นคือ องคกรไมมีความยั่งยืนในการจัดการความรูแทนที่จะเปนสภาพของการ
เรียนรูของคนในองคกร เปนสภาพของการแบงบันความรู การจัดเก็บความรู การนําความรูเหลานั้นมาใช ซึ่งมี
ลักษณะเปนไปโดยธรรมชาติของสังคมในองคกร แตกลับกลายเปนวาการจัดการความรูคือ "ภาระงาน" อยาง
หนึ่งที่หนวยงานไดทําความตกลงไวกับ ก.พ.ร. เปนกิจกรรมที่ตองทํา เปนภาระงานที่ตองมีการตั้งงบประมาณ
ไวสําหรับ “ การจัดการความรู ”โดยเฉพาะเปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีลักษณะที่ไมตอเนื่องและ
ยั่งยืน (วชิระ ปากดีสี. 2552)
จากการปฏิ รูปการศึกษาที่ผ านมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดํ าเนิ นการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา พบปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไขหลายประการ
ทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพผูเรี ยน ครู อาจารยและบุ คลากรทางการศึกษารวมถึ งประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการดังจะเห็นไดจากผลการประเมินรอบสองของ สมศ. พบวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษาจํานวน 22,425 แหง มีถึงรอยละ 79.7 ที่ไดมาตรฐาน และรอยละ 20.3 ที่ตองไดรับการพัฒนา
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ สพฐ.2553)
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 ที่มุงเนนพัฒนาศักยภาพทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549) สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 62 แหงและมีครูผูสอนจํานวน 2,165 คน
มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในระดับต่ําโดยเฉพาะเรื่องความรูของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน นั่นเปนเพราะความรูที่มีในโรงเรียนยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ ยังไมเปนความรูที่เปนปจจุบัน
และยังไมเปนความรูที่สามารถนํามาใชหรือปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและถูกตอง ประกอบกับความรูตางๆ ที่
ฝงลึกอยูในตัวคนที่เปนทักษะเฉพาะที่เกิดจากประสบการณการสอน ก็จะจางหายไปกับผูเกษียณอายุราชการ
การลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ดังนั้นการจัดการความรูจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมให
องคการขับเคลื่อนเขาสูการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพขององคการ จากบทบัญญัติดังกลาว การพัฒนา
คุณภาพของประชากรดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง การศึกษานับเปน
รากฐานที่สําคัญในการสรางความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองนําไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ ตลอดชีวิต จากประเด็นปญหาดังกลาว
ผู วิ จั ย จึ งได ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรูใ นสถานศึ กษาสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ขึ้น
จุดมุงหมายการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการจั ด การความรู ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41
3. เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการความรูสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนวิจัยและพัฒนา
3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการ
จัดการความรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 2) ศึกษาสภาพปญหา
การจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยใชแบบสอบถาม
สภาพปฏิบัติและสภาพปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) รางรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 จากการวิเคราะหเอกสารการจัดการความรูและขอมูลขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
2) ตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) จากนั้นนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ตอนที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1) ทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 41 ในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 1. เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่มีการใชรูปแบบการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา 2.เปนโรงเรียนที่ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการจัดการความรูสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 3. เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยสามารถติดตามผลการใชรูปแบบการจัดการความรูในการ
วิจัยไดตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย และ 4. เปนโรงเรียนที่มีผูบริหารและครูยินดีใหความรวมมือในการ
วิจัยเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาที่ทําการวิจัย และ 2) ประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จากแบบประเมินความพึงพอใจและความสําเร็จในการ
ใชรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 พบวา
1.1 ผลจากการศึกษา วิเคราะหเอกสาร หลักการแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการความรูสามารถสรุปแนวคิดกระบวน
จัดการความรู 6 ดาน ไดแก การระบุความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู
การจัดเก็บความรูและการนําความรูไปใชจากนั้นนํากระบวนการดังกลาวมาจัดทําแบบสอบถามเพื่อศึกษา
สภาพและปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1.2 ผลการศึ กษาสภาพการจั ดการความรู ในสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พบวา สภาพการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พบวา ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูที่กําหนดไวแตละองคประกอบโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับการปฏิบัติอันดับสูงสุดไดแก การแสวงหาความรู รองลงมาไดแก การระบุ
ความรู และระดับการปฏิบัติอันดับต่ําสุด ไดแก การจัดเก็บความรู
สําหรับปญหาการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
พบวาระดับการปญหาการจัดการความรูที่กําหนดไวแตละองคประกอบโดยรวมทุกดานอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาระดับปญหาที่พบอันดับสูงสุดไดแกการระบุความรู รองลงมาไดแก การจัดเก็บ
ความรู และระดับปญหาที่พบอันดับต่ําสุด ไดแก การนําความรูไปใช
2. รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ที่สรางขึ้นมีองคประกอบ 5 สวน ไดแก 1)หลักการและเหตุผล 2)แนวคิดของรูปแบบ 3)วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 4)กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวยกระบวนการในการจัดการความรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การเตรียมการวางแผน มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 4 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการจัดการความรู
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โดยมีองคประกอบการจัดการความรู 6 ดาน คือ การระบุความรู มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 7 แนวทางปฏิบัติ
การแสวงหาความรู มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 8 แนวทางปฏิบัติ การสรางความรู มี 7 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9
แนวทางปฏิบัติ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ การจัดเก็บความรู
มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ และการนําความรูไปใชมี 8 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 10 แนวทางปฏิบัติ
และขั้นตอนที่ 3 การกํากับ ติดตามและประเมินผล มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 5 แนวทางปฏิบัติ และ5) ผลที่
คาดวาจะไดรับ มีผลการประเมินความเที่ยงตรงของรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการประเมิ นรู ป แบบการจั ดการความรูในสถานศึ กษาสั ง กัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พบวา ความพึงพอใจตอรูปแบบและคูมือการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับระดับความพึงพอใจ
อันดับสูงสุดไดแก รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 นําไปประยุกตใชในการจัดทําคูมือและกิจกรรมอื่นๆได รองลงมาไดแก คูมือการจัดการความรูนําไปใช
จัดการความรูในสถานศึกษาได และระดับความพึงพอใจอันดับต่ําสุด ไดแก สถานศึกษามีกิจกรรมการถายทอด
ความรูจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญหรือผูรูเปนประจําเพื่อใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู และพบวาความสําเร็จ
ในการใชรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับความสําเร็จอันดับสูงสุดไดแก ผูบริหาร ครู ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในความรูที่ไดมาจนเกิดเปนเครือขายและแหลงเรียนรูในสถานศึกษา รองลงมาไดแก ผูบริหาร ครูฯลฯ
สรางองคความรูจากขอมูลความรูตางๆจนไดความรูและนวัตกรรมใหมๆ และระดับความสําเร็จอันดับต่ําสุด
ไดแก ผูบริหารเปนผูนําและสงเสริมการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มีขอคนพบสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ผลจากการวิจั ยที่ พบสภาพการจั ดการความรู ในสถานศึ กษาสังกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พบวา สภาพการปฏิบัติการจัดการความรูของสถานศึกษาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับการปฏิบัติอันดับสูงสุดไดแก การแสวงหาความรู รองลงมาไดแก
การระบุความรู และระดับการปฏิบัติอันดับต่ําสุด ไดแก การจัดเก็บความรู ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ
การแสวงหาความรู พบว าระดั บการปฏิ บั ติ อันดั บสู งสุ ดได แก ผู บริ หารสนั บสนุ นให ครู มีการเพิ่ มพู นความรู
ความสามารถ รองลงมาไดแก สถานศึกษาสงเสริมใหครูนําประสบการณการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานในสถานศึกษา นั่นเปนเพราะวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได
กําหนดนโยบายการจัดการความรูลงสูหนวยงานสถานศึกษาในสังกัดและใหสถานศึกษามีนโยบายที่สงเสริมให
ครูผูสอนมีความรูทันตอเหตุการณปจจุบันและเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลาเนื่องจากจะตองนําความรูที่มีไป
ถายทอด แนะนํากับนักเรียน อีกทั้งความรูมิใชอยูในตําราเทานั้นแตอาจจะมาจากการไปศึกษาจากผูที่มีความรู
หรือความชํานาญในแตละดานหรือปราชญในทองถิ่นเพราะคนเรามีความรูและประสบการณไมเหมือนกัน
สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช ( 2547 ) ซึ่งความรูของแตละบุคคลเกิดจากการประมวลสังเคราะห
และจําแนกแยกแยะสารสนเทศเพื่อนําไปสูการตีความและทําความเขาใจกับสารสนเทศเหลานั้นจนกลายเปน
ความรูซึ่งความรูนี้ครอบคลุมทั้งสวนของความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) ที่ซอนอยูในความคิดของคนและ
ที่ฝงตัวอยูในองคกรกับความรูแจงชัด (Explicit Knowledge ) ที่ปรากฎในเอกสารที่บันทึกหรือรายงานตางๆ
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ขององคกรใหเปน ระบบระเบียบเพื่ อใหคนที่ตองการเขาถึงไดงายและดึงออกมาใชงานไดโดยสะดวก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระวัฒน เยี่ยมแสง (2550) พัฒนารูปแบบการจัดการความรูของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา กอนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู บุคลากรแตละคน
มีความรูความสามารถทักษะการทํางาน และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีการพัฒนาตนเองโดยการ
แสวงหาความรูดานตางๆ เปนรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนระบบนอย การจัดสารสนเทศ
ภายในหนวยงานยังไมเปนระบบ ไมมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือการเผยแพรความรูอยางเปนทางการ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพบปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับปญหาที่พบอันดับสูงสุดไดแกการระบุความรู รองลงมาไดแก
การจัดเก็บความรู และระดับปญหาที่พบอันดับต่ําสุด ไดแก การแสวงหาและการนําความรูไปใช สําหรับ
รายละเอียดของปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาดานการระบุความรู พบวา ระดับปญหาที่พบอันดับ
สูงสุดไดแก ผูบริหารจัดใหมีทีมผูชํานาญการและ นักวิเคราะหความรูที่มีความรอบรูเชี่ยวชาญดานตางๆ มาชวย
กําหนดความรูที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานของสถานศึกษา รองลงมาไดแก กําหนด
นโยบายสาระความรูที่จําเปนในการพัฒนาสถานศึกษาหรือ ในสิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาตองการเรียนรู แม
ปญหาของการจัดการความรูจะมีนอยแตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการระบุความรูมีปญหาเปนอันดับ
สูงสุด นั่นเปนเพราะการระบุความรูเปนขั้นตอนแรกที่อาจเรียกไดวามีความสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนางาน
ในดานนั้นๆ จะเปนผลสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการระบุความรูที่จะนํามาพัฒนา
ซึ่งสอดคลองกับ ปณิตา พนภัย (2544) ไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดการความรูใหสําเร็จของผูเชี่ยวชาญพบวา
องคการตองมีการกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู คือกําหนดหรือนิยามสิ่งที่องคการตองการใหพนักงานเรียนรู
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ และเปาหมายตางๆขององคการ ไมมีองคการใดเลยที่ไมมีการระบุ
สิ่งที่จําเปนตองเรียนรูไวอยางชัดเจนซึ่งสงผลใหตองเสียเวลาในการทํางานมากขึ้นเนื่องจากพนักงานไมทราบ
จุดมุงหมาย ความจําเปน สอดคลองแนวคิดของหลายคนที่เห็นวาการระบุความรูเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะ
ทําใหการจัดการความรูสําเร็จ ดังนั้นสภาพการปฏิบัติและปญหาในการจัดการความรูจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
การนํ าข อมู ลพื้ นฐานเหลา นี้มาจั ดทํ าเปน รางรู ปแบบการจั ดการความรูในสถานศึ กษาไดอยา งถู กต องและ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลองรัฎ อินทรีย และคณะ (2551)
ได ศึกษาป จจั ย ที่ส งผลตอความสํ าเร็ จในการจั ดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั ยราชธานี
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี
และวิทยาเขตอุดรธานี กอนพัฒนารูปแบบการจัดการความรู พบวาสภาพการจัดการความรูกอนพัฒนารูปแบบ
ทั้งสองแหง คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนการจัดการความรูบางองคประกอบ แต
ไมทราบวาเปนการจัดการความรู ไมมีระบบ ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
สําหรับผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 องคประกอบ 5 สวน ไดแก 1)หลักการและเหตุผล 2)แนวคิดของรูปแบบ 3)วัตถุประสงค
ของรูปแบบ 4)กระบวนการของรูปแบบ ประกอบดวยกระบวนการในการจัดการความรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การเตรียมการวางแผน มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 4 แนวทางปฏิบัติ เปนการเตรียมการในดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนควรมีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดการความรู และสิ่งแวดลอมรวมถึงบริบทใน
สถานศึกษามีความพรอมตอการเปนแหลงเรียนรูพรอมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดเรียนรู มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางองคความรูใหม ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการจัดการความรูโดยมีองคประกอบการจัดการความรู 6
ดาน คือ การระบุความรู มี 5 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 7 แนวทางปฏิบัติ การแสวงหาความรู มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ
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8 แนวทางปฏิบัติ การสรางความรู มี 7 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
มี 6 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ การจัดเก็บความรู มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 9 แนวทางปฏิบัติ
และการนําความรูไปใชมี 8 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 10 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่ 3 การกํากับ ติดตามและ
ประเมินผล มี 4 ตัวบงชี้ความสําเร็จ 5 แนวทางปฏิบัติ และ 5) ผลที่คาดวาจะไดรับ พรอมจัดทําคูมือการใช
รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และมีผลการ
ประเมินความเที่ยงตรงของรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ บุญดี บุญญากิจ (2524) ไดกลาววา ปจจัยเอื้อที่ชวยให
การจัดการความรูประสบความสําเร็จประกอบดวย ภาวะผูนําและกลยุทธ การจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ
อยางราบรื่นถาปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึง
ประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการจัดการความรู ซึ่งเซงเก (Senge, 2002) ยังไดกลาววา การที่องคการจะ
ประสบผลสําเร็จไดดีนั้น ผูนํา/ผูบริหาร เปนผูมีอิทธิพลตอการนําพาองคการไปสูเปาหมาย โดยมีการใชอํานาจ
ในตําแหนง อํานาจความเชี่ยวชาญ อํานาจความรู อํานาจบารมีอยางเหมาะสมและสมดุล ทั้งนี้ วิลาวัลย มาคุม
(2549) ไดกลาววา องคประกอบที่สําคัญในการจัดการความรู คือการเปนผูนําในการสงเสริมการจัดการความรู
ผูบริหารตองใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคกรและเปนผูนําในการสนับสนุน การผลักดัน การจูงใจ การประสานงานเพื่อใหกิจกรรมบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการความรู จากนั้นจะเปนการดําเนินการจัดการความรูภายใต
องคประกอบการจัดการความรู 6 ดาน คือ การระบุความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยน
ความรู การจัดเก็บความรูและการนําความรูไปใช โดยแตละกระบวนการจะเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบจะขาด
ชวงตอนหนึ่งตอนใดไปไมได และการกํากับ ติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาพบเชนนี้เนื่องมาจากการ
จัดการความรูควรบริหารจัดการใหมีการจัดการความรูสูการปฏิบัติเพื่อใหเปาหมายของการจัดการความรูที่ตั้ง
ไวบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสนาะ กลิ่นงาม (2551)ไดศึกษารูปแบบการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัยพบวา กระบวนการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยขั้นตอนการกําหนดความรู
การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรูและการนําความรูไปใช และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวัลย มาคุม (2549) มีการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษา
ขั้น พื้ นฐาน สั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ผลการวิจั ย พบว า องค ป ระกอบหลักทั้ ง 6 องคป ระกอบ คื อ การ
กําหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรู และการนํ า
ความรู ไ ปใช เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของการจั ด การความรู ข องครู ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
และสุดทายผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา มีความพึงพอใจตอรูปแบบและคูมือการจัดการความรู ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาระดับ
ระดั บความพึ งพอใจอั นดั บสูงสุ ดได แก รู ป แบบการจัด การความรูในสถานศึ กษาสั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นําไปประยุกตใชในการจัดทําคูมือและกิจกรรมอื่นๆได รองลงมาไดแก คูมือการ
จัดการความรูนําไปใชจัดการความรูในสถานศึกษาได และยังพบวามีความสําเร็จในการใชรูปแบบการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาระดับความสําเร็จของรูปแบบอันดับสูงสุดไดแก ผูบริหาร ครู ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ความรูที่ไดมาจนเกิดเปนเครือขายและแหลงเรียนรูในสถานศึกษา รองลงมาไดแก ผูบริหาร ครูฯลฯสรางองค
ความรูจากขอมูลความรูตางๆจนไดความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ผลการศึกษาเปนเชนนี้เปนเพราะสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ไดจัดทําเวปไซดการจัดการความรู หรือเว็บแมงมุม สพม. 41 และสงเสริม
สนับสนุนใหมีเครือขายการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ทุกแหงอีกทั้งไดมีคูมือการใชรูปแบบการจัดการความรูมีกระบวนการในการดําเนินงานจัดการความรูมีความชัดเจน
เปนลําดับขั้นตอนสามารถเขาใจงายและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ เมื่อผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการความรูมา
ทดลองใชกับโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ระหวางวันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงทําใหทั้งผูบริหาร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบและคูมือการใชรูปแบบการจัดการความรูใน
สถานศึกษาและประสบความสําเร็จในงานเมื่อใชรูปแบบการจัดการความรู ทั้งนี้ผูวิจัยเริ่มตั้งแตการทําความ
เขาใจ และสรางความตระหนักใหผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดการ
ความรู จนถึงการดําเนินงานจัดการความรูตามรูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งมีการสรางทีมในการจัดการความรูเพื่อวางแผนจัดการความรูโดยการ
จัดเตรียม บุคลากร เทคโนโลยีและสถานที่เพื่อดําเนินการจัดการความรูตามองคประกอบการจัดการความรู 6
ดาน คือการระบุความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การจัดเก็บความรูและ
การนําความรูไปใช จากนั้นจะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการความรูในแตละดานเพื่อนําไป
ปรับปรุงใชในการจัดการความรูงานในครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ ฉลองรัฎ อินทรีย และคณะ
(2551) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
ผลการวิจัยพบวา ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
ทดลองใชเปนเวลา 8 เดือน ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550 ผลปรากฏดังนี้ 1. มีกระบวนการ
จัดการความรูที่เปนระบบ 2. มีการจัดตั้งศูนยจัดการความรูเปนกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู 3. ได
Website ซึ่งเปนแหลงจั ดเก็บ ความรู แลกเปลี่ยนความรูเผยแพรความรู เชื่อมโยงเครือขายความรูและ
ประชาสัมพันธ 4. ไดองคความรูที่เกิดจากการจัดการความรูที่เปนระบบ คณาจารยคณะพยาบาลศาสตรทั้ง 7
กลุมการจัดการความรู มีความพึงพอใจตอการจัดการความรู เห็นวาความสําเร็จในการใชรูปแบบการจัดการ
ความรูที่ผูวิจัยพัฒนามีความเหมาะสมอยูในระดับมากในการดําเนินการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ไดแก การ
ใชรูปแบบที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหารทุกระดับ โดยประเมินจากแบบวัดปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการความรู การจัดตั้งศูนยจัดการความรู วัฒนธรรมในการจัดการความรูของผูบริหาร
และคณาจารย และยุ ทธศาสตร ในการจั ด การความรู ซึ่ งประกอบด ว ย การใช บุ ค ลากร ที่ ป ฏิ บั ติ ง านบน
ฐานความรู (knowledge worker) ที่ผานการฝกอยางดี ความไววางใจ การใชความรูความเขาใจ ความมุงมั่น
และการใช หลั กการทรงงานในพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั ว เกี่ย วกับ การมี สว นร ว มและการรู รักสามั คคี
ตลอดจนหลักการประเมินและปรับปรุงในระหวางการดําเนินการจัดการความรู และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธีระวัฒน เยี่ยมแสง (2550) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ผลการวิจั ย พบว า บุคลากรทุ กกลุ มมีความพึ งพอใจในกระบวนการจั ดการความรู ระดับ มาก และ
บุ ค ลากรทุ กกลุ มมี ความคิ ด เห็ น ว า การดํ า เนิ น การจั ด การความรู ที่ไ ด จ ากการศึ กษาครั้ งนี้ เ ป น รู ป แบบที่ มี
ประสิทธิผลใชกระบวนการจัดการความรูในการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใชรูปแบบเพื่อ
พัฒนาหนวยงานอื่นตอไป ประกอบกับงานวิจัยของ เตือนใจ รักษาพงศ (2551) ไดศึกษารูปแบบการจัดการ
ความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบสวนรวม
ผลการวิ จัย พบว า รู ป แบบการจัด การความรู เพื่ อการบริห ารงานวิ ช าการของสถานศึ กษาขั้ น พื้นฐานด ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1.ดานการบริหารงาน
ดานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรม การจัดทํา
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แผนการจัดการเรียนรู การจัดกระบวนการความรู และการนิเทศการสอน 2. ดานกระบวนการจัดการความรู
ประกอบดวย การระบุความรู การพัฒนาความรู กาสรางความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การเขาถึงความรู
การแบงปนความรู และการเรียนรู 3.ดานปจจัยที่สนับสนุนใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ประกอบดวย
ภาวะผูนํา กลยุทธ วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยีโครงสราง และการวัดผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ผูวิจัยไดเสนอแนะเพื่อนําไปใชและพัฒนาการการจัดการความรู
ในสถานศึกษาดังนี้
1. สถานศึกษาสามารถนํารูปแบบการจัดการความรูไปปรับ ใชให เหมาะสมกั บบริบ ทของ
หนวยงานของทานได
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนํารูปแบบที่สรางขึ้นจัดทําเปนคูมือสําหรับใหสถานศึกษาที่สนใจนํา
รูปแบบไปใชงานไดงายขึ้น สถานศึกษาอาจนําคูมือไปประยุกตปรับใชในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม
3. การนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปใชควรมีการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาทั้งดานบุคคล
เทคโนโลยี สถานที่และใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการความรูในสถานศึกษาของทานเพื่อใหการจัดการ
ความรูเกิดผลตามวัตถุประสงค
4. การนํารูปแบบการจัดการความรูไปใชควรมีการประเมินทุกครั้งเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการความรูในงานอื่นๆ ตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางรูปแบบและจัดทําคูมือประกอบการใชเพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การวิจัยครั้งตอไปควรจะพัฒนาคูมือใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่อ
การพัฒนางานสถานศึกษาดานอื่นๆ เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
วิชาการและการบริหารงานทั่วไป
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 การวิจัยครั้งตอไป ควรจะ เปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใน
สถานศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียน
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