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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการความรูและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูใน

โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2558 จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา การจัดการความรูในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู (�̅�𝑥 

= 4.67, S.D. = 0.68) รองลงมาดานเทคโนโลยีในการจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) และดานการวัดผล

การจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84) และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู คือ สถานศึกษา
ควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออน ปรับปรุงในเรื่องการจัดการความรู การคัดแยกความรูท่ี
ทันสมัย มีกระบวนการตรวจสอบความรูอยางเปนระบบ โดยเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/
สนับสนุน/พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรมีความเกง ความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคของ
สถานศึกษา ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนความตองการของผูใชดวยการสามารถเช่ือมโยงการ
จัดการความรูกับผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของสถานศึกษา  
คําสําคัญ: การจัดการความรู / โรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) 
 

Abstract 
This research was intended to 1) study on the knowledge management of Demonstration 

School (Watpraborommathat) under the cooperation with Kamphaeng Phet Rajabhat University 
and 2) study on how to improve the knowledge management of the mentioned school. There 
were 2 steps in the research which were to study the knowledge management of the school and 
to study on how to improve the knowledge management. A sample was 20 people of school 
managements, teachers and Basic Education Board of Demonstration School in an academic year 
of 2015. Tool for this research was a questionnaire, analyzed by using statistic information such as 
frequency, percentage, average and standard deviation. 

The finding indicated that: 

1. By analyzing the obtained information, overall rating was at high level (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. 
= 0.64). When considering the details, the researchers found that the audition of knowledge 

selection aspect was at the highest level (�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.68), followed by technology for the 

knowledge management (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) and the assessment of the knowledge management 

(�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84). 
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2. Analysis result on how to improve the knowledge management in Demonstration 
School showed that the school should 1) have an analytical system to identify strengths and 
weaknesses on the knowledge management of the school in order to improve it 2) have an advance 
sorting of knowledge and a knowledge review process that consistently and systematically 3) focus 
on their personnel learning in order to encourage and develop their personnel to have a specific 
competency and achieve the institution’s goal 4) encourage and support the learning exchange of 
their personnel 5) develop their information technology system by focusing on user’s requirement 
and 6) be able to connect the knowledge management with significant operational results of the 
school. 
Keywords: knowledge management / Demonstration School (Watpraborommathat) 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุ บันโลกได เขาสูยุค เศรษฐกิจฐานความรู  (Knowledge-based Economy – KBE) งานตางๆ 
จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน การจัดการความรูจึงเขามามีสวนสนับสนุนเพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังน้ันการรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายอยูท่ีตางๆ มารวมไวท่ีเดียวกัน การสราง
บรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สรางความรูใหมๆ และการจัดระเบียบความรูในเอกสาร และทําสมุดหนาเหลือง
รวบรวมรายช่ือผูมีความรูในดานตางๆ และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการสรางชองทาง และเง่ือนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกัน เพ่ือนําไปใชพัฒนางานใหสัมฤทธ์ิผล โดยเฉพาะองคความรู (knowledge) ทางดานวิชาการท่ีมี
มากมายในสถานศึกษา รวมท้ังความรูจากแหลงภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนประโยชนตอสถานศึกษา การจัดเก็บท่ี
เหมาะสมเพ่ือสืบคนและใชประโยชนไดทันทวงที แนวคิดทางดานการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) จึงเปนหน่ึงในแนวทางสําหรับการ บริหารจัดการท่ีเขามามีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูและการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การทํางานใหกับสถานศึกษา แตโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ไมรูวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะบุคลากร
ท่ีมีอายุเฉลี่ยคอนขางมากจะทํางานตามหนาท่ีท่ีเคยปฏิบัติ ทําใหขาดความกระตือรือรน และความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเองอยางจริงจัง กับอีกสาเหตุหน่ึงซึ่งไดแก สารสนเทศท่ีมีมากมายแตกระจัดกระจาย และท่ีสําคัญยิ่งไป
กวาน้ันคือ มีขอมูลมากมาย แตความรูมีนอยในยามท่ีตองการขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การรวบรวมขอมูลขาด
ประสิทธิภาพ ไมครบถวน ใชเวลาคนหานาน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนในท่ีจะศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียน
สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วามีสภาพ ปญหาและแนว
ทางการจัดการความรูท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของการทํางานสูคุณภาพ มีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาสภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
21 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก สภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

2. ศึกษาแนวทางการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แหลงขอมูลไดมาจากการสนทนากลุม (focus group discussion) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการ
ความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 10 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต  
(วัดพระบรมธาตุ) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิต(วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  แหลงขอมูล  
  ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาสภาพ ปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระ
บรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 21 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก สภาพ ปญหา การจัดการความรูใน
โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังน้ี   

แหลงขอมูล 
  ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัด
พระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ผูมีความรู ประสบการณและเช่ียวชาญ
ดานการจัดการความรู หรือเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูมีความรู ประสบการณและเช่ียวชาญดานการจัดการความรู 
หรือเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา จํานวน 10 คน 
  ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูใน

โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ
เพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ดาน คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการเลือกตอบ และใหคะแนน ดังน้ี 
  ตอบในชอง มากท่ีสุด แสดงวาเห็นดวยมากท่ีสุด ให  5 คะแนน 
  ตอบในชอง  มาก แสดงวาเห็นดวยมาก ให  4 คะแนน 
  ตอบในชอง  ปานกลาง แสดงวาเห็นดวยปานกลาง ให  3 คะแนน 
  ตอบในชอง นอย แสดงวาเห็นดวยนอย ให  2 คะแนน 
  ตอบในชอง นอยท่ีสุด แสดงวาเห็นดวยนอยท่ีสุด ให  1 คะแนน 

การสรางเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (วัด
พระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
3. รางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จํานวน 3 ทาน  
4. นําผลการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความครบถวนของ

รายการท่ีจะสอบถาม และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม  
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหารสถานศึกษา คณะครู จํานวน 21 คน  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  

การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูปโดยทําการวิเคราะห ตามลําดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดแก เพศ และประสบการณ ดวยการวิเคราะห
คาความถ่ีและรอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 การจัดการความรูในโรงเรียนสาธิต (ภายใตความรวมมือระหวาง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (วัดพระบรม
ธาตุ) ในดานตางๆ ดวยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําคา
มาเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการจัดการความรูมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการจัดการความรูนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลการการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู (�̅�𝑥 = 4.67, S.D. = 0.68) รองลงมาดาน เทคโนโลยีในการ

จัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.50, S.D. = 0.54) และดานการวัดผลการจัดการความรู (�̅�𝑥 = 4.10, S.D. = 0.84) 
2. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูการจัดการความรูโรงเรยีนสาธิต (วัดพระบรม

ธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรพบวา สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู การคัดแยกความรูท่ีทันสมัย มี
กระบวนการตรวจสอบความรูอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ เนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/พัฒนา 
ใหบุคลากรมีความเกงและความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคสถานศึกษา สงเสริมและใหการสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความตองการของผูใช และ มีวิธีการท่ี
สามารถเช่ือมโยง การจัดการความรูกับผลการดําเนินการท่ีสําคัญของสถานศึกษา 

 
อภิปรายผล  

จากผลการจัดการความรูการจัดการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   

ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการความรูการจดัการความรูโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เหตุท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก  ผูวิจัย
ไดดําเนินการจัดการความรูแบบมีข้ันตอนกระบวนการหรือวิธีการนําขอกําหนดของการจัดการความรูท่ีถูกตอง
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ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) 
ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรพบวา 1) ควรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือหาจุดแข็ง
จุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงในเรื่องความรู 2) ควรมีการคัดแยกความรูท่ีทันสมัย มีกระบวนการ
ตรวจสอบความรูอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ 3) ควรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม/พัฒนา ให
บุคลากรมีความเกงและความสามารถเฉพาะทางบรรลุเปาประสงคสถานศึกษา 4) ควรสงเสริมและใหการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 5) ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความตองการของผูใช และ 6) 
ควรมีวิธีการท่ีสามารถเช่ือมโยง การจัดการความรูกับผลการดําเนินการท่ีสําคัญของสถานศึกษา จึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Epstein (2000, pp.38-52) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูในองคกรเพ่ือทราบ
วาบุคคลใชอุปกรณสือ่สารเพ่ือท่ีจะสื่อสารกันไดอยางไร โดยผูวิจัยไดนิยามความรูภายในและภายนอกบุคคล (tacit 
explicit knowledge) ในเทอมของรูปแบบและในเทอมของวิธีการสื่อสาร ผลของการวิจัยพบวาอุปกรณการสื่อสาร
มีความสําคัญตอการแพรกระจายความรูท่ีซับซอนมากกวาความรูธรรมดาท่ัวไป ในการแบงปนแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรูท่ีซอนเรนในตัวบุคคลน้ัน การใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะใหผล
ดีกวาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ความสัมพันธแบบใกลชิดจะมีบทบาทสําคัญมากตอการแพรกระจาย
ความรู การเปนเพ่ือนจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือความรูท่ีซอนเรนในบุคคลไดมากกวาการขาด
ความสัมพันธของความเปนเพ่ือน นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบวาความคลายคลึงกันทางสังคมของบุคคลไมสามารถระบุได
แนชัดวามีผลตอการเผยแพรและการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลสวนผูท่ีบุคลิกภาพเปดเผยจะสื่อสาร
ความรูท่ีซับซอนและความรูธรรมดาท่ัวไปไดดีกวาผูท่ีไมมีบุคลิกภาพเปดเผย สอดคลองกับผลการวิจัยของ Keyser 
(2004, pp.116-119) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและผลการปฏิบัติงานของลูกจางบริษัทไฟฟา
รัฐเทนเนสซี่เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบทบาทของการจัดการความรูใน
องคกรและผลงานของลูกจางจํานวน 1,870 คน ซึ่งเดิมการจัดการความรูมุงเนนการรับรูของผูบริหารระดับกลาง
และระดับสูง การศึกษาน้ีจึงมุงไปท่ีกลุมพนักงานระดับลางซึ่งมีการศึกษาไมสูง ผลการศึกษาพบวา มีความสัมพันธใน
เชิงบวกระหวางการจัดการความรูและผลการปฏบัิติงานของลูกจาง และยังมีความแตกตางในการรับรูและเขาใจเรือ่ง
การจัดการความรูระหวางลูกจางกลุมตางๆในองคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐกรณ สารปรัง (2551) ได
ศึกษาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 โดยรายดานท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานบรรยากาศ/วัฒนธรรมองคกร ดานกระบวนการสราง
ใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค ดานการใชความรู ดานชุมชนความรู ดานกระบวนการตรวจสอบ (วัด) 
สินทรัพยทางปญญา ดานกระบวนการถายทอดความรูภายในองคกร ดานการจัดหมวดหมูความรูและจัดเก็บ ดาน
กระบวนการถายทอด แลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการ 2) 
ปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยราย
ดานท่ีอยูในระดับต่ํา ไดแก ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู ดานการยกระดับความรู ดานการคนควาหาความรู
จากภายนอก ดานการสรางความรู ข้ึนใชเองจากการทํางาน ดานการกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับใชงาน  
3) แนวทางพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต
1 ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานแตละดานดังน้ี แนวทางท่ี 1 สถานศึกษาควรสงเสริมให
ครูผูสอนสรางความรูจากการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเปนผลงานวิชาการ การทําวิจัยในช้ันเรียน แนวทางท่ี 2 
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ีมีความเช่ียวชาญ แนวทางท่ี 3 สถานศึกษาควร
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน เพ่ือตรวจสอบ และคัดเลือก
ความรูรวมกัน แนวทางท่ี 4 สถานศึกษาควรจัดวางรูปแบบ หรือโครงสรางท่ีชัดเจนอยางเปนระบบในดานความรู
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจตรงกัน แนวทางท่ี 5 สถานศึกษาสงเสริมครูผูสอนท่ีมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานดีเดน จัดทําแฟมผลงาน และแฟมการพัฒนาคน เพ่ือเปนแบบอยางใหผูอ่ืน แนวทางท่ี 6 
สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีเวทีสําหรับการนําความรูมาแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน แนวทางท่ี 7 สถานศึกษาสงเสริมให
ครูพัฒนางานอยางตอเน่ือง เชน การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ แนวทางท่ี 8 สถานศึกษาควรจัดใหมี
การแสดงผลงานของครูผูสอนและยกยองเชิดชูเกียรติใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา 
แนวทางท่ี 9 สถานศึกษาควรจัดตั้งกลุมผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนกัลยาณมิตรเพ่ือเปนท่ี
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ปรึกษาใหกับผูท่ีกลัวเทคโนโลยี แนวทางท่ี 10 สถานศึกษาสงเสริมการนําแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) มาเปน
ตัวอยางในการปฏิบัติงานเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในงานและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง แนวทางท่ี 11 
สถานศึกษาสรางบรรยากาศในการทํางานแบบกัลยาณมิตร โดยการเห็นคุณคาของกันและกัน แนวทางท่ี 12 
สถานศึกษาสงเสริมใหมีการสับเปลี่ยนงานของครูผูสอน เพ่ือใหมีการกระจายของความรู แนวทางท่ี 13 สถานศึกษา
สงเสริมใหครูผูสอนจัดตั้งกลุมเครือขาย โดยใหกลุมคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเขามารวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือ
จัดการเรียนรู ถายทอดทักษะ ประสบการณ และความรูในการทํางานรวมกัน โดยมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง 
และแนวทางท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินเชิงบวก โดยประเมินเพ่ือหาความสําเร็จไมใชหาขอบกพรอง
และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิทักษ ศรชัย (2552) ไดศึกษาเรื่องในการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการความรูและความคาดหวังของ
ผูบริหารและครูในการพัฒนาการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย
ทําการศึกษา 3 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูและดานขุมความรูสรุปผลการศึกษาพบวา สภาพ
ปจจุบันในการจัดการความรูของโรงเรียนภูซางวิทยาคม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท้ัง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง สวนความคาดหวังของผูบริหารและครูในการพัฒนาการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  
1. ใชเปนสารสนเทศและเปนแนวทางพัฒนาการจัดการความรูในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลงานท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิสูง  
2. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสูองคกรแหงการเรียนรู 
3. การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหลด

ภาระงานและลดระยะเวลาในการดําเนินการ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรูในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลการจัดการความรู 
2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการจัดการความรูของโรงเรียน

สาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมอืกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
4. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการประเมนิโครงการของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใตความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
5. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการบริหารจดัการของโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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