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ABSTRACT
This research of the mixed methods research aimed to create knowledge management model
in schools under the Local Administration The informants of study were 5 experts of education,
knowledge management and 92 teachers .Research instruments consisted of 1) expert interview, 2)
questionnaires on satisfaction towards output knowledge, 3) questionnaires on satisfaction towards
knowledge management implementation, and 4) assessment of opinions on knowledge management
model. Data were analyzed by using content analysis, mean, and standard deviation.
The research results indicated as follows:1. Knowledge management model consisted of three components, namely 1) success factors
for knowledge management covering leadership, organizational culture, information technology,
basic infrastructure, knowledge management processed consisting of knowledge creation, knowledge
acquisition, knowledge collection, knowledge storing, knowledge sharing, and knowledge utilization,
and 3) knowledge management evaluation involving output knowledge evaluation, knowledge
management evaluation, and knowledge management model evaluation
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2. The consequences of the research on knowledge management model indicated 2 phases of
implementation, namely Phase 1 prepare knowledge management activities, and Phase 2 the
application of knowledge management process consisting
3. According to knowledge management evaluation, it was found that output knowledge
evaluation and knowledge management evaluation of teacher was rated at the best level. And experts
was found knowledge management model at the best level.
Keyword : creation model, knowledge management, Schools under the local administration
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็ นกฎหมายที่
ออกมาเพื่อผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม โดยใน
มาตรา 11 กําหนดว่า ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสม (ประพนธ์ ผาสุ กยืด, 2547)
ด้วยเหตุน้ ี หน่ วยงานต่าง ๆ จึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งหลายองค์การหันมาให้
ความสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยความรู ้ และ
การจัดการความรู ้ให้เกิ ดขึ้น ในการผลักดันให้เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550) ดังนั้นการเตรี ยมประชาชนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้มี
ความรู ้ความสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเดี ยวคงไม่เพียงพอ กระบวนการเรี ยนรู ้ควรต้อง
มุ่งปลูกฝังจิตสํานึ กที่ถูกต้องเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยอันเป็ นสากล มุ่งสร้างภูมิคุม้ กันของประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังพระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงแนะให้ใช้ภูมิปัญญาไทยหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยการใช้วิถีทางของตนเอง เพื่อเป็ นการสร้างฐานรากของสังคมให้
แข็งแกร่ ง อันจะนําไปสู่ การพัฒนาตนเองอย่างยัง่ ยืน (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2554)
จากนโยบายส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา ทําให้มีการทบทวนบทเรี ยนของ
การพัฒนาประเทศที่ได้ขอ้ สรุ ปว่าการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้เดินตามกระแสการ
พัฒนาทั้งทางวิชาการและทางเศรษฐกิจของสังคมโลก โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ทาํ ลายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม โดยใช้ความรู ้จากภายนอกเข้ามา
ทดแทน หรื อเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่เคยมีอยูใ่ นท้องถิ่น ที่ถือว่ามีความเหมาะสมทั้งทางด้านระบบ
ธรรมชาติ ระบบสังคม และระบบสิ่ งแวดล้อม ทําให้เกิดความเสื่ อมโทรมนําไปสู่ การขาดแคลนและ
ความไม่เพียงพอของระบบชีวิต มีผลให้คนไทยทิ้งถิ่น ทิ้งความเป็ นไทย หันไปชื่นชมกับระบบคิด
ระบบความรู ้ และระบบการพัฒนาแบบตะวันตก จนสู ญเสี ยความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่ งความ
ล้มเหลวของการพัฒนาล้วนเกิดจากการละเลยองค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ขาด
การนํามาใช้ร่วม ทําให้เราได้บทเรี ยนการพัฒนาประเทศตามแบบสมัยใหม่ก่อให้เกิดผลกระทบเกิด
การสู ญเสี ยภูมิปัญญาดั้งเดิม สถาบันครอบครัวและสถาบันอื่น ๆ ของสังคมอ่อนแอลง ปั ญหาต่าง ๆ

2
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และรุ นแรง มีผไู ้ ด้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบอย่างเห็นได้ชดั เป็ นผลให้สังคม
ประสบภาวะวิกฤต (ชวน เพชรแก้ว, 2547)
จากการติดตามการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่าผูบ้ ริ หารสถานการศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนัก
ในการนําภูมิปัญญาในท้องถิ่ นมาประยุกต์ใช้เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารความรู ้ อย่างเป็ นระบบ
(สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, 2555) สถานศึกษายังขาดการจัดการความรู ้ใน
ส่ วนของแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดการรวบรวมข้อมูลไม่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการรวบรวมแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเพื่อจัดทําเป็ นสารสนเทศของโรงเรี ยน อีกทั้งองค์
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการบันทึก การถ่ายทอด ตลอดจนนําองค์ความรู ้เดิมมาผสมผสาน
กับองค์ความรู ้ปัจจุบนั ที่จะเติมเต็มให้กบั การเรี ยนรู ้ ซึ่ งการขาดการส่ งเสริ มให้ทวั่ ถึงอย่างจริ งจัง
ทําให้ไม่ สามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนและสังคมได้ตระหนักและมี เจตคติ ที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการจัด
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ประชาชนจํานวนมากจึงไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการศึกษา
และแหล่งเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) นอกจากนี้ ในด้าน
ครู ผสู ้ อนนั้น พบว่าครู ผสู ้ อนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ การเรี ยนการสอนน้อย ครู ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจ ไม่ค่อยเห็นค่าและความสําคัญเกี่ยวกับการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ อีกทั้ง
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นบางท่านก็ขาดความร่ วมมือในการนําภูมิปัญญาที่ตนมีถ่ายทอดแก่ผอู ้ ื่น
(สุ พจน์ ดวงมณี , 2555)
ผลจากการละเลยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาดังที่กล่าว ล้วนเป็ น
พื้นฐานสําคัญที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาในระดับภาครัฐที่มกั พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมักถูกต่างชาติ
นําไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต มีการลักลอบไปใช้ หรื อนําไปจดเป็ นสิ ทธิบตั รในประเทศ
ของตน ทั้งนี้ เพราะฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย กระจัดกระจายอยู่ที่หน่ วยงานต่าง ๆ
มีความซํ้าซ้อน คาบเกี่ยว และอยูใ่ นรู ปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็ นเอกสาร และเป็ นเพียงคําบอกเล่า
ที่ไม่มีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากที่ไม่มีหน่ วยงานที่กาํ กับดูแลเรื่ องการคุม้ ครองภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในภาพรวม แต่ละหน่วยงานดูแลเฉพาะเรื่ องที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้าง และข้อมูลแต่ละเรื่ องเป็ นเรื่ องเทคนิ คเฉพาะด้าน ต้องใช้ผทู ้ ี่มีความรู ้
และประสบการณ์ สูงในการทําความเข้าใจและรวบรวมฐานข้อมูล เมื่ อมี ปัญหาเกิ ดขึ้ นมัก
ประสบปั ญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญานั้น ๆ เป็ นของไทย มีหลักฐานความเป็ นมาอย่างไรอีกด้วย
(กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์, 2555)
ฉะนั้นเพื่อการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย การนําเอาภูมิปัญญาที่สั่ง
สมไว้ในบ้านเมืองมาในการพัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเป็ นยิง่ ที่จะต้องนํามิติทางวัฒนธรรมมาใช้
ผสมผสานเข้า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาเพื่ อ สั ง คมที่ ดี แ ละเกิ ด ประโยชน์ ไ ด้ใ นหลายประการ ดัง นั้น
สถานศึกษาจึงเป็ นองค์การที่ควรนําการจัดการความรู ้มาใช้ ด้วยการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
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ในการใช้กระบวนการเชิงระบบ รวมพลังครู ท้ งั โรงเรี ยนให้พฒั นางานโดยการจัดการความรู ้ซ่ ึ งจะ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ หรื อทุนปั ญญาขององค์การให้เกิ ดประโยชน์ต่อการจัดการศึ กษาเพราะ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็ น “ทรัพย์สินทางปั ญญา” เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนําความรู ้ไป
ศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ และนําไปต่อยอดความรู ้ที่แตกฉานต่อไปได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาที่มีการ
จัดการความรู ้ จะมีผลผลิตและบริ การที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น (Sallia & Jones, 2002)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวหน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงควรมุ่ง
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชนที่มีความหลากหลาย ซึ่ งสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีก็ถือเป็ นหน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีสิทธิ
และหน้าที่จดั การศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐ โดยจังหวัด
ชลบุรี จัดได้ว่าเป็ นจังหวัดที่มีประเพณี วฒั นธรรม ที่ถือเป็ นสิ่ งควรค่าแก่การอนุ รักษ์ สื บสาน และ
ส่ งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั และควรประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก เช่นประเพณี งานบุญ
กลางบ้าน หัตถกรรมเครื่ องจักสานพนัสนิ คม งานประเพณี วนั ไหลในช่วงหลังวันสงกรานต์ งาน
ประเพณี กองข้าวอําเภอศรี ราชา และประเพณี อื่น ๆ อีกมากมายที่ ลว้ นแสดงให้ประจักษ์ถึง
เอกลักษณ์ ความโดดเด่ นของจังหวัดชลบุรีได้อย่างชัดเจน อีกทั้งจังหวัดชลบุรียงั เป็ นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิ จที่ดีรองจากกรุ งเทพมหานคร โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน เป็ นอันดับที่ 5
ของประเทศ มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 12 สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ถึง
193,837.53 ล้านบาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 10 ของการจัดเก็บรายได้ท้ งั ประเทศ อีกทั้งจังหวัด
ชลบุรียงั เป็ นเมืองท่าการส่ งออกชั้นนําของโลก เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม พาณิ ชย์กรรม และการ
ท่องเที่ยว มีระบบการคมนาคมขนส่ งทัว่ ถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่ งทางบก ทางเรื อ และ
ทางอากาศ ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการศึกษา และการสาธารณสุ ข ซึ่ งถือเป็ นจุดแข็ง (Strengths)
ของจังหวัดชลบุรี จากที่จงั หวัดชลบุรีมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว ผูค้ น
ประชากรในท้องถิ่นส่ วนมาก จึงเป็ นลักษณะประชากรแฝงที่ยา้ ยถิ่นจากจังหวัดอื่นเข้ามาทํางาน
ทําให้ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดชลบุรีบางอย่างจึงเริ่ มเลือนหายตามไปด้วย
เช่น หากถามถึงประเพณี คราดนา การละเล่นผีกระด้ง ผีสุ่ม หรื องานหัตถกรรมผ้าทอบ้านปึ กอ่าง
ศิลา อาหารพื้นบ้าน เช่น ขนมหน้าถัว่ ขนมก้นถัว่ แจงลอน ฯลฯ ผูค้ นในท้องถิ่นปัจจุบนั ก็มกั ไม่รู้จกั
จากที่กล่าวสถานศึกษาที่มีหน้าที่จดั การศึกษาในท้องถิ่น จึงควรนําการจัดการความรู ้มา
ปรับ ประยุกต์เอาความรู ้ที่มีคุณค่าของท้องถิ่นเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาองค์การ มุ่งสู่
วิสยั ทัศน์ อันเป็ นเป้ าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็ นความรู ้สู่
สถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้การถ่ายทอดความรู ้และเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน สามารถพัฒนาครู ผูเ้ รี ยน และชุมชนไปสู่ ยุคข่าวสารและ
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง
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คําถามของการวิจยั
1. รู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีลกั ษณะอย่างไร
2.ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น มีรายละเอียดเป็ นอย่างไร
3. ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีผลการประเมินเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในของโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจยั
การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กําหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
สําหรับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามขั้นตอนการการวิจยั ได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างต้ นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามา
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ประชากรได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน
5 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. เป็ นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา หรื อ
2. เป็ นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ โดยดํารงตําแหน่ ง
ระดับชํานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อ
3. เป็ นนักวิชาการที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่สอนหรื อวิจยั เกี่ ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 95 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 22 คน ได้มาโดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดย
วิธีการดังนี้
1. จําแนกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัด ตามภูมิศาสตร์ จากภาคต่าง ๆ
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ภาค ประกอบด้วย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนื อ (3) ภาคใต้ (4) ภาคตะวันออก (5)
ภาคตะวันตก และ (6) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากนั้นสุ่ มเลือกใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample
Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ มเลือกได้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยน
ในสังกัด จากภาคตะวันออก
2. สุ่ มเลือกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัดจากภาคตะวันออก ซึ่ งมี
ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดชลบุรี (2) จังหวัดระยอง (3) จังหวัดจันทบุรี (4) จังหวัดตราด
(5) จังหวัดปราจีนบุรี และ (6) จังหวัดสระแก้ว จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ ม เลือกได้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัด
จากจังหวัดชลบุรีเป็ นตัวแทนสุ่ มเลือก
3. ทําการสุ่ มเลือกโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ที่มีโรงเรี ยนในสังกัด
จํานวน 11 โรงเรี ยน ได้แก่ (1) โรงเรี ยนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ (3)
โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์ (4) โรงเรี ยนบ้านเขาซกเบ็ญจศิริวิทยาคาร (5) โรงเรี ยนพลูตาหลวง
วิทยา (6) โรงเรี ยนบ้านคลองมือไทร (7) โรงเรี ยนบ้านหนองใหญ่( 8) โรงเรี ยนวัดเขาเชิงเทียนเทพา
ราม (9) โรงเรี ยนวัดยุคลราษฏร์สามัคคี (10) โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา และ (11) โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยา
คม จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ ม
เลือกได้โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ซึ่งมีจาํ นวนครู ท้ งั สิ้ น 85 คน เป็ นหน่วยทดลองใช้รูปแบบ
4. ผูว้ ิจยั คัดเลือกครู จากโรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ด้วยคุณสมบัติ คือเป็ นครู ที่สามารถจัดทําเว็บไซต์ได้เป็ นทีมร่ วมวิจยั
ในการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
โรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น รายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลผลิตความรู้ เป็ นการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
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ประชากร ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 70 คน จากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krejcie and morgan)
2. การประเมินความพึงพอใจของครูทมี่ ีต่อการดําเนินการจัดการความรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกันกับการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ในโรงเรี ยน
ชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 22 คน
3. การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อรูปแบบการจัดการความรู้
ประชากรได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน
5 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญในชั้นตอนที่ 1

นิยามศัพท์ เฉพาะ
รู ปแบบการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการหรื อขั้นตอน 6 ขั้นตอน ของการจัดการ
ความรู ้ที่สร้างขึ้นตามหลักการและแนวคิด ทฤษฎี ภายใต้การอธิบายองค์ประกอบความสัมพันธ์ให้
เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
รู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมายถึง กระบวนการหรื อขั้นตอนของการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยนที่สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นโดยเป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู ้ 6
ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation) (2) การแสวงหาความรู ้(Knowledge
Acquisition) (3) การรวบรวมความรู ้(Knowledge System) (4) การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge
Storing) (5) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing) และ (6) การนําความรู ้ไปใช้
(Knowledge Utilization)
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึง ความรู ้ ความคิด ความเชื่อ ที่ทอ้ งถิ่นได้สั่งสมสื บทอดต่อกันมา
ซึ่ งเรี ยนรู ้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ พี่ น้อง และความเฉลียวฉลาดในแต่ละคน หรื อผูม้ ีความรู ้ใน
หมู่บา้ นและในท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็ นศักยภาพหรื อความสามารถ วิธีการ เครื่ องมือ เพื่อใช้ในการ
ป้ องกันและแก้ปัญหาของการดําเนิ นชีวิตให้มีความสงบสุ ข ของบุคคลในท้องถิ่นให้อยูร่ อด โดยที่
ภูมิปัญญาเหล่านี้ เป็ นความรู ้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างและถ่ายทอด
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ครู กลุ่มผู้ดําเนินการจัดการความรู้ หมายถึง ครู โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ที่ มีคุณสมบัติ
สามารถจัดทําเว็บไซต์ความรู ้ได้
โรงเรี ยนในสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ที่มีจาํ นวน 11 โรงเรี ยน ได้แก่ (1)
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ (3) โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์
(4) โรงเรี ยนบ้านเขาซกเบ็ญจศิริวิทยาคาร (5) โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา (6) โรงเรี ยนบ้านคลองมือ
ไทร (7) โรงเรี ยนบ้านหนองใหญ่
( 8) โรงเรี ยนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม (9) โรงเรี ยนวัดยุคลราษฏร์ สามัคคี (10) โรงเรี ยนหัวถนน
วิทยา และ (11) โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยาคม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เหมาะสม
2. สามารถนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ไปใช้กบั องค์การอื่นได้

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการความรู ้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ ของ สุ วรรณ เหรี ยญเสาวภาคย์ จิร
ประภา อัครบวร และ จุฑามาศ แก้วพิจิตร (2548) บดินทร์ วิจารณ์ (2547) จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
(2552) O’Dell, Grayson and Nilly (1998) Anderson and American Productivity & Quality Center:
APQC (1996) Keyser (2004) Wieng (1996) Davenport and Beers (1998) Liebowitz (2001)
Choi (2000) Skyrme (2000) Amidon (1997) ใช้สรุ ปเป็ นองค์ประกอบด้านปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการ
ความรู ้ประสบผลสําเร็ จ ดังนี้
1.1 ภาวะผูน้ าํ
1.2 วัฒนธรรมองค์การ
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน
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2. รู ปแบบการจัดการความรู ้มีรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงองค์ประกอบ ได้แก่ (1) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ
Anderson and American Productivity and Quality Center:APQC (1996) ; (2) รู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ของ Singapore Productivity and Standards Board: PSB (2001) ; (3) รู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ของ Lindsey (2002) ; (4) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Ernst and Young (1999) ; (5)
รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Liebowitz, (2000) ; (6) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Knowledge
Associates (1998) ; (7) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Marquardt (1996) ; (8) รู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ของ Monsanto Company (1997) ; (9) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ The Mutual Group
(1998)
2.2 รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงวงจร ได้แก่ (1) วงจรการจัดการความรู ้ของ Wiig
(1993) ; (2) วงจรการจัดการความรู ้ของ Zack (1996)
2.3 รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิ งกระบวนการ (Knowledge Management Process
Model) ได้แก่ (1) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Demarest (1997) ; (2) รู ปแบบการจัดการความรู ้
ของ Turban (2001) ; (3) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ วิจารณ์ พานิ ช (2547) ; (4) รู ปแบบการ
จัดการความรู ้ของ ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547) ; (5) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ บดินทร์ วิจารณ์
(2547) ; (6) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) ;
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2548)
ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ใช้สรุ ปเป็ นองค์ประกอบ
ด้านกระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย
2.1 การสร้างความรู ้
2.2 การแสวงหาความรู ้
2.3 การรวบรวมความรู ้
2.4 การจัดเก็บความรู ้
2.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
2.6 การนําความรู ้ไปใช้
3. การประเมินการจัดการความรู ้ของ (1) สําราญ มีแจ้ง (2549) (2) นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์
(2549) (3) O’Dell and Grayson (1998) และ (4) Smits and Moor (2004)
ผลการนําข้อมูลดังกล่าวนํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใช้สรุ ปเป็ นองค์ประกอบของการ
ประเมินการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย
3.1 การประเมินผลผลิตความรู ้
3.2 การประเมินการดําเนินการจัดการความรู ้
3.3 การประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้
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ผลการนําข้อมูลดังกล่าวนํามาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใช้สรุ ปเป็ นองค์ประกอบของ
รู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้
เกณฑ์คดั เลือกองค์ประกอบที่นกั การศึกษาใช้จดั การความรู ้ที่มีความสอดคล้องกัน นํามาเป็ นข้อมูล
พื้นฐานได้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ จํานวน 3 ด้าน
คือ (1) ปั จจัยความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ (2) กระบวนการจัดการความรู ้ และ (3) การประเมิน
การจัดการความรู ้
จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ดงั กล่าวผูว้ ิจยั ได้นาํ มาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังภาพประกอบที่ 1
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รูปแบบการจัดการความรู้ เชิงองค์ ประกอบ
สั งเคราะห์ จากแนวคิดของ
1) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Anderson and American
Productivity and Quality Center :APQC (1996)
2) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Singapore Productivity and
Standards Board: PSB (2001)
3) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Lindsey (2002)
4) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Ernst and Young (1999)
5) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Liebowitz (2000)
6) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Knowledge Associates (1998)
7) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Marquardt (1996)
8) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Monsanto Company (1997)
9) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ The Mutual Group (1998)

ปัจจัยความสํ าเร็จในการจัดการความรู้ของ
สุ วรรณ เหรี ยญเสาวภาคย์ จิรประภา อัครบวร
และจุฑามาศ แก้วพิจิตร (2548) บดินทร์
วิจารณ์ (2547) จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552)
O’ Dell, Grayson and Nilly (1998) APQC
(1996) Keyser (2004) Wieng (1996)
Davenport and Beers (1998) Liebowitz
(2001) Choi (2000) Skyrme (2000) Amidon
(1997) ประกอบด้วย
1) ภาวะผูน้ าํ 2) วัฒนธรรมองค์การ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) โครงสร้างพื้นฐาน

รูปแบบการจัดการความรู้เชิงวงจร
1) วงจรการจัดการความรู้ของ Wiig (1993)
2) วงจรการจัดการความรู ้ของ Zack (1996)
รูปแบบการจัดการความรู้เชิงกระบวนการ
สั งเคราะห์ จากแนวคิดของ
1) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Demarest (1997)
2) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Turban (2001)
3) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ วิจารณ์ พานิช (2547)
4) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547)
5) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547)
6) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ( ก.พ.ร.) (2548)
7) รู ปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การประเมินการจัดการความรู้ สังเคราะห์ จากแนวคิดของ
1) แบบการประเมินของ สําราญ มีแจ้ง (2549)
2) แบบการประเมินของ นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์ (2549)
3) แบบการประเมินของ O’Dell and Grayson (1998)
4) แบบการประเมินของ Smits and Moor (2004)

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Research Framework)

1. การสร้างความรู ้
2. การแสวงหาความรู ้
3. การรวบรวมความรู ้
4. การจัดเก็บความรู ้
5. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้
6. การนําความรู ้ไปใช้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) ระหว่ า งการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมี วตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งการศึกษาค้นคว้าออกเป็ น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับความรู้และการจัดการความรู้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการความรู ้
ตอนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับสิ่ งทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ประสบความสํ าเร็จ
2.1 เงื่อนไขที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ให้ประสบความสําเร็ จ
2.2 ปั จจัยหลักที่มีผลต่อความสําเร็ จของการสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3.1 ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษา
ตอนที่ 4 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ตอนที่ 5 การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
5.1 หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5.2 ลักษณะและวิธีการบริ หารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5.3 สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5.4 ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5.5 การจัดการศึกษาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
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ตอนที่ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
7.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ

ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ การจัดการความรู้ และรู ปแบบการจัดการความรู้
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับความรู้
ในการให้ความหมายของความรู ้อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อที่เป็ นความจริ งซึ่ งไม่ได้สร้างขึ้น
จากความรู ้ที่ถูกต้อง การมองข้ามความเชื่อเหล่านี้ จะมีความผิดพลาด ดังนั้นความพยายามในการ
อธิ บายความรู ้ของนักปรัชญาชาวตะวันตกมีนักปรัชญาจํานวนมากทําการค้นหาวิธีที่จะช่วยสร้าง
ขอบเขตของความรู ้ที่ถูกต้อง โดยถ้าจะให้คาํ นิยามว่า “ความรู ้คืออะไร” จึงจําเป็ นจะต้องทําความ
เข้าใจว่า “ความจริ งคืออะไร” ควบคู่กนั ไปด้วย โดยมีนกั วิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
อธิบาย คํานิยาม“ความรู ้” และ
“ความจริ ง” ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
Descartes (2005 อ้างถึงใน สุ จินต์ สิ มารักษ์, 2549) ซึ่ งเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ที่ถือได้ว่า
เปรี ยบเสมือนบิดาแห่ งปรัชญายุคใหม่ เนื่ องจากเป็ นผูว้ างรากฐานทางปรัชญาให้กบั วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ในหนังสื อการครุ่ นคิดเกี่ยวกับปรัชญาที่หนึ่ง (Meditations on First Philosophy) และเป็ น
ผูพ้ ฒั นาปรัชญาขึ้นใหม่ท้ งั ระบบ โดยละทิ้งปรัชญาสมัยเดิมทั้งหมด Descartes เห็นว่า “ความจริ ง”
คือสิ่ งที่รับรู ้ได้อย่างแจ่มชัดและแน่นอนเท่านั้น ดังนั้นความแม่นยําคงที่ของคณิ ตศาสตร์น้ นั จะช่วย
ให้มนุ ษย์เข้าใจถึงความจริ งของโลก จักรวาลและสรรพสิ่ งทั้งปวงได้ ในทัศนะของเขามองว่า
จักรวาล โลก ธรรมชาติ และมนุษย์เป็ นเสมือนวัตถุที่สามารถแยกเป็ นชิ้นส่ วนได้ เขาเป็ นผูส้ ร้างวิธี
วิทยา (Methodology) ในการแสวงหาความรู ้ ความจริ งแบบใหม่ดว้ ยการจําแนกแยกแยะความคิด
และปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษาออกเป็ นชิ้นส่ วน แล้วนํามาจัดเรี ยงใหม่ตามวิธีการทางตรรกะ ดังนั้น
ความรู ้ ในความหมายของ Descartes จึงหมายถึง “บทสรุ ปของความเข้าใจจากความจริ งที่ผา่ นการ
พิสูจน์และทดลองแล้วเท่านั้น สามารถตั้งเป็ นกฎ (Rule) และนําไปใช้ได้จริ ง รวมทั้งสามารถทํานาย
ได้ (Predict)” กระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นจากความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และโลกทัศน์ของ Descartes นั้นมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในเรื่ อง วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู ้ ความจริ งและระบบ
การคิดของมนุษย์ไปจากเดิมอย่างมากมาย
ชาย โพธิ สิตา (2550) กล่าวถึง การมองความรู ้และความจริ งแบบกระบวนทัศน์ทางเลือก
ซึ่งมีความเชื่อว่าความรู ้และความจริ งเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ู ้กบั สิ่ งที่รู้
จึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ซ่ ึงแตกต่างจากความเชื่อของ
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แนวคิดกระแสหลัก ปฏิฐานนิยม (Positivism) ในทางญาณวิทยา (Epistemology) ที่แยกผูศ้ ึกษากับ
สิ่ งที่ศึกษาออกจากกันและมองว่าความสัมพันธ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น โดยคําถามที่สาํ คัญที่ต้ งั ขึ้น
คือ ที่มาของความรู ้คืออะไร ความรู ้มีลกั ษณะอย่างไร ความรู ้และความจริ งเป็ นสิ่ งเดียวกันหรื อไม่
อีกทั้งมีความเชื่อตามจุดยืนทางญาณวิทยาที่สาํ คัญ คือ ประการแรก เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้าง
ความรู ้/ความจริ งจึงมีได้หลากหลาย สิ่ งที่สร้างขึ้นมาจะมีหน้าตาอย่างไร ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผูส้ ร้างและ
บริ บทที่สิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นมา ประการที่สอง สื บเนื่ องจากนัยที่กล่าวในประการแรก กระบวนทัศน์
ทางเลือกเชื่อว่า ความรู ้/ความจริ งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากอัตวิสัย (Subjective) เพราะมันขึ้นอยูก่ บั
ผูส้ ร้างและบริ บท ซึ่งอาจจะรวมถึงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และแม้แต่
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพด้วยอีกเช่นกัน
ดังนั้น ความรู ้ในความหมายของ ชาย โพธิสิตาจึงหมายถึง บทสรุ ปของความหมายที่ศึกษา
จากหลาย ๆ แหล่ง/บุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความ (Interpret) ภายใต้บริ บท (Context)
ที่เป็ นจริ ง โดยใช้ตรรกะแบบ Inductive เพื่อหารู ปแบบของเหตุผล แบบองค์รวม (Holism)
กล่าวโดยสรุ ปการนิ ยามความรู ้คืออะไร มักจะไปเชื่อมโยงกับ “ความจริ ง” คืออะไรด้วย
นอกจากนี้ ยังทําให้เราคิดว่าผูท้ ี่เข้าถึงความรู ้ จะเป็ นผูท้ ี่เข้าถึงความจริ งไปด้วย การนิ ยามความรู ้ของ
ผูร้ ู ้หรื อของสํานึ กคิดต่าง ๆ มีความหมายแตกต่างกันไปตามฐานคติ (Assumption) หรื อความเชื่อ
ของแต่ละคน ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราจะใช้แนวคิด ทฤษฎีหรื อ ตรรกะใดในการหาคําตอบนั้น ๆ เนื่ องจาก
ความรู ้ที่มีอยูร่ อบ ๆ ตัวเรามีอยูม่ ากมายเกินกว่าที่จะกล่าวได้ มันไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ งตายตัว สมบูรณ์
และเด็ดขาด แต่มีลกั ษณะที่กาํ ลังจะเกิ ดหรื อกําลังจะเป็ นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อใดที่สังคม
เปลี่ยนแปลงไป กฎเกณฑ์ที่กาํ หนดว่าอะไรคือความรู ้ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และที่สาํ คัญ
ความจริ ง ไม่สามารถแยกออกเป็ นชิ้น ๆ แล้วให้มีความเป็ นอยูข่ องมันเองต่างหากอย่างอิสระได้
เพราะจะทํา ให้ เ ราไม่ ส ามารถมองเห็ น ความเป็ นเหตุ เ ป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วพัน ซึ่ งกัน และกัน ของ
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ ได้ เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู ้และความจริ งแล้ว ในแง่ของการ
จัดการความรู ้ของชุมชนนั้น สิ่ งที่เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของการจัดการความรู ้ ก็คือ องค์ความรู ้
(Body of Knowledge) นั้นเอง เนื่องจากการที่ชุมชนจะสามารถจัดเก็บ ถ่ายทอด หรื อแลกเปลี่ยน
และสร้างกระบวนการที่ให้บุคลากรสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้น้ นั ชุมชนต้องมีองค์ความรู ้เสี ยก่อน
ซึ่ งในส่ วนของการสรุ ปคํานิ ยามเฉพาะคําว่า ความรู ้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอธิ บายตามปรัชญาหรื อ
กระบวนทัศน์ นั้น ได้มีนกั วิชาการให้คาํ นิยามกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งมักจะมีความหมายและเนื้อหา
ที่ใกล้เคียงกัน โดยส่ วนใหญ่จะมีการให้ความหมายของความรู ้ คือ การผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ (Experience) ค่านิยม (Value) ข้อมูล (Data) บริ บท (Context) และความเข้าใจอย่าง
แท้จริ ง (Understand) ซึ่ งทําให้เกิดกรอบความคิดในการประเมินและ ประสานข้อมูลเข้ากับกรอบ
แนวคิดเดิม จนได้เป็ นสารสนเทศ (Information) ที่ผา่ นกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงกับ
สารสนเทศอื่น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ (Knowledge) มีความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการ
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ตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและนําไปสู่ การปฏิบตั ิ หรื อการทําให้สมาชิกในองค์การหรื อชุมชนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น (Turban, 2001)
นอกจากนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2547) ได้กล่าวถึงขั้นตอนหรื อกระบวนการเกิด
ความรู ้วา่ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยสรุ ปตามลําดับคือ 1) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ โดยเป็ น
ข้อมูลดิบหรื อตัวเลขต่างที่ไม่ผา่ นการแปลความ หรื อตีความแต่อย่างใด 2)สารสนเทศ (Information)
คือข้อมูลที่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์สงั เคราะห์ เพื่อนํา มาใช้ในการตัดสิ นใจโดยมีบริ บทที่เกิดจาก
ความเชื่อ ความคิดหรื อประสบการณ์ของผูใ้ ช้สารสนเทศนั้น โดยมักอยูใ่ นรู ปข้อมูลที่วดั ได้ จับต้อง
ได้ 3) ความรู ้ (Knowledge) คือ สารสนเทศที่ผา่ นกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู ้
อื่น ๆ จนเกิดความเป็ นความเข้าใจ (Understand) และนํา ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ 4) ปั ญญา
(Wisdom) คื อ ความรู ้ ที่ฝัง ในตัว คนและก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ใ นการนํา ไปใช้
สามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้และปัญญา ได้ดงั ภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้และปัญญา
แหล่งทีม่ า: ( Davenport and Prusak, อ้างถึงในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547)
อย่างไรก็ตามความรู ้เป็ นสิ่ งที่ซับซ้อน กระบวนการพัฒนาของข้อมูลอาจจะไม่นาํ ไปสู่
สารสนเทศและความรู ้ ตามลําดับเสมอไป ด้วยเหตุผลที่ว่าสารสนเทศที่แม้จะผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ การจัดหมวดหมู่ และมีบริ บทที่ครบถ้วน แต่ถา้ หากไม่ใช่สารสนเทศในเรื่ องที่เป็ น
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ประโยชน์ต่อผูน้ าํ ไปใช้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ความรู ้น้ นั ก็จะไม่มีประโยชน์ ความรู ้จึงเป็ นเรื่ อง
ของความจริ งที่ตอ้ งพิสูจน์ได้ วิธีการได้มาซึ่งความรู ้ตอ้ งผ่านกระบวนการคิด การตรวจสอบความรู ้
ดังนั้น สิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับการได้มาซึ่ งความรู ้ คือ การคิดเป็ น และการวิธีการสร้างความรู ้ที่ถูกต้อง
และชัดเจน
1.1.1 ประเภทของความรู ้
ปัจจุบนั การแบ่งประเภทของความรู ้น้ นั สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์
ที่ใช้ในการแบ่งความรู ้ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของความรู ้ตามแนวคิดของ Nonaka
(1995) แบ่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท สรุ ปได้ดงั นี้
1) ความรู ้แบบนัย หรื อแบบซ่ อนเร้น หรื อความรู ้ฝังลึก (Implicit or Tacit
Knowledge) เป็ นความรู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นสมองของคนแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ หรื อ
พรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็ นความรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นความรู ้ที่มีการสื่ อสาร และถ่ายทอดใน
เชิงรู ปธรรมได้ค่อนข้างยาก และมีลกั ษณะเป็ นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการฝึ กฝนเพื่อให้เกิด
ความชํานาญ เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล มีบริ บทเฉพาะ (Context-specific) แต่อย่างไรก็ตาม ความรู ้
ประเภทนี้ ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากเป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ส่วน
บุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถนํามาเป็ นให้เป็ นระบบหมวดหมู่ได้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปั น
ความรู ้โดยการสังเกตและเลียนแบบ
2) ความรู ้ที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ หรื อความรู ้ แจ้งชัด (Explicit
Knowledge) เป็ นความรู ้ที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
เช่น หนังสื อ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นวัตถุวิสัย (Objective) เป็ นความรู ้ที่
สามารถสื่ อสารและเผยแพร่ ได้สะดวกและทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
นอกจากความรู ้ท้ งั 2 ประเภทนี้ แล้ว กีรติ ยศยิง่ ยง (2549) ได้เพิ่มความรู ้ประเภทที่ 3 คือ
ความรู ้โครงสร้างหรื อความรู ้ที่ต่อยอดจากความรู ้เดิม (Structural Knowledge) เป็ นความรู ้เฉพาะ
หรื อความรู ้ทวั่ ไป ความรู ้ทางสังคม หรื อความรู ้ขององค์การที่เป็ นระบบและเกิดจากการต่อยอดของ
องค์ความรู ้เมื่อพิจารณาสัดส่ วนความรู ้ท้ งั 2 ประเภทหลัก พบว่าอัตราความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน (Tacit
Knowledge) มากกว่าความรู ้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ถึง 80:20 (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่ งชาติ, 2547) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของความรู ้ท้ งั 2 ประเภทนี้เป็ นสิ่ งที่แยกจากกันไม่ได้ โดย
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากความรู ้แบบไม่ชดั แจ้งเป็ นส่ วนประกอบของความรู ้ท้ งั หมด
และสามารถแปลงให้เป็ นความรู ้แบบชัดแจ้ง โดยการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ในการศึกษาการ
จัดการความรู ้น้ นั มุ่งเน้นการดึงความรู ้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เพื่อนํามาจัดการและเผยแพร่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม หรื อชุมชนได้เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญยิง่
สําหรับการได้มาซึ่ งความรู ้ กระบวนการสร้างความรู ้ พิจารณาจากกระบวนในการสร้าง
ความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่ อง การเผยแพร่ ความรู ้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์การ โดยความรู ้สามารถเปลี่ยน
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สถานะได้ตลอดเวลาขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ซ่ ึ งจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการความรู ้
หรื อ SECI Model ซึ่ งมีการปฏิสัมพันธ์กบั องค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 ประการ (Nonaka and
Takeuechi, 1995) สรุ ปได้ดงั นี้
1) การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) คือ การสร้างความรู ้แบบฝังลึก
เป็ นความรู ้แบบฝังลึกโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อนั เนื่องมาจากสิ่ งแวดล้อมเดียวกัน โดยการ
ฝึ กอบรม หรื อการแนะนํา ซึ่ งบุคคลสามารถสร้างการรับรู ้โดยนัยได้จากการสังเกต การ
ลอกเลียนแบบ หรื อการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
2) การปรับเปลี่ยนสู่ ภายนอก (Externalization) คือ การพูดหรื อบรรยายความรู ้
แบบฝังลึกให้เป็ นความรู ้ชดั แจ้ง โดยการใช้อุปมาอุปมัย การเปรี ยบเทียบ และการใช้ตวั แบบ ซึ่ งการ
เปรี ยบเทียบจะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการนําประสบการณ์มาถ่ายทอดใน
ลักษณะคําอุปมาอุปมัย เป็ นการนําประสบการณ์ออกมาสู่ภายนอก ทําให้ชดั แจ้งขึ้น ซึ่งกระบวนการ
นี้นบั ว่าเป็ นหัวใจสําคัญของกระบวนการสร้างความรู ้
3) การผสมผสาน (Combination) คือ การรวบรมความรู ้ชดั แจ้งให้เป็ นความรู ้ที่
ขยายวงกว้างออกไป โดยการรวมหรื อบูรณการองค์ความรู ้หรื อสังเคราะห์ความรู ้ที่มีอยูเ่ พื่อให้เกิด
ความรู ้ใหญ่ข้ ึนมาเข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อให้เป็ นระบบและชัดเจน ซึ่ งความรู ้ที่นาํ มารวมกันนี้ เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนของบุคคลเป็ นหลัก รวมกับความรู ้ที่ผา่ นสื่ อหรื อช่องทางความรู ้ เช่น การสนทนา การ
ประชุม เป็ นต้น
4) การปรับเปลี่ยนสู่ ภายใน (Internation) คือ การสร้างความรู ้แบบชัดแจ้งให้เป็ น
ความรู ้แบบฝังลึก โดยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ โดยศึกษาจากความรู ้ที่ได้เขียนไว้ในคู่มือเอกสาร
ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลที่เกิดจากการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิ กลับไปเป็ นความรู ้โดยนัยที่ฝัง
อยูใ่ นบุคคลนั้น ๆ และเป็ นทรัพย์สินที่แตะต้องไม่ได้และมีค่ายิ่งต่อองค์การจากองค์ประกอบ 4
ประการข้างต้นสามารถสรุ ปเป็ นภาพกระบวนเกลียวความรู ้ (SECI Model) ดังภาพประกอบที่ 3
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ภาพประกอบที่ 3 กระบวนการเกลียวความรู ้ (SECI Model)
แหล่ งทีม่ า : ปรับปรุ งจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2549
Grundstein (2001) ได้อธิบายเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันในอีกลักษณะหนึ่ งของการเปลี่ยนรู ป
ของความรู ้ (Knowledge Conversion) ในวงจรเกลียวความรู ้ (SECI) โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี
ผูน้ าํ ที่ส่งเสริ มการจัดการความรู ้ ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีโครงสร้างองค์การที่เป็ นแนวราบและ
เอื้อต่อการจัดการความรู ้ รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถและทักษะที่เพียงพอที่จะ
ช่วยให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ โดยวงจรเกลียวความรู ้น้ ี จะมีลกั ษณะเป็ นพลวัต ซึ่ ง
จาก Tacit Knowledge ไปยัง Tacit Knowledge เรี ยกว่า สังคมประกิต (Socialization) เป็ นการถ่าย
โอนความรู ้ จากผูร้ ู ้ตน้ แบบ ซึ่ งเกิ ดขึ้นเฉพาะต้นไปยังบุคคลอื่น ๆ ผ่านกระบวนการสังเกต
(Observation) การเลียนแบบ (Imitation) และการฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) ซึ่งผูร้ ู ้ตน้ แบบไม่สามารถ
อธิ บายทักษะของตนได้อย่างกระจ่ างชัด ดังนั้นการเปลี่ ยนรู ปของความรู ้ ตามกระบวนการ
Socialization จึงไม่สามารถเข้าถึงระดับองค์ความรู ้ในการพัฒนาองค์การได้ จาก Tacit Knowledge
ไปยัง Explicit Knowledge เรี ยกว่า การเปลี่ยนรู ปความรู ้สู่ ภายนอก (Externalization) เป็ นความ
พยายามในการเชื่อมต่อ Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge โดยการสร้างความรู ้ให้เป็ น
รู ปร่ าง จากอุปมา อุปไมย (Metphos-Analogies) การสร้างมโนทัศน์ (Concepts) ทฤษฎี (Theory)
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และแบบจําลองความรู ้ (Models) จาก Explicit Knowledge ไปยัง Explicit Knowledge เรี ยกว่า
การรวบรวมความรู ้ (Combination) เป็ นการแลกเปลี่ยนและรวบรวมความรู ้ที่กระจ่างชัด (Explicit
Knowledge) โดยใช้สื่อต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น เอกสาร การพบปะพูดคุย การสนทนาทางโทรศัพท์
การสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายซึ่ งจะทําให้เกิ ด Explicit Knowledge ขึ้นมาใหม่ ความรู ้ตาม
กระบวนการ Combination จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์การจาก Explicit Knowledge
ไปยัง Tacit Knowledge เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงรู ปสู่ ความรู ้ภายใน (Internalization) เป็ นการ
เปลี่ยนรู ปความรู ้ ที่ดาํ เนิ นไปทีละเล็กทีละน้อย โดยอาศัยประสบการณ์ จาก Socialization
Externalization และ Combination ซึ่ งจะตกผลึกเป็ นทักษะภายในของแต่ละคนอันจะเป็ นฐานใน
การเปลี่ยนรู ปโดยการ Socialization อีกครั้งหนึ่ง
ปั จจุ บนั ความรู ้ มีความสําคัญมากในองค์การ ความรู ้ ถือเป็ นปั จ จัยแห่ งความสําเร็ จ ของ
องค์การ ผลงานต่าง ๆ ล้วนแต่เป็ นผลผลิตที่เกิดจากความรู ้ความสามารถทั้งสิ้ น โดยธรรมชาติของ
ความรู ้ถือว่ามีอยู่ทวั่ ไป ทั้งในส่ วนที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และอยูภ่ ายนอกตัวคน
(Explicit Knowledge) ซึ่งได้มีการบันทึกและเก็บไว้ในหน่วยงานในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น คู่มือ ตํารา
หรื อแฝงอยูใ่ นตัวองค์กร ตัวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทํางาน การเรี ยนรู ้ เป็ นต้น ซึ่งความรู ้เหล่านี้
จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล สถาบันและสังคม ดังนั้นในโลกปั จจุบนั
ความรู ้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ ซึ่ งความรู ้ดงั กล่าวจะต้องได้รับ
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบที่ดี จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั
มีแนวคิดในการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีมาใช้พฒั นาองค์กร ให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ท่ีทุกสังคมควรรู ้ ในสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นของตน เพื่อการต่อยอดและพัฒนาความรู ้ให้
เกิดประโยชน์รอบด้านได้
1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความรู้
1.2.1 ความเป็ นมาและความหมายของการจัดการความรู้
สําหรับความเป็ นมาของการจัดการความรู ้ (History of Knowledge Management)
นั้นเป็ นแนวคิดที่เริ่ มจาก Senge’และ Drucker (2000) โดยแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับและนํามา
ประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในรู ปแบบขององค์การภาคธุรกิจ ที่ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ดา้ น
การบริ หารจัดการความรู ้ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว การจัดการความรู ้สามารถนํามาประยุกต์ใน
องค์การลักษณะอื่น ๆ เช่น องค์การชุมชน หรื อกลุ่มในชุมชน ที่มีการรวมตัวกันเพื่อบริ หารจัดการ
สิ นค้าและบริ การภายในชุมชน อย่างเป็ นระบบ แบบแผน นําความรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชนมาทําให้เกิด
คุณค่า และคุณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต โดยมีตวั ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญนํามาสู่ การจัดการแล้วเกิดผลดังกล่าวขึ้น ดังนั้นการจัดการความรู ้จึงเป็ น
ศาสตร์ที่เป็ นหัวใจเป็ นพลังสําคัญและเป็ นความจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
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ซึ่งแม้ว่าคําว่า การจัดการความรู ้ เริ่ มการนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในช่วงปี 1980 แต่
การจัดการความรู ้น้ นั เริ่ มมีมาหลายทศวรรษ โดยกลุ่มนักปรัชญา บรรณารักษ์ ครู และนักเขียนได้มี
การนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้มานานภายใต้เทคนิ คเดียวกัน อย่างไรก็ตามมันยังคงมีขอ้ ถกเถียงว่า
การจัดการความรู ้น้ นั เกิดขึ้นมานานก่อนที่จะมีการนํามาใช้กนั การอธิบายการจัดการความรู ้ในบาง
รู ปแบบนั้นเกิ ดขึ้นมาเป็ นเวลานาน และบุคคลมีการค้นพบการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่หลากหลาย
แนวทาง เพื่อที่จะสร้างความรู ้จากประสบการณ์เดิม และขจัดความซํ้าซ้อนในระยะแรก มีการใช้
เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ่ งตามความเป็ นจริ งแล้วการถ่ายทอดความรู ้
ส่ งผ่านมาทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากผูอ้ พยพที่มาจากแต่ละพื้นที่ จากการศึกษาความหมาย
และคําจํากัดความของการจัดการความรู ้น้ นั พบว่ามีเนื้ อหาที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สามารถสรุ ปรวม
ความหมายของการจัดการความรู ้ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการสร้างความรู ้ที่เป็ น
ระบบ โดยมีการจัดเก็บ และการแบ่งปั นความรู ้ รวมถึงการระบุสภาพปั จจุบนั การกําหนดความ
ต้องการ และการแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการที่จะส่ งผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ให้ดีข้ ึน และ
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่ องในเรื่ องหนึ่ งในองค์กร (Davenport and Prusak, 1998) อีกทั้งการ
จัดการความรู ้เป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการที่ทาํ ให้บุคลากรในองค์การที่เหมาะสม (O’ Dell, 1998)
และมีลกั ษณะการบริ หารแบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตามที่ได้คาดหวังไว้ (Trapp,
1999) ตลอดจนเป็ นเรื่ องของการเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การเพื่อให้เกิดความสําเร็ จ โดยใช้ผทู ้ ี่มี
ความรู ้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้อย่างเหมาะสม (Boyett and Boyett, 2001)
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า นิ ยามการจัดการความรู ้ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลัก ๆ 3
ประเด็นคือ
1) เป็ นกระบวนการสร้างองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ ที่มีความสัมพันธ์กบั การจําแนก การ
กําหนด การรวบรวม การเข้าถึง และการแลกเปลี่ยนความรู ้ 2) เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ
วิธีปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะแบบบูรณาการ และ 3) การจัดการความรู ้ทาํ ให้ผลการดําเนินงานขององค์การมี
ประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึน ทําให้สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการการความรู ้ หมายถึง กระบวนการสร้างองค์
ความรู ้ที่เป็ นระบบในการแสวงหาความรู ้ การกําหนด การเข้าถึง และการแลกเปลี่ยนความรู ้อย่าง
เหมาะสม เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานและการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ รวมไปถึง
รู ปแบบการบริ หาร จัดการที่มีลกั ษณะบูรณาการให้สอดคล้องกับเวลาและบริ บทแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานทั้งในระดับองค์การและระดับ
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2.2 กระบวนการจัดการความรู้
ในกระบวนการในการจัดการความรู ้น้ นั มีผกู ้ ล่าวถึงไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น
Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi (1995) ได้เสนอกระบวนการในการดําเนิ นการจัดการ
ความรู ้ในองค์การไว้ 7 ประการ คือ สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู ้ สร้างทีมจัดการความรู ้

20
สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดการความรู ้ไปพร้อมกับพัฒนารู ปแบบการทํางานใหม่
ใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่อน (Middle-up-down management) เปลี่ยนองค์กรไปเป็ น
แบบ “พหุบาท” (Hypertext) และสร้างเครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การสร้ างวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับความรู้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีหน้าที่สร้างวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับความรู ้ที่เป็ น “ความรู ้แห่ งชีวิต” หรื อความรู ้หลักขององค์กร สําหรับใช้เป็ นเข็มทิศในการ
จัดการความรู ้ขององค์การ การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู ้ ไม่เพียงแค่สร้าง แต่จะต้องเรี ยงถ้อย
ร้อยคําให้กินใจ และเข้าใจได้ง่าย สื่ อสารให้รับรู ้ จนเกิดเป็ นความเชื่อและค่านิ ยมร่ วมกัน มีความ
ชัดเจนในระดับที่เหมาะสม ที่มองเห็นทิศทาง และขอบเขตร่ วมกันได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ชดั หรื อมี
รายละเอียดมากเกินไปจนทําให้ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในแต่ละ
หน่วยย่อยร่ วมกันตีความนําไปสู่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยย่อย ภายใต้ร่มของวิสัยทัศน์ รวม
เกิดความรู ้สึกผูกพัน ทุ่มเท ที่จะทํางานร่ วมกันเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์น้ นั
2) สร้ างทีมจัดการความรู้ การจัดการความรู ้เริ่ มที่ตวั บุคคล แต่ในที่สุดแล้วต้อง
ดําเนิ นการเป็ นทีม และเป็ นระบบทัว่ ทั้งองค์การจึงจะเกิดพลัง และสมาชิกขององค์กรจะต้องเข้าใจ
บทบาทของตนเองในด้านการจัดการความรู ้ ทีมจัดการความรู ้ขององค์กรประกอบด้วยคนสามกลุ่ม
คือ ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู ้ คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ วิศวกรความรู ้ คือ พนักงานที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง และผูบ้ ริ หารความรู ้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู ้ (Knowledge
Practitioner) คือ ผูจ้ ดั การความรู ้ตวั จริ ง ทําหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ เสาะหา (Acquire) สร้าง
(Create) สัง่ สม (Accumulate) และใช้ (Exploit) ความรู ้ ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู ้ประกอบด้วยคน 2
กลุ่ม คือ ผูป้ ฏิบตั ิ (Knowledge Operator) กับผูเ้ ชี่ยวชาญความรู ้ (Knowledge Specialist) ผูป้ ฏิบตั ิ
เป็ นผูท้ าํ งานหลักขององค์กร และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานนั้น ความรู ้ที่เกิดขึ้นอยูใ่ น
รู ปทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) การจัดการความรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิ เน้นการเอา
ความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้งมาปฏิบตั ิ (Internalization) และนําเอาความรู ้ฝังลึกของตนมาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน (Socialization) ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญความรู ้ ทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ด้วยการสร้างความรู ้ที่ชดั แจ้งจากความรู ้ฝังลึก (Externalization) และนํา
ความรู ้ที่ชดั แจ้ง มาสังเคราะห์จดั หมวดหมู่ หรื อสร้างเป็ นความรู ้ที่ยกระดับขึ้น (Combination)
วิศวกรความรู ้ เป็ นภารกิจของผูบ้ ริ หารระดับกลาง ทําหน้าที่ตีความและแปลงความรู ้ฝังลึก ให้เป็ น
ความรู ้ที่เปิ ดเผย และนําไปปฏิบตั ิได้ง่าย ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู ง กับพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิ โดยตีความวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู ้ขององค์การที่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง “ยกร่ าง” ขึ้น และ
อยูใ่ นสภาพที่เป็ นความรู ้ฝังลึก ให้เป็ นความรู ้ที่เปิ ดเผยชัดแจ้ง สอดคล้องกับงานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิ เอามาทําความเข้าใจกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงานเกิดวิสยั ทัศน์ความรู ้ของตนใน
ระดับบุคคล และในระดับทีมงาน วิศวกรความรู ้ จึงแสดงบทบาทหลักในการ Externalize ความรู ้ฝัง
ลึกออกมาเป็ นความรู ้ชดั แจ้ง นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่หมุนวงจรยกระดับความรู ้ในลักษณะของ
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“เกลียวความรู ้” (Knowledge Spiral) เกลียวความรู ้แรก คือ เกลียวของวงจร SECI (Socialization,
Externalization, Combination และ Internalization) เกลียวที่ 2 คือเกลียวความรู ้ขา้ มระดับชั้นภายใน
องค์การ เชื่อมระหว่างระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบนขององค์การ เกลียวที่ 3 เป็ นเกลียวความรู ้
ข้ามหน่วยงาน ข้ามภารกิจภายในองค์การผูบ้ ริ หารความรู ้ ทําหน้าที่สามประการ คือ (1) กําหนด
เป้ าหมายขององค์กร คือ กําหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ขององค์การนัน่ เอง (2) สร้าง
บรรยากาศ และกฎเกณฑ์กติกาขององค์การให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ (3) คอยจับ
“ความรู ้ที่ทรงคุณค่า” ที่พฒั นาขึ้นในกระบวนการเกลียวความรู ้ (Knowledge Spiral) ในลักษณะของ
การ “ผุดบังเกิด” (Emergence) เป็ น “ภพใหม่” (New Paradigm) ของความรู ้ แล้วนํามาเผยแพร่
ผูบ้ ริ หารความรู ้ ควรมีความสามารถเจ็ดประการ คือ (1) ความสามารถในการเรี ยงถ้อยร้อยคํา และ
สื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู ้ ให้เกิดความมุ่งมัน่ ทัว่ กันในองค์กร ในลักษณะที่เรี ยกว่าเกิด Sense of
direction (2) ความสามารถในการสื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู ้ และวัฒนธรรมขององค์กรไปสู่ สมาชิก
ของ Project Team (3) ความสามารถในการประเมินคุณภาพความรู ้ที่สร้างขึ้นในกระบวนการ
จัดการความรู ้ ตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ (4) ความสามารถในการเลือกคนสําหรับทําหน้าที่ผนู ้ าํ
Project Team (5) ทักษะในการ “สร้างความปั่ นป่ วนอย่างสร้างสรรค์” (Creative Chaos) ให้แก่
Project Team เช่น การกําหนดเป้ าหมายที่ยากและท้าทาย (6) ทักษะในการเข้าร่ วมกระบวนการ
จัดการความรู ้กบั พนักงานระดับกลางและระดับล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ ในการจัดการความรู ้ และ
(7) ความสามารถในการจัดการภาพรวมของการจัดการความรู ้ขององค์กร
3) สร้ างบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ บรรยากาศที่สาํ คัญที่สุด คือสภาพที่
พนักงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสําหรับใช้ในการทํางาน เช่น ไปศึกษาดูงาน ไปพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และที่สาํ คัญที่สุดได้ทดลอง หรื อฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ดังนั้นความรู ้ที่
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเน้นเป็ นพิเศษ คือ ความรู ้ฝังลึก และกระบวนการที่เน้น คือ Socialization
ความรู ้ที่เกิดจากการสัมผัสภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การ ผูท้ าํ ธุรกิจกับองค์กรเป็ น
ความรู ้ที่สําคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน และการดํารงอยู่ขององค์กรจึงเป็ นความรู ้ จาก
ประสบการณ์ตรงที่สาํ คัญยิง่ จัดการความรู ้ไปพร้อมกับพัฒนารู ปแบบการทํางานใหม่ ในองค์กรที่มี
เป้ าหมายเชิงสังคมหรื อด้านการบริ การ การจัดการความรู ้ควรควบคู่หรื อแนบแน่นอยูก่ บั การพัฒนา
คุณภาพงาน หรื อพัฒนาประสิ ทธิผลของงาน ซึ่ งในการจัดการสมัยใหม่ให้นิยาม “ประสิ ทธิ ผล” ว่า
หมายถึงเป้ าหมายสี่ ประการ คือ (1) ตอบสนองตรงเป้ าหมาย (Responsiveness) (2) มีนวัตกรรม
(Innovation) (3) มีการพัฒนาและใช้ศกั ยภาพ (Competency) อย่างเต็มที่ และ (4) มีประสิ ทธิภาพ
(Efficiency) ใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่อน (Middle-up-down management) ในตํารา
ด้านการจัดการมักเอ่ยถึงวิธีการจัดการแบบ “บนลงล่าง” (Top-down) กับแบบ “ล่างขึ้นบน”
(Bottom-up) แต่ Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi แนะนําว่ารู ปแบบของการจัดองค์การที่
เหมาะสมต่อการจัดการความรู ้ คือ แบบ “กลาง-ขึ้น-ลง” (Middle-up-down) ซึ่งเน้นการใช้ผบู ้ ริ หาร

22
ระดับกลางเป็ นพลังหลักในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ หรื อความฝันของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เข้ากับความเป็ นจริ ง หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานระดับล่าง ทําให้เกิดการจัดการความรู ้ที่ทรงพลัง
และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่งต่างจากตําราบริ หารของโลกตะวันตก ที่มกั กล่าว
ว่า ผูบ้ ริ หารระดับกลางเป็ นพนักงานกลุ่มที่เรี ยกว่า “เสี่ ยงต่อการสู ญพันธ์” เปลี่ยนองค์การไปเป็ น
แบบ “พหุ บาท” (Hypertext) องค์การแบบพหุ บาทหมายถึง องค์กรที่มีหลายบริ บท (Context) อยูใ่ น
เวลาเดียวกัน ในแต่ละบริ บทมีพนักงานทํางานของตนเต็มเวลา และมีภารกิจอยูใ่ นบริ บทเดียว ใน
ที่น้ ีมี 3 บริ บท หรื อ 3 ชั้นอยูด่ ว้ ยกัน มีการจัดการความรู ้หมุนเวียนอยูร่ ะหว่างชั้น ทําให้เกิดการ
เกื้อกูลส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันเกิดการจัดการความรู ้ที่ทรงพลัง 3 ชั้น ขององค์การพหุ บาท ได้แก่ (1)
ชั้นของระบบงานตามปกติ องค์การเป็ นรู ปแบบปิ รามิด หรื อ Bureaucracy (2) ชั้นของ Project
Team ซึ่ งทํางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสลายตัวกลับสู่ ระบบงานปกติ แต่ในช่วง
ของ Project Team สมาชิกของทีมทํางานเต็มเวลาให้แก่ Project team (นี่คือจุด ที่ต่างจาก Matrix
Organization ซึ่ งสมาชิกของทีมรายงานต่อหัวหน้าปกติดว้ ยและต่อหัวหน้าทีมด้วย) ในชั้นนี้ การ
จัดการองค์กรจะเป็ นรู ปปิ รามิดหัวกลับ (3) ชั้นความรู ้ (Knowledge Base) ทําหน้าที่คอยสกัด
รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดับความรู ้ที่เกิดขึ้นจาก 2 ชั้นแรก ให้มีความหมายต่อองค์กรยิง่ ขึ้น
และอํานวยความสะดวกในการดํา เนิ น การจัดการความรู ้ ของพนัก งานทุ กระดับและทุก บริ บท
ดังภาพประกอบที่ 4

ภาพประกอบที่ 4 องค์กรพหุ บาท
ทีม่ า : Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 1995
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4) สร้ างเครื อข่ ายความรู้ กับโลกภายนอก การสร้ างเครื อข่ายความรู ้ จากโลก
ภายนอก มีสามประเด็นต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย คือ (1) การมีระบบการรับรู ้ และตรวจสอบข่าวสาร
ความ ก้าวหน้าของความรู ้ให้เป็ นปั จจุบนั อยูต่ ลอดเวลา (2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ภาคีหรื อ
เครื อข่ายที่มุ่งทําประโยชน์ หรื อทําความดีให้แก่สังคม (3) การเชื่อมโยง และ “สกัด” ความรู ้จาก
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ โดยเฉพาะความรู ้ฝังลึกที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อใช้บริ การขององค์กร
นอกจากนี้ Probst & others (2002) ได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู ้ออกเป็ น การกําหนด
ความรู ้ที่ตอ้ งการ (Knowledge Identification) การจัดหาความรู ้ที่ตอ้ งการ (Knowledge Acquisition)
การสร้าง พัฒนาความรู ้ใหม่ (Knowledge Development) การถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge
Transfer) การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Storing) การนําความรู ้มาใช้ (Knowledge Utilization)
และกําหนดความสัมพันธ์ในรู ปแบบ Mesh ที่แต่ละกระบวนการมีความสัมพันธ์กนั
ส่ วน บริ ษทั ซีรอกซ์ เห็นว่าการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1)
การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and behavior management) องค์ประกอบนี้ เป็ น
สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องให้การสนับสนุน และมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่อง ต้อง
จัดตั้งทีมงาน เพื่อทําหน้าที่วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิ ด
โอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้ ลองผิดลองถูก มีการนําเอาความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบตั ิ 2) การสื่ อสาร
(Communication) องค์ประกอบนี้ตอ้ งคํานึงถึงปัจจัยหลัก 3 อย่าง คือ เนื้อหาของเรื่ อง กลุ่มเป้ าหมาย
และช่องทางในการสื่ อสาร 3) กระบวนการและเครื่ องมือ (Process and tools) ต้องสามารถเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกับบริ บท เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในพื้นที่จริ ง หรื อในพื้นที่เสมือน 4)
การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู ้ (Training and learning) เพื่อให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ
จําเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมเพิ่มเติมในกลุ่มเป้ าหมายตามความจําเป็ น และส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมาย
ศึกษา เรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วย 5) การวัดผล (Measurement) การวัดผลจะเปลี่ยนไปตาม
พัฒนาการของการจัดการความรู ้ เช่น ในระยะเริ่ มแรกอาจวัดผลจากระบบหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาํ
ระยะต่อมาอาจวัดผลจากปั จจัยส่ งออก และในท้ายที่สุดอาจวัดผลจากผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิ
จัดการความรู ้ และ 6) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล Trecognition and rewards) เป็ นการสร้าง
แรงจูงใจอย่างหนึ่งในระยะแรกของการจัดการความรู ้ซ่ ึงจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความกระตือรื อร้น
ในการพัฒนางาน และท้ายที่สุดจะต้องชี้ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจว่า “ประโยชน์” ที่จะได้รับจากการ
จัดการความรู ้น้ นั จะตกแก่ตวั ผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
Morgan and Oliver (2546) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู ้ไว้ว่า เป็ น
เกลียวของกระบวนการที่เริ่ มจากการจําแนกความรู ้การรับรองความรู ้ การสะสมความรู ้ที่ผา่ นการ
รับรองมาแล้ว และการเผยแพร่ ความรู ้ไปสู่ ผใู ้ ช้
Fareed Hussain, Caro Lucas and M. Asif Ali (2547) เห็นว่า การนําวิธีการจัดการความรู ้ไป
ใช้โดยทัว่ ไปมี 7 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา 2) เตรี ยมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 3) การสร้าง
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ทีม 4) ทําแผนที่ความรู ้ 5)สร้างกลไกการป้ อนกลับ 6) กําหนดกรอบในการใช้ระบบการจัดการ
ความรู ้ และ 7) การบูรณาการสารสนเทศที่มีอยูม่ าใช้ในการจัดการความรู ้
1.3 แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการจัดการความรู้
คําว่า รู ปแบบ (Model) หมายถึง รู ปย่อของความจริ งของปรากฏการณ์ ซึ่ งแสดงด้วย
ข้อความ จํานวน หรื อ ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให้เข้าใจความ
จริ งของปรากฏการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น และรู ปแบบเป็ นตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่
กําหนดเฉพาะ (Raj, 1996) โดยพิจารณาว่าสิ่ งใดบ้างที่จะต้องนํามาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวคิดหรื อ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ ง โดยอธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบ
นั้น ๆ (บุญส่ ง หาญพานิ ช, 2546) และเป็ นเทคนิคอันหนึ่งที่ใช้สาํ หรับทําความเข้าใจความสัมพันธ์
ขององค์การกับปั จจัยต่าง ๆ หรื ออีกนัยหนึ่ ง คือ การนําเสนอความจริ งอย่างง่าย (A Simplified
Representation of Reality) (Draft, 1986)
1.3.1 ประเภทของรู ปแบบการจัดการความรู ้
ในด้านประเภทหรื อลักษณะของรู ปแบบ มีนกั การศึกษาได้แบ่งประเภทของ
รู ปแบบไว้ในหลายลักษณะ เช่น
Keeves (1988) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบและการสร้างรู ปแบบ ออกเป็ น 5
ประเภท คือ 1) รู ปแบบคล้าย (Analogue Models) คือ เป็ นรู ปแบบที่มีความสัมพันธ์กบั ระบบจําลอง
มักเป็ นรู ปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ กายภาพ เป็ นรู ปแบบที่นาํ ไปใช้อุปมากับสิ่ งอื่นได้ เช่น รู ป
แบบจําลองระบบสุ ริยะกับระบบสุ ริยะที่เกิ ดขึ้นจริ ง 2) รู ปแบบที่อธิ บายความหมายหรื อให้
ความหมาย (Semantic Models) คือเป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรู ปแบบ
รู ปแบบชนิ ดนี้ จะช่วยใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา มากกว่าที่จะใช้วิธีอุปมาในการ
พิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ 3) รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิ แบบแผนหรื อโครงการ
(Schematic Models) 4) รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ เป็ นรู ปแบบที่กาํ หนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรู ปสมการหรื อฟังก์ชนั ทางคณิ ตศาสตร์ และ5) รู ปแบบเชิงเหตุผล
(Causal Models) คือ เป็ นรู ปแบบที่มีโครงสร้างเป็ นสมการเชิงเส้น ที่ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์
กันเป็ นเหตุและผล มีการทดสอบสมมุติฐานผลของรู ปแบบ ในการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบนั้นควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรู ปแบบ คือการกําหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
เพื่อชี้ให้เห็นว่า รู ปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่ งที่ได้น้ นั อธิ บาย
ปรากฏการณ์ อะไร และนําไปสู่ ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ ซึ่ งขั้นตอนการสร้ างรู ปแบบเขียนเป็ น
ภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างรู ปแบบ
แหล่ งทีม่ า : Steiner,1988 and Keeve, 1988
นอกจากนี้ Keeves (1988) ได้อธิบายถึงหลักการกว้าง ๆ เพื่อกํากับการสร้างรู ปแบบไว้ 4
ประการ คือ 1) รู ปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ ไปนั้น
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ 2) รู ปแบบควร
ใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้สามารถตรวจสอบได้ โดยการ
สังเกต และหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้
ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย และ 4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รู ปแบบควรเป็ น
เครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ดว้ ย
ทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล (2551) ได้อธิ บายว่าเมื่อรู ปแบบมีหลายลักษณะ การสร้างหรื อ
การพัฒ นารู ป แบบจึ ง ขึ้ น อยู่กับ การตัด สิ น ใจความเหมาะสมของรู ป แบบหรื อ โมเดลที่ เ ลื อกใช้
อาจพิจารณาได้โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรื อแนวคิดของรู ปแบบกับ
ประเด็นปัญหาของสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่งในปัจจุบนั การพัฒนารู ปแบบใดก็ตาม ได้ดาํ เนินไปอย่างไม่หยุด
นิ่ ง เมื่อรู ปแบบที่ใช้อยูค่ ่อนข้างล้าสมัย หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนารู ปแบบอย่างเป็ นระบบ ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนามี 3 ประการ
หลัก ๆ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัย
นําเข้า กระบวนการ รวมทั้งผลผลิตของระบบนั้น ๆ ให้ชดั เจน 2) การออกแบบระบบ (System
Design) หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของระบบในปั จจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตให้
มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์การและสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบนั้น ๆ และ
3) การทดสอบระบบ (System Testing) หมายถึง การนําระบบที่ออกแบบไปทดสอบโดยการ

26
ทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จาํ ลองหรื อในสถานการณ์จริ ง เพื่อทดลองว่าระบบนั้นมีคุณภาพ
หรื อไม่ มีขอ้ บกพร่ องในองค์ประกอบใด จะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
บุญชม ศรี สะอาดและบุญส่ ง นิลแก้ว (2545) ได้กล่าวถึงการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
อาจทําได้ 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหรื อการพัฒนารู ปแบบ ขั้นตอนนี้ผศู ้ ึกษาจะสร้างหรื อพัฒนา
รู ปแบบขึ้นมาก่อนเป็ นรู ปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิด รู ปแบบที่มี
ผูพ้ ฒั นาไว้แล้วในเรื่ องเดียวกันหรื อเรื่ องอื่น ๆ และผลการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถกําหนดองค์ประกอบหรื อตัวแปรต่าง ๆ ภายในรู ปแบบรวมทั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบหรื อตัวแปรนั้น หรื อลําดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในรู ปแบบ ในการพัฒนารู ปแบบนั้น จะต้องใช้หลักเหตุผลหรื อรากฐานสําคัญและ
การศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารู ปแบบอย่างยิง่ ซึ่งผูศ้ ึกษาอาจคิดโครงสร้างของ
รู ปแบบขึ้นก่อนแล้ว ปรับปรุ งโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด
รู ปแบบหรื อผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หรื อทําการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปรแต่ละตัวแล้ว
คัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปรที่สาํ คัญประกอบขึ้นเป็ นโครงสร้างของรู ปแบบก็เป็ นได้ โดย
หัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้อยูท่ ี่การเลือกเฟ้ นองค์ประกอบในรู ปแบบ (ตัวแปรหรื อกิจกรรม) เพื่อให้
ได้รูปแบบที่เหมาะสม ผูศ้ ึกษาควรกําหนดหลักการในการพัฒนารู ปแบบอย่างชัดเจน เช่น เป็ น
รู ปแบบที่ไม่ซบั ซ้อน สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ง่าย ตัวแปรในรู ปแบบมีนอ้ ยตัว แต่สามารถอธิบาย
ผลได้มากในการวิจยั และบางเรื่ องจําเป็ นต้องให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตามความถูกต้องและเหมาะสม
และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรู ปแบบ หลังจากได้พิจารณารู ปแบบในขั้นต้นแล้ว
จําเป็ นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรู ปแบบดังกล่าว เพราะว่ารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด รู ปแบบของคนอื่น และผลการวิจยั ที่ผา่ นมาแล้วหรื อ
แม้กระทัง่ การกลัน่ กรองจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็ นเพียงรู ปแบบตามสมมติฐานซึ่ ง
จําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริ ง หรื อการทดลองนําไปใช้ในสถานการณ์จริ ง เพื่อ
ทดสอบดูวา่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ บางครั้ง จึงใช้คาํ ว่าการทดสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบที่จะนําไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดนั้น รู ปแบบต้องประกอบด้วย
ลักษณะที่สาํ คัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทํานายผลได้ สามารถขยายความผล
ทํานายได้กว้างขวางขึ้น และสามารถนําไปสู่ แนวคิดใหม่ ๆ ได้ และสําหรับการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรู ปแบบ และ
นําเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกําหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบ
กํา หนดโครงสร้ า งและข้อ เสนอของรู ป แบบอย่า งชัด เจน
เพื่ อนํา ไปสู่ ผ ลสรุ ป เพื่อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจยั ต่อไป
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สําหรับการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ 3 ประเภท คือ
1) รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงองค์ประกอบ (Knowledge Management Component
Model) 2) รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงวงจร (Knowledge Management Cycle Model) และ 3)
รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงกระบวนการ (Knowledge Management Process Model) มีรายละเอียด
ดังนี้
1) รู ปแบบการจัดการความรู้ เชิ งองค์ ประกอบ (Knowledge Management Component
Model) ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู ้เชิงองค์ประกอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านดังนี้
(1) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Anderson and American Productivity and Quality
Center : APQC (1996) ได้เสนอรู ปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ซึ่ งได้แก่
องค์ความรู ้ขององค์การ กระบวนการจัดการความรู ้ และปั จจัยที่ทาํ ให้องค์การจัดการความรู ้ได้
สําเร็ จ รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักในการจัดการความรู ้
องค์ ประกอบหลัก 3 ประการ
1. องค์ ความรู้ขององค์ การ
2. กระบวนการจัดการความรู้
แบ่งปั น สร้าง กําหนด

รวบรวม

ปรับเปลี่ยน

เรี ยบเรี ยง

นํามาใช้

แบ่งปั น

3. ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ได้ สําเร็จ
- ภาวะผูน้ าํ
- วัฒนธรรมองค์การ
- เทคโนโลยี
- การวัดผล
แหล่งทีม่ า: Arthur and APQC, 2011
(2) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Singapore Productivity and Standards
Board: PSB (2001) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING)
เป็ นหน่วยงานระดับชาติทางด้านการเพิ่มผลิตของประเทศสิ งคโปร์ ได้สร้างรู ปแบบของการจัดการ
ความรู ้ซ่ ึ งมีองค์ประกอบหลัก ๆ 2 อย่าง คือ ห่ วงโซ่ความรู ้ (Knowledge Value Chain) และปั จจัยที่
ทําให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ (Enablers) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(2.1) ห่ วงโซ่ความรู ้ (Knowledge Value Chain) หรื อ กระบวนการความรู ้
นั้น PSB เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่า GREAT ซึ่ งมาจากตัวอักษรแรกขององค์ประกอบหลักของ
กระบวนการ (Generate, Represent, Access และ Transfer) กระบวนการ GREAT ครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ในองค์การ ซึ่ งผลสุ ดท้ายที่ตอ้ งการคือ การนํา
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อองค์การ ซึ่ งกระบวนการนี้ เป็ นวงจรย้อนกลับไปที่จุดเริ่ มต้นให้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด หมายถึงการแบ่ งปั นความรู ้ จะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และความคิ ดใหม่ข้ ึ น
ตลอดเวลา เป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ของบุคลากรและองค์การอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด
(2.2) ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ (Enables)
การที่กระบวนการหรื อวงจร GREAT จะหมุนได้อย่างต่อเนื่องนั้นจําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยเอื้อหลัก ๆ
4 อย่าง คือภาวะผูน้ าํ และกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดผล ซึ่ งจะ
เห็นได้ว่ากรอบความคิดของ SPRING ครอบคลุมทั้งกระบวนการความรู ้ ปั จจัย ที่ทาํ ให้การจัดการ
ความรู ้ประสบความสําเร็ จ ภาวะผูน้ าํ และกลยุทธ์ขององค์การ รวมทั้งผลลัพธ์ของการจัดการความรู ้
ซึ่งต้องมีการวัดเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่รายละเอียดตามภาพประกอบที่ 6

ภาพประกอบที่ 6 กรอบแนวคิดการจัดการความรู ้ของ PSB
แหล่งทีม่ า: Singapore Productivity and Standards Board: PSB 2001
(3) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Lindsey (2002) Lindsey ได้เสนอองค์ประกอบ
ในการจัดการความรู ้ไว้ 2 ประการคือ
(3.1) ความรู ้ ที่เป็ นโครงสร้ างพื้นฐาน (Knowledge Infrastructure
Capability) ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) เทคโนโลยี (Technology) และวัฒนธรรม (Culture)
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(3.2) ความรู ้ดา้ นกระบวนการ (Knowledge Process Capability) ได้แก่
การแสวงหาความรู ้ (Acquisition) การปรับเปลี่ยน (Conversion) การประยุกต์ใช้ภาพประกอบ ดัง
ภาพประกอบที่ 7

ภาพประกอบที่ 7 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Lindsey
(4) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Ernst and Young, (1999) ได้เสนอ
องค์ประกอบในการจัดการความรู ้ไว้ ประกอบด้วย
(4.1) การกําเนิดความรู ้ (Knowledge Generation)
(4.2) การแสดงความรู ้ (Knowledge Representation)
(4.3) การรวบรวมความรู ้ (Knowledge Codification)
(4.4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Knowledge Application)
(5) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Liebowitz, (2000) ได้เสนอองค์ประกอบใน
การจัดการความรู ้ไว้ ประกอบด้วย
(5.1) การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู ้ (Transform Information
into Knowledge)
(5.2) การกําหนดและตรวจสอบความรู ้(Identify and Verify Knowledge)
(5.3) การสื บค้นและเก็บรักษาความรู ้ (Capture and Secure Knowledge)
(5.4) การจัดระบบความรู ้ (Organize Knowledge)
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(5.5) การเรี ยกใช้และการประยุกต์ความรู ้ (Retrieve and Apply
Knowledge)
(5.6) การรวบรวมความรู ้ (Combine Knowledge)
(5.7) การเรี ยนรู ้ (Learn Knowledge)
(5.8) การสร้างความรู ้ใหม่ (Create Knowledge) โดยการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การทดลอง และวิจยั
(6) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Knowledge Associates (1998) ได้เสนอ
องค์ประกอบในการจัดการความรู ้ไว้ ประกอบด้วย
(6.1) การแสวงหาความรู ้ (Acquire)
(6.2) การพัฒนา (Develop)
(6.3) การเก็บรักษา (Retain)
(6.4) การแบ่งปั น แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share)
(7) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Marquardt (1996) ประกอบด้วย
(7.1) การแสวงหาความรู ้ (Acquisition)
(7.2) การสร้างความรู ้ (Creation)
(7.3) การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์จากความรู ้ (Transfer and
Utilization)
(7.4) การจัดเก็บความรู ้ (Storage)
(8) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Monsanto Company (1997) ได้เสนอ
องค์ประกอบในการจัดการความรู ้ไว้ ประกอบด้วย
(8.1) ใช้แผนที่การเรี ยนรู ้ (Use Learning Maps)
(8.2) แผนที่คุณค่าความรู ้ (Values Maps)
(8.3) แผนที่สารสนเทศ (Information Maps)
(8.4) แผนที่ความรู ้ (Knowledge Maps)
(8.5) การวัดผล (Measurements)
(8.6) แผนที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Maps)
(9) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ The Mutual Group,1998 ได้เสนอ
องค์ประกอบในการจัดการความรู ้ไว้ ประกอบด้วย
(9.1) รวบรวมสารสนเทศ (สร้างโครงสร้างพื้นฐานความรู ้ให้ชดั เจน)
(Gather Information : building an explicit knowledge infrastructure)
(9.2) เรี ยนรู ้ (การพัฒนาความรู ้ฝังลึก) (Learn : tacit knowledge
development)
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(9.3) การถ่ายโอนความรู ้ (Transfer) 16.4 การทํากิ จกรรม (พัฒนา
ความสามารถโดยจัดคุณค่าให้เหมาะสม) (Act :developing capability through values deployment)
2) รู ปแบบการจัดการความรู้ เชิ งวงจร (Knowledge Management Cycle Model)
การศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงวงจร เป็ นการอธิ บายถึงพัฒนาการของความรู ้ในองค์การ
หรื อที่เรี ยกว่า วงจรความรู ้ (Knowledge Cycle) โดยในที่น้ ีนาํ เสนอในลักษณะของวงจรการจัดการ
ความรู ้ที่มีองค์ประกอบและขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรที่แตกต่างกัน โดยวงจรการจัดการความรู ้ที่
นําเสนอนั้นมี 2 รู ปแบบ คือ ได้แก่ Wiig (1993) Meyer and Zack (1996) โดยทั้ง 2 วงจรนี้เลือกมา
จากหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ 1) เป็ นรู ปแบบที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 2) เป็ นรู ปแบบที่
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ้และ 3) เป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้วยรายละเอียด
ของกระบวนการจัดการความรู ้ในแต่ละขั้นตอน (Dalkir, 2005) โดยมีรายละเอียดของแต่ละวงจร
ดังต่อไปนี้
(2.1) วงจรการจัดการความรู้ ของ Wiig (1993) วงจรการจัดการความรู ้ของ
Wiig มุ่งเน้นสภาพเงื่อนไข 3 ประการที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิในองค์การให้ประสบความสําเร็ จ
คือ 1) องค์กรต้องมีผลผลิตหรื อบริ การ 2) องค์การต้องมีทรัพยากร (คน ทุน และสิ่ งอํานวยความ
สะดวก) และ 3) องค์กรต้องมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ได้เน้นเกี่ยวความสามารถในการ
ปฏิบตั ิโดยเฉพาะในแนวคิดวงจรความรู ้ของ Wiig กล่าวว่าความรู ้เป็ นพื้นฐานในการวัดและผลักดัน
ให้เกิดผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งในทํานองเดียวกันการพัฒนาความรู ้ทาํ ให้เราทราบวิธีการที่ดีข้ ึนในการ
จัดการกับสิ่ งต่าง ๆ Wiig กล่าวว่าการจัดการความรู ้ในองค์การทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
ทําให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ในองค์การและเพื่อการเลือกใช้ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ วงจร
การจัดการความรู ้ของ Wiig กล่าวถึงวิธีการที่ความรู ้ถูกสร้าง ขึ้น และการนําไปใช้ในระดับบุคคล
ระดับกลุ่มหรื อชุมชน และระดับองค์การ โดยมีข้ นั ตอน สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู ้
(Build Knowledge) เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ส่วนบุคคล การศึกษา การฝึ กอบรม และจาก
สื่ อต่าง ๆ 2) การจัดเก็บความรู ้ (Hold Knowledge) เป็ นการยึดถือความรู ้ที่มีอยูใ่ นคน หรื อจากสิ่ งที่
เป็ นรู ปแบบ เช่น หนังสื อ 3) การรวบรวมความรู ้ (Pool knowledge) โดยมีระบบการจัดการความรู ้
(อินทราเน็ต ฐานข้อมูล) การใช้กลุ่มคนระดมความคิด 4) การนําความรู ้ไปใช้ (Use Knowledge)
โดยใช้ตามบริ บทของงานซึ่ งจะฝังตัวอยูก่ ระบวนการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ในงานประจํา การ
แก้ไขปัญหา ดังภาพประกอบที่ 8
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การสร้างความรู้

การฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู้

การยึดกุมความรู ้

ความรู้ในตน

การรวบรวมความรู้

การใช้ความรู้

การระดมความคิด/รู ปแบบ km
บริ บทการทํางานในกระบวนการ
ทํางาน

ภาพประกอบที่ 8 แสดงวงจรการจัดการความรู ้ของ Wiig
แหล่งทีม่ า: Wiig, 1993
จากภาพแสดงถึงว่าทุกขั้นตอนมีลกั ษณะเฉพาะและเป็ นลําดับขั้นตอนซึ่ ง ต้องทําให้ง่าย
เริ่ มตั้งแต่การจัดองค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ คู่ขนานกันไป และในแต่ละขั้นตอนสามารถทําซํ้า
ได้แต่ควรจะแตกต่างกันในรายละเอียด ในวงจรความรู ้น้ ี ยังเน้นถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งรู ้ให้กว้างพอ
จากทุกแหล่งที่มา เช่น จากประสบการณ์เฉพาะบุคคล การศึกษาและการฝึ กอบรมและเพื่อน
ร่ วมงาน ซึ่ งเราสามารถจัดเก็บความรู ้จากความทรงจําของแต่ละคนได้ในรู ้แบบที่จบั ต้องได้ เช่น
หนังสื อ หรื อฐานข้อมูลที่ข้ ึนกับวัตถุประสงค์การนําไปใช้ เป็ นต้น ซึ่ งในวงจรความรู ้เน้น
การจําแนกและเชื่อมโยงองค์ประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
2.1.1) การสร้างความรู ้ (Building Knowledge) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักได้แก่
(1) การได้รับความรู ้ (Obtaining Knowledge) เป็ นลักษณะของการ
สร้างสรรค์ ความรู ้ใหม่ มักเกิดขึ้นผ่านการค้นคว้าและวิจยั หรื อจากนวัตกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) การวิเคราะห์ความรู ้ (Analyzing Knowledge)
ประกอบด้วย การคัดแยกสิ่ งที่ปรากฏเป็ นความรู ้จากข้อความที่ได้รับมา
การพิสูจน์รูปแบบของความรู ้ที่คดั แยกออกมาได้ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ที่กระจัด
กระจายอยู่เป็ นส่ วน ๆ และการตรวจสอบความหมายของความรู ้ที่คดั แยกได้ว่ามีลกั ษณะเดี ยวกัน
หรื อสัมพันธ์กบั ความรู ้จากแหล่งกําเนิดหรื อไม่
(3) การสร้าง/สังเคราะห์ความรู ้ (Reconstruct/Synthesize Knowledge)
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ ความอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ได้ขอบเขตที่สาํ คัญ สร้างสมมติฐานเพื่อ

33
อธิ บายการสังเกตการณ์ หาความสัมพันธ์กนั ระหว่างความรู ้ ใหม่กบั ความรู ้ที่มีอยู่แล้ว เช่ น
สนับสนุนความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่รู้อยูแ่ ล้วมากขึ้น และการทําความรู ้ที่มีอยูใ่ ห้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
โดยรวมเข้ากับความรู ้ใหม่ ๆ
(4) การประมวลและออกแบบโครงสร้างของความรู ้ (Codify And Model
Knowledge) เกี่ยวข้องกับการประกอบความรู ้ในรู ปแบบความคิดให้ออกมาเป็ น ความรู ้ที่จบั ต้องได้
เช่นในรู ปหนังสื อและคู่มือ ต่าง ๆ รวมถึงการถอดรหัสหรื อการแปลงความรู ้ เพื่อแสดงในคลัง
ความรู ้ (Knowledge Repository)
(5) การรวบรวม/จัดระบบความรู ้ (Organize Knowledge) โดยความรู ้ถูก
จัดการรวบรวมสําหรั บการใช้งานแบบพิเศษและเพื่อสร้ างกรอบแนวคิดขององค์การ (เช่ น
มาตรฐานและการจัดแบ่งหมวดหมู่) ในการรวบรวมและประมวลความรู ้ มักจะใช้รูปแบบของ
ความรู ้ทางจิตวิทยา (Conceptual Model) และวิชาว่าด้วยการแบ่งหมวดหมู่ (Taxonomy) เข้ามาใช้
ในการแบ่งแยกประเภทและหมวดหมู่ของคําถาม โดยมีการให้คาํ จํากัด ความที่ชดั เจน แล้วจึงนํามา
แสดงผลตามความต้องการของผูใ้ ช้
2.1.2 ) การจัดเก็บความรู ้ (Holding Knowledge) ประกอบด้วย
(1) การจดจําความรู ้ (Remember Knowledge) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถรักษาหรื อจดจํารายการความรู ้ต่าง ๆ เช่น ความรู ้ได้ถูกทําให้อยูภ่ ายในหรื อเข้าใจโดยคน
แต่ละคน
(2) การสะสมความรู ้ (Accumulating Knowledge) หมายถึง การแปล
ความรู ้ ที่ มี อ ยู่ โ ดยผู ้ที่ มี พ้ื น ฐานความรู ้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นแหล่ ง เก็ บ ขององค์ ก าร
(Organization Memory)
(3) การแทรก/เพิ่มเติมความรู ้ (Embedded Knowledge) เกิดขึ้นจากการทํา
ให้แน่ใจว่าความรู ้น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีองค์การ เช่น การเพิ่มเติมความรู ้น้ นั ในคู่มือวิธีการทํางาน
หรื อหลักสู ตรการฝึ กอบรมขององค์การ
(4) การเติมเต็ม/ทําความรู ้ให้สมบูรณ์ (Achieving Knowledge) เกี่ยวกับ
การสร้างคลังความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และการยกเลิกระบบที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้องหรื อไม่ทนั สมัย
ออกจากคลังความรู ้ที่ใช้อยู่
3) การรวบรวมความรู้ (Pooling Knowledge) ประกอบด้ วย
(1) การประสานความรู ้ (Coordination of Knowledge) โดยทัว่ ไปแล้วการทํางานต้อง
อาศัย การประสานงานจากเพื่อนร่ ว มงานในเนื้ อหาที่ สําคัญเพื่ อ สร้ า งเครื อข่ า ยให้เ กิ ด ความรู ้ ที่
กว้างขึ้น และเมื่อได้ความรู ้ดงั กล่าวแล้ว จะมีประโยชน์มาก กับกลุ่มทํางาน ในการอ้างอิงและหาวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะประสบความสําเร็ จ

34
(2) การรวมความรู ้ (Assembling knowledge) เป็ นการทําฐานข้อมูลการอ้างอิงจาก
คลังข้อมูล และแหล่งความรู ้อื่น ๆ
(3) การเข้าถึงและการเรี ยกคืน (Access and Retrieval) ในกรณี ที่มีปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อน แทนที่จะใช้วิธีปรึ กษาผูท้ ี่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
หรื อแม้กระทัง่ การปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน สามารถใช้การเรี ยกดูขอ้ มูลได้โดยตรงจากคลังข้อมูล
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
(4) การนําความรู ้ไปใช้ (Use Knowledge) หรื อเรี ยกอีกนัยหนึ่งว่าการประยุกต์ใช้
ความรู ้ ซึ่ งมีวิธีการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น ใช้ความรู ้ที่สร้างขึ้นเพื่อนํามาใช้ในงานประจําวัน
(Performs Tasks) การสํารวจสถานการณ์ต่าง ๆ (Survey) การเลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ (Select) การสังเกตลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ (Observe) การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้วยความรู ้ (Analyze) การสังเคราะห์ทางเลือก (Synthesize) การประเมินผลทางเลือก (Evaluate)
การตัดสิ นใจ (Decide) และการปฏิบตั ิตามทางเลือก (Implement)
อย่างก็ตาม ความได้เปรี ยบหลัก ของแนวคิดของ Wiig ในวงจรการจัดการความรู ้คือความ
ชัดเจนและรายละเอียดที่กล่าวถึง ความทรงจําขององค์การ (Organization Memory) ที่ถูกใช้เพื่อ
สร้างคุณค่าสําหรับบุคคล กลุ่มคนและขององค์การ อีกทั้งความรู ้ยงั สามารถประยุกต์และใช้
เชื่อมโยงถึงลําดับการตัดสิ นใจและลักษณะเฉพาะบุคคล โดย Wiig ยังเน้นยํ้าถึงความสําคัญของ
เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ บทบาทของความรู ้ และทักษะการใช้ความรู ้ ข้อจํากัดที่ทาํ ให้ความรู ้ไม่ถูก
ใช้อย่างเต็มที่ โอกาสและทางเลือกในการจัดการความรู ้ รวมไปถึงความคาดหวังที่องค์การจะได้รับ
จากแต่ละกิจกรรมในวงจรความรู ้อีกด้วย
2.2 วงจรการจัดการความรู้ของ Zack (The Zack KM Cycle)
Zack (1996) ได้นาํ เสนอวงจรการจัดการความรู ้จากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารสนเทศ ซึ่ งมีข้ นั ตอนจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่ งอํานวยความสะดวก และ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริ การ จํานวนตัวอย่างได้มาจากวงจรที่เกิดขึ้นภายในองค์การที่
สามารถประยุกต์เป็ นสิ นทรัพย์ดา้ นความรู ้ (Knowledge Assets) ผลิตภัณฑ์สารสนเทศถูกรู ้จกั อย่าง
กว้างขวางว่าเป็ น ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกขายให้กบั ลูกค้าภายใน หรื อภายนอก เช่น ฐานข้อมูล
(Database) ข่าวสารโดยย่อ (News Synopses) และประวัติขอ้ มูลบุคคล เป็ นต้น Zack ได้วิเคราะห์
ขั้นตอนหลักของการพัฒนาการจัดเก็บความรู ้ และกําหนดขั้นตอนเหล่านี้ ไว้ในวงจรการจัดการ
ความรู ้ อันได้แก่ 1) การได้มาซึ่ งข้อมูลหรื อข่าวสาร (Acquisition) ได้ระบุสาระเกี่ยวกับแหล่งของ
ข้อมูลดิบ เช่น ขอบเขต ความกว้าง ความลึก ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยําระยะเวลา ความเกี่ยวเนื่อง
ราคา การควบคุม และอื่น ๆ หลักที่เป็ นต้นแบบ คือภาษิตที่ว่า Garbage In, Garbage Out นัน่ คือ
แหล่งข้อมูลจะต้องมีคุณภาพสู งสุ ด 2) การกลัน่ กรอง (Refinement) เป็ นขั้นแรกของการเพิ่มคุณค่า
(Value added) อาจจะเป็ นลักษณะทางกายภาพ เช่น การย้ายจากสื่ อหนึ่งไปยังสื่ ออีกประเภทหนึ่ ง
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การกลัน่ กรองยังรวมถึงการทําข้อมูลให้สะอาด เช่น เนื้ อหาด้านสุ ขอนามัย การปกปิ ดที่มาของ
แหล่งข่าวและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่สาํ คัญหรื อมาตรฐาน 3)การเก็บรักษา/การกูค้ ืน (Storage/Retrieval)
เป็ นลักษณะการเชื่อมโยงระหว่าง การได้ขอ้ มูลทาง Upstream และการกลัน่ กรองข้อมูลซึ่งหล่อเลี้ยง
คลังความรู ้และขั้น Downstream ของการเกิดความรู ้ 4) การกระจาย (Distribution) บอกให้ทราบว่า
ความรู ้น้ นั ไปถึงมือ ผูใ้ ช้ได้อย่างไร เช่นแฟกซ์ หรื อ E-mail ไม่เพียงแค่สื่อที่เลือกใช้เท่านั้น แต่
รวมถึงระยะเวลา ความถี่ รู ปแบบ ภาษา และอื่น ๆ ด้วย 5) การนําเสนอ/การใช้ (Presentation/Use)
เป็ นขั้นตอนที่สิ่งสําคัญ ประสิ ทธิภาพของแต่ละขั้นตอนการสร้างคุณค่าก่อนหน้านี้จะถูกประเมินใน
ขั้นนี้ ถ้าผูใ้ ช้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ วงจรการจัดการความรู ้น้ ีถือว่าล้มเหลวใน
การส่ งคุณค่าไปยังผูร้ ับ หรื อต่อองค์การ การที่การจัดเก็บ (Repository) และการกลัน่ กรอง
(Refinery) รวมเข้าด้วยกันสามารถที่จะจัดการคุณค่าทางความรู ้ขององค์การได้ สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งการ
การสนับสนุ นจากความสามารถหลักขององค์การ (Core Capabilities) ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ความรู ้ภายในเกี่ยวกับงานของตนเอง ความรู ้ภายนอก
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั และที่กาํ ลังปรากฏ เช่นเดียวกับการที่องค์กรจัดการตนเอง ในการที่
จะเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างสร้ างสรรค์บนพื้นฐานของความรู ้ และความสามารถขององค์การที่
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากคลังความรู ้ที่องค์การมีอยู่แม้ว่าแนวคิดของ Zack จะ
ไม่ได้กล่าวถึงความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) แต่แนวคิดนี้ ก็เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติม
การจัดเก็บและการกลัน่ กรองอยูเ่ สมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าสมัยของข้อมูล กระบวนการเพิ่มเติม
หรื อเปลี่ยนแปลงควรจะถูกเพิ่มในวงจรการจัดการความรู ้เพื่อเลือกข่าวสารที่แตกต่างและใหม่ข้ ึน
หรื อเสนอรู ปแบบใหม่ในการนําเสนอ หรื ออาจหมายถึ งการเพิ่มความลึ กของการวิเคราะห์
เปลี่ยนแปลงรายงานให้ทนั สมัยมากขึ้น ให้ขอ้ มูลที่กว้างขึ้น เพิ่มส่ วนเชื่อมโยงข้อมูล หรื อเพิ่มขยาย
ส่ วนเนื้อหาที่ได้มาตรฐาน
ดังนั้นวงจรการจัดการความรู ้ของ Zack เป็ นวงจรหนึ่งที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในการบรรยาย
ถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรการจัดการความรู ้ วงจรนี้ แข็งแรงในด้านรู ปแบบเบื้องต้นของ
ตัว อย่ า งกระบวนการหยั่ง รู ้ ข ้อ มู ล ซึ่ งค่ อ นข้า งสมบู ร ณ์ ใ นการดั ด แปลงจากเนื้ อหาความรู ้
(Knowledge-Based Content) ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วแนวคิดการกลัน่ กรองเป็ นขั้นตอนสําคัญของวงจร
การจัดการความรู ้ แต่กม็ กั ไม่ได้รับการใส่ ใจ ดังภาพประกอบที่ 9
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ภาพประกอบที่ 9 แสดงทัศนะระดับสูงเกี่ยวกับวงจรการจัดการความรู ้ของ Meyer and Zack
แหล่งทีม่ า: Zack , 1996
3) รู ปแบบการจัดการความรู้ เชิงกระบวนการ (Knowledge Management Process Model)
การศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงกระบวนการ เป็ นการอธิ บายถึงรู ปแบบของขั้นตอนต่าง ๆ
ของกระบวนการจัดการความรู ้ ที่มีหลายรู ปแบบดังนี้
3.1) รู ปแบบการจัดการความรู้ของ Demarest การจัดการความรู ้ของ Demarest(1997)
ได้แบ่งกระบวนการจัดการความรู ้เป็ นการสร้างความรู ้ (Knowledge Construction) การเก็บรวบรวม
ความรู ้ (Knowledge Embodiment) การกระจายความรู ้ไปใช้ (Knowledge Dissemination) และการ
นําความรู ้ไปใช้ (Use) ดังภาพประกอบที่ 10
การสร้างความรู้

ศูนย์รวมความรู้

การเผยแพร่ ความรู้

การใช้ความรู้

ภาพประกอบที่ 10 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Demarest, 1997
ทีม่ า : Demarest, 1997
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3.2) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ Turban การจัดการความรู ้ของ Turban (2001)
ประกอบด้วย การสร้าง (Create) การดักจับและเก็บ(Capture and Store) การเลือกหรื อกรอง
(Refine) การกระจาย (Distribute) และการใช้ (Use) Create Capture and Store Refine Distribute
Use ดังภาพประกอบที่ 11
การสร้ าง

การดักจับและเก็บ

การกลัน่ กรอง

การใช้

ภาพประกอบที่ 11 รู ปแบบการจัดการความรู ้ของ Turban, 2001
ทีม่ า : Turban, 2001
3.3) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช, 2547) การจัดการ
ความรู ้ เป็ นกิจกรรมการจัดการเพื่อให้มีการนําความรู ้ มาใช้ประโยชน์
3.3.1) การกําหนดความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ (Define) เป็ นการนําความมุ่งมัน่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ขององค์กรมากําหนดความรู ้ ที่ตอ้ งการใช้ เพื่อให้มี
การจัดการความรู ้ มีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ
3.3.2) การเสาะหา และยึดกุมความรู ้ (Capture) เป็ นการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการเสาะหาและยึดกุมความรู ้ที่กระจัดกระจาย หรื อแฝงอยูต่ ามที่ต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์ ดําเนิ นการอย่างสมํ่าเสมอ จนเกิดทักษะ และความชํานาญ ในการเสาะหา และยึดกุม
แหล่งของความรู ้ที่จะเสาะหาอาจจะมาจากภายนอก (คู่แข่ง คู่คา้ ผูท้ ี่เป็ นเลิศ วิธีการ หลักการ) หรื อ
จากผูท้ ี่ทาํ งานด้วยกันในองค์กร
3.3.3) การสร้างความรู ้ (Create) ในมุมมองเดิม ความรู ้จะต้องสร้างโดยผูร้ ู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในมุมมองใหม่ ความรู ้เกิดขึ้นทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนที่ทาํ งาน เป็ นความรู ้ที่ฝัง
อยูใ่ นสมอง ซึ่งอาจจะพูดออกมาไม่ได้ การสร้างความรู ้ อาจทําได้ท้ งั ก่อนลงมือทํา ระหว่างการ
ทํางาน และสรุ ปประมวลประสบการณ์ หลังจากการทํางาน ในการสร้างความรู ้ ไม่จาํ เป็ นต้อง
สร้างใหม่ท้ งั หมด 100% อาจเริ่ มจาก 10-20% ก็ได้
3.3.4) การกลัน่ กรอง (Distill) ความรู ้บางอย่าง เป็ นสิ่ งล้าสมัย บางอย่างเป็ นสิ่ ง
ที่ไม่เหมาะสมกับบริ บท หรื อสภาพแวดล้อมสําหรับเรา จําเป็ นต้องมีการกลัน่ กรอง เพื่อให้นาํ
ความรู ้ที่เหมาะสมมาใช้
3.3.5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Share) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อความรู ้ ไม่เหมือนกัน ต้องมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภ่ ายในตัว ไม่
มีการยกระดับความรู ้ ถ้าขาดการแลกเปลี่ยน ความรู ้ที่มีอยูจ่ ะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ไม่งอกงาม ยิง่
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แลกเปลี่ยนมาก ก็ยงิ่ ได้กาํ ไรมาก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งยากที่สุด คนไม่อยากแลกเปลี่ยน
เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสี ยเปรี ยบ ต้องสร้างเงื่อนไข และกติกาที่ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยน การ
แบ่งปั น ให้เกิดประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู ้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรม
กักตุน หรื อปกปิ ดความรู ้
3.3.6) การประยุกต์ใช้ความรู ้ (Use) ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิงป้ องกันกลับ ต่อ
ขั้นตอนการจัดการความรู ้ที่กล่าวมา การใช้ความรู ้ตอ้ งเน้นที่การเอาความรู ้ มาใช้ในการทํางานให้
มาก อย่าเริ่ มด้วยการหาความรู ้มาใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเสี่ ยงมากที่จะไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ ค่า
กิจกรรมการจัดการความรู ้ท้ งั 6 ขั้นตอน มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันและกัน เป็ นวงจร มิใช่
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ก่อน-หลัง แต่เป็ นวัฎจักรที่หมุนเวียน ผลิตซํ้า พัฒนา และยกระดับขึ้นไป
ไม่มีที่สิ้นสุ ด
3.4) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547) รู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ของ ประพนธ์ ผาสุ กยืด เป็ นการจัดการความรู ้เชิ งกระบวนการ ที่เรี ยกว่า โมเดลปลาทู
(TUNA Model) ประกอบด้วย
3.4.1) ส่ วนหัวปลา ตาปลา (Knowledge Vision : KV) มองว่าไปทางไหน
ต้องตอบได้วา่ ทําการจัดการความรู ้ (KM) เพื่ออะไร
3.4.2) ส่ วนกลางลําตัว (Knowledge Sharing : KS) ส่ วนที่เป็ นหัวใจให้
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3.4.3) ส่ วนหาง (Knowledge Assets : KA) สร้างคลังความรู ้เชื่อมโยง
เครื อข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) ที่มีพลังดุจดังปลา
สะบัดหาง สําหรับส่ วนการเรี ยนรู ้ยงั มีองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เวลา เวที
และไมตรี ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2547) สรุ ปหลักการได้ดงั นี้
(1) เวลา เป็ นสิ่ งสําคัญลําดับแรก เนื่ องจากหากองค์กร ชุมชนหรื อ
ครอบครัวไม่มีเวลา จะทําให้ไม่มีโอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่และไม่มีเวลาในการคิดสร้างสรรค์
(2) เวทีหรื อพื้นที่ ใช้สําหรับแลกเปลี่ยนความรู ้ ได้แก่ การ
ประชุมสัมมนา เป็ นต้นอาจจัดตามกลุ่มสนใจ ทํางานด้านเดียวกัน หรื อจัดตามความสมัครใจ
เรี ยกว่า Community of Practices (CoPs) เกิดจากคนที่มีพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่หลากหลาย
มุมมองจะกว้างขึ้น แต่ตอ้ งมีเป้ าหมายในเรื่ องเดียวกัน การรวมกันนี้ จะต้องมีความรู ้สึกอิสระ
ปลอดภัย เชื่อใจกันซึ่งจะทําให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน
(3) ไมตรี คือ ต้องมีใจให้กนั ขจัดอัตตา (Ego) อคติ (Bias) เท่ากับใจที่
ว่างไม่ยดึ ติดอยูก่ บั สิ่ งเก่า ๆ หรื อกระบวนทัศน์เดิมต้องสามารถปล่อยวาง คือ มีทกั ษะ “Unlearn” คือ
ทิ้งของเก่าได้ซ่ ึงจะทําสามารถรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้
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3.5) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ บดินทร์ วิจารณ์ (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) รู ปแบบ
การจัดการความรู ้ของ บดินทร์ วิจารณ์ เป็ นการจัดการความรู ้ที่เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนโดยสรุ ปดังนี้ คือ การกําหนดชนิ ดของทุนปั ญญา การสร้างทุนปั ญญา การเสาะหา
การจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ การแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ยนความรู ้ และการใช้ประโยชน์จากความรู ้น้ นั
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.5.1) กําหนดชนิดของทุนปั ญญา (Define) เป็ นการกําหนดองค์ความรู ้เพื่อ
ตอบสนองการปฏิบตั ิงาน หรื อองค์ความรู ้หลัก ๆ ที่ตอ้ งการขององค์การว่าคืออะไร (Core
Competency)
3.5.2) การสร้างทุนปั ญญา (Create) เป็ นการสร้างทุนปัญญาหรื อการค้นหาใช้
ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว ส่ งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนภายในองค์กร ถ้าเป็ นองค์ความรู ้ใหม่อาจ
ใช้วิธีการเรี ยนรู ้จากความสําเร็ จขององค์กรอื่น การเทียบเคียง และจากที่ปรึ กษาภายนอกองค์กร
3.5.3) การเสาะหาและการจัดเก็บ (Capture) เป็ นการเสาะหาและการจัดเก็บ
อย่างเป็ นระบบทั้งความรู ้ที่อยู่ในรู ปสื่ อต่างๆ (Explicit Knowledge) และความรู ้ที่อยู่ในรู ป
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) เพื่อเป็ นทุนสําหรับองค์กรในการยกระดับความรู ้และขยายความรู ้
ให้ทวั่ ถึงทั้งองค์กร
3.5.4) การแบ่งปั น (Share) เป็ นการแบ่งปั น การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย
ถ่ายโอนความรู ้ ซึ่งมีหลายรู ปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดสัมมนา การสอนงาน หรื อการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู ้ในลักษณะเสมือน ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ eLearning เป็ นต้น
3.5.5) การใช้ประโยชน์ (Use) เป็ นการนําไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ ขึ้น สามารถขยายระดับความรู ้และขีดความสามารถในการแข่งขันใน
องค์กรสูงขึ้น
3.6) รู ปแบบการจัดการความรู้ ของ สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
( ก.พ.ร.) และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่ งชาติ (สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ,
2548)
สําหรับรู ปแบบการจัดการความรู ้ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ได้กาํ หนดการจัดการความรู ้เชิงกระบวนการไว้ 7 ประการ คือ
3.6.1) การบ่งชี้ความรู ้ (Knowledge Identification) เป็ นการพิจารณาว่า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ าหมาย คืออะไร เป้ าหมายเราจําเป็ นต้องรู ้อะไร ขณะนี้ เรามีความรู ้อะไรบ้าง
อยูใ่ นรู ปแบบใดอยูท่ ี่ใคร
3.6.2) การสร้างและแสวงหาความรู ้ (Knowledge Creation and Acquisition)
เช่น การสร้างความรู ้ใหม่ การแสวงหาความรู ้จากภายนอก รักษาความรู ้เก่า กําจัดความรู ้ที่ไม่ใช้แล้ว
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3.6.3) การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เช่น การวาง
ความรู ้เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
3.6.4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ (Knowledge Codification and
Refinement) เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนื้อหาให้
สมบูรณ์
3.6.5) การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) เป็ นการทําให้ผใู ้ ช้ความรู ้น้ นั
เข้าถึงความรู ้ที่ตอ้ งการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบอร์ ด (Web board)
บอร์ดประชาสัมพันธ์
3.6.6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) ทําได้หลาย
วิธีการ โดยกรณี เป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทําเป็ นรู ปเอกสาร ฐานความรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อกรณี เป็ นความรู ้โดยนัย ( Tacit Knowledge) อาจจัดทําเป็ นระบบทีมข้าม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
3.6.7) การเรี ยนรู ้ (Learning) ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ง ของงาน เช่น
เกิดระบบการเรี ยนรู ้จาก สร้างองค์ความรู ้ นําความรู ้ไปใช้ เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่
และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุ ปจากการศึกษาแนวคิดการจัดการความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และองค์การต่าง ๆ เมื่อ
นํามาวิเคราะห์แล้วพบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้ มีความเหมือนและความแตกต่างกันทั้ง
กระบวนการ ขั้นตอน โดยแต่ละรู ปแบบการจัดการความรู ้จะมีจาํ นวนกระบวนการ และขั้นตอนไม่
เท่ากัน มีชื่อในการเรี ยกแต่ละกระบวนการ ขั้นตอน มีท้ งั เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน
ไป การจัดกลุ่ม การให้นิยาม ลักษณะ เทคโนโลยีและเครื่ องมือ ของแต่ละกระบวนการก็มีท้ งั
เหมือนกัน และแตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้เพื่อมาใช้ดาํ เนินการจัดการ
ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นของโรงเรี ยนสังกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้นํา
แนวคิดของรู ปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ความรู ้ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์การเลือกนํามาใช้ ดังตาราง 2
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การกรองความรู ้
การนําความรู ้ไปใช้ 
การเรี ยนรู ้

 










4

การป้ องกันความรู ้



1

การดักจับความรู ้



1

การเลือกความรู ้



1

กระบวนการ km ทีเ่ ลือก

รวม

สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ งชาติ
2548)

สนง. กพร. (2548)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547)

วิจารณ์ พานิช (2547)

Turban (2001)

Demarest (1997)

Zack (1996)

Wiig (1993)

Monsanto Company (1997)
(1999)
The Mutual Group (1998)

Marquardt (1996)

Knowledge Associates (1998)

Liebowitz, (2000)

Ernst and Young(1999)

Lindsey (2002)

PSB (2001)

แนวคิด/
กระบวนการ
จัดการความรู้

APQC (1996)

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดการจัดการความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และองค์การต่าง ๆ
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จากตาราง 2 เป็ นการสังเคราะห์แนวคิดการจัดการความรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และองค์การ
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู ้ท้ งั รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงองค์ประกอบ
รู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงวงจร และรู ปแบบการจัดการความรู ้เชิงกระบวนการ ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์
คัดเลือกปั จจัย และกระบวนการการจัดการความรู ้ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญใช้จดั การความรู ้มีความสอดคล้อง
กันตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไปนํามาใช้ ในรู ปแบบการจัดการความรู ้ท้ งั หมด 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)
การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation) 2) การแสวงหาความรู ้(Knowledge Acquisition) 3) การ
รวบรวมความรู ้(Knowledge System) 4) การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Storing) 5) การแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing) และ 6) การนําความรู ้ไปใช้ (Knowledge Utilization)

ตอนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับสิ่ งทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ ประสบความสํ าเร็จ
2.1 เงื่อนไขทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ประสบความสํ าเร็จ
ในการจัดการความรู ้ให้ประสบความสําเร็ จ แต่ละองค์การจําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยที่ทาํ ให้
ส่ งเสริ ม หรื อมีส่วนช่วยให้การดําเนินงานง่ายขึ้น ซึ่งปั จจัยที่เอื้อให้การจัดการความรู ้ประเภทต่าง ๆ
ประสบความสําเร็ จมีผใู ้ ห้แนวคิดต่าง ๆ ดังนี้
สุ วรรณ เหรี ยญเสาวภาคย์ จิรประภา อัครบวร และจุฑามาศ แก้วพิจิตร (2548) อธิบาย
ปัจจัยแห่งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้มี 5 ประการที่สาํ คัญ คือ
1. ภาวะผูน้ าํ และกลยุทธ์ โดยการจัดการความรู ้จะประสบความสําเร็ จอย่างดีน้ นั จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารองค์การหรื อผูน้ าํ ชุมชน โดยผูน้ าํ ต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่ได้รับการจัดการความรู ้ เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู ้
ในองค์การ หรื อผูบ้ ริ หารต้องมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ที่ชดั เจนนัน่ เองนอกเหนื อจากการมีภาวะผูน้ าํ
ของผูน้ าํ แล้ว ปั จจัยหลักที่จะช่วยให้องค์การหรื อ ชุมชนบรรลุผลสําเร็ จในการจัดการความรู ้ ก็คือ
ทิศทางและกลยุทธ์ที่ชดั เจนของการจัดการความรู ้ เพื่อที่จะนําเอาเป้ าหมายของการจัดการความรู ้
มากําหนดเป็ นแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น เพื่อช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้
2. วัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งปั จจัยที่จะช่วยให้องค์การบรรลุผลสําเร็ จการจัดการความรู ้ได้ คือ
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู ้ระหว่างบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารอย่าง
เต็มที่
เพื่อที่ จ ะทํา ให้บุคลากรในองค์ก ารตระหนัก ถึ ง ความสําคัญและความจํา เป็ นในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู ้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีส่วนสําคัญโดยเฉพาะ
อินเทอร์ เน็ตที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สามารถทําได้ง่ายขึ้น การช่ วยให้คนสามารถค้นหา
ความรู ้ และดึงความรู ้ไปใช้ประโยชน์ และช่วยให้การจัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น แต่
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อย่างไรก็ตาม การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การนั้นจะต้องมัน่ ใจว่า ระบบ
สารสนเทศนั้นสามารถเชื่ อมต่อหรื อบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่และใช้ได้ง่าย ทําให้การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ได้สะดวกและรวดเร็ ว
4. โครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้ หมายถึง สิ่ งที่จบั ต้องได้ เช่น สถานที่
อุปกรณ์ต่างๆ หรื อสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ใช่ เช่น ระบบงานที่เอื้อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ ควรพิจาณาถึงโครงสร้างบุคลากรขององค์การหรื อชุมชนที่จะรับผิดชอบในการจัดการ
ความรู ้ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็ นต้น
บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ได้อธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยที่เอื้อและส่ งเสริ ม (Enabler) การจัดการ
ความรู ้ไว้ 8 ประเด็นที่สาํ คัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ าํ (Leadership) ในการกําหนดทิศทาง ความเชื่อและค่านิ ยมร่ วมเพื่อก่อให้เกิด
ความมุ่งมัน่ ร่ วมกันทั้งองค์การ และการประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ และที่สาํ คัญคือการเป็ นผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และการปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่าง (Role Model)
2. โครงสร้างองค์กร (Structure) ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อ
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
3. วัฒนธรรม (Culture) พฤติกรรม (Behavior) และการสื่ อสาร (Communication) ที่ตอ้ ง
กําหนดและแสดงออกเป็ นพฤติกรรม เป็ นวัฒนธรรม มุ่งสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยปัจจัยที่สาํ คัญ
ต่อการจัดการความรู ้กค็ ือ ความมุ่งมันและความเชื่อร่ วมกัน เพื่อมุ่งสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และการ
แบ่งปันองค์ความรู ้ร่วมกัน
4. เทคโนโลยี (Technology) และกระบวนการ (Process) ที่เอื้อต่อการจัดการองค์ความรู ้
และสิ่ งที่สาํ คัญ ได้แก่ เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่ายเพื่อ
การการจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู ้ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ วและง่ายต่อการใช้
งาน
5. การให้รางวัล (Rewarding) และการยอมรับ (Recognition) เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะการที่ผเู ้ ชี่ยวชาญในองค์การจะแบ่งปั น หรื อถ่ายโอนองค์ความรู ้ของ
ตนออกมา ควรเกิดจากความสมัครใจเป็ นหลักและจะเป็ นจริ งได้ตอ้ งมีแรงเกื้อหนุนและจูงใจเป็ น
สําคัญ
6. การวัดและประเมินผล (Measurement) หากไม่มีการวัดผลดําเนิ นการเราจะไม่สามารถ
จัดการปรับปรุ งกระบวนการให้ดีข้ ึนได้
7. ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ ขีดความสามารถ (Abilities/Competencies)
ของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้
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8. การจัดการ (Management) หลังจากที่ผนู ้ าํ ได้กาํ หนดทิศทางและเลือกทําสิ่ งที่ถูกต้อง
แล้วก็ตอ้ งมีผจู ้ ดั การที่มีความรู ้ในการจัดการองค์ความรู ้ และสามารถจัดการให้เกิดขึ้นจริ งตาม
แผนงานได้
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552) ได้นาํ เสนอบทความเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์การจัดการ
ความรู ้ โดยองค์กรจําเป็ นต้องมี การศึ กษาปั จจัยความสําเร็ จ เพื่อช่ วยให้สามารถกําหนด
องค์ประกอบที่สาํ คัญในการดําเนินการจัดการความรู ้ให้ประสบความสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจยั พบว่า มีงานวิจยั จํานวนมากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัย
ความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988-ค.ศ.2004 ซึ่ งพบว่าปั จจัยความสําเร็ จในการ
จัดการความรู ้มี 7 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หาร
จัดการองค์การ ผูบ้ ริ หารองค์การ (ผูน้ าํ ) กระบวนการจัดการความรู ้ การวัดผลการจัดการความรู ้และ
กลยุทธ์การจัดการความรู ้
O’ Dell, Grayson and Nilly (1998) กล่าวถึงปั จจัยที่ทาํ ให้องค์การสามารถจัดการความรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิผล มี 4 ประการ คือ
1. วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง การสร้างบรรยากาศให้
บุคลากร กล้าคิด กล้าทํา กล้าเปิ ดเผย มีการทํางานเป็ นทีม และทําให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของ
บุคลากรเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประเมินผลและพัฒนาบุคลากร
2. เทคโนโลยีที่ช่วยทําให้การจัดการความรู ้ทาํ ได้รวดเร็ วขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
เป็ นต้น
3. โครงสร้างขององค์การที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้ เช่น การกําหนดบุคคลหรื อทีมงานที่
รับผิดชอบในการจัดการความรู ้ในองค์การ และการกําหนดเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน
4. การวัดผลการจัดการความรู ้ เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะเป็ นสิ่ งที่บอกถึงประโยชน์ของการ
จัดการความรู ้ องค์การต้องมัน่ ใจว่ามีปัจจัยข้างต้นครบถ้วนและต้องบริ หารปั จจัยดังกล่าวให้
ประสานกัน เพื่อให้กระบวนการความรู ้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) ได้เสนอปั จจัยที่
ทําให้การจัดการความรู ้ (Knowledge Management Enablers) ประสบผลสําเร็ จมี 4 ประการคือ 1)
ภาวะผูน้ าํ (Leadership) 2) วัฒนธรรม (Culture) 3) เทคโนโลยี (Technology) และ4) การวัดผล
(Measurement)
Keyser (2004) ได้ทาํ การสังเคราะห์และประมวลปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จในการจัดการความรู ้กบั การปฏิบตั ิงานในองค์การ จากงานที่ตีพิมพ์ต้ งั แต่ปี ค.ศ.19922002 โดยใช้เกณฑ์ว่าต้องปรากฏอยูใ่ นงานวิจยั อย่างน้อย 2 ชิ้นขึ้นไป โดยสรุ ปปั จจัยออกเป็ น
5 ประการ ดังนี้
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1. วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุ นการจัดการความรู ้ หมายถึง วัฒนธรรมการแบ่งปั น
ถ่ายทอดความรู ้ที่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่คนในองค์การมีความจริ งใจและนับถือกัน มีความสนใจ
ร่ วมกัน มีเป้ าหมายร่ วมกัน มีการตระหนักถึงสิ่ งที่สาํ คัญที่ตอ้ งทําร่ วมกัน มีการแบ่งปั นและเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน โดยไม่กลัวความล้มเหลว สละเวลาที่จะเข้ามาร่ วมมือกัน มีการสร้างเครื อข่ายของคนใน
องค์การ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย (User Friendly) มีความ
ทันสมัย (Up to Date) และมีความสามารถในการเชื่อมโยงคนในองค์การ สนับสนุนความสามารถ
และความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางานขององค์การ วิธีปฏิบตั ิที่
ดีที่สุด (Best Practices) และ/หรื อบทเรี ยนสําหรับการเรี ยนรู ้ (Lessons Learned) และเป็ นระบบที่
เอื้อให้สมาชิกผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู ้ที่ตอ้ งการ รวมทั้งต้องจัด
ให้มีการอบรมผูใ้ ช้ในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ดว้ ย
3. การวัดผลการจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของ
การแบ่งปั นความรู ้ต่อการปฏิบตั ิงานในองค์การ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลควรถูกออกแบบเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงภาพและข้อคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นเครื่ องมือที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการเปรี ยบเทียบระหว่างการจัดการความรู ้ที่ใช้ เครื่ องมือแบบง่ายกับเครื่ องมือที่
เป็ นระบบหรื อเทคโนโลยี รวมทั้งมีประสิ ทธิภาพในการวัด การติดตามความเคลื่อนไหวของความรู ้
ในองค์กร
4. กระบวนการจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการที่ถูกออกแบบเพื่อส่ งเสริ มการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากรและองค์การให้ดีข้ ึน กระบวนการเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงแนวทางสําหรั บ
กิจกรรมการทํางานและเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ โดยกระบวนการ
ความรู ้ ควรเป็ นสิ่ งที่ สนับสนุ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ขององค์การและมีการปรั บปรุ งให้ดีข้ ึนอยู่
เสนอผ่านการทดลองใช้
5. กลยุทธ์การจัดการความรู ้ หมายถึง กลยุทธ์หรื อยุทธวิธีที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุน
การจัดการและใช้ประโยชน์จากความรู ้ภายในองค์การ เพื่อประโยชน์ในแง่ของการแข่งขัน และเป็ น
พันธะสัญญาของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยกลยุทธ์ในการใช้และถ่ายทอดความรู ้ในองค์การควรมี
การสื่ อสารไปยังบุคลากรอย่างทัว่ ถึง
Wieng (1996) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ที่สาํ คัญไว้ 2 ประการได้แก่
1) สิ นทรัพย์ที่เป็ นความรู ้ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ตอ้ งได้รับการสนับสนุนรักษาไว้และใช้ประโยชน์
มากที่สุด โดยทั้งในระดับคนและองค์การ 2) ต้องมีกระบวนการในการสร้าง รวบรวมจัดระบบ
ปรับเปลี่ยนถ่ายทอด และเก็บรักษาความรู ้
Davenport and Beers (1998) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ที่สาํ คัญ
ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานหรื อคุณค่าขององค์การ 2) เทคนิ คและ
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โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ 3) โครงสร้างความรู ้ที่เป็ นมาตรฐานและยืดหยุน่ 4) วัฒนธรรม
ความรู ้ที่มีความเป็ นมิตร 5) วัตถุประสงค์และการสื่ อสารที่ชดั เจน 6) การเปลี่ยนแปลงไปสู่
การปฏิบตั ิที่สร้างแรงจูงใจ 7) ช่องทางที่หลากหลายในการส่ งผ่านความรู ้ 8) การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริ หาร
Liebowitz (2001) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ที่สาํ คัญไว้ 5 ประการ
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดการความรู ้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร 2) ผูบ้ ริ หารความรู ้ (Chief
Knowledge Officer) 3) คลังความรู ้ที่สนับสนุนการทํางานขององค์การ 4) ระบบการจัดการความรู ้
และเครื่ องมือ (เทคโนโลยี) 5) การส่ งเสริ มแรงจูงใจในการแบ่งปั นถ่ายทอดความรู ้ 6) การ
สนับสนุนวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้
Choi (2000) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ที่สาํ คัญไว้ 6 ประการ
ได้แก่ 1) การอบรมบุคลากร 2) การมีส่วนร่ วมของบุคลากร 3) การทํางานเป็ นทีม 4) การมอบอํานาจ
ให้แก่บุคลากร 5) ผูบ้ ริ หารระดับสูงและพันธะสัญญา 6) โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ
Skyrme (2000) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ที่สาํ คัญไว้ 10 ประการ
ได้แก่ 1) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง 2) การเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรที่ชดั เจน 3) มี
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ 4) มีวิสัยทัศน์ที่ผลักดัน 5) ผูบ้ ริ หารความรู ้ 6) กระบวนการความรู ้
ที่เป็ นระบบสนับสนุ นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ 7) โครงสร้างความรู ้ ที่พฒั นา
อย่างดี (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 8) เครื่ องมือวัดที่เหมาะสม 9) การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุน
นวัตกรรม การเรี ยนรู ้และความรู ้ 10) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิ คที่สนับสนุ นการทํางานด้าน
ความรู ้
Amidon (1997 อ้างถึงใน จารุ วรรณ รัตนโภคา, 2551) ได้เสนอเงื่อนไขความสําเร็ จในการ
จัดการความรู ้ 1) วัฒนธรรมองค์การ 2) มีวิสัยทัศน์ที่ผลักดัน 3) ผูบ้ ริ หารความรู ้ 4) วัฒนธรรมการ
สร้าง แบ่งปั น และถ่ายทอดความรู ้ 5) การเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ อง 6) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างดี 7) กระบวนการความรู ้ที่เป็ นระบบ
2.2 ปั จจัยหลักที่มีผลต่ อความสํ าเร็ จของการสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จากการศึกษาเงื่อนไขที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จนั้น ผูว้ ิจยั คัดเลือกปั จจัย
ที่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบความสําเร็ จจนสามารถนํา
ความรู ้มาใช้พฒั นาการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังตารางที่ 3
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APQC (1998)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

ภาวะผูน้ าํ
วัฒนธรรมองค์การ
เทคโนโลยี
การวัดผล
โครงสร้าง
การให้รางวัล
การวัดและประเมินผล
ความรู้
การจัดการ
จัดการองค์การ
ผูบ้ ริ หารองค์การ
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้
การวั ด ผลการจั ด การ
ความรู้
กลยุทธ์การจัดการความรู ้
คุณค่าขององค์การ
วัตถุประสงค์
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุคลากร
ทํางานเป็ นทีม
กลยุทธ์ขององค์กร
กลยุทธ์การจัดการความรู ้
ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
จัดการความรู้
วิสยั ทัศน์
การเชื่อมโยงเป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
สิ นทรัพย์ความรู้
การสร้างความรู ้
รวบรวมจัดระบบความรู้

O’ Dell, Grayson and Nilly (1998)

องค์ ประกอบ/แนวคิด
ด้ านเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ การ
จัดการความรู้ ประสบ
ความสํ าเร็จ

สุ วรรณ เหรียญสาวภาคย์ (2548)

ตารางที่ 3 องค์ประกอบ/แนวคิดด้านเงื่อนไขที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ

นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
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ปรับเปลี่ยนความรู ้
ถ่ายทอดความรู ้
เก็บรักษาความรู้





ปัจจัยที่คดั เลือก

รวม

Amidon (1997 )

Skyrme (2000)

Choi (2000)

Liebowitz (2001)

Davenport and Beers (1998)

Wieng (1996)

Keyser (2004)

APQC (1998)

O’ Dell, Grayson and Nilly (1998)

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

องค์ ประกอบ/แนวคิด
ด้ านเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ การ
จัดการความรู้ ประสบ
ความสํ าเร็จ

สุ วรรณ เหรียญสาวภาคย์ (2548)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

1
1
1

จากตารางที่ 3 การศึกษาเงื่อนไขที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั คัดเลือกปั จจัยที่คิด
ว่ า เหมาะสมกับ การนํา มาใช้ใ นการจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น โดยเลื อ กใช้ปั จ จัย หลัก ๆ
4 ประเด็นที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าํ 2) วัฒนธรรมองค์การ 3) เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์ที่นกั การศึกษาใช้ที่มีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่
7 ท่านขึ้นไป เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์แต่ละด้าน ดังนี้
1) ภาวะผู้นํา (Leadership) ในด้านภาวะผูน้ าํ จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่าภาวะผูน้ าํ คือ
ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อกลุ่มบุคคล โดยอิทธิ พลนั้นจะส่ งผลกระทบให้กลุ่มบุคคล
ภายในองค์การสามารถดําเนิ นการใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย (Robbins, 2005) ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dessler (1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ หมายถึง การมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ื่นที่จะเต็มใจทํางาน
ให้สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ การศึกษาภาวะผูน้ าํ ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นศึกษาภาวะผูน้ าํ ตามแนวคิดทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Theories of Leadership) ของ Bass (1995) ซึ่งได้นิยามผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงว่า เป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความต้องการ ความคิดและจิตสํานึ กของผูต้ าม
ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงจะกระตุน้ ผูต้ ามมองสิ่ งต่างๆ อย่างรอบด้านและเชื่ อมโยงเพื่อให้เห็ น
ผลประโยชน์ และความสําเร็ จขององค์การอยูเ่ หนื อผลประโยชน์ส่วนบุคคล รวมทั้งตระหนักถึง
ความสามารถและสวัสดิการของผูต้ ามด้วยนอกจากนี้ ยงั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เป็ น
กระบวนการที่ผนู ้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงาน
และผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น และมีศกั ยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดความตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและ
สังคมซึ่ งกระบวนการที่ผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามนี้ จะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบ
4 ประการ ดังนี้ (Bass, 1995)
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(1) การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผนู ้ าํ ประพฤติตวั อย่างเป็ น
แบบอย่าง เพื่อผลที่ได้รับออกมาในรู ปแบบของกฎสําหรับผูต้ ามผูน้ าํ จะต้องยอมรับเคารพและ
เชื่อถือ ผูต้ ามจะถูกจําแนกโดยผูน้ าํ และต้องการที่จะพัฒนาพวกเขาให้มีคุณภาพ ท่ามกลางสิ่ งเหล่านี้
ผูน้ าํ จะต้องได้รับความเชื่อถือ อํานาจเพื่อตัดสิ นความต้องการของผูอ้ ื่น ที่เหนื อกว่าความต้องการ
โดยส่ วนตัวของเขา ผูน้ าํ ต้องกระจายความเสี่ ยงกับผูต้ าม เมื่อทําสิ่ งที่ถูกต้องและร่ วมกัน มากกว่าจะ
ใช้การตัดสิ นของตนเอง ผูน้ าํ ต้องมีความสามารถทําให้เกิดความน่ าเชื่อถือ เชื่อมัน่ ในการทําสิ่ งที่
ถูกต้อง การแสดงออก การเป็ นผูน้ าํ ในด้านศีลธรรมและจริ ยธรรมแบบอย่างสู ง ผูน้ าํ จะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้อาํ นาจในการแสดงความเป็ นเจ้าของ และผูน้ าํ จะต้องมีความกระตือรื อร้นและ
การแสดงออกที่ดี โดยเฉพาะการพูดชักชวนโน้มน้าว จิตใจให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิงานด้วยความเชื่อมัน่
ศรัทธา มีความมัน่ ใจ ไว้วางใจและความผูกพันในวัตถุประสงค์และภารกิจของผูน้ าํ
(2) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผนู ้ าํ ประพฤติในทางที่จูงใจเกิดแรง
บันดาลใจกับผูต้ าม ผูน้ าํ จะต้องปฏิบตั ิในทางที่ผลักดันบันดาลใจให้แก่ผทู ้ ี่อยูร่ อบข้าง โดยค้นหา
ความหมาย และความสามารถแก่ผูร้ ่ วมงาน จิตวิญญาณของทีมจะต้องถูกกระตุน้ ความ
กระตือรื อร้น และการมองโลกในแง่ดี จะต้องถูกแสดงออก ผูน้ าํ ต้องทําให้ผตู ้ ามมีส่วนร่ วมในการ
มองสิ่ งที่น่าสนใจในอนาคต ผูน้ าํ ต้องสร้ างการสื่ อสารที่คาดว่าทุกคนจะเข้าใจจนทําให้ผูต้ าม
ต้องการพบ และอธิบายความคิดเห็นเพื่อไปสู่เป้ าหมาย และร่ วมกันออกความคิดเห็น
(3) การกระตุน้ ทางปั ญญา เป็ นวิธีการที่ผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลงกระตุน้ ให้ผตู ้ าม
ตระหนักถึงปั ญหา กระตุน้ การสร้างระบบความคิด เรี ยนรู ้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและ
สร้างสรรค์ มียทุ ธศาสตร์ ในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ กระตุน้ การใช้ปัญญา และความคิด
ในการป้ องกันปั ญหามากกว่าการแก้ปัญหา ในการกระตุน้ การใช้ปัญญาความคิดและคุณค่าของผู ้
ตามนั้น ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะปลุกเร้าให้ผตู ้ ามตระหนักในปั ญหาและมีศกั ยภาพในการแก้ปัญหา
ผูน้ าํ จะปลุกเร้าผูต้ ามให้ตระหนักในความคิดและจินตนาการ ความเชื่อและคุณค่าของผูต้ าม ซึ่ งผู ้
ตามจะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหาความเชื่อและค่านิยมของผูต้ าม ความสําคัญของการกระตุน้
การใช้ปัญ หาโดยผูน้ ํานี้ จะทํา ให้ผูต้ ามพัฒนาความสามารถที่ จ ะแก้ปัญ หาในอนาคตได้อย่างมี
คุณภาพด้วยตัวของเขาเอง และนําไปสู่การปฏิบตั ิงานด้วยความผูกพันของผูต้ าม
(4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล เป็ นการให้ความสนใจดูแลผูต้ ามแต่ละคน
อย่างใกล้ชิด โดยความเข้าใจและการร่ วมเกี่ยวข้องและการพัฒนาความต้องการของผูต้ าม การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคลนี้ จะให้ประสบการณ์ที่เป็ นการเรี ยนรู ้แก่ผตู ้ าม ช่วยพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ
อีกทั้งยังเป็ นการสื่ อความหมายแบบสองทางซึ่ งจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน และ
สามารถช่วยลดปัญหาความคลุมเครื อในบทบาทของผูต้ าม การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคลไม่ใช่
เพียงการยอมรับความต้องการของผูต้ ามเท่านั้น แต่ยงั ปลุกเร้ากระตุน้ สนับสนุนและยกระดับความ
ต้องการเหล่านั้นให้สูงขึ้น ผูน้ าํ ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาประสบการณ์ของผูต้ ามให้ไกลกว่าเดิม
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เช่น มอบหมายงานที่ทา้ ทายเพิ่มความรับผิดชอบ ช่วยสร้างความมัน่ ใจในสิ่ งที่ผตู ้ ามต้องการจะไป
นอกเหนื อจากที่คาดหวัง เพื่อให้ผตู ้ ามมีโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
การรักษาความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามอย่างสมํ่าเสมอ ยังเป็ นพฤติกรรมที่เด่นอีกประการหนึ่ งของผูน้ าํ
แบบนี้ โดยผูน้ าํ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สมาชิกใน
องค์การได้มีการสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดและความรู ้สึกซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่ การ
เปิ ดกําแพงใจและลดความห่ างเหิ นของสมาชิ ก ซึ่ งจะทําให้บรรยากาศขององค์การเป็ นเสมือน
ครอบครัวขยายที่สมาชิกในองค์การมีความห่ วงใย เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ ยงั
พบว่า จากการศึกษาภาวะผูน้ าํ ขององค์การทางสังคม กรณี องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจา
การศึกษาของ สุ ธิดา สมานพันธ์ (2548)
2) วัฒนธรรมองค์ การ (Organization Culture) Daft (1996) ได้ให้ความหมาย วัฒนธรรม
องค์การว่า เป็ นชุดของค่านิยมความเชื่อ ความเข้าใจและวิธีคิด (Way of Thinking) ร่ วมกันของคน
ในองค์กร และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะทําให้เกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์การ ทําให้เกิดความผูกพัน และเป็ นส่ วนหนึ่งของค่านิยมความเชื่อขององค์การ
Luthans (1992) ได้เสนอว่าวัฒนธรรมขององค์การ จะครอบคลุมการประพฤติปฏิบตั ิต่าง ๆ
ภายในองค์กร ค่านิยมหลักความเชื่อ บรรทัดฐาน ปรัชญา และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ขององค์การที่เป็ น
ที่รับรู ้และเข้าใจร่ วมกันในองค์การนั้น รวมทั้งบรรยากาศในการทํางานขององค์การนั้น ๆ ด้วย
ในขณะที่ Schein (1992) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ ในเชิงพฤติกรรมว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็ นตัวการที่ช่วยให้สมาชิกใหม่ขององค์การเข้าใจถึงลักษณะการทํางาน และ
การเลือกแนวทางที่ถูกต้องของการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานในลักษณะของกลุ่ม อีกทั้งวัฒนธรรม
องค์กรเกิดมาจากประสบการณ์ของสมาชิก และวัฒนธรรมใหม่ที่มาจากสมาชิกใหม่ในองค์การ
สําหรับองค์การใหม่ (ก่อตั้งได้ไม่นาน) วัฒนธรรมองค์การจะขึ้นอยูก่ บั ฐานคติและพฤติกรรมของผู ้
ก่อตั้งองค์กร และโดยทั้งไปแล้ววัฒนธรรมองค์กรนั้นถูกสร้างโดยปฏิกิริยาและพฤติกรรมของ
สมาชิก ซึ่งผ่านกระบวนการเคลื่อนไหว (Dynamic) ที่ให้สมาชิกมีการแบ่งปั นและเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
องค์กรร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลนั้นมีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมองค์กร
เนื่องจากสมาชิกที่เข้ามาอยูใ่ นองค์การโดยมีวฒั นธรรมของตัวเองและจะถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านไป
ยังการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็ นผลให้วฒั นธรรมส่ วนบุคคลมีความอันหนึ่ง
อันเดียวกับวัฒนธรรมองค์กร
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ มีการนําเสนอวัฒนธรรมองค์กรในทัศนะ ทางสังคมวิทยา
(Sociology) ซึ่ง Jones and Goffee (2001) ได้ทาํ การกําหนดแบบของวัฒนธรรมองค์การไว้ 4 แบบ
โดยศึกษาจากระดับความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) ของสมาชิกภายในองค์การ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่นาํ มาศึกษานั้นมี 2 มิติ คือ ความเป็ นมิตรหรื อความเป็ นกันเอง
(Sociability) และ ความเป็ นหนึ่งเดียว หรื อความพร้อมเพรี ยง (Solidarity)
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มิติแรกคือ ความเป็ นมิตร (Sociability) ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ซึ่ งวัดได้จาก
สัมพันธภาพระหว่างกันและกัน ความสมํ่าเสมอในการแสดงออกซึ่ งความเป็ นมิตรต่อกันโดยไม่
มุ่งหวังสิ่ งใดตอบแทน มีความจริ งใจกัน ถ้าองค์กรใดมีระดับพฤติกรรมดังที่กล่าวมาของสมาชิก
ภายในองค์การสู ง หมายถึงระดับการเป็ นมิตรของสมาชิกอยูใ่ นระดับสู ง (High Sociability) ซึ่งมัก
สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นทางการ ทําให้เกิดความไว้วางใจและมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากขึ้น
มิติที่สอง เรี ยกว่าความเป็ นหนึ่ งเดียวหรื อความพร้อมเพรี ยง (Solidarity) หมายถึง ความ
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ความร่ วมแรงร่ วมใจกันในการทํางานเพื่อไปสู่ เป้ าหมาย หรื อเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งสิ่ งที่แต่ละคนมีความสนใจร่ วมกัน ความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในระดับสู ง (High-Solidarity) จะ
มุ่งเน้นที่ระดับกลยุทธ์และการกระทําที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์กรได้
รวมไปถึงทุกคนจะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยที่แต่ละคนจะมองข้ามความคิดเห็นที่เป็ นอคติ
ส่ วนตัว และมุ่งเป้ าไปที่ความสําเร็ จของงานเป็ นสําคัญ
Jones and Goffee (2001) ได้สรุ ปว่าเมื่อนํามิติท้ งั 2 มาร่ วมกันแล้วจะทําให้เกิดเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแบบทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4 แบบดังภาพประกอบที่ 12
สู ง

วัฒนธรรมแบบ
เครื อข่าย
ความเป็ นมิตร วัฒนธรรมแบบ
แตกกระจาย
ตํ่า
ตํ่า

วัฒนธรรมแบบชุมชน
วัฒนธรรมแบบการค้า

สูง
ความเป็ นหนึ่งเดียว

ภาพประกอบที่ 12 แบบวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ Jones and Goffee
ทีม่ า: Jones and Goffee, 2001
ทั้งนี้ แบบของวัฒนธรรมองค์กรของ Jones and Goffee (2001) นั้นในแต่ละรู ปแบบของ
วัฒนธรรมนั้นจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันซึ่ งพอจะสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบ
เครื อข่าย (Networked Culture) องค์กรที่มีลกั ษณะแบบนี้จะเป็ นองค์การที่มีระดับความเป็ นมิตรสู ง
ระดับความพร้อมเพรี ยงของบุคลากรจะมีอยูใ่ นระดับตํ่าความเป็ นอยูข่ องสมาชิกภายในองค์การจะมี
ลักษณะเป็ นครอบครัว อยูก่ นั เหมือนญาติมิตร ทุกคนภายในองค์กรจะมีความรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี
บุคลากรที่เป็ นสมาชิกขององค์การที่มีลกั ษณะของวัฒนธรรมแบบนี้ จะรู ้สึกพึงพอใจ มีความสุ ข
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สนุกสนาน การทํางานจะเป็ นไปในลักษณะการร่ วมคิดร่ วมทํา มีการรับฟังความคิดเห็นของซึ่ งกัน
และกัน แต่บุคลากรภายในองค์การในลักษณะเช่นนี้ บางส่ วนได้กล่าวว่าในบางครั้งสภาพความ
เป็ นอยูข่ องคนภายในองค์กรแบบนี้จะเป็ นตัวขัดขวางประสิ ทธิ ภาพในการทํางานได้ อันเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากการตัดสิ นใจที่ตอ้ งอาศัยระดับการเห็ นพ้องต้องกันจากสมาชิ กส่ วนใหญ่ขององค์กร
2) วัฒนธรรมองค์กรแบบการค้า (Mercenary Culture) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การที่
มีลกั ษณะวัฒนธรรมแบบนี้ จะมีระดับความเป็ นมิตรของสมาชิกภายในองค์การในระดับตํ่า แต่
ระดับความพร้อมเพรี ยงกันในการทํางานจะมีค่อนข้างสู ง ลักษณะเด่นขององค์กรในรู ปแบบนี้จึงมี
ความเป็ นผูป้ ระกอบการสู ง เน้นผลผลิต มากกว่าการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภายในองค์กร
จึงมีการแข่งขันกันสูง บุคลากรมีความกระตือรื อร้นสู งในการทํางาน มีความมุ่งมัน่ ในการทํางานสู ง
เป้ าหมายของการทํางานนอกเหนือจากต้องการไปยังเป้ าหมายแล้ว การมีชยั ชนะเหนือคู่แข่งยังเป็ น
ประเด็นที่สาํ คัญอีกประเด็นหนึ่ง องค์กรในลักษณะนี้ จะเน้นที่ความอยูร่ อด โดยในบางครั้งถึงไม่ได้
ใส่ ใจในเรื่ องของความพึงพอใจสวัสดิการ หรื อผลประโยชน์ ของบุคลากรในองค์กร 3) วัฒนธรรม
องค์กรแบบแตกกระจาย (Fragmented Culture) วัฒนธรรมองค์กรตามรู ปแบบนี้ ระดับความเป็ น
มิ ตรและระดับความพร้ อมเพรี ย งกันในการทํางานจะมี อยู่ในระดับตํ่าความเป็ นอยู่ของสมาชิ ก
ภายในองค์กรจะเป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่ เพราะแต่ละคนจะมีภารหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนอย่างชัดเจน การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การจะมีการสั่งการจากเบื้องบนเป็ นหลัก แต่ละ
บุคคลที่เป็ นสมาชิ กขององค์การจะมีอิสระ มีการควบคุมตนเองในการทํางานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย 4) วัฒนธรรมองค์กรแบบชุมชน (Communal Culture) องค์การที่มีลกั ษณะของวัฒนธรรม
แบบนี้ จะมีระดับความเป็ นมิตรและระดับความพร้อมเพรี ยงกันของหมู่สมาชิ กภายในองค์กรใน
ระดับสู ง และองค์การในลักษณะนี้จะมีลกั ษณะคล้ายกับองค์กร แบบการค้า (Mercenary Culture)
แต่จะแตกต่างกันตรงที่องค์กรในลักษณะนี้ จะมีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่สมาชิกมากกว่า
บุคลากรมีระดับของแรงจูงใฝ่ สัมฤทธิ์มากกว่า ซึ่งเกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจจาก การที่องค์กรมี
ลักษณะแบบนี้จะมีผนู ้ าํ ที่มีบารมีสูง มีวิสยั ทัศน์ในการบริ หารจัดการ
สําหรับฐานแนวคิดนี้ มองว่าทีมจัดการความรู ้ของสถานศึกษามักจะมีวฒั นธรรมองค์การที่
มีระดับความเป็ นมิตรและระดับความเป็ นหนึ่งเดียวของหมู่สมาชิกภายในองค์กรในระดับสู ง การที่
องค์การมีวฒั นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งทําให้มีอิทธิ พลต่อสมาชิ กให้เกิ ดการยอมรับและทําความ
เข้าใจ ทั้งในเรื่ องของเป้ าหมาย ค่านิยม และการกําหนดพฤติกรรมร่ วมกัน (Littrell and Dickson,
1997) อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนกันในองค์กร ดังนั้น จึงสามารถอธิบายได้ว่า
การที่องค์การมีความสามารถทางสังคมในระดับสูงสามารถทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างสมาชิก
ในองค์การมากขึ้น ในขณะที่การมีความเป็ นหนึ่ งเดียวกันองค์กรทําให้เกิดการเรี ยนรู ้และสร้าง
ความรู ้ให้กบั องค์กรมากขึ้นอีกด้วย
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สรุ ปการศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ในด้านวัฒนธรรมองค์กรนั้นผูว้ ิจยั มุ่งใช้
วัฒนธรรมองค์การใน 2 ลักษณะ คือ 1) ความเป็ นมิตร (Sociability) ที่ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความจริ งใจและความเป็ นมิตรกันระหว่างสมาชิกในองค์การ ทําให้เกิดความไว้วางใจและมี
อิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น และ 2) ความเป็ นหนึ่ งเดียว (Solidarity) เกี่ยวข้องกับ
การมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในระดับสู ง (High-Solidarity) มุ่งเน้นในที่
เป้ าหมายการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
เป็ นหลัก อีกทั้งการมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน (High Commitment) สามารถทําให้เกิดวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ ง
และการบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายและข้อตกลงร่ วมกันของสมาชิกในองค์กรด้วยการที่องค์กรมี
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งทําให้มีอิทธิ พลต่อสมาชิกให้เกิดการยอมรับและทําความเข้าใจ ทั้งใน
เรื่ องของเป้ าหมาย ค่านิยม และการกําหนดพฤติกรรมร่ วมกัน เพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จในการจัดการ
ความรู ้ดงั กล่าวได้
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนสําคัญ
ในการช่วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู ้ ดึงความรู ้ไปใช้ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ
และช่วยให้ขอ้ มูลความรู ้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ แต่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรต้องมัน่ ใจว่าระบบเทคโนโลยีน้ นั ๆ สามารถเชื่อมต่อหรื อรวมเข้ากับระบบเดิมที่องค์กรมี
อยู่ได้ รวมถึงต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้และใช้ได้ง่าย ที่สาํ คัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้คือองค์กรต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีเป็ นเพียงเครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดการติดต่อและ
เชื่ อมโยงคนภายในองค์กรเข้าด้วยกันเท่านั้น เทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้
แต่ทาํ ให้การแลกเปลี่ยนความรู ้เกิดขึ้นได้รวดเร็ วและสะดวกยิ่งขึ้น (บุญดี บุญญากิจ และคณะ,
2547)
ความคิด ทฤษฏี และกระบวนการเงื่อนไขด้านเทคโนโลยีน้ นั ในปั จจุบนั มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาการศึกษาการจัดการความรู ้ การจัดการความรู ้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนั้น ควรมองข้าม
ความสําคัญของเทคโนโลยี เนื่ องจากเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมื อที่ สําคัญในการช่ วยส่ งเสริ ม
การบริ หารจัดการความรู ้ดาํ เนินไปได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เช่น โทรศัพท์
ไปจนถึงเทคโนโลยีสื่อสารที่ช่วยเหลือการบริ หารจัดการความรู ้ในด้านการสื บค้นความรู ้ การเก็บ
รักษาความรู ้ และการกระจายความรู ้ไปสู่ บุคคลอย่างทัว่ ถึงกันทั้งในและนอกองค์กร จุดมุ่งหมาย
หลักของเทคโนโลยีสื่อสารที่กล่าวถึง คือ การนําความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อเอกสารรายงานต่าง
ๆ ออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (กิดานันท์ มะลิทอง, 2545)
เทคโนโลยีสาํ หรับการบริ หารจัดการความรู ้ตามแนวคิดของ Wilson (2002) ซึ่งพิจารณาใน
4 มิติ คือ 1) การทําหน้าที่เป็ นตัวกลาง (Intermediation Function) คือ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ได้แก่ การทํางานร่ วมกัน (Collaborating) การเป็ นประตูทางผ่าน (Portals) และการ
จัดทําโครงร่ าง (Profiling) 2) การทําหน้าที่นาํ เข้าสู่ ภายใน (Internalization Function) เป็ นเครื่ องมือ
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ช่วยให้บุคคลประสานความคิดและการกระทําผ่านการเรี ยนรู ้ เช่น การสื บค้นและดึงความรู ้ออกมา
จากแหล่งความรู ้ และอื่น ๆ 3) การทําหน้าที่นาํ ออกสู่ ภายนอก (Externalization Function)
เป็ นเครื่ องมือช่วยให้บุคคลนําความรู ้ออกสู่ ภายนอก เช่น การสร้างสารบอกความรู ้ (Taxonomy)
การจัดการเอกสารและแหล่งที่เก็บ การจัดการเชื่อมโยง แผนที่ความรู ้ และอื่น ๆ 4) การทําหน้าที่
วินิจฉัยตัดสิ นใจ (Cognition) เป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจ และช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้
เช่น ระบบสนับสนุ น การตัดสิ นใจของกลุ่มสื่ อการเรี ยนรู ้ การบันทึกกิจกรรมทีม การจําลอง
เหตุการณ์ และอื่น ๆ ในการศึกษาเงื่อนไขด้านเทคโนโลยีมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิก ร่ วมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ
ความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ การบริ หารจัดการและการผลิตที่มีความทันสมัย
4) โครงสร้ างพืน้ ฐาน (Basic Structure) โครงสร้างพื้นฐาน เป็ นปั จจัยพื้นฐานหลักที่
สนับสนุ นให้ปัจจัยอื่น ๆ ทําหน้าที่ได้เต็มที่ ส่ งผลให้การบริ หารจัดการความรู ้ดาํ เนิ นการได้อย่าง
ราบรื่ น เนื่องจากเป็ นโครงสร้างทางด้านการบริ หารงานจัดการความรู ้ขององค์การ ซึ่ งมีท้ งั สิ่ งที่จบั
ต้องได้ เช่น สถานที่เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น โครงสร้างองค์กร ระบบ
สายการบังคับบัญชา และระบบที่สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั อย่าง
สะดวก ในการดําเนิ นงานจัดการความรู ้ ตอ้ งจัดทําโครงสร้ างการบริ หารให้มีความชัดเจนทั้งนี้
เพื่อให้สมาชิ กแต่ละคนทราบบทบาทหน้าที่และขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ ใช้ระบบการ
บริ หารแบบกระจายอํานาจ มีการมอบหมายงานและอํานาจหน้าที่ในลักษณะชัว่ คราว (Temporary
Organization) เช่น คณะกรรมการ คณะทํางานเฉพาะกิจ หรื อคณะทํางานในโครงการต่างๆ เมื่อ
ปฏิบตั ิภาระหน้าที่ สําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดแล้ว จะสลายตัวไป เช่นชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practices: COP) ในเรื่ องต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ลักษณะการปฏิบตั ิกิจกรรม
การจัดการความรู ้ที่สาํ คัญ คือ การทํางานเป็ นทีม ซึ่ งทีมต้องมีอุดมการณ์ที่แน่ นอนและสมาชิกทุก
คนยอมรับ ยึดถือความถูกต้อง ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องถูกใจ มีการประนี ประนอมกัน โดยมีน้ าํ ใจร่ วมมือ
กันเพื่อบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน ให้อภัยซึ่ งกันและกัน ไม่เอาเปรี ยบกัน ถือว่าทุกคนมีความสําคัญ
เท่ากัน เคารพในสิ ทธิ์และเสรี ภาพส่ วนตัวของผูอ้ ื่น
เงื่อนไขที่สาํ คัญทั้ง 4 ประการนี้เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้นและต่างก็ส่งผลกระทบซึ่ งกันและกัน
หากองค์การสามารถบริ หารจัดการเงื่อนไขทั้ง 4 อย่างเป็ นระบบ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันแล้ว การจัดการความรู ้กจ็ ะไม่ใช่เรื่ องยากแต่ประการใด
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินการจัดการความรู้
สําหรับการประเมินระบบการจัดการความรู ้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการประเมินระบบการจัดการความรู ้ขององค์การในหลาย ๆ รู ปแบบ ซึ่งสามารถสรุ ปคร่ าว ๆ
ได้ดงั นี้
1. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินองค์การ ในด้านความแข็งแกร่ ง และโอกาสในการจัดการกับความรู ้ที่จดั ทําขึ้นโดย
American Productivity and Quality Center และ Anderson (1996) โดยประเมินระบบการจัดการ
ความรู ้ใน 5 ด้านคือ
1) กระบวนการจัดการความรู ้ 2) ภาวะผูน้ าํ 3) วัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี และ5) การวัด
2. Self assessment toolkit ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิขององค์การที่
จัดทําขึ้นโดยประเมินภายใต้วฒั นธรรมความรู ้ 3 ด้านคือ 1) ระบบ 2) คุณค่า และ3) พฤติกรรม โดย
วัดในด้านความสัมพันธ์และการนําไปปฏิบตั ิ
3. Knowledge Management checklist (Self assessment) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินระบบการจัดการความรู ้ในสถาบันการศึกษาที่จดั ทําขึ้นโดย Sallis และ Jones (2002) โดย
ประเมินระบบการจัดการความรู ้ใน 10 ด้านคือ 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2) กลยุทธ์ 3) วัฒนธรรม
องค์การ 4) ทุนทางปั ญญา 5) องค์การเอื้อการเรี ยนรู ้ 6) ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ 7) ทีม และการ
เรี ยนรู ้ ชุมชน 8) การแบ่งปั นความรู ้ 9) การสร้างความรู ้ 10) เทคโนโลยี
4. Knowledge Management Philosophy ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินองค์การที่
จัดทําขึ้นโดย Gamble and Blackwell (2001) โดยประเมินระบบการจัดการความรู ้ใน 10 ด้านคือ 1)
ความตระหนักและพันธะสัญญา 2) กลยุทธ์ 3) วัฒนธรรม 4) ศูนย์รวมจากภายนอก 5) สิ่ งส่ งเสริ ม
6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การบํารุ งรักษาและการป้ องกัน 8) การประเมินอย่างต่อเนื่ อง 9)
องค์การ 10) การใช้และการประยุกต์ความรู ้ โดยวัดระบบการจัดการความรู ้ท้ งั 10 ด้านในเรื่ องของ
ความสําคัญและความมีประสิ ทธิภาพ
Smits and Moor (2004) ได้ประยุกต์แนวคิดนี้กบั กรณี ตวั อย่างบริ ษทั FP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ของ
เนเธอร์ แลนด์ที่ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 และบริ ษทั FP ได้ใช้
กระบวนการสร้างความรู ้ (SECI process) และมีการประเมินกระบวนการสร้างความรู ้ และผลผลิต
ความรู ้ โดยใช้ตวั ชี้วดั SECI ดังนี้
1. ตัวชี้วดั การแลกเปลี่ยนความรู ้ (Socialization) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จะนําไปสู่
ความรู ้แบบเห็นพ้อง (Sympathized Knowledge) ซึ่งความรู ้ที่เป็ นนัยจะถูกแบ่งปันผ่านประสบการณ์
ทัว่ ๆ ไป เช่น ทักษะขององค์การ และรู ้วา่ รู ้อย่างไร (Know-how) และความไว้วางใจระหว่างสมาชิก
ขององค์การ ความรู ้ที่เป็ นนัยนี้ไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการ
ประเมินกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Socialization) ซึ่งตัวชี้วดั ที่ใช้คือ การเชื่อมโยงการสื่ อสาร
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โดยตรงเช่น เปอร์ เซ็นต์เฉลี่ยต่อสมาชิกของทีมเชี่ยวชาญเฉพาะของสมาชิกทีมอื่นที่ทาํ งานในห้อง
เดียวกันเปรี ยบเทียบกับจํานวนสมาชิกในทีมทั้งหมด, ชัว่ โมงการทํางานที่ไม่ได้รับมอบหมาย เช่น
เปอร์ เซ็นต์เฉลี่ยต่อสมาชิ กขององค์การของชัว่ โมงที่ไม่ได้ใช้สําหรับการประชุ มเปรี ยบเทียบกับ
จํานวนชัว่ โมงการทํางานทั้งหมด, การควบคุมทางสังคม (Regulated Socialization) เช่น เปอร์ เซ็นต์
ของชัว่ โมงที่เป็ นทางการที่กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Socialization) สามารถเข้าไปแทนที่
เปรี ยบเทียบกับจํานวนชัว่ โมงการทํางานทั้งหมด (ต่อสัปดาห์)
2. ตัวชี้วดั การสกัดความรู ้จากบุคคล (Externalization) ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ คือ
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด (Conceptual knowledge) ซึ่ งตัวชี้วดั ที่ใช้จะวัดจํานวนของแนวคิด และ
กระบวนการของการสกัดความรู ้จากบุคคล (Externalization) ดังนี้คือ จํานวนของขนาดของเอกสาร
โครงการ จํานวนของขนาดทั้งหมดที่โครงการพบเอกสาร ขนาดของเอกสารโครงการเป็ นตัวชี้วดั ที่
หยาบ ๆ ของความรู ้ที่เป็ นแนวคิด, เปอร์ เซ็นต์ของชัว่ โมงที่ใช้ในการพบปะของโครงการ เช่น
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของชัว่ โมงของการทํางานในสัปดาห์ที่ใช้ในการพบปะโครงการ
3. ตัวชี้วดั การจัดระบบความรู ้ (Combination) ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้คือ ความรู ้อย่าง
เป็ นระบบ (Systemic Knowledge) ซึ่งตัวชี้วดั ที่ใช้จะวัดจํานวนของความรู ้อย่างเป็ นระบบดังนี้คือ
จํานวนของการจัดกลุ่มในฐานความรู ้ เช่น จํานวนของการจัดกลุ่มที่ความรู ้ในฐานความรู ้ถูก
แบ่งย่อยออกมา ฐานความรู ้เป็ นการนําไปใช้ที่สาํ คัญที่สุดของความรู ้อย่างเป็ นระบบ, จํานวนของ
ข้อมูลในฐานความรู ้ เช่น จํานวนของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยูใ่ นฐานความรู ้ เช่น ตัวอย่าง ฯลฯ
4. ตัวชี้วดั การดึงความรู ้ไปใช้ (Internalization) ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ คือ ความรู ้เชิง
ปฏิบตั ิการ (Operational knowledge) ซึ่ งตัวชี้วดั ที่ใช้จะวัดกระบวนการของการดึงความรู ้ไปใช้
ดังนี้คือ จํานวนปี ของประสบการณ์ เช่น จํานวนปี เฉลี่ยของประสบการณ์ในการลงทุนในความรู ้น้ นั
O’Dell and Grayson (1998) ได้เสนอแนวคิด 2 ประการ ในการวัดผลลัพธ์และกิจกรรมไว้
ดังนี้คือ
1. การวัดผลลัพธ์ (Measuring Outcome) โดยเน้นไปที่โครงการหรื อกระบวนการที่ประสบ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ความสําเร็ จของโครงการหรื อกระบวนการเป็ นตัววัด
ความสําเร็ จของการปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นโครงการหรื อกระบวนการ ซึ่งผลลัพธ์อาจถูก
วัดในรู ปของการลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การลดเวลาของการ
ทํางานการปรับปรุ งคุณภาพของการส่ งมอบ เป็ นต้น
2. การวัดกิจกรรม (Measuring Activities) โดยเน้นไปที่การปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ที่
เฉพาะเจาะจงที่ถูกนําไปใช้ในโครงการหรื อกระบวนการ ในการวัดกิจกรรมเหล่านี้จะต้องเป็ นสิ่ งที่
มีความเฉพาะเจาะจง เช่น ความบ่อยในการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน การช่วยเหลือ และการใช้แหล่ง
ทรัพยากรความรู ้และการปฏิบตั ิที่ได้ต้ งั ไว้ การวัดเหล่านี้ บางครั้งเป็ นการวัดในเชิงปริ มาณ เช่น
จํานวน และความถี่ของการเข้ามาใช้งานระบบอินทราเน็ตต่อพนักงาน แต่อย่างไรก็ตามการวัด
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เหล่านี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งเท่านั้น การวัดไมสามารถบอกได้ว่าทําไมพนักงานถึงปฏิบตั ิและปฏิบตั ิ
อะไร ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการวัดในเชิงคุณภาพด้วย โดยการสอบถามพนักงานเกี่ยวกับทัศนคติ
และพฤติกรรมที่อยูเ่ บื้องหลังกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน
Smits and Moor (2004) ได้กล่าวถึงการวัดประสิ ทธิภาพของการจัดการความรู ้ในบริ บท
องค์การ จะเป็ นการวัดรู ปแบบความรู ้ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการวัดรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย นอกจาก
การวัดกระบวนการสร้างความรู ้ (SECI process) แล้ว รู ปแบบเหล่านี้ ควรรวมถึงผลผลิตที่ถูกเปลี่ยน
รู ปมาจากกระบวนการสร้างความรู ้ (SECI process) นี้อีกด้วย รู ปแบบความรู ้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิด
หลักของการจัดการความรู ้ซ่ ึงก็คือ กระบวนการสร้างความรู ้ และผลผลิตความรู ้ โดยที่กระบวนการ
สร้างความรู ้ จะเป็ นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Socialization), การสกัดความรู ้จาก
บุคคล (Externalization), การจัดระบบความรู ้ (Combination) และการดึ งความรู ้ไปใช้
(Internalization) ส่ วนผลผลิตความรู ้ที่ถูกใช้และถูกสร้างขึ้นมาในกระบวนการนี้ จะใช้วิธีการทาง
ทุนปั ญญา โดยที่วิธีการทางทุนปั ญญานี้ จะเป็ นการวัดแหล่งทรัพยากรที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ความรู ้
และการเจริ ญเติบโตของความรู ้ เป็ นต้น ทุนปั ญญายังสามารถแบ่งออกได้เป็ นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็ น
ความเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยจะแบ่งออกเป็ นความรู ้เชิงปฏิบตั ิการและความรู ้ในลักษณะเห็น
พ้องต้องกัน ซึ่ งเทียบได้กบั ความรู ้ที่เป็ นนัย (Tacit knowledge) และทุนโครงสร้าง ซึ่งเป็ นทรัพย์สิน
ที่จบั ต้องได้ในองค์การ โดยจะแบ่งออกเป็ นความรู ้ที่เป็ นแนวคิด และความรู ้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง
เทียบได้กบั ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit knowledge) นัน่ เอง
สําราญ มีแจ้ง (2544) ได้นาํ เสนอรู ปแบบการประเมิน PRO Model โดยเป็ นโมเดลที่
ประเมินทั้งเหตุและผล คือ มีการประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของโครงการ ดังนี้
1. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ซึ่ งเป็ นการประเมินระหว่างการดําเนิ น
โครงการ เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่ องของการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ และเป็ น
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของโครงการนั้นด้วย
2. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ซึ่ งจะต้องประเมินใน 3 ลักษณะคือ ประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อต้องการทราบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้สึก
อย่างไรต่อกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เช่น พอใจ
หรื อไม่พอใจต่อสิ่ งที่ได้รับ, ประเมินการเรี ยนรู ้ (Learning Evaluation) โดยการประเมินทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อต้องการทราบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับความรู ้และทักษะอะไรบ้าง
และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม, และประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม
(Behavior Evaluation) เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์หรื อไม่
บริ ษทั ซี ร็อก คอร์ปอเรชัน่ มีข้ นั ตอนการวัดผลโดยสามารถวัดได้ 3 แบบ คือ วัดระบบ
(System) วัดที่ผลผลิต (Output) หรื อวัดที่ผลลัพธ์(Outcome)
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รู ปแบบการบริ หารจัดการความรู ้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ของ บุญส่ ง หาญพานิ ช (2546)
นําเสนอด้านผลการดําเนิ นการ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ผลลัพธ์ตรง เช่น ปฏิสัมพันธ์ความรู ้ หรื อ
วัฒนธรรม การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และผลลัพธ์ตาม เช่น การเรี ยนรู ้ หรื อ การมีตน้ แบบ
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
แนวทางการบริ หารจัดการความรู ้ 5 ขั้นตอน ของ นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์ มีข้ นั ตอนการวัดผล
การเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ วัดผลเป็ นรายบุคคล วัดผลตามกิจกรรม และวัดผลจากตัว
ระบบจากวิธีการประเมินข้างต้น
จากการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินการจัดการความรู้ น้ นั ผูว้ ิจยั คัดเลือกการประเมิน
การจัดการความรู ้ ที่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในการจัดการความรู ้สรุ ปได้ว่า การประเมินการ
จัดการความรู ้ ควรประเมิน 3 ด้านคือ
1. ประเมินระบบ (System) เป็ นการประเมินว่า ระบบการจัดการความรู ้สามารถใช้ได้ใน
บริ บทขององค์การหรื อไม่
2. ประเมินผลผลิต (Output) เป็ นการประเมินว่าจากการจัดการความรู ้ได้อะไรบ้าง เช่น
วัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ การเรี ยนรู ้ แบบปฏิบตั ิที่ดีที่สุด หรื อ องค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น
3. ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) เป็ นการประเมินว่าผลจากการจัดการความรู ้เกิดประโยชน์
อะไรบ้าง ต่อการนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ตอนที่ 4 การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
4.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
สุ ภางค์ จันทวานิ ช (2548) กล่าวไว้ว่า การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง
วิธีการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมี ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันจากทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องใน
กิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหาการดําเนินการ การติดตามผล จนกระทัง่ ถึงขั้นประเมินผล
สมโภชน์ อเนกสุ ข (2548) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบของ
การวิจยั ที่นกั วิจยั มีความเกี่ยวข้องในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ วนหนึ่งขององค์การและนักวิจยั
เป็ นการนําแนวคิดและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาศึกษา โดยผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั ช่วยกัน
แสวงหารู ปแบบของการพัฒนาหรื อหาวิธีการแก้ปัญหา มีการพัฒนาความสํานึ กในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเพื่อปรั บปรุ งสภาวะความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างความสัมพันธ์พ้นื ฐานในสังคมตนเอง
อุทยั ดุลยเกษม (2545) กล่าวว่า การทําวิจยั แบบมีส่วนร่ วมหรื อการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มี ส่วนร่ วม หรื อ PAR นั้น เน้นที่ผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการ
กระบวนการนี้ ชาวบ้านจะเรี ยนรู ้ โดยไม่ตอ้ งเขี ยน ขึ้ น อยู่กับจุ ดยืนของเรา และช่ วยสร้ างความ
เข้มแข็งให้กบั คนธรรมดาทัว่ ๆ ไปเพื่อจะนําไปต่อรองกับบุคคลอื่น ๆ มากขึ้น
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นิ ตยา เงินประเสริ ฐศรี (2546) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกลยุทธ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่ การพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่ งที่เป็ นอยูไ่ ปสู่สิ่งที่สามารถเป็ นไปได้ ทั้งในระดับปั จเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงอยูท่ ี่กระบวนการวิจยั ซึ่ งใช้แนวทางความร่ วมมือ (Collaborative Approach)
ระหว่า งนัก วิ จ ัย กลุ่ มผูม้ ี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders)
ทั้งนี้ กระบวนการวิ จ ัย จะต้อ งเป็ น
ประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และส่ งเสริ มคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะเข้าร่ วม
สังเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของตน ทรัพยากรที่มี
อยู่ อุปสรรคและปั ญหาที่ปรากฏอยู่ ตรวจสอบทางเลือกที่เป็ นไปได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
จิตสํานึกไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่
เคมมิส และแม็คแทกการ์ท (Kemmis & Mc Taggart, 1988) ให้ความหมายการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ว่า เป็ นการวิจยั ที่กลุ่ม สะท้อนตนเอง สื บค้นและดําเนินการโดยผูม้ ีส่วน
ร่ วมในสังคมเพื่อปรับปรุ งความเป็ นธรรมและความมีเหตุมีผล ของการปฏิบตั ิในสังคมของตนเอง
ดังนั้นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมจึงเป็ นการวิจยั ที่ผเู ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา พัฒนาองค์การตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการวิจยั
4.2 หลักการสํ าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
การวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ นรู ป แบบของการวิ จ ัย ที่ ป ระกอบไปด้ว ย
กระบวนการค้นคว้าทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา (Education) และการกระทํา
หรื อการปฏิบตั ิการ (Action) เพื่อที่จะให้กลุ่มผูท้ ี่ถูกกดขี่หรื อด้อยโอกาสในสังคมได้มีส่วนร่ วมใน
การสร้างความรู ้และทําความเข้าใจกับสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่ รวมทั้งเปิ ดพื้นที่ให้เรี ยนรู ้และแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกันระหว่างหลายฝ่ าย อันเป็ นการสร้ างความรู ้ ให้กับสังคมได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง
พันธุ์ทิพย์ รามสู ต (2540) อธิบายไว้ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมีหลักการสําคัญที่ให้
ความเคารพต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนระบบการสร้างความรู ้ ซึ่ งแตกต่างไปจาก
ของนักวิชาการ โดยประกอบด้วย
1. ปรั บปรุ งความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่ งเสริ มยกระดับ
นักศึกษาและพัฒนาความเชื่อมัน่ ให้เกิดการวิเคราะห์/ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ซึ่ ง
เป็ นการนําเอาศักยภาพเหล่านี้มาใช้
2. ให้ความรู ้ที่เหมาะสมแก่ชาวบ้าน ตลอดจนมีการนําไปใช้อย่างเหมาะสม
3. สนใจปริ ทศั น์ของชาวบ้าน โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมจะช่วยเปิ ดเผยให้
เห็นคําถามที่ตรงประเด็นปั ญหา
4. การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบ้านและคนยากจนด้อยโอกาสสามารถมองความ
คิดเห็นของเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ตรวจสอบสภาพ
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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4.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิ การ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่ งเข้ามาร่ วมศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
รวมทั้งการหาประเด็นปั ญหาเชิงพัฒนา และวรรณกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาของชุมชนตน มิใช่รอคอย
แต่นกั วิจยั และนักพัฒนามาดําเนินการให้
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความเป็ นจริ ง แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม หรื อมีความพอดีกบั บริ บท
ของชุมชนท้องถิ่นนั้น
3. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็ นกระบวนการของผูม้ ีความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน เรี ยนรู ้ดว้ ยกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน
4.4 ลักษณะสํ าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
เคมมิส และวิลคินสัน (Kemmis & Wilkinson, 1988 citied in Creswell, 2002) ได้สรุ ป
ลักษณะที่สาํ คัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. เป็ นกระบวนการทางสังคมที่นกั วิจยั มีเจตนาขยายความสัมพันธ์ของบุคคลแต่ละบุคคล
กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อทําความเข้าใจว่าแต่ละบุคคลสร้างความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมผ่านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมอย่างไร
2. รู ปแบบของการวิจยั เน้นการมีส่วนร่ วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเข้าใจในสิ่ ง
ที่ตนทําแล้วเสนอความรู ้ความคิดเห็นสู่บุคคลอื่น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการกระทําร่ วมกัน
3. เป็ นความร่ วมมือในการปฏิบตั ิร่วมกัน เพราะการวิจยั จะมีความสมบูรณ์ตอ้ งเกิดจากการ
กระทําของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง มีการปฏิบตั ิเพื่อขยายผลไปสู่ ชุมชน หรื อสร้างความรู ้ให้กบั องค์การทาง
สังคม เพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล ความล้มเหลว และความไม่ยุติธรรม ในการปฏิบตั ิหรื อจาก
ปฏิสมั พันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ
4.
การดําเนิ นงานไม่มีการบังคับ ทุกคนเป็ นอิ สระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่ มีเหตุผลและ
โครงสร้างที่ไม่ยตุ ิธรรม ซึ่งเป็ นข้อจํากัดในการพัฒนาตนเอง
5. ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความคิดอิสระในตัวเอง จากข้อกําหนดต่าง ๆ เช่น สื่ อภาษา
และกระบวนการทํางาน เป็ นต้น
6. การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมสามารถเกิ ดขึ้นซํ้ากันได้อีก โดยพิจารณาผลที่
สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม เพราะเป็ นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ การปฏิบตั ิ
เครสเวลล์ (Cresswell, 2002) ได้สรุ ปลักษณะสําคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม ดังนี้
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1. มีจุดเน้นไปสู่การนําไปปฏิบตั ิ
2. การดําเนินการวิจยั มีการปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างนักวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างนักวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
4. เป็ นกระบวนการที่ เ ป็ นพลวัต (Dynamic
Process) ของเกลี ย วปฏิ สัมพัน ธ์ ที่ มี
กระบวนการย้อนกลับและนําไปสู่ การพัฒนาขั้นต่อไป (Back and Forth) จากผลสะท้อนของสิ่ งที่
เป็ นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบตั ิ
5. การพัฒนาผลการดําเนินงานต้องสามารถปฏิบตั ิได้
6. มีการนําเสนอผลการวิจยั ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรี ยนในท้องถิ่น ชุมชน และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็ นต้น
สมโภชน์ อเนกสุ ข (2548) สรุ ป ว่า ลัก ษณะของการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และการปรับปรุ งแผน
เพื่ อ นํา ไปปฏิ บ ัติ ใ นวงจรช่ ว งต่ อ ไปจนกว่ า จะได้รู ป แบบของการปฏิ บ ัติ ง านที่ พึ ง พอใจ ซึ่ ง
กระบวนการวิจยั ต้องมีความยืดหยุ่นสู ง มีความเป็ นพลวัต ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนิ นงานเชิ งเส้นตรง
สามารถทําการวิจยั ซํ้ากันได้อีก โดยพิจารณาจากผลสะท้อนกลับ ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนา
แผนงานและกระบวนการวิจยั ลําดับต่อไป
ดังนั้นลักษณะสําคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม คือ รู ปแบบเน้นการมีส่วน
ร่ วมระหว่างนักวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เน้นการปฏิบตั ิ และมีกระบวนการยืดหยุน่ เป็ นพลวัต เกิดขึ้น
ซํ้ากันได้อีกเป็ นเกลียวปฏิสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากผลสะท้อนของสิ่ งที่เป็ นปั ญหาการรวบรวม
ข้อมูล และการปฏิบตั ิ
4.5 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีข้นั ตอนในการดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
(ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543)
1. ระยะก่อนทําวิจยั (Pre-Research Phase) ได้แก่
- การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน
- การบูรณาการตัวนักวิจยั เข้ากับชุมชม
- การสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน
2. ระยะของการทําวิจยั (Research Phase) ได้แก่
- การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกับชุมชน
- การฝึ กอบรมทีมวิจยั ท้องถิ่น
- การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ PAR และกําหนดแนว
ทางแก้ไข
- การออกแบบการวิจยั และเก็บข้อมูล
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- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหมู่บา้ น
3. ระยะการจัดทําแผน (Planning Phase) ได้แก่
- การอบรมทีมงานวางแผนท้องถิ่น
- การกําหนดโครงการหรื อกิจกรรม
- การศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนงาน
- การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานที่สนับสนุน
- การวางแผนเพื่อติดตามผลงานและประเมินผล
4. ระยะการนําแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation Phase) ได้แก่
- การกําหนดทีมงานปฏิบตั ิการอาสาสมัคร
- การอบรมทีมงานปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร
5. ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Monitoring and Evaluation Phase)
ได้แ ก่ การจัด ตั้ง ที ม งานติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของหมู่ บ ้า นขึ้ น มาติ ด ตามการ
ดําเนินงานของฝ่ ายปฏิบตั ิทุกระยะเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมหมู่บา้ น
เคมมิส และแม็คแทคการ์ ท (Kemmis & McTaggart, 1988) กําหนดขั้นตอนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การกระทํา/ ดําเนิ นงาน (Action)
การสังเกตผล (Observation) การสะท้อน/ ทบทวน (Reflection)

ภาพประกอบที่ 13 กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่เป็ นพลวัต (Dynamic Process)
ของเกลียวปฏิสัมพันธ์ มีกระบวนการย้อนกลับและนําไปสู่ การพัฒนาขั้นต่อไป (Back and Forth)
จากผลสะท้อนของสิ่ งที่เป็ นปั ญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบตั ิ
การเทียบการวิจยั แบบดั้งเดิม กับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม พันธุ์ทิพย์ รามสู ต
(2540) ได้ เ ปรี ยบเที ย บการวิ จ ัย แบบดั้ งเดิ ม กั บ การวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมไว้
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบการวิจยั แบบดั้งเดิมกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ประเด็นเปรียบเทียบ
การวิจัยแบบดั้งเดิม
รู ปแบบ
เป็ นพิมพ์เขียวที่กาํ หนดให้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
เน้นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์
เน้น กลุ่ ม คนที่ ด้อ ยโอกาสในสั ง คม
คนขายชอบ
มี พั น ธ ก ร ณี ร ะ ห ว่ า ง นั ก วิ จั ย กั บ
ชาวบ้า นที่ จ ะร่ ว มกัน เพื่ อ สิ ท ธิ ข อง
มนุษย์
กําหนดโดยประชาชนในพื้นที่
คน เริ่ มที่ ค นเป็ นหลัก ทํา ให้ ค นมี
คุ ณ ค่ า สร้ า งความภาคภู มิ ใ จและ
กําลังใจ
ปรั บ เปลี่ ย นตามความต้อ งการของ
ท้องถิ่น ตามเงื่อนไขความเหมาะสม
เรี ยบง่าย ใช้วิธีการที่ชาวบ้านรู ้จกั และ
ถนั ด มองชุ ม ชนอย่ า งเป็ นองค์ ร วม
และใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน

อุดมการณ์/ ปรัชญา

เน้นกลุ่มคนชั้นสูง

จุดมุ่งหมาย

ไม่ผกู พัน ทําให้ได้ขอ้ มูลเพื่อตอบ
ปั ญหาการวิจยั

กรอบการวิจยั
จุดเน้น

กําหนดโดยนักวิจยั องค์การ
วัตถุ เน้นการสร้างสิ่ งของ

เป้ าหมาย

กําหนดไว้ล่วงหน้า

วิธีการ

เข้ม งวดรั ด กุม เน้น หลักการวิจ ัย
เชิงปริ มาณ มองมิติชุมชนที่ศึกษา
และใช้เ ทคโนโลยี ห รื อ ระเบี ย บ
วิธีการชั้นสูง
เน้นการย่อส่ วน (Reductionism) การมององค์รวม (Holistic Approach)

การวิเคราะห์
สถานการณ์
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4.7 เทคนิคหรือเครื่องมือชุ มชนอย่ างมีส่วนร่ วม
1. เทคนิค A-I-C (Appreciation-Influence-Control) เทคนิค A-I-C คิดค้นและพัฒนาโดย
Dr. William E. Smith และ Ms. Turid Sato ซึ่ง เทคนิค A-I-C คือกระบวนการประชุมที่มีวิธีการหรื อ
ขั้นตอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้มีโอกาสสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่ งจะทําให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปั ญหา ข้อจํากัด ความต้องการ และศักยภาพของผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องต่าง ๆ เป็ นกระบวนการที่ประชุ มระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปั ญหาและแนวทางในการ
พัฒนาเชิ งสร้ างสรรค์ ซึ่ งมีวิธีการของ A-I-C เป็ นการเชิ ญคนที่จะร่ วมกันทํางานทั้งหมดมาเข้า
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะดําเนิ นการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม,
2547)
ขั้นตอนที่ 1 A หมายถึง Appreciation เป็ นการทําให้ทุกคนยอมรับและชื่นชมคนอื่นโดย
ไม่แสดงการต่อต้านหรื อวิพากษ์วิจารณ์ ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอย่างทัดเทียมด้วยภาพข้อเขียน
หรื อคําพูด ว่าเขาเห็ นสถานการณ์ ปัจจุ บนั เป็ นอย่างไร และเขาอยากเห็ นความสําเร็ จในอนาคต
อย่างไร ซึ่ งจะทําให้ทุกคนมีโอกาสใช้ขอ้ เท็จจริ ง เหตุผล และความรู ้สึก ตลอดจนการแสดงออกมา
ในลักษณะต่าง ๆ ตามความจริ ง เมื่อทุกคนที่แสดงออกได้รับการยอมรับจากคนอื่น จะทําให้ทุกคน
มีความรู ้สึกที่ดี มีความสุ ข ความอบอุ่น และเกิ ดพลังขึ้นในระหว่างคนที่มาประชุมด้วยกัน ซึ่ ง A
เป็ นการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิ ดโอกาสแสดงความคิดเห็ น รั บฟั ง ยอมรับ และสรุ ป
ร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 I หมายถึง Influence เป็ นการใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยูม่ า
ช่ วยกันกําหนดวิธีการ หรื อยุทธศาสตร์ ที่จะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิธีการที่เสนอแนะมา
ทั้งหมดจะถูกนํามาจัดหมวดหมู่ แยกแยะ และพิจารณาร่ วมกัน จนกระทัง่ ได้วิธีการที่กลุ่มเห็นพ้อง
ต้องกันว่าจะนําไปสู่ ความสําเร็ จที่กลุ่มต้องการ ซึ่ ง I เป็ นการกําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและ
ทางเลือก เพื่อให้บรรลุความมุ่งหวัง บรรลุภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. คิดกิจกรรมโครงการที่จะทําให้บรรลุตามความมุ่งหวัง/ ภาพที่พึงประสงค์
ซึ่ งดําเนิ นการโดยให้แต่ละคนคิดยุทธศาสตร์ ประมาณ คนละ 1-3 ข้อ จากนั้นเขียนยุทธศาสตร์ ลง
บนแผ่นกระดาษย่อยแผ่นละ 1 ข้อ อธิบายแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่เห็น
ว่าดีที่สุดประมาณ 3-5 ข้อ อภิปรายแถลงกันได้ เพื่อหาข้อยุติที่มีเหตุผล กลุ่มพอใจมากที่สุด ยอมรับ
มากที่สุด
2. จัดลําดับความสําคัญ
ขั้นตอนที่ 3 C หมายถึง Control เป็ นการนําวิธีการมากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) อย่างละเอียดว่า ทําอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีเป้ าหมายอย่างไร ใครรับผิดชอบเป็ น
หลัก ใครต้องให้ความร่ วมมือ จะใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างไร จากแหล่งใด ในขั้นนี้ สมาชิกแต่
ละคนจะเลือกว่า ตนสมัครใจจะรับผิดชอบเรื่ องใด ใครจะให้ความร่ วมมือเรื่ องใด ใครจะเป็ นผูร้ ่ วม
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วางแผนปฏิบตั ิการข้อใด เป็ นการกําหนดข้อผูกพันให้ตนเอง เพื่อควบคุมให้เกิดการกระทําอันจะ
นําไปสู่ การบรรลุผลที่เป็ นเป้ าหมายหรื ออุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่มในที่สุด ซึ่ ง C เป็ นการทํางาน
ร่ วมกันโดยนําเอาโครงการและกิจกรรมมาสู่การปฏิบตั ิและจัดกลุ่มดําเนินการที่แต่ละคนถนัด
2. เทคนิค FSC
กิจกรรม FSC (Future Search Conference) หรื อ การประชุมเพื่อสร้างอนาคตร่ วมกันเป็ น
การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ (Work Shop) ของผูแ้ ทนกลุ่มเฉพาะหลายประเภท ซึ่ งต่างก็มีส่วน
เกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้นมาร่ วมกันทํางานและสร้ างวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้ได้แผนหรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิสาํ หรับนําไปปฏิบตั ิจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ทั้งนี้ โดยใช้อนาคตที่เต็ม
ไปด้วยความหวังเป็ นจุดประสงค์ในการทํางาน ไม่ใช้ปัญหาเป็ นตัวตั้ง เพราะจะทําให้รู้สึกท้อแท้
และสิ้ นหวังในการแก้ปัญหา กิจกรรม FSC ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่ วน ดังนี้ (ทวีศกั ดิ์
นพเกษร, 2546)
2.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดี ต เพื่อเชื่ อมโยงกับสภาพการณ์และแนวโน้มใน
ปัจจุบนั
2.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อความเข้าใจในทิศทางและ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม
2.3 การสร้างจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลักของการประชุม เพื่อ
ร่ วมกันกําหนดความคิดเห็นและสร้างแผนปฏิบตั ิการไปสู่อนาคตร่ วมกัน
3. เทคนิค SWOT
การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT (Strenrth Weakness Opportunity Threat) เป็ นอีกเทคนิ ค
หนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา โดยวิเคราะห์ว่า ชุมชนท้องถิ่น
ของตนมีจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และข้อจํากัดหรื ออุปสรรค
(Threat) อย่างไรบ้าง ผลจากการทํากิจกรรม SWOT จะทําให้ทราบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน จากนั้นร่ วมเสนอกลยุทธ์ทางเลือกซึ่งจะสามารถนําไปวางแผนพัฒนาชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม และจะเป็ นการดีถา้ คนในชุมชนท้องถิ่นส่ วนมากมีส่วนร่ วมด้วย
เมื่อพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรม SWOT จะมีมติของการวิจยั แฝงอยู่ กล่าวคือการที่จะ
วิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นได้น้ นั จะต้องมีขอ้ มูลที่ได้จากสภาพจริ งของชุ มชนท้องถิ่นนั้น ๆ (สํานัก
มาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2545)
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)
กิ จกรรมความเห็ นของกลุ่ม เป็ นอี กกิ จกรรมหนึ่ งที่ เป็ นการเริ่ มต้นที่ ดีของการพัฒนา
ท้องถิ่ น ชุ มชน เป็ นการอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นของข้อมู ลเพื่อหาข้อสรุ ปนําไปสู่ ก าร
วางแผนที่ดี การอภิปรายดังกล่าวต้องมีความเที่ยงตรง ความเห็นของกลุ่ม หรื อกระบวนการสนทนา
กลุ่ม เป็ นการพูดคุยแบบธรรมชาติ คนที่มีบทบาทสําคัญคือ พิธีกรหรื อผูน้ าํ กลุ่ม (Moderator) ใน
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การพูดคุยแบบความเห็นของกลุ่มนี้ ต้องมีการกําหนดกลุ่มคนที่จะพูดคุย เวลา สถานที่ หัวข้อที่จะ
พูดคุย และบรรยากาศในการพูดคุย
วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม มีดงั นี้
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเนื้อหาสาระที่เป็ นประเด็นเฉพาะด้าน
2. เพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ ประเด็ น นั้ น ๆ แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข ้อ มู ล
รายละเอียด
3. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบของความเห็นของกลุ่ม ได้แก่ บุคคลที่ร่วมสนทนากลุ่มไม่ต่าํ กว่า 6-12 คน
พิธีกรจะต้องรู ้พ้ืนที่น้ นั แล้วพอสมควร และรู ้ขอบเขตของชุมชน จึงเลือกกิจกรรมใช้ความเห็นของ
กลุ่ม และในการสนทนาแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
บทบาทของบุคคลที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่มมีดงั นี้
1. พิธีกร (Moderator/ Facilitator) ทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ุดประเด็นหรื อชักจูงให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนา
แสดงความเห็นตามประเด็นคําถามที่ได้มาจากวัตถุประสงค์ของปั ญหาการวิจยั และต้องควบคุมการ
สนทนาให้อยูใ่ นประเด็นและการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการสร้างคําถามใหม่
2. บุคคลเป้ าหมายของการสนทนา (Discussion) ทําหน้าที่ในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นข้อคําถามต่าง ๆ
3. ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา (Note Taker) ทําหน้าที่จดระหว่างการสนทนากลุ่มห้ามมีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
4. ผูช้ ่วย (Assistants) ทําหน้าที่ควบคุมเทป อํานวยความสะดวก และดูแลแก้ปัญหาอื่น ๆ
(ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547; นริ นทร์ชยั พัฒนพงศา, 2547)
สําหรับในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้เทคนิค A-I-C โดยให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องคือคณะ
ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีเข้ามาร่ วมประชุมกลุ่ม แล้วนําไป
กําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการวิจยั ต่อไป

ตอนที่ 5 ภูมิปัญญาท้ องถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูก่ บั สังคมมนุษย์มาช้านานและเป็ นการดํารง
ในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดําเนิ นชีวิตให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมตามกาลเวลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง คือ เป็ นองค์ความรู ้
ที่มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี ,
2545) คําว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรี ยกชื่อแตกต่างกัน แต่มีความหมายเดียวกัน
และเป็ นแนวคิดที่มีการหยิบยกขึ้นมาอย่างจริ งจังมามากกว่า 20 ปี โดยประมาณ ซึ่ งกลุ่มพัฒนา
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องค์การเอกชน ที่ทาํ งานในระดับหมู่บา้ นเป็ นกลุ่มแรกที่เริ่ มรื้ อฟื้ นเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เพื่อ
ค้นหาคุณค่าที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ก่อนหน้าที่จะ
ศึกษาเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริ งจังนั้น ได้มีการศึกษาเรื่ องราวทํานองนี้ แต่เรี ยกชื่อว่าเป็ น
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนหรื อการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ทําให้ประเด็นสําคัญในการศึกษาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นจึงยังไม่ได้นาํ มาใช้โดยตรงในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ความสนใจ
แรกเริ่ มนี้ จึงเป็ นเพียงการกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักในภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์ และวิศนี ศิลตระกูล, 2545)
ในปั จจุบนั ได้มีนักวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ความสนใจในเรื่ อง
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น เห็นได้จากจํานวนชิ้นงานวิจยั ต่าง ๆ รวมไปถึงการนํามาใช้ใน
การปรับหลักสูตรในทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การชุมชน
อย่างชัดเจนเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและ
ดํารงความเป็ นชาติหรื อชุมชนได้ ซึ่ งภูมิปัญญาเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลง
ชีวิตและวิถีชุมชนให้อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล อีกทั้งยัง
เป็ นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็ นรากฐานการพัฒนาที่เริ่ มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู ้
สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็ นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมี
คุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผูค้ นเท่านั้น แต่ยงั เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผน
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2555)
Keyes (1989) ได้ให้ความหมายของ ระบบความรู ้พ้นื บ้าน ว่าหมายถึง ความคิด ความเข้าใจ
ทัศนคติที่ได้พฒั นาก่อนก่ อรู ปขึ้นมา โดยชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถนําเอามาใช้ในการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่ งมีความหมายเช่นเดียวกับความคิดหรื อ ระบบคิดเชิงปฏิบตั ิ (Practical Thought) มี
บทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เพื่อปรุ งอาหาร การสร้างบ้าน การ
รักษาพยาบาล หรื อการจัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบความรู ้
พื้นบ้านจะดีหรื อจะมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไร จะต้องวัดกันที่ว่าสิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์ต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันมากน้อยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู ้ พื้นบ้านจําแนกออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1)
การสร้างระบบการจําแนกสรรพสิ่ ง เป็ นวิธีการที่กลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อคนในสังคม กลุ่มหนึ่ งจัดระบบ
ปรากฏการณ์ หรื อจัดสรรพสิ่ งต่าง ๆ ในโลกของความเป็ นจริ งที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเขาเอง ความเชื่อ
หรื อฐานคติเบื้องต้นของแนวทางการศึกษาที่เรี ยกว่า “วิทยาศาสตร์ ชาติพนั ธุ์” (Ethno Science) 2)
วิธีการศึกษาระบบคิดพื้นบ้าน (Indigenous Conceptual System) เป็ นวิธีการที่ ไม่ได้ศึกษาเพียงการ
จําแนกประเภทแบบที่เรี ยกว่า Ethno Science เพียงเท่านั้น การศึกษาระบบพื้นบ้านเป็ นการศึกษา
ระบบคิด ซึ่งเป็ นพื้นฐานของความเข้าใจกับประสบการณ์ ของมนุษย์ เช่น แทนที่จะศึกษาแต่เพียงว่า
ระบบ หรื อว่าชาวบ้าน มีวิธีจาํ แนกพืชและสัตว์ หรื อ ชีววิทยารอบตัวเขาอย่างไร แต่วิธีการศึกษา
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ระบบคิดพื้นบ้านแนวนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องระบบคิด ศึกษาระบบเกษตรทั้งหมดว่า ระบบเกษตรของ
ชนกลุ่มนั้น เขามีความเข้าใจระบบทั้งหมดอย่างไร ศึกษาระบบคิด กระบวนการของระบบ และเป็ น
การศึกษาอย่างมีการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบคิดพื้นบ้านนี้ ยงั ให้ความสําคัญกับ
การศึกษาทัศนะของคนในระบบนิ เวศหรื อคนใน ชุมชน โดยให้ความสนใจต่อวิธีการที่ชนกลุ่มนั้น
หรื อ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ก ลุ่ ม หนึ่ ง ในสัง คมตี ค วามและความหมายต่ อ ระบบ
หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า
ประสบการณ์ของมนุษย์ กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นการเกษตร การแพทย์ การ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมหรื อการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมว่าคน ในสังคมนั้นให้ความหมายและให้
ความสําคัญอย่างไรเช่น ระบบคิดพื้นบ้านเกี่ยวกับรักษาพยาบาล โดยศึกษาว่าชาวบ้านมีความรู ้
เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร เช่น โรคของอาการซึ่ งเกิดจากการ ปวดท้อง คําว่า เจ็บท้อง ความจริ ง
คําว่าเจ็บท้องเป็ นภาษาคําเมืองมากกว่าไทยกลางแทน ความหมายคําว่า ปวดท้อง ในภาษาเหนือ จึง
ใช้คาํ ว่าเจ็บท้อง ซึ่ งเป็ นการสื่ อให้เห็น ความหมายของอาการโรค อันเป็ นวิธีการที่ชาวบ้านอาจ
ตีความโดยอาศัยความเข้าใจในลักษณะที่ เป็ นสามัญสํานึก จะนําไปสู่ วิธีการรักษาพยาบาลหรื อการ
แก้ปัญหาดังกล่าวขึ้นมา 3) การศึกษาระบบคุณค่าของพื้นบ้าน (Local Value System) มีความหมาย
เหมือนกับ คําว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็ นวิธีการศึกษาที่ต่าง
ไปจาก การศึกษาระบบคิด การศึกษาระบบคุณค่า หรื อระบบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นการศึกษาว่าคน
ใน สังคมมองเห็น หรื อให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นในสังคมอย่างไร และระหว่าง
เขา กับโลกที่เขาอาศัยอย่างไรบ้าง รวมถึงความรู ้พ้ืนบ้าน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ชาวบ้าน
ปฏิบตั ิต่อกันและกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านมีลกั ษณะของศักยภาพของชาวบ้าน ศักยภาพของชุมชนใน
การ ปรับตัวและในการแก้ไขปั ญหาในการดํารงชีวิต 4) การศึกษาระบบความรู ้พ้ืนบ้าน โดย
การศึกษาผ่านการศึกษาโลกทัศน์ หรื อ การศึกษา คอสโมโลจี (Cosmology) การตีความของ
ชาวบ้านอาจจะเรี ยกว่าเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ว่ามีความเชื่อพื้นฐานในการดํารงชีวิต
อย่างไร มีการตีความเกี่ยวกับเรื่ องของเวลา เรื่ องสถานที่และบุคคลในสังคม สิ่ งที่จะนํามาศึกษาก็คือ
แนวความคิดเรื่ องของเวลาว่า คนในสังคม มีวิธีการและระบบการทํางานให้สัมพันธ์กบั เวลาและ
ฤดูกาล และการสังเกตความสัมพันธ์ของ กิจกรรมเหล่านี้ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม การตีความ และการให้
คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงในเชิงอายุ หรื อว่าการเปลี่ยนแปลงจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่ง
ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นองค์ความรู ้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผูร้ ู ้ใน
ชุมชน และเป็ นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู ้และจากสถาบันต่าง ๆ
มากมาย ซึ่ งมีอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมและศาสนาเข้ามาเกี่ ยวข้องอยู่ดว้ ยและมีวฒั นธรรมเป็ น
พื้นฐาน ภูมิปัญญาเป็ นสิ่ งที่มีมานาน มีการปฏิบตั ิโดยผูค้ นในชุมชนนั้น ซึ่งการศึกษาในระยะแรก ๆ
เป็ นเรื่ องของวัฒนธรรมในชุมชน เรื่ องการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ต่อมาได้ศึกษากว้างขึ้นใน
ลักษณะของ นักปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้น ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็ นสิ่ งที่สนใจและได้รับการรื้ อฟื้ น
และเผยแพร่ มากขึ้น
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5.1 ลักษณะของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวมได้ ซึ่งมีนกั วิชาการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
ประเวศ วะสี (2546) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 3 ลักษณะคือ
1) เป็ นความจําเพาะกับท้องถิ่น เนื่ องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสะสมขึ้นมากจากประสบการณ์
หรื อความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่ ง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่ องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก โดยที่ไม่อาจนําไปใช้กบั ท้องถิ่นอื่น
ๆ ที่แตกต่างกันได้ แต่ถา้ ใช้ได้ก็ไม่ดีมากนัก 2) มีความเชื่อมโยงหรื อบูรณาการสู ง ซึ่ งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะมีการเชื่ อมโยงกันระหว่างชี วิต สังคมและสิ่ งแวดล้อมมีการพยามนําเอาธรรมชาติมา
อธิบายเป็ นรู ปธรรมที่สามารถแตะต้องได้ เช่น ความคิดเรื่ องแม่ธรณี แม่คงคง แม่โพสพ พระภูมิเจ้า
ที่ ทําให้คนเคารพธรรมชาติและไม่ทาํ ลายสิ่ งนั้น และ 3) มีความเคารพผูอ้ าวุโส ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ค วามสํา คัญ กับ ประสบการณ์ จึ ง ให้ค วามเคารพผูอ้ าวุโ ส
เพราะผูอ้ าวุ โ สนั้น เป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์มาก
ในขณะที่ นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2546) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
4 ลักษณะ คือ 1) ความรู ้และระบบความรู ้ ซึ่งภูมิปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นชัว่ ขณะมาในหัว แต่เป็ นระบบ
ความรู ้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ เป็ นระบบความรู ้ที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ฉะนั้น
ในการศึกษาจะเข้าไปดูว่าชาวบ้าน รู ้อะไร อย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของ
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 2) การสั่งสมความรู ้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู ้
ซึ่ งไม่ได้ลอยอยูเ่ ฉย ๆ แต่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็ นการบริ การคนอื่น
เช่น หมอพื้นบ้าน สัง่ สมความรู ้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคนๆ หนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ทาํ ให้เขาสัง่ สม
ความรู ้ ซึ่ งเราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็ นอย่างไร และหมอคนหนึ่ งสามารถสร้างหมอคน
อื่นต่อมาได้อย่างไร เป็ นต้น 3) การถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีสถาบันในการถ่ายทอด
ความรู ้โดยตรง แต่กลับมีกระบวนการถ่ายทอดที่ซบั ซ้อน ซึ่งถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู ้จากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งด้วย 4) การสร้างสรรค์การ
ปรับปรุ งระบบความรู ้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่ แต่ถูกปรับเปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัย
ประสบการณ์ของชาวบ้านเอง ซึ่ งเรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยนความรู ้และระบบ
ความรู ้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสรุ ปได้ว่าการแบ่ง
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เป็ นนามธรรมอันเป็ นคุณค่า
ความหมายของทุกสิ่ งในชีวิตประจําวัน และ 2) ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับเรื่ องเฉพาะด้าน
ต่าง ๆ เช่น การทํามาหากิน การเกษตรหัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และด้านอื่น ๆ
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5.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทวี ทวีวาร และวิชาญ ชูช่วย (2545) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าสามารถจําแนกออกได้
3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ
แวดล้อม ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรื อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
มนุษย์ และ ลักษณะที่ 3 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิต หรื อการประกอบอาชีพ ที่มีลกั ษณะ
มุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง
อรพิน ภาคาผล (2548) ได้กล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ไทย มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ซึ่ งสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะได้ 10 ประเภท
ดังนี้ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาภูมิปัญญานี้ จะมีลกั ษณะ แตกต่างไปในแต่
ละท้องถิ่น เนื่องจากพื้นฐานความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน สําหรับภูมิปัญญาของไทยซึ่งเกี่ยวกับ
ความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็ นหลักนั้นได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยมีการผสมผสานความเชื่อ
ดัง่ เดิมจนกลายเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณี และ
พิธีกรรมประเพณี และพิธีกรรมเป็ น สิ่ งที่ดีงามที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็ นการเพิ่ม
ขวัญกําลังใจในสังคม ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในสังคมเป็ นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากประเพณี และพิธีกรรมที่สาํ คัญ ๆ ในประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมแทบทั้งสิ้ น 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านเป็ นการสร้างสรรค์
งานศิลปะ ประเภทต่างๆ โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน หลังจากนั้น
ได้พฒั นาสื บทอดโดยพัฒนาอย่างไม่ขาดสาย กลายเป็ นศิลปะที่มีลกั ษณะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น
4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้านนอกจากมนุ ษย์จะนําเอาอาหารมาบริ โภคเพื่อ
ความอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยงั ได้นาํ เอาเทคนิ คการถนอมอาหาร และการปรุ งอาหารมาใช้ เพื่อให้
อาหารที่มีมากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริ โภคได้เป็ นเวลานาน ซึ่ งถือว่าเป็ นภูมิปัญญาอีก
ประเภทหนึ่ งที่สาํ คัญต่อการดําเนิ นชีวิต นอกจากนั้นยังนําผักพื้นบ้านชนิ ดต่าง ๆ มาบริ โภค
ได้อีกด้วย 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านการละเล่นถือว่าเป็ นการผ่อนคลาย
โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่ งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่ วนใหญ่จะใช้
อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาติ และรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
อย่างกลมกลืน 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเทศไทยมีวฒั นธรรมที่หลากหลาย
ซึ่ งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาคที่ปรากฏอยูท่ วั่ ไป เช่น สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม เป็ นต้น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงเทคนิคความคิด ความเชื่อของบรรพชนได้เป็ นอย่างดี 7) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากจะแสดงออกถึงความสนุกสนาน
และยังเป็ นคติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซึ่ งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาค
ต่าง ๆ 8)ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตํารายาพื้นบ้านภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีต และถ่ายทอดให้คนรุ่ นหลัง เพราะถือว่าเป็ นปั จจัยสี่ ซึ่ งมีความ
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จําเป็ นสําหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ
ทางสังคมในอนาคตได้ 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประดิ ษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน
เทคโนโลยี และสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้น ถือเป็ น
ประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมชั้นเยีย่ ม ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนา และส่ งเสริ ม
ภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าที่ควร หากเป็ นการเรี ยนรู ้ และสื บทอดความคิดเกี่ยวกับประดิษฐ์กรรม และ
หัตถกรรมแก่เยาวชน จะเป็ นการรักษาภูมิปัญญาที่สาํ คัญของบรรพบุรุษได้อีกทางหนึ่ ง และ10) ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดํารงชี วิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนไทยส่ วนใหญ่มีอาชี พ
เกษตรกร โดยเฉพาะการทํานา ทําไร่ จึงทําให้เกิดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม ในการ
ดํารงชี วิตเพื่อแก้ปัญหา หรื ออ้อนวอนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทัว่ ทุกภูมิภาค
นอกจากนี้ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (2548) ได้สรุ ปถึงภูมิ
ปั ญญาและเทคโนโลยีพ้ืนฐานของไทย แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ด้านเผ่าพันธุ์และการ
ดํารงชีพ เช่น การปลูกข้าว ทําปลาร้า การเลี้ยงไหม ผ้าซิ่น สมุนไพรรักษาโรค ด้านภาษาและสื่ อ
ความหมาย เช่น การพูด การเขียน ฐานันดร ด้านศาสนาและจริ ยธรรม เช่น การนับถือผีบา้ นผีบรรพ
บุรุษ ครู หมอ ด้านศิลปะการก่อสร้างบ้านเรื อน เช่น การตกแต่งบ้านเรื อน บ้านทรงไทยด้านสังคม
ประเพณี และวิถีชีวิต เช่นประเพณี การทําบุญต่าง ๆ จากการศึกษาประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร (2550) อธิ บายว่า ลักษณะที่สาํ คัญของภูมิปัญญามี 2 ประการ คือ
ลักษณะของภูมิปัญญาที่เป็ นนามธรรม ได้แก่ กระบวนการคิด โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อคุณค่า
และความหมายที่คนให้แก่สรรพสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ตลอดจนปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของบุคคล เช่น การเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็ นต้น และลักษณะภูมิปัญญาที่เป็ น
รู ปธรรม ได้แก่ ผลผลิตขององค์ความรู ้ของคนในสังคมนั้น ๆ เช่น ศิลปหัตถกรรมรู ปแบบการทํา
เกษตรกรรม ดนตรี อุปกรณ์ เครื่ องใช้ในชีวิตประจําวัน เป็ นต้นสําหรับประเภทของภูมิปัญญามี
ด้วยกันหลายด้าน ซึ่ งในท้องถิ่นหนึ่ ง ๆ จะมีปรากฏให้เห็นในเรื่ องของการประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ความคิด ความคิด ทัศนคติ ตลอดจน
สิ่ งก่อสร้าง เครื่ องใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ กันไปตามแต่ละท้องถิ่น จึงมีลกั ษณะเป็ นทั้งรู ปธรรมและ
นามธรรมที่ถ่ายทอดกันมา โดยสามารถประมวลได้เป็ น 9 ประเภท (กัลยานี ปฏิมาพรเทพ, 2555)
ดังนี้ 1) ด้านภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อการสื่ อสาร การ
ถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ในสังคมให้มีการเรี ยนรู ้ สื บต่อและเผยแพร่ แก่สังคมอื่นจนมีลกั ษณะเป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง 2) ด้านศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์หลักธรรม
คําสอน ความเชื่อ ค่านิ ยม จารี ต แบบแผนในการดําเนินชีวิตและก่อสันติสุขขึ้นแก่สังคม 3) ด้าน
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ ประดิษฐ์งานด้าน
ศิลปะเพื่อใช้จินตนาการให้เกิดสุ นทรี ยภาพในสังคม ผลิตผลงานด้านสิ่ งก่อสร้าง รู ปแบบ และ
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รู ปทรงต่าง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงฝี มือ ความคิด
ความเชื่อที่ถ่ายทอดไว้เป็ นมรดกแก่สังคม 4) ด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดระบบเพื่อการเรี ยนรู ้ มีกระบวนการให้ความรู ้ ถ่ายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระเบียบ
แบบแผน การจัดการเรี ยนการสอน การให้การศึกษาทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ การส่ งเสริ มให้
เกิ ด การเรี ยนรู ้ ก ารจัด บรรยากาศและแหล่ ง ที่ จ ะเอื้ อ อํา นวยต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องคนในสั ง คม
5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้ องกัน ดูแล รักษาสุ ขภาพ
อนามัยของคนในสังคม มีการเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดเพื่อบําบัดและขจัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้งใน
ส่ วนบุคคลและสังคมส่ วนรวม โดยใช้ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยูใ่ นสังคมให้เกิดประโยชน์ 6) ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง
ความสามารถในการจัดการสื่ ออนุรักษ์ พัฒนา สงวนรักษา และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สงั คมศึกษาและส่ งเสริ มคุณค่าของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน 7) ด้านความเป็ นอยูแ่ ละการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถใน
การจัดระบบการใช้ชีวิตประจําวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผ่อนหย่อนใจ การละเล่น การแสดง การ
แต่งกายการสังสรรค์ คติความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับการมีชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุ ข รวมทั้ง
ข้อห้ามข้อละเว้นต่างๆ ในการดํารงชีวิต 8) ด้านการปกครองและการบริ หาร หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดสรร จัดระบบการดูแลระเบียบและองค์การที่สาํ คัญตามโครงสร้างของสังคม เพื่อให้เกิด
ความสงบเรี ยบร้อย มีความเป็ นธรรม เป็ นสุ ข มีการแบ่งสรรประโยชน์และทรัพยากรในสังคม
ร่ วมกัน มีแนวคิดและวิธีการรักษา ป้ องกันอันตรายเพื่อให้เกิดความมัน่ คงทางสังคม 9) ด้านการ
ผลิตและบริ โภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทํามาหากิ น
การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่ออํานวยประโยชน์ใน
การผลิตสิ่ งของ สําหรับอุปโภคบริ โภคของคนในสังคม
แม้ว่าลักษณะของภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้นจะมีความแตกต่างกันเรื่ องของคุณลักษณะแต่
พบว่าภูมิปัญญามีคุณสมบัติที่สาํ คัญที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) เป็ นองค์รวม (Holistic) คือมี
การบูรณาการกับองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ บุคคล สังคมและธรรมชาติ 2) ให้ความสําคัญ
กับดุลยภาพและเอกภาพ และเอกภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบต่าง ๆ ของสังคมทั้งระบบ 4) มีความหลากหลาย (Diversity) 5) มีพลวัต (Dynamic) คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน่ ตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และ 6) มีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร, 2550)
สรุ ปได้ว่า ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นลักษณะที่แยกแยะภูมิปัญญาในแต่ละอย่างที่
ได้ศึกษาปฏิบตั ิจนเกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง มีความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่ง ที่สามารถ
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ถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบั ผูอ้ ื่นได้ ตลอดจนคิดวิเคราะห์ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในชุมชน
5.3 การถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องของการสื บทอดประสบการณ์ จากอดี ตถึงปั จจุบนั ที่เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ องและไม่ขาดสาย เป็ นธรรมชาติของชาวบ้านที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ สืบต่อกันมามิได้ขาด
เป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ้านเอง ภูมิปัญญาจึงนับเป็ นความคิดทางสังคม
(Social Thought) ที่สาํ คัญอย่างหนึ่ ง ทั้งในลักษณะที่เป็ นนามธรรม คือปรัชญาแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งเป็ นเรื่ องเฉพาะด้าน เช่น การทํามาหากินศิลปะ ดนตรี
หัตถกรรม และสิ่ งอื่น ๆ ซึ่ งในสังคมใดที่มีการดํารงอยูม่ ายาวนานย่อมจะต้องมีภูมิปัญญาด้วยกัน
ทุกสังคม ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วยลักษณะและระบบ ความรู ้ การสั่งสมและการเข้าถึงความรู ้
การถ่ายทอดความรู ้และระบบความรู ้ รวมทั้งการ สร้างสรรค์และปรับปรุ งภูมิปัญญาความรู ้
นอกจากนี้ ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู ้และประสบการณ์เพื่อการดํารง
ชีพมาโดยตลอดและย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยศรัทธาทาง
ศาสนาความเชื่อถือผีสางต่าง ๆ ความทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็ นพื้นฐานในการถ่ายทอดเรี ยนรู ้สืบ
ต่อกันมาจากบรรพบุรุษในอดี ตถึงลูกหลานในปั จจุบนั
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่ งชาติ, 2532)
สําหรับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้มีนกั วิชาการเสนอวิธีการการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2538) ได้แบ่งวิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามช่วงวัยออกเป็ น 2 วิธี คือ 1) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก โดยใช้กิจกรรมการ
ถ่ายทอดแบบง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อนและดึงดูดใจ เช่น การเล่านิทาน การละเล่น การทายปริ ศนา เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นวิธีการสร้างเสริ มนิสัยและบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา และมุ่งเน้นด้านจริ ยธรรมเป็ นสําคัญ
และ 2) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผใู ้ หญ่ ซึ่ งมีวิธีการถ่ายทอดหลายรู ปแบบ เช่น วิธีการบอกเล่า
การสังเกตด้วยตนเองผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) อธิ บายว่า การถ่ายทอดความรู ้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การ
บอกวิชาความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและนําไปปฏิบตั ิได้ ซึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มเป้ าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรี ยนวิชาการสอนมาจากสถาบันใด ๆ และจะ
ใช้สามัญสํานึกแบบสังคมประกิต คือการเรี ยนการสอนที่เกิดจาการเลียนแบบและการจดจําสื บทอด
กันมาในครอบครัวและวิธีการถ่ายทอด 2 รู ปแบบ คือ 1) ใช้วิธีสาธิตคือ ทําให้ดูเป็ นตัวอย่าง อธิบาย
ทุกขั้นตอนให้ผเู ้ ขียนเข้าใจและผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตาม และ 2) ใช้วิธีการปฏิบตั ิจริ ง คือฟังคําบรรยาย
อธิบาย การสาธิ ตแล้วนําไปปฏิบตั ิจริ ง และปฏิบตั ิซ้ าํ ๆ กันจนเกิดเป็ นความชํานาญ เพราะผลงานที่
จะใช้ดาํ รงชีวิตได้ตอ้ งเป็ นผลงานที่เกิดขึ้นจริ ง สามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่
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กล่าวอ้างไว้ในตําราเท่านั้น ดังนั้นกลุ่มเป้ าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่
รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูร้ ู ้ในท้องถิ่นส่ วนมากจะเป็ นคนในครอบครัว เป็ นญาติโดยสายเลือด
เนื่องจากความรู ้บางอย่างผูร้ ู ้ท้ งั หลายมักหวงแหนและจะไม่แพร่ งพรายให้คนอื่น ๆ รู ้วิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดออกเป็ น 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบไม่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เช่น การสาธิตให้ดูเป็ นตัวอย่าง การจดจําสื บทอดกันมาและแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในอดีต
ส่ วนใหญ่ใช้จารึ กในใบลานหรื อสมุดข่อย หรื อจากภาพวาดที่มีการบันทึกไว้ เพื่อผูท้ ี่สนใจศึกษาเล่า
เรี ยนสื บต่อกันมาได้วิธีหนึ่ง
5.4 การจัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นกระบวนการปรับตัว การเรี ยนรู ้และเป็ นเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่มีการกระทําอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ข้ ึนอยู่กบั การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มี
กระบวนต่อเนื่อง มีการปรับตัว จึงเรี ยกว่าเป็ น Situated Knowledge ที่สาํ คัญคือ กระบวนการจัดการ
ที่มีลกั ษณะที่ซอ้ นทับกันอยู่หลายมิติซ่ ึ งความรู ้ในปั จจุบนั มักจะให้ความสําคัญที่เน้นความรู ้ในมิติ
เดียว อานันท์ กาญจนพันธ์ (2544) ได้มีการให้ความหมายการจัดการภูมิปัญญาเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน
โดยการจัดการเชิงเดี่ยวตัวอย่างเช่น แนวทางการพัฒนาเชิงเดี่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
โดยต้องการให้ประเทศเป็ นสังคมนิ กส์ และสร้ างสังคมที่ เป็ นโลกอุตสาหกรรมแบบใหม่ข้ ึนใน
สังคมไทย จึงทําให้การส่ งเสริ มการเกษตร มักเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เน้นเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า เช่น การทําสวนยางพารา การปลูกมันสําปะหลัง หรื อพืชผลอื่น ๆ เช่น เงาะ ทุเรี ยน เป็ นต้น
ซึ่งในพืชผลเหล่านี้แท้ที่จริ งก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ หรื อการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชก็จะมีลกั ษณะที่มีพนั ธุ์
พืชอย่างหลากหลาย ส่ วนในการจัดการก็สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการผสมผสานกับ
การผลิตแบบใหม่ได้ ถือเป็ นการจัดการเชิงซ้อน นัน่ คือ การดึงความรู ้จากที่อื่น ๆ เข้ามาผสมผสาน
การปรับตัวให้เข้ากับประเพณี เดิ ม เพื่อให้เกิ ดความหมายใหม่อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ทําให้ความรู ้ทอ้ งถิ่นนั้นเป็ นความรู ้ที่ตอ้ งผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ การผสมผสาน และการ
ปรับตัวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ ง ซึ่ งในความหมายของการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ถือว่าเป็ นความรู ้ที่ซอ้ นทับกันหลายมิติ
ดังนั้นภูมิปัญญากับการพัฒนาจึ งเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งคํานึ งถึ งกระบวนการจัดการที่ มี
ลักษณะเชิงซ้อน อันเป็ นการปฏิเสธแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมา ซึ่ งมีการใช้ฐานความรู ้
ประเภทเดียวโดยเรี ยกว่า ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพียงประการเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าโดยข้อเท็จจริ ง
แล้ว ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็ นความรู ้ที่มีความสําคัญก็ตาม ในขณะเดียวกันโลกปั จจุบนั ก็
มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย มีมนุ ษย์ต่างวัฒนธรรม ซึ่ งล้วนแล้วแต่ได้สร้างภูมิปัญญาของตนเอง
ขึ้นมา ทําให้มนุษย์แต่ละท้องถิ่นสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความภาคภูมิ ดังนั้นแนวโน้มการ
พัฒนาในวันข้างหน้า จึงต้องให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และต้อง
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เข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ มีความสําคัญ สามารถช่วยให้การพัฒนาก้าวไปบนพื้นฐานของการ
เคารพสิ ทธิของคนกลุ่มต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้นกว่าในอดีต
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2544) ดังที่เสรี พงศ์พิศ และวิชิต นันทสุ วรรณ (2545) กล่าวว่า การ
สื บค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ค้นหาผูร้ ู ้ ปราชญ์น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ ง เพื่อประมวลความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้องค์การท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ให้สามารถฟื้ นความสัมพันธ์กบั
ธรรมชาติรอบตัว ดิน นํ้า ป่ า เขา เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างมีหลักคิด
หลักที่ต้ งั อยูบ่ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
องค์การชุมชนต่าง ๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ แนวคิดประสบการณ์ และความรู ้ภูมิปัญญาต่าง ๆ
เพื่อให้ค่อย ๆ สานกันเป็ นเครื อข่ายและร่ วมมือกันพัฒนาระบบที่จะทําให้เกิดความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
5.5 ประเพณีท้องถิ่น
5.5.1 ความหมายของประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี ทอ้ งถิ่ น หมายถึ ง แบบอย่างวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่ งประกอบด้ว ย
วัตถุ อุปกรณ์ วิธีการแบบอย่างการกระทําและความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่ชาวบ้านยึดถือและร่ วม
ใช้สืบต่อกันมาเป็ นประเพณี ที่มีมาก่อนปั จจุบนั และเป็ นที่ยอมรับกันว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนชาวบ้าน (ศูนย์พฒั นาวิชาสังคมศึกษาในจังหวัดชลบุรี, 2548)
5.5.2 ความสํ าคัญของประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานได้สั่งสมประเพณี อนั งดงามและ
ประเพณี ท ้องถิ่ น
ศิ ลปวัฒนธรรมอัน เก่ า แก่ ที่สืบ ทอดกัน มาจนเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัด
เปรี ยบเสมือนกระจกเงาสะท้อนของสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นอยู่ นิ สัยใจคอ และ
วัฒนธรรมของสังคมในแต่ละสมัย นอกจากนี้ยงั ทําให้ทราบถึงวิวฒั นาการของสังคมจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั ประเพณี ทอ้ งถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็ นประเพณี ยอ่ ยที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง เนื่ องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็ นทะเลและที่ราบ เป็ นแหล่งที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม
และศิลปกรรมที่แตกต่างจากไปจากที่อื่น ๆ อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็ นชุมชนที่มีความเจริ ญ
มาตั้งแต่สมัยโบราณและมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการดําเนิ นชีวิตสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั
ซึ่ งประเพณี ดงั กล่าวจะมีคุณค่าต่อบุคคล การประกอบอาชีพ และสังคม กล่าวคือคุณค่าต่อบุคคล
ประเพณี ช่วยทําให้จิตใจของคนที่ยึดเหนี่ ยวเกิดความสุ ข มีความเชื่อมัน่ มีความมุ่งหวัง คลายจาก
ความวิตกกังวล สภาพจิตใจที่มีความมัน่ คงส่ งผลให้สภาพร่ างกายเข้มแข็งพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้
คุณค่าต่อการประกอบอาชี พ เนื่ องจากการประกอบอาชีพเป็ นวิถีที่สําคัญยิ่งของมนุ ษย์ทาํ ให้เกิด
ปั จจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรคและเครื่ องนุ่งห่ ม ดังนั้นประเพณี จึงเข้ามามีบทบาทต่อ
การประกอบอาชีพเป็ นอย่างมาก เช่น ประเพณี ทาํ ขวัญข้าวหรื อรับขวัญแม่โพสพทําขวัญวัว ทําขวัญ
ควาย เชิญแม่ยา่ นางเรื อ ไหว้แม่ยา่ นางเกวียน ฯลฯ ประเพณี เหล่านี้ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบอาชีพเกิดขวัญ
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และกําลังใจ มีความมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพให้ได้ผลดี ที่สุดคุณค่าต่อสังคม ประเพณี เป็ น
กิจกรรมหนึ่งของคนในสังคมที่ปฏิบตั ิร่วมกัน ทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่วาง
ไว้ นอกจากนี้ ประเพณี ยงั เปิ ดโอกาสให้คนได้มาพบปะสังสรรค์ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน และร่ วมกัน
แก้ปัญหาของส่ วนรวม สร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันรวมทั้งหล่อหลอมสังคมให้ดาํ รงอยูไ่ ด้
อย่างมีความสุ ขจังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีกลุ่มชุมชนหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวไทย ชาวไทย
มุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวลาวเวียง ชาวคริ สต์ เป็ นต้น จึงก่อให้เกิดขนบธรรมเนี ยมประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ เกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิงที่หลากหลายแต่
ปั จจุบนั ได้มีการผสมผสานกลมกลืนขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านั้น
เป็ นหนึ่ งเดียวกัน ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านานโดยไม่รู้สึกแบ่งแยกเชื้อสายเดิมแต่อย่างใด
(กรมวิชาการ, 2548 ข, หน้า 43-45)
5.6 การนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ในการศึกษา
การเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ตามสภาพความ
ต้องการของชุมชน เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ในการจัดการศึกษา และควรมีหลัก หรื อแนวทางในการ
ดําเนิ นการในการจัดการศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืน และประยุกต์เข้ากับ
สังคมในปั จจุบนั ดังที่
พรชัย ภาพันธ์ (2545) ได้พูดถึงการศึกษา และภูมิปัญญาไทยในวิถีชุมชนว่า
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิ ยม และระบบคุณค่าที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ได้ก่อให้เกิดการปรับตัวใหม่ในหมู่บา้ น โดยเฉพาะสังคมชุมชน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่เอื้อต่อ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระบวนการปรับตัวในวิถีชีวิตของชาวบ้าน และชุมชน เป็ นกระบวนการปรับ
ใช้วฒั นธรรมเพื่อการพัฒนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เคลื่อนไหววิเคราะห์
ปั ญหาของตน พร้อมหาทางออกโดยพึ่งตนเองเป็ นแบบให้ชุมชนอื่นเอาอย่าง ทั้งพัฒนากลไกทาง
สังคมวัฒนธรรม ผูค้ น ชุมชน แสวงหาการใช้ชีวิตอย่างคุม้ ค่า และมีความหมายท่ามกลางความ
ซับซ้อนของสังคมปัจจุบนั มีกระบวนการสร้างสรรค์สถาบันของชุมชน
2) กระบวนการปรั บ บทบาทของทางการศึ ก ษาของชุ ม ชน
ในการสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ คน ความรู ้ และ
ทรัพยากร โดยชุมชนสนับสนุนพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้ชุมชนเข้มแข็งและยัง่ ยืน คือ การสร้าง
พัฒนาองค์กรชาวบ้าน หรื อองค์กรชุมชน การสนับสนุนพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การสร้างและ
พัฒนาสถาบันการเรี ยนรู ้ของชุมชน
ขณะที่ พรชัย ภาพันธ์ (2548) ยังได้เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ดังนี้
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1) ให้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนการสอน มีการมอบหมายงาน/
กิจกรรมให้นักเรี ยนไปทําที่บา้ น ครู และชาวบ้านเป็ นผูต้ ิดตาม และประเมินผลให้ชุมชนเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นักเรี ยน โดยนํานักเรี ยนไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชน
2) โรงเรี ยนและชุมชนประสานให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั ในโรงเรี ยน และ
ชุมชน
สําหรับช่อ สันธนพิพฒั น์ (2546) ได้กล่าวถึงการนําภูมิปัญญาไทยกลับสู่ สถานศึกษาว่า
สามารถจัดได้โดยส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในสถานศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการเปิ ดกว้างให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
มีส่วนร่ วมในการนําภูมิปัญญาไทยถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านหลักสู ตร การให้คาํ ปรึ กษา
ในแนวทางจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ความสําคัญของภูมิ
ปั ญญามุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาให้มีความเจริ ญบนพื้นฐานของความเป็ นไทย
และ ชวน เพชรแก้ว (2547) ได้กล่าวถึง การยกระดับ และการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ว่า ทําอย่างไรจึงจะทําให้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นเรื่ องที่
ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจ ตั้งแต่ระดับข้าราชการชั้นสู งถึงระดับชาวบ้าน เพื่อให้สังคมทุก
ระดับเข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นกับการศึกษา จนนําไปสู่ การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นรวมทั้งเผยแพร่ สิ่งดี ๆ งาม ๆ ที่
บรรพบุรุษสั่งสมกันมาทั้งความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้
นอกจากนั้นแล้วควรนําเอาบทบาทครอบครัว สถาบันทางศาสนา (วัด) ให้กลับมามีบทบาทจริ ง ๆ มิ
ปล่อยให้ครอบครัว และศาสนาเป็ นเพียงส่ วนประกอบที่มีอยูห่ รื อเคยมีอยูเ่ ท่านั้น
ทางด้าน ชัชวาล ทองดีเลิศ (2548, คํานํา) ได้กล่าวว่าการเปิ ดการสอนภูมิปัญญาให้ลูกหลาน
เด็กและเยาวชนที่บา้ น วัด หรื อสถานที่ต่าง ๆ นับเป็ นการขยายตัวการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สําคัญในลักษณะห้องเรี ยนภูมิปัญญา เรี ยนรู ้ถ่ายทอดแบบธรรมชาติเน้นการปฏิบตั ิจริ ง มีความรัก
ความผูกพันคุณธรรมในการดําเนินชีวิต อันสอดคล้องกับจารี ตเดิม
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ จากผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
สรุ ปได้ว่าภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความสําคัญต่อการดํารงชี พของคนไทยมาตั้งแต่อดี ต
จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยงั คงมีการดํารงอยู่น้ นั อาศัยการถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่
คนอี กรุ่ นหนึ่ งด้วยวิธีการที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นการบอกเล่าต่อกันมา
การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ ฯลฯ ส่ งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
ทรงค่านั้นไม่สูญหายไปกับบุคคลและกาลเวลา
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ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญ ญาในสาขา
ประเพณี -วัฒนธรรม และสาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริ โภค
เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตในสังคม
อย่ า งสมดุ ล และพึ่ ง พาตนเองได้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ภู มิ ปั ญ ญาดัง กล่ า วมี ล ะลายหายไปกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดสื บต่อกันมาทั้งในรู ปแบบที่เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการที่จะทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจนภายใต้การจัดการที่เป็ นระบบ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการจัดการความรู ้
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นดํารงไว้เป็ นมรดกที่มีคุณค่าแก่ลูกหลาน
ในอนาคต

ตอนที่ 6 การจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรี
การศึกษาถือเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเป็ นองค์กรในชุ มชนที่รับผิดชอบด้านการศึกษาจากที่ ได้มีการถ่ายโอน
ภารกิ จ ด้านการศึ กษาให้แ ก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามพระราชบัญญัติก าํ หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทําให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ดังนั้นทิศทางด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจะต้องมีการปรับตัว ตลอดจนพัฒนา
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาในอนาคต และเตรี ยมความพร้อมในด้านการศึกษาในท้องถิ่น จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนใน
สิ่ งที่เข้ากับบริ บทของท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น การศึกษาจะมีคุณภาพได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรที่
จะร่ วมกันคิดร่ วมกันหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้ยงั่ ยืนต่อไป (สํานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา, 2551)
6.1 หลักการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 9 ได้กาํ หนดหลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ
กระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนี้
หมวด 5 ส่ วนที่ 2 การบริ หารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาตรา 41
กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ งหรื อทุกระดับตาม
ความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น อีกทั้งมาตรา 42 ให้กระทรวงกําหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
มี ห น้า ที่ ใ นการประสานและส่ ง เสริ ม องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ ส ามารถจัด การศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นอกจากนี้ มาตรา 58 (1) และ (2) บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินเพื่อการศึกษา โดยเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา บริ จาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และร่ วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
จําเป็ น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
สําหรับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ได้บญั ญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ อันได้แก่
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) มีอาํ นาจ
หน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่ งถือว่าเป็ นระบบบริ การสาธารณะประเภทหนึ่ งและ มาตรา 30(1)
บัญญัติให้ดาํ เนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริ การสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง
มี ความครอบคลุมถึ งการถ่ายโอนภารกิ จการศึ กษานอกจากนี้ กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้กาํ หนดนโยบายให้กระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)ให้มีความคล่องตัว
และมีอิสระในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพและมาตรฐาน และได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีมาตรการ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการจัดและสนับสนุนในการจัดการศึกษาในรู ปแบบที่
หลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้มีความรู ้คู่คุณธรรม มีทกั ษะ และศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งส่ งเสริ ม
สวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างความตระหนักและเตรี ยมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ และบุคลากรให้กบั ท้องถิ่น
จากบทบัญญัติดงั กล่าว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
แนวโยบายการดําเนินการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดระบบบริ หารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามแนวนโยบายและกฎหมายที่ได้กาํ หนดไว้ มีการจัดทําแผนการศึกษา
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นแนวทางการดําเนิ นงานการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ (พ.ศ.2545-2559) และเป็ นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ และสนองความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ในปั จจุบนั พบว่ามีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 7,853 แห่ ง ประกอบด้วย องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) 5,509 แห่ ง เทศบาล 2,266
แห่ ง กรุ งเทพมหานคร 1 แห่ ง และเมืองพัทยา 1 แห่ ง โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 333 แห่ ง
หรื อประมาณร้อยละ 3.7 ที่จดั การศึกษาในระบบ (ที่มีโรงเรี ยนในสังกัด) ส่ วนใหญ่เปิ ดสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้ น 1,481 แห่ ง (องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น, 2555)
สํา หรั บ การจัด การศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ถื อ เป็ นการดํา เนิ น งานตาม
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา ซึ่งผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1)
การกําหนดบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและ
แนวนโยบายของรั ฐ (2) การดําเนิ นงานด้านยุทธศาสตร์ /นโยบายส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การกําหนดบทบาทการจัดการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
การศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญเบื้องต้นประการหนึ่ งในการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็ นต้อง
ดําเนิ นการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุ มชนท้องถิ่นได้มากที่สุด จากความสําคัญดังกล่าวจึ งได้กาํ หนดให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นองค์กรที่ดูแลประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดสามารถจัดการศึกษาได้
โดยรัฐได้กาํ หนดบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้ในกฎหมายหลาย
ฉบับและแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กาํ หนดบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สาํ คัญ ๆ ได้แก่ มาตรา 80 (4)
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา และ เอกชน จัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ มาตรา 289 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อํานาจหน้าที่บาํ รุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นย่อมมี สิทธิ ที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึ กอาชี พตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอบรมของ
รัฐ โดยคํานึ งถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติรวมทั้งการบํารุ งรักษา
ศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วย
1.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ฯ ได้กาํ หนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สาํ คัญ ๆ มีรายละเอียดดังนี้
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มาตรา 9 (2) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการกระจายอํานาจ
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มาตรา 41 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ จดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ งหรื อทุก
ระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
มาตรา 42 ให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุ นการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งนี้
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดที่จดั การศึกษา
อยูแ่ ล้วให้มีสิทธิ จดั การศึกษาได้ต่อไป โดยไม่ตอ้ งประเมินอีก แต่ถา้ เป็ นการรับโอนสถานศึกษา
หรื อเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาต้องดําเนินการตามกฎกระทรวง
1.2) พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และกรุ งเทพมหานคร มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยถือว่าการจัดการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ การสาธารณะ
1.3) กรอบทิ ศทางการพัฒนาการศึกษาในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาํ เนินการจัดทํา
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ที่
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได้กาํ หนดนโยบายที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว และมีอิสระในการจัด
การศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลายยืดหยุน่ รวมทั้งส่ งเสริ มการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพมี
ความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็ นคน
ไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การดําเนิ นงานด้านการส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีมาตรการในการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้ 1) ส่ งเสริ มศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นในการ
จัด และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรู ปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาครู และ

82
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นให้มีความรู ้ ทักษะ และศักยภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งส่ งเสริ มสวัสดิการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) สร้างความ
ตระหนักและเตรี ยมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากรให้กบั ท้องถิ่น ชุมชน
สถานศึกษาและองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมกันนี้
ได้กาํ หนดบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนิ นงานจัดการศึกษา
โดย 1) จัดทําแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายใต้กรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
2) ส่ งเสริ มสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น ทั้งด้านบุคลากร วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ 3)
ร่ วมกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ค้นหาและให้
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส พิการ ให้ได้รับบริ การการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
กัน
1.4) แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557) กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่เป็ น หน่ วยงานที่สนับสนุ น ส่ งเสริ มความเข้มแข็งและ
ศักยภาพด้านบริ การสาธารณะ ได้มีการดําเนิ นงานเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวนโยบายที่
กําหนด โดยกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้จดั ทําแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2555 – 2557) เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนิ นงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็ นกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ได้มีการกําหนดวิสยั ทัศน์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงานจัดการศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ด กับประชาชน
(สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, 2555) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้พ้นื ฐานความเป็ นไทย มุ่งสู่ความเป็ นสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดหาและพัฒนาสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน แหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

83
6. อนุรักษ์และส่ งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
8. พัฒนาและส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดําเนิ นชี วิตตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบการบริ หารการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาที่เป็ นไปตาม
หลักการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาของชาติ
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาที่เป็ นระบบคุณธรรม
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
5. สถานศึกษามีครู ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
6. ครู มีความสามารถในการจัดทําสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัย
8. สถานศึกษามีเครื อข่ายในการใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรี ยน
9. สถานศึกษามีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
10. ครู มีความสามารถในการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
11. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
12. สถานศึกษามีหลักสู ตรท้องถิ่นที่เป็ นอัตลักษณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทและการ
ดํารงชีวิตในท้องถิ่น
13. สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
14. สถานศึกษามีการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
15. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
16. สถานศึกษามี เครื อข่ายในการจัดการศึ กษาทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ
17. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง ดี มีความสุ ข)
18. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐาน
19. โรงเรี ยนถ่ายโอนมีคุณภาพได้มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่าเดิม
20. โรงเรี ยนเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดสันติสุข
21. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
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22. องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์แ ละส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
23. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดกิ จกรรมกี ฬา นันทนาการ และกิ จกรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชน
24. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
25. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
26. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบการบริ หารจัดการพิเศษที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
27. สํานัก/กอง/ส่ วนการศึกษา/สถานศึกษามีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
(2) การดําเนินงานด้ านยุทธศาสตร์ /นโยบายส่ งเสริม
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 จัด ให้ มี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น (ระดับ ชาติ ) เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ใ นการ
กําหนดนโยบายและทิ ศทางการจัดการศึ กษาท้องถิ่ นในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.2 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) เพื่อทําหน้าที่ในการ
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัด
1.3 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ระดับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น) เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็ นชอบแผนพัฒนาการศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ทั้ง ด้า นการบริ ห ารการจัด การศึ ก ษา การบริ ห ารงบประมาณทางการศึ ก ษา และการ
บริ หารงานบุคคลทางการศึกษา
1.4 จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริ บททางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒ นาระบบการบริ หารงานบุ ค คลทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามหลัก การ
บริ หารงานบุคคลทางการศึกษาของชาติ
2.2 สร้างกลไกให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบคุณธรรมในการบริ หารงาน
บุคคล
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2.3 พัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.4 พัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนารายบุคคล
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2.6 พัฒนากฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
2.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.8 ส่ งเสริ มเครื อข่ายทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.9 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารงานบุ ค คลทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
2.10 ปรั บปรุ งกฎหมาย/ระเบียบเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาให้มี
ความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคล่องตัว
2.11 จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.12 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ค รู ค รบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ แ ละ
เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาให้ครู มีความสามารถในการจัดทําสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3.2 จัดหาสื่ อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทนั สมัย
3.3 สร้ างเครื อข่ายในการใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรี ยน
4. ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ ท้องถิ่น
เป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาและในท้องถิ่น
4.2 ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
5.1 ให้ความรู ้ในเรื่ องการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรแก่ครู
5.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดทําหลักสู ตรที่มีหลากหลายโปรแกรมตาม
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
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5.3 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ที่ เ ป็ นอัต ลัก ษณ์
เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทและการดํารงชีวิตในท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อ
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษาตามความต้อ งการและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศตามอัจฉริ ยภาพของผูเ้ รี ยน
6.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต สําหรับเป็ นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชี วิต (การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย)
6.4 ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 ส่ งเสริ มให้สถานศึกษานําส่ วนราชการ ประชาชนและผูป้ กครองมาเป็ นภาคี
เครื อข่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับสถานศึกษา
6.6 พัฒนาเครื อข่ายสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6.7 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
6.8 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
7.2 ให้ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นและเพียงพอในการดํารงชีวิตสามารถมีงานทําและ
นําความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม
7.3 ส่ งเสริ ม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่ น มี ทกั ษะทั้งด้านภาษาและ
อาชีพ เพื่อรองรับตลาดเสรี แรงงานอาเซียนในปี 2558
7.4 ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีความรับผิดชอบ เข้าใจ และ
ยอมรับในวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
7.5 ส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และ
จิตสํานึกในความเป็ นไทย ปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
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8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
แนวทางการพัฒนา
8.1 สร้ า งความเข้า ใจในเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ก แก่ ผูบ้ ริ ห าร
ท้องถิ่น
8.2 พัฒนาคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง
8.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีศกั ยภาพอย่างต่อเนื่อง
8.4 พัฒนาบุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีศกั ยภาพในการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กเล็ก
8.5 สนับสนุนสื่ อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
8.6 พัฒนาสาระการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กเล็ก
8.7 พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
8.8 ส่ งเสริ มความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายให้มีความเข้มแข็ง
8.9 สนับสนุนให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แก่การพัฒนาเด็กเล็ก
8.10 มีมาตรการในการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
8.11 พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลที่เป็ นระบบคุณธรรม
9. ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการ
บริหารจัดการภาคกิจถ่ ายโอนด้ านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกระจายอํานาจการบริ หารงานทัว่ ไป
การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารวิชาการให้แก่โรงเรี ยนถ่ายโอน
9.2 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุ นงบประมาณให้แก่โรงเรี ยน
ถ่ายโอน
9.3 สร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรี ยน
10. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวทางการพัฒนา
10.1 เสริ มสร้างเครื อข่ายทางการศึกษาและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม
เสริ มสร้างอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นและอัตลักษณ์ไทย เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็ นปึ กแผ่น
10.2 พัฒนาเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมสันติสุข
10.3 พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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11. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอาชีวศึกษา
แนวทางการพัฒนา
11.1 ส่ งเสริ มให้เกิ ดการเชื่ อมโยงและเทียบโอนการเรี ยนรู ้อาชี วศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
11.2 พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
11.3 ส่ งเสริ มการศึกษา ค้นคว้าทดลองหาแนวทางการจัดอาชีวศึกษา
11.4 ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
11.5 ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ผูเ้ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
12. ยุ ท ธศาสตร์ การอนุ รัก ษ์ แ ละส่ งเสริ มศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณีแ ละภู มิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
12.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสื บ
สานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12.2 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
13. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
แนวทางการพัฒนา
13.1 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดกิจกรรกีฬา นันทนาการ ตลอดจน
กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่ างกายและจิตใจ ห่างไกล
ยาเสพติด มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีจิตสาธารณะ
13.2 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
เล่นกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชนเพื่อความเป็ นเลิศนําไปสู่ อาชีพ
14. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการนิเทศการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
14.1 ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารการนิเทศการศึกษา
14.2 พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
15. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่ งเสริ มให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ดําเนินชี วิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
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15.1 ให้ความรู ้ในเรื่ องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
15.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
16. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
แนวทางการพัฒนา
16.1 ให้ความรู ้ในเรื่ องการศึกษาพิเศษแก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
16.2 พัฒ นาเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ระหว่า งหน่ ว ยงาน
สถาบันภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูป้ กครอง
16.3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริ หารจัดการ สื่ อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
17. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่ วยงานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งและระบบบริ หารงานของสํ า นั ก /กอง/ส่ ว นการศึ ก ษา/
สถานศึกษา จะเห็ นได้ว่าการกําหนดบทบาทของการจัดการศึกษาท้องถิ่นจากกฎหมายที่ระบุใน
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ล้วนเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนิ นงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันได้ ฉะนั้นการที่โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรีจะมีการจัดทําแนวการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดด้วยการมีส่วนร่ วมการ
สร้างความเข้มแข็งนําความรู ้จากภูมิปัญญาที่เป็ นประโยชน์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็น่าจะยังผลให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้เป็ น
อย่างดี
6.2 ลักษณะและวิธีการการบริหารการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จากรายงานผลการวิจยั เรื่ องการวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ในปี 2550 พบว่า กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาระบบการบริ หารการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ดาํ เนินการพัฒนา
ระบบการบริ หารการศึกษาแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริ หารการจัด
การศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น.2) การจัดระบบบริ หารงานบุคคลเพื่อการศึกษา 3) การ
บริ หารงานวิชาการ และ 4) การบริ หารงบประมาณและการบริ หารทัว่ ไป และ5) การบริ หาร
สถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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6.2.1) โครงสร้ างการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางบริ หารงานบุคคล ข้าราชการ พนักงาน
ส่ วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.และก.อบต.) ได้กาํ หนดโครงสร้างสํานัก/กอง/ส่ วนการศึกษา เพื่อให้เป็ น
หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ละประเภท โดยกําหนดให้ตอ้ ง
เป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สําหรับจํานวนบุคลากรด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ดาํ เนิ นการในปั จจุบนั และที่จะ
ดําเนิ นการในอนาคต รวมถึงกรณี รับโอนการจัดการศึกษาด้วยโดยมีโครงสร้างการบริ หารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังภาพประกอบที่ 14
กถ/ก.ก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาด/ไทย

ก.จ. /ก.ท.และก.

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น

ก.จ.จ/ก.ท.จ/ก.อบต.

อบจ.

รร.

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัด

เทศบาล

อบต.

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

สนง.คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เมืองพัทยา

รร.เมืองพัทยา

ก.ถ. หมายถึงคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
ก.ก. หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
ก.จ. หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ก.ท. หมายถึงคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก.อบต. หมายถึงคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล
อ.ก.ก คณะอนุกรรมข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
ก.จ.จ. หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ก.ท.จ. หมายถึงคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ระดับจังหวัด)
ภาพประกอบที่ 14 โครงสร้างการบริ หารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทีม่ า : (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
หมายเหตุ
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6.2.2) การจั ด ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารงานบุ ค คล/
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการบริ หารที่สอดคล้อง และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ตามระเบียบของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยดําเนิ นการตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 การบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะบริ หารงานในรู ปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ 1)
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 2) คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น 3) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด โดยคณะกรรมการ ก.ถ. มีอาํ นาจหน้าที่หลักในการกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางใน
การบริ หารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้ง และการให้พน้ จากตําแหน่ง รวมถึงกําหนดโครงสร้าง
อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริ หารงานบุคคล
ส่ วนท้องถิ่นและกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด นอกจากนี้ ยงั มีอาํ นาจในการแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วน
ท้องถิ่น และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัดดําเนิ นการแก้ไข
หลักเกณฑ์การบริ หารงานบุคคลให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางสําหรับการกําหนดตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6.2.3) การบริหารงานวิชาการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยึดแนวการบริ หารงาน
วิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และใช้หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็ นหลักสู ตรแกนกลางสําหรับใช้ในโรงเรี ยน ซึ่ งได้มีการดําเนิ นงาน
เพื่อส่ งเสริ มด้านวิชาการในด้านต่าง ๆ (สภาการศึกษา, 2551) ดังนี้
(1) ด้านการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
1) อบรมทบทวนการจัดทําและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ให้แก่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษาทุกโรงเรี ยน
2) พัฒนาบุคลากรระดับปฏิบตั ิการสอน ให้สามารถวิเคราะห์หลักสู ตรสู่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างสมบูรณ์ในชั้นเรี ยนที่เริ่ มใช้หลักสูตรในปี การศึกษาแรกของทุกชั้นปี
3) ให้เทศบาลและเมืองพัทยาจัดตั้งงบอุดหนุนสถานศึกษาเพื่อการจัดทํา
และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาทุกโรงเรี ยน
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(2) ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้
1) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาจัดการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยอบรม
ครู เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2) ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสโดยส่ งเสริ มให้
สถานศึกษาของท้องถิ่นจัดการเรี ยนการสอนแก่เด็กพิการ
3) สนับสนุ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยนําผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาและให้สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ ง จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีกรรมการจากชุมชนเป็ นกรรมการร่ วม และให้
สถานศึกษาของเทศบาลเป็ นศูนย์บริ การชุมชนของเทศบาล
5) จัดให้มีการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่ งเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการวัดผลการเรี ยนตามหลักสู ตรได้เอง และต้องมีการประเมินคุณภาพ
ภายในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผล
และเพื่อใช้วางแผนพัฒนาร่ วมกันได้ในทุกระดับ
6.2.4) การบริหารงบประมาณและการบริหารทัว่ ไป
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ได้จดั สรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เป็ นเงินอุดหนุ นสําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาภาคบังคับเด็กด้อยโอกาส การพัฒนาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรี ยนกิจกรรม
นันทนาการ การส่ งเสริ มเด็กและเยาวชน การกีฬา การแก้ไขปั ญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็ น
ค่าอาหารเสริ ม (นม) อาหารกลางวันแก่ นักเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานต่าง ๆ
6.2.5) การบริหารสถานศึกษา
สําหรับงานบริ หารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้จาํ แนกงานบริ หารสถานศึกษา
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริ หารงานบุคคล และบริ หารงานทัว่ ไปโดย
กําหนดหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ดงั นี้
(1) งานด้านวิชาการ ประกอบด้วย
1) การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด และ
ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาจัดหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้จดั กิจกรรม ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ ก
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การปฏิบตั ิ ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน และจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา
และทุกสถานที่
3) การประเมิ น ผูเ้ รี ย นโดยพิ จ ารณาจากพัฒ นาการของผูเ้ รี ยนความ
ประพฤติการร่ วมกิจกรรมและการทดสอบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อและนําผลการประเมินผูเ้ รี ยนมาประกอบการพิจารณาด้วย
4) การจัดทําสาระหลักสู ตร ในส่ วนที่เกี่ยวกับปั ญหาในชุมชน และนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่ วมจัดการศึกษา
5) ให้ ส ถานศึ ก ษาจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
เข้มแข็งของชุมชน
6) ให้สถานศึกษาพัฒนาการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ และ
7) ส่ งเสริ มให้ผูส้ อนสามารถวิจ ัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
8) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
9) สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
10) ให้ส ถานศึ ก ษาระดมทรั พ ยากรบุ ค คลเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษา
(2) งานงบประมาณสถานศึกษามีอาํ นาจในการบริ หารงบประมาณของตนเอง และ
มีอิสระในการบริ หารงบประมาณและทรัพยากร
(3) งานบุคคล มีอาํ นาจในการบริ หารงานบุคคลของตนเอง
(4) งานบริ หารทัว่ ไป มีอาํ นาจในการบริ หารงานทัว่ ไป
สําหรับการจัดระบบกําหนดโครงสร้ างการบริ หารและการจัดการศึกษาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ได้มี ก ารกํา หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาในรู ป ของ
คณะกรรมการในการบริ หารและการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ละระดับส่ วนกลางจนถึงระดับ
ท้องถิ่น ซึ่ งการจัดระบบบริ หารงานบุคคลเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการ
บริ หารที่สอดคล้องและปฏิบตั ิตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ เช่นเดียวกับข้าราชการ
ครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การทุกประการ โดยการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะบริ หารในรู ปของคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริ หารงานบุคคลรายส่ วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 2) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วน
ท้องถิ่น และ 3) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดย
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คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางในการแต่งตั้ง การพ้นจากตําแหน่ง ของ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งมี อาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดโครงสร้ างอัตราเงิ นเดื อนและ
ประโยชน์ตอบแทน อีกด้วย ซึ่ งยังพบปั ญหาในด้านการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านการศึกษาที่มี
ความรู ้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรมมี
การใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็ นต้น ในด้านการบริ หารวิชาการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยึดแนว
ทางการบริ หารวิชาการตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนกระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครู และการส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา ในส่ วนของการบริ หารงบประมาณ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้จดั สรร
งบประมาณให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาในสั ง กัด โดยแหล่ ง ที่ ม าของ
งบประมาณเพื่อการศึกษาได้จาก 1) เงินรายได้ของเทศบาลและเมืองพัทยา 2) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จากการวิจยั พบว่า เทศบาลที่มีโรงเรี ยนในสังกัดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
มากกว่า ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาล ซึ่ งในการจัดสรรงบประมาณดําเนิ นการโดย
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีการระดมและควบคุมการใช้ทรัพยากรจากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณ ได้แก่ การขอสนับสนุนจากบริ ษทั เอกชนการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อ
การศึกษา เป็ นต้น สําหรับการบริ หารทัว่ ไป พบว่า เทศบาลส่ วนใหญ่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ให้
จัดการศึกษาทุกระบบให้ประชาชนอย่างทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเทศบาลส่ วน
ใหญ่ มี ก ารจัด แผนพัฒ นาการศึ ก ษา
โดยผูร้ ่ ว มวางแผนการศึ ก ษาเป็ นผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
คณะเทศมนตรี ครู และผูป้ กครองในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยงั ได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุน
จากกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข องค์กรชุมชน เป็ นต้น
6.3 สภาพการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ ที่จะจัดการศึกษาระดับใด
ระดับหนึ่ งหรื อทุกระดับ จัดการฝึ กอบรม และการฝึ กอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐนั้น ในปั จจุบนั สภาพการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในเชิ ง ปริ ม าน ปั จ จุ บ ัน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) แบ่งการปกครองออกเป็ น 4 รู ปแบบ ได้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) และการปกครองรู ปแบบพิเศษ
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่ งในปี 2551 มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ
รวมจํานวนทั้งสิ้ น 7,853 แห่ง ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จํานวน รู ปแบบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
76 แห่ ง
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
5,509 แห่ ง
องค์ การบริหารส่ วนตําบล
1 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
1 แห่ ง
เมืองพัทยา
รวม
7,853 แห่ ง
ทีม่ า : ส่ วนวิจยั และพัฒนาระบบ รู ปแบบและโครงสร้าง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ในปั จจุบนั พบว่ามีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 7,853 แห่ ง ประกอบด้วย องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) 5,509 แห่ ง เทศบาล 2,266
แห่ ง กรุ งเทพมหานคร 1 แห่ ง และเมืองพัทยา 1 แห่ ง โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 333 แห่ ง
หรื อประมาณร้อยละ 3.7 ที่จดั การศึกษาในระบบ (ที่มีโรงเรี ยนในสังกัด) ส่ วนใหญ่เปิ ดสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้ น 1,481 แห่ ง (องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น, 2555)
(2) การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ในปี 2555
(3) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้มีการดําเนิ นงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
3.1) การส่ งเสริมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรการ
ศึกษาชาติ และได้มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษา
และดําเนิ นการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ดังกล่าว ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินคุณภาพภายใน
จํานวน 24 มาตรฐาน ดังนี้
ด้ านปัจจัย
มาตรฐานที่ 1 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวุฒิ /ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมัน่ พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจาํ นวนผูเ้ รี ยนและอายุตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ด้ านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็ นระบบและครบวงจร
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบัน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการบริ หารการศึกษา
ด้ านผลผลิต
มาตรฐานที่ 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที่ 17 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองคิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ 18 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ ที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 19 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุ ขภาพและสุ ขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคมและปฏิบตั ิตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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มาตรฐานที่ 23 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง
และชุมชน
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผูป้ กครองและชุมชน
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
6.4 การส่ งเสริ ม /ความร่ วมมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นมีการดําเนินการจัดการศึกษาร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ ม/
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น 1) การดําเนิ นงานและการ
จัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและ แหล่งการเรี ยนรู ้
อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ 2) การให้ความรู ้และการฝึ กอบรมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งการฝึ ก
อาชีพ ระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม การจัดอบรมและ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้ทวั่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นชีวิตประจําวัน และการพัฒนาชีวิตด้านต่าง ๆ
เช่น สุ ขอนามัย ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
3) การมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการศึกษาของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุ น
งบประมาณและทรัพย์สินโดยระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา อุดหนุนงบประมาณ บริ จาคทรัพย์สิน
และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา ด้านวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
การสอน การระดมทรัพยากรบุคคลหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน โดย
นําประสบการณ์ความรอบรู ้ ความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งยังมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา กรรมการอื่น ๆ รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา กําหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษาการวางแผน และติดตามประเมินผล 4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหลายแห่ งได้
ร่ วมมือกันจัดการศึกษาทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่างองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น เช่น อบจ.เชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายได้จดั ทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ความร่ วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นร่ วมกัน เทศบาล
นครลําปางมีความร่ วมมือกับเทศบาลอื่น ๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนื อในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาร่ วมกัน และช่วยเหลือกันในด้านวิชาการเทศบาลนครราชสี มา อบจ.และสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดนครราชสี มาจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลนครราชสี มาโดย
เทศบาลจัด สถานศึ ก ษาที่ มี ห ลัก สู ต รมุ่ ง เน้น การพัฒ นาทัก ษะด้า นกี ฬ า ส่ ว นสถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาจะรองรับนักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนกีฬาเข้าศึกษาต่อ สําหรับ อบจ.
จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและเปิ ดกรอบอัตรากําลังด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ
นักศึกษาที่จบจากโปรแกรมการศึกษาสถาบันที่ร่วมเป็ นภาคี 5) ความร่ วมมือด้านการศึกษารู ปแบบ
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สหกิจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกรุ งเทพมหานครซึ่ งมีการ
ลงนามความร่ วมมือในบันทึกข้อตกลงร่ วมกันด้วย
6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คณะอนุ กรรมสภาการศึกษาด้านการกระจายอํานาจทางการศึกษา พบว่า องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา (สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น, 2555) พอสรุ ปได้ดงั นี้
(1) ปัญหาอุปสรรคด้ านการบริหารทัว่ ไป
1) นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ขาด
ความชัดเจนและขาดความต่อเนื่ อง มักมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และ
ผูบ้ ริ หาร ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นส่ วนใหญ่ยงั ไม่
เห็นความสําคัญของการศึกษา และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ดา้ นการศึกษาเท่าที่ควร
2) โครงสร้างการบริ หารการศึกษาของ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บางแห่ ง
ยังไม่ได้จดั โครงสร้างรองรับงานด้านการศึกษา ในขณะที่บางแห่ งมีการจัดโครงสร้างรองรับแล้ว
แต่ยงั ไม่มีบุคลากรตามโครงสร้าง
3) ขาดระบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาที่ ท ัน สมัย และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
วางแผนและการบริ หารจัดการศึกษา
4) ขาดความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดรับผิดชอบ
โดยตรง
5) กฎระเบียบไม่เอื้อและเป็ นอุปสรรคต่อการจัดและส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2) ปัญหาอุปสรรคด้ านงบประมาณ
1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอล่าช้า มีข้ นั ตอนมาก และขาด
ความคล่องตัว เนื่องจากมีขอ้ จํากัดในกฎระเบียบการเบิกจ่าย และการเงินการคลัง
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยังมีทรัพยากรไม่ทดั เทียมกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั มี
ทรัพยากรจํากัด และขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้เพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
6.6 การจัดการศึกษาขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีเป็ นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่หลักในการบริ หาร
และพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรีได้มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาและบริ หารองค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
กลยุทธ์ในการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
, 2555)
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(1) แนวทางการพัฒนาและบริหารองค์ กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการพัฒนา
วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรหลักในการประสานความร่ วมมือภาคีทุกภาคส่ วน สู่ การเป็ นเมืองท่องเที่ยว
ครบวงจร ที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมแบบ
บูรณาการโดยท้องถิ่น เป็ นกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจ
1. เสริ มสร้างและปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน
2. ส่ งเสริ มอาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
3. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา การให้บริ การการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
4. เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
5. สนับสนุ นช่ วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน การป้ องกัน
แก้ปัญหาสังคมยาเสพติดและโรคเอดส์
6. เสริ มสร้างความร่ วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และการจัดระบบบําบัด
นํ้าเสี ยในชุมชน
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งช่องทางในการขยายตัวทางการค้า การท่องเที่ยว
และกีฬา
กลยุทธ์ ในการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีการขยายตัวอย่างเพียงพอต่อการสร้างงานและ
สร้ างรายได้ รวมทั้งเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและเครื อข่ายชุ มชนให้เกิ ดการเชื่ อมโยง
พัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืน สามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย สามารถสร้างคนให้เป็ นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริ ยธรรม และมีระเบียบวินยั
3. เพื่อเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตของคนทุ กคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แ ข็งแรง มี
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบคุม้ ครองความมัน่ คงทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีให้กา้ วหน้า ทันสมัย เหมาะสมกับ
ภาวการณ์ในปัจจุบนั
5. เพื่อให้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อให้คนและธรรมชาติอยูด่ ว้ ยกันอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
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6. เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทําและร่ วมกันรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์กรเป็ นบุคลากรยุคใหม่สามารถนําพาองค์กรไปสู่ องค์กรยุคใหม่และสามารถบริ หาร
จัดการองค์กรด้วยระบบการบริ หารสมัยใหม่ได้เป็ นอย่างดี
(2) นโยบาย การพัฒนาด้ านสั งคม และการศึกษาขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จากการกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี (2555) ดังที่กล่าว
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรียงั ได้มีการประกาศนโยบาย การพัฒนาด้านสังคม และการศึกษา
ไว้ว่า การก้าวเข้าสู่ สังคมแห่ งคุณภาพ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างให้เกิดความเสมอภาค
ในสังคม เกิดความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ อง ได้รับการ
จรรโลงและหล่ อ หลอมจิ ต ใจด้ว ยศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม ได้รับ การส่ ง เสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพ
การเข้าถึงบริ การสาธารณะ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกเป็ นธรรมและการได้รับ
สวัสดิ การสังคมที่ทวั่ ถึงเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ องค์การบริ หารจังหวัดชลบุรียงั ได้มีการประกาศ
เกี่ยวกับนโยบาย การพัฒนาด้านสังคม และการศึกษา ดังนี้
1. การส่ งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีทอ้ งถิ่น
2. ร่ ว มสื บ สานขนบธรรมเนี ย มและประเพณี พ้ื น บ้า น ส่ ง เสริ ม งานศิ ล ปวัฒ นธรรม
รักษาอารยธรรมและภูมิใจในถิ่นเกิด
3. เชิ ด ชู แ ละให้ค วามสํา คัญ กับ ตัว แทนและผูน้ ํา ทุ ก ศาสนา ศิ ล ปิ น ปราชญ์ช าวบ้า น
ทูตและตัวแทนวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การทํานุ บาํ รุ งศาสนา โบราณสถาน การจรรโลง
และหล่อหลอมจิตใจ ในทุกรู ปแบบ ทุกศาสนา
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการขยายโอกาสและวางรากฐานการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ สากล
6. ส่ งเสริ มสถานศึกษา หลักสู ตรการศึกษาสากล การเรี ยนรู ้ อาเซี ยน ด้วยสื่ อการสอน
ครู ผสู ้ อน เครื่ องมือและอุปกรณ์ มาตรฐาน ครบครัน
7. ต่อยอดเรี ยนฟรี 15 ปี สนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์ ลดภาระค่าใช้จ่ายลูกหลาน
8. สนับสนุนการเรี ยนการสอนเพื่อเติมเต็มหลักสู ตรพูดอ่านเขียน 2 ภาษา “เรี ยนที่ไหนก็
พูดได้ 2 ภาษา มาตรฐานเดียวกันทุกอําเภอ”
9. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมการเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา ทั้งในและนอก
ห้องเรี ยน ตามแนวทางการศึกษารู ปแบบใหม่
10. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการขยายช่องทางและโอกาสเข้าถึงการศึกษารู ปแบบใหม่
11. ส่ งเสริ มสร้ างสรรค์เวที การแสดงออกด้วยกิ จกรรม ศิ ลปะ ดนตรี กี ฬ า การแสดง
“จุดประกายสานฝัน เผยพรสวรรค์ เสริ มรายได้ สร้างอาชีพ” นําร่ องในโรงเรี ยนและสถาบัน ทัว่ ถึง
ทุกระดับการศึกษา
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(3) โรงเรียนในสั งกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี (2555) มีโรงเรี ยนในสังกัด ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรีตอ้ งมีหน้าที่ดูและและพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา จํานวน 11 โรงเรี ยน ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) โรงเรี ยนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เป็ นโรงเรี ยนที่องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีจดั ตั้งขึ้นเอง เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2) โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3) โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์ เป็ นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
4) โรงเรี ย นบ้า นเขาซกเบ็ญ จศิ ริ วิ ท ยาคาร เป็ นสถานศึ ก ษาขนาดกลาง เปิ ดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
5) โรงเรี ยนพลู ต าหลวงวิ ท ยา เป็ นสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ เปิ ดสอนในระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
6) โรงเรี ยนบ้านคลองมือไทรสว่างไสววิทยา เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิ ดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
7) โรงเรี ยนบ้านหนองใหญ่ เป็ นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
8) โรงเรี ยนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เป็ นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
9) โรงเรี ยนวัดยุคลราษฏร์ สามัคคี เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิ ดสอนในระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
10) โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา เป็ นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
11) โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยาคม เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จากการศึกษาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรีสงั กัดอยูส่ ามารถสรุ ปได้วา่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีจะต้องดําเนินงานการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และเป็ นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งการที่โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชลบุรีมีลกั ษณะกระจายอยูใ่ นพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายอําเภอของจังหวัดชลบุรี ซึ่ งองค์การ
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บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีรับสถานศึกษาที่พร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินรับถ่ายโอนเข้าไปใน
สังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ทําให้โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชลบุรี ต้องร่ วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับท้องถิ่นของตน ดังนั้นการ
นํารู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการบริ หารการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนใน
สัง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ชลบุ รี ย่อ มทํา ให้ส ถานศึ ก ษาเหล่ า นี้ สามารถพัฒ นาการจัด
การศึกษาให้ไปในแนวทางเดียวกันได้เป็ นอย่างดี

ตอนที่ 7 ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดชลบุรี
7.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของจังหวัดชลบุรี (กองการศึกษา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี, 2554)
ชลบุรี เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย ริ มฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย
ตามประวัติเป็ นเมืองเก่ า อยู่ในราวสมัยทวาราวดีหรื อสมัยขอมนั่นเอง เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอําเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอําเภอ
พนัสนิ คม และเมืองศรี พะโลในเขตอําเภอเมืองชลบุรี เมือง 3 เมืองนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
คือ เมืองพญาเร่ ติดต่อกับเมืองพระรถโดยคลองหลวง ปั จจุบนั คลองยังอยูแ่ ละเป็ นคลองสายที่สาํ คัญ
และยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี การทํานาในอําเภอพนัสนิคม และอําเภอพานทองอาศัยนํ้าจากคลอง
นี้ ซึ่ งมีแควหลายแคว แควใหญ่ที่สุด คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่ าแดง ไหลผ่านตลาดอมพนมและ
เมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรี พะโลทางถนน (ปั จจุบนั แนวถนนยังมีอยู่) จากการสันนิ ษฐานโดย
อาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบกันเมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้
น่ าจะเกิ ดขึ้นก่ อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือ เมืองพญาเร่ เกิ ดขึ้นก่อนจากนั้นเมืองพระรถเกิดขึ้น
และเมืองศรี พะโล เกิดขึ้นในระยะต่อมา ซึ่งอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามรวมกันเป็ นพื้นที่ของ
จังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั
7.2 การปกครองของจังหวัดชลบุรีแบ่ งออกเป็ น 11 อําเภอ ประกอบด้ วย
1. อําเภอเมืองชลบุรี
2. อําเภอบ้านบึง
3. อําเภอหนองใหญ่
4. อําเภอบางละมุง
5. อําเภอพานทอง
6. อําเภอพนัสนิคม
7. อําเภอศรี ราชา
8. อําเภอเกาะสี ชงั
9. อําเภอสัตหี บ
10.อําเภอบ่อทอง
11.อําเภอเกาะจันทร์
7.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีท้ งั ที่เป็ นภูเขาพื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติด
ชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย
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ภาพประกอบที่ 15 แผนที่จงั หวัดชลบุรี
7.4 ทีต่ ้งั อาณาเขต
จังหวัดชลบุรีต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกของประเทศไทย หรื อริ มฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทยประมาณเส้นรุ ้งที่ 12 องศา 30 ลิบดา-13 องศา 43 ลิบดาเหนื อ และเส้นแวงที่ 100 องศา
45 ลิบดา ถึง 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก มีระยะทางจากกรุ งเทพมหานครตามเส้นทางหลวง
แผ่นดิน บางนา–ตราด เป็ นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
กรุ งเทพฯ–ชลบุรี ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีพ้นื ที่ท้ งั
จังหวัด จํานวน 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็ นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทย
(พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรื อ 513,115 ตารางกิโลเมตร)
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7.5 ตราประจําจังหวัด ชลบุรี

ภาพประกอบที่ 16 ตราประจําจังหวัดชลบุรี
ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวชลบุรี ตลอด
ถึ งประชาชนทัว่ ไป ที่ เคยเดิ นทางไปมาแถบนั้น เชื่ อถื อว่า ศาลเจ้าแม่ สามมุ ข สามารถให้ความ
คุม้ ครองชาวชลบุรี และผูท้ ี่เคารพกราบไหว้ให้พน้ จากภยันตรายต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไป
ประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงเป็ นสถานที่สาํ คัญและเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด
ชลบุรี
7.6 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดชลบุรีมีลกั ษณะอากาศแบบมรสุ มเขตร้อนได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยง
ใต้ มี ผ ลทํ า ให้ ฝ นตกชุ ก ในช่ ว งเดื อ นสิ งหาคม–ตุ ล าคม และได้ รั บ มรสุ มจากลมมรสุ ม
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ งเป็ นช่ ว งฤดู ที่ อ ากาศหนาวหรื อ แห้ ง แล้ง ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน–
กุมภาพันธ์
7.7 ประชากรและเขตการปกครอง
จังหวัดชลบุรีมีประชากร จํานวน 1,284,588 คน แบ่งเป็ น เพศชาย จํานวน 629,817 คน และ
เพศหญิง จํานวน 654,771 คน มีครัวเรื อนทั้งสิ้ น 673,050 ครัวเรื อน ความหนาแน่ นของประชากร
โดยเฉลี่ย 295 คน ต่อตารางกิ โลเมตร การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเป็ น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687
หมู่บา้ น การปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ ง
เทศบาลตําบล 31 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 58 แห่ งและมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ ง
ได้แก่ เมืองพัทยา
7.8 ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดชลบุรี
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์มวลรวม 453,886 ล้านบาท แบ่งเป็ น ภาคเกษตร 16,240 ล้านบาท
(3.58%) และนอกภาคเกษตร 437,645 ล้านบาท (96.42%) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ
10.74 ประชากร มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จํานวน 388,174 บาท เป็ นลําดับที่ 5 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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7.9 การเกษตรกรรม
พื้นที่ทาํ การเกษตร รวม 1,214,663 ไร่ ร้อยละ 44.43 ของพื้นที่จงั หวัด ประกอบด้วย พื้นที่
เพาะปลูกข้าว 131,875 ไร่ พืชไร่ 529,532 ไร่ พืชผัก 15,421 ไร่ ไม้ผล ไม้ยนื ต้น 536,521 ไร่ และไม้
ดอก ไม้ประดับ 1,314 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่มีการเพาะปลูกกันมาก คือ พืชไร่ นา/ไม้ยืนต้น
ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง ข้าว ยางพารา และสับปะรด มีครัวเรื อนเกษตรกร รวม 35,527 ครัวเรื อน
ร้อยละ 5.43 ของครัวเรื อนทั้งจังหวัด
7.10 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ของจังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ รวม 36,094 ราย มีโคนม 3,874 ตัว
โคเนื้ อ 26,491 ตัว กระบือ 10,998 ตัว สุ กร 257,715 ตัว แพะ 2,911 ตัว แกะ 729 ตัว ไก่พ้ืนเมือง
436,413 ตัว ไก่เนื้ อ 13,832,791 ตัว ไก่ไข่ 6,623,403 ตัว เป็ ดเนื้อ 1,968,632 ตัว เป็ ดไข่ 588,733 ตัว
โรงฆ่าสัตว์ 186 แห่ ง สหกรณ์โคนม 1 แห่ง
7.11 การประมง
มีพ้ืนที่ทาํ การประมง 12,614 ไร่ การประกอบอาชีพประมง แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การ
ประมงทะเล ปริ มาณสัตว์น้ าํ ที่จบั ได้ 25,299 ตัน มูลค่ารวม 752.52 ล้านบาท การเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าจืด ปริ มาณสัตว์น้ าํ จืด 15,692 ตัน มูลค่ารวม 244.326 ล้านบาท และ การประมงชายฝั่ง ปริ มาณ
สัตว์น้ ํา 31,049.83 ตัน มูลค่ารวม 338.62 ล้านบาท รวมปริ มาณสัตว์น้ ําที่ จ บั ได้ท้ งั สิ้ น จํานวน
72,040.83 ตัน มูลค่ารวม 1,335.46 ล้านบาท
7.12 การทําเหมืองแร่
ในเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุรีมีการสํารวจพบแหล่งแร่ พลวงเหล็ก แบไรต์ แคลซต์ โดโลไมต์
เฟลด์สปาร์ แต่มีปริ มาณสํารองน้อย ไม่คุม้ ค่าต่อยกเว้นแร่ พลวง ที่มีการทําเหมืองอยูใ่ นท้องที่ตาํ บล
บ่ อทอง แต่ ก็มีปริ มาณสํารองน้อยเช่ น กัน ประกอบกับราคาแร่ ตกตํ่า ช่ วงเวลาที่ ผ่านมาจึ งไม่ มี
ผลผลิตแต่อย่างใด ปั จจุบนั เหมืองแร่ ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่ องมีเพียงแร่ เดียว ได้แก่ เหมืองแร่ หิน
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง โดยแยกเป็ น 2 ชนิ ด คือ แร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นปูนและแร่ หิน
อุตสาหกรรมชนิดหิ นแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตอนที่ 8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
8.1 งานวิจัยในประเทศ
สุ ดารัตน์ ภัทรดุลพิทกั ษ์ และคณะ (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้ บ้านโนนศึกษา ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริ บทชุมชนด้านการผลิตผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้ บ้าน
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โนนศึกษา ตําบลนาอุดมอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาการผลิต และการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้ 3) จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ ายย้อมสี
เปลือกไม้การ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
การผลิตผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้ เริ่ มตั้งแต่ ปี 2539 รวมกลุ่มโดยกลุ่มสตรี ที่ทาํ มาแต่เดิมเพื่อ
ใช้ในครัวเรื อนอยูแ่ ล้ว กลุ่มชาวบ้านได้เสนอโครงการไปยังจังหวัด ซึ่งขณะนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดได้
เป็ นจังหวัดนําร่ องในการผลิตผ้าโดยการร่ วมมือของจังหวัดและมูลนิ ธิมินไซเซ็นเตอร์ ประเทศ
ญี่ปุ่น มีการศึกษาดูงานจากขอนแก่นและมหาสารคาม จนได้เริ่ มผลิตผ้าจริ งจัง และสิ นค้าออกสู่
ตลาดในปี 2542
ผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้มีข้ นั ตอนการผลิตหลัก ๆ 3 ขั้นตอนได้แก่ การย้อม การทอ และ
การแปรรู ป โดยในขั้นตอนการย้อมเกี่ยวข้องกับ วัตถุดิบ เช่น เปลือกไม้ฝ้าย จุนสี เกลือ เป็ นต้น
วัสดุอุปกรณ์เช่น หม้อ กะละมัง ไม้ครกสาก เป็ นต้น เทคนิคการย้อม เช่น การเลือกสี เปลือกไม้ การ
ย้อม 3 ครั้ง การยกผ้าเพื่อให้อากาศเข้าผ้า การแช่โคลนตมเพื่อสร้างสี ใหม่ ขั้นตอนการทอเกี่ยวข้อง
กับ ฝ้ ายสี เปลือกไม้ เทคนิ คการทอ ลายในการการทอ การสลับลาย รู ปแบบการทอ เช่น ผ้าชิ้นเพื่อ
ใช้ในการแปรรู ป ผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เป็ นต้น ขั้นตอนการแปรรู ปเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ เช่น จักร
เย็บผ้า ด้าย เป็ นต้น รู ปแบบการแปรรู ป เช่น การตัดเย็บ การเลือกสี ผา้ เป็ นต้น เป็ นขั้นตอนใหม่ที่
กลุ่มชาวบ้านเพิ่งเริ่ มนําผ้ามาแปรรู ป ซึ่งแต่ก่อนทําถึงขั้นตอนการทอเท่านั้น ในปี 2544 มูลนิ ธิมิน
ไซ เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนการสอนโดยมีโครงการและงบประมาณให้
โรงเรี ยนนาแพงวิทยาคาร จัดทําหลักสู ตรการทอผ้าพื้นเมือง โดยให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เรี ยนในขั้นตอนการย้อมและการทอ ผูผ้ ลิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านการผลิตผ้าเป็ นวิทยากร โดย
มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งที่ผา่ นมา นักเรี ยนสามารถผลิตผ้าได้ประมาณ 2 ผืน
ต่อ 1 ภาคการศึกษา ในลักษณะผ้าชิ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการต่างๆที่ดูแลโดยมูลนิธิมิน
ไซเซ็นเตอร์กใ็ ช้หลักการของการจัดการความรู ้ (Knowledge management) เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็ น
ประเทศชั้นนําด้านนี้ แต่ก็ยงั คงเกิดปั ญหา เช่น ความต่อเนื่ องของการพัฒนาโครงการ การแก้ปัญหา
บางอย่างที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญให้มาดูแลและพัฒนาเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาฝี มือด้านสี การแปรรู ป
และการรักษาสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ กลุ่มชาวบ้านจะตระหนักในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งใช้เปลือกไม้เป็ น
วัตถุดิบหลักในการผลิต และมีการปลูกต้นไม้ทดแทนทุกครัวเรื อน รวมทั้งการรักษาแผลต้นไม้ซ่ ึ ง
เป็ นความเชื่อของกลุ่มชาวบ้าน แต่เนื่ องจากยังไม่มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ และการปลูกไม้
ทดแทนต้องใช้เวลานาน ทําให้ตน้ ไม้ไม่เพียงพอต่อการผลิตผ้าย้อมสี เปลือกไม้ จนต้องอาศัยเปลือก
ไม้จากแหล่งอื่น ๆ และมีผลกระทบต่อการผลิตผ้าย้อมสี เปลือกไม้ที่มีการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด
จากผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถนําความรู ้ไปส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู ้ผา้ ฝ้ ายย้อมสี
เปลือกไม้ของชุมชนให้คงอยูแ่ ละสามารถถ่ายทอดสู่ เยาวชนรุ่ นหลังหรื อผูท้ ี่สนใจได้ ในสื่ อรู ปแบบ
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E-learning ผ้าฝ้ ายย้อมสี เปลือกไม้ ที่ได้รวบรวมและจัดการความรู ้แล้วนําไปเผยแพร่ ให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่เสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา
ไพฑูรย์ ช่วงฉํ่า (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการจัดการความรู ้ในโรงพยาบาลพบว่า
องค์ประกอบที่มีผลต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ก็คือภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ที่จะต้องมีความมุ่งมัน่ และแสดงอิทธิพลในการที่จะนําการจัดการความรู ้มาใช้ใน
องค์การให้บรรลุผลสําเร็ จ โดยบุคลากรในองค์การต้องมีการสื่ อสารเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งจะทําให้เกิดความร่ วมมือในองค์กร รวมทั้ง ต้องมีการทํางานเป็ นทีมและมี
การสร้างเครื อข่ายทั้งภายใน ภายนอกองค์การในการแลกเปลี่ยนและการนําความรู ้ไปใช้อย่าง
เหมาะสม
ศิริสุภา เอมหยวก และคณะ (2548) ได้ทาํ การการวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการทอผ้าบ้านคลองเตย ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นการวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพใช้ก ระบวนการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยการสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ นทางการ
(สัมภาษณ์แบบเจาะลึก) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสนทนากลุ่ม มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริ บทการทอผ้าบ้านคลองเตยทั้งในอดีตและปั จจุบนั 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการการถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าบ้านคลองเตย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการความรู ้ เพื่อกระตุน้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านคลองเตย กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ คณะกรรมการและ
สมาชิ กกลุ่มสตรี ทอผ้าคลองเตย ผูน้ าํ ชุมชน ผูอ้ าวุโสของชุมชน เยาวชน บุตร หลาน คนหนุ่ มสาว
บ้านคลองเตย พื้นที่ วิจยั ได้แก่ กลุ่ มทอผ้าบ้านคลองเตย ตําบลบึ งกอก อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1) บริ บทการทอผ้าบ้านคลองเตยทั้งในอดีตและปั จจุบนั พบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มี
วิวฒั นาการมาตามลําดับแบ่งแยกเป็ น 4 ยุค คือ 1) ยุคแสวงหาเดินเท้าปั้ นข้าวเหนี ยว มีการอพยพทิ้ง
ถิ่นฐานที่จงั หวัดยโสธร เดินเท้ารอนแรมมาตั้งถิ่นฐานที่อาํ เภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 2) ยุคโหย
หาภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่เริ่ มทอผ้าใช้ในครัวเรื อนขยายออกสู่ ตลาดบางระกํา มีผนู ้ าํ ไปใช้และขยายผล
ต่อจนเกิ ดการทอเหลือเผื่อขาย 3) ยุคริ เริ่ มสานฝั นอันเป็ นช่ วงที่ก่อตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการ
เพื่อรวมพลังสื บทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็ นมรดกทางปั ญญาของภาคอีสาน และ 4) ยุคปั จจุบนั
ก้าวไกล เป็ นยุคที่มีการจัดตั้งกลุ่มโดยความช่ วยเหลือของทางราชการมอบอุปกรณ์ในการทอผ้า
และทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาชิก เกิดกลุ่มทอผ้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
วันทาผ้าขิต และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้าบ้านคลองเตย ปัจจุบนั ทั้ง 2 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจําหน่าย
อย่างแพร่ หลาย แต่ยงั มีปัญหาด้านการบริ หารการจัดการและปัญหาด้านการตลาด
2) กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าบ้านคลองเตยพบว่า ในอดี ต
บรรพบุรุษถ่านทอดด้วยการ “ทําให้ดู จับมือสอน” รวมทั้งใช้แรงผลักดันด้านค่านิยมความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของคนภาคอีสานที่ช้ ีให้เห็นว่าถ้าผูห้ ญิงทอผ้าไม่เป็ นจะหาสามีไม่ได้ ทําให้พ่อแม่อบั อาย
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ขายหน้า และถ้าไม่ทอก็ไม่ตอ้ งนุ่ งผ้า การทอผ้าจึงฝั นอยู่ในสายเลือดของชาวอี สานทุกคน ส่ วน
กระบวนการถ่ายทอดในปั จจุบนั ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน รวมทั้งภาค
ประชาชนที่รวมกลุ่มกันทอผ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ในอําเภอบางระกํา ต่างอําเภอและต่างจังหวัด โดย
ประธานกลุ่มและผูอ้ าวุโสที่มีความรู ้ความสามารถเรื่ องการทอผ้าไปถ่ายทอดความรู ้ให้แก่สมาชิก
กลุ่มแม่บา้ นที่ตอ้ งการจะเพิ่มพูนทักษะด้านการทอ และสร้างสรรค์ลวดลายผ้ารวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู ้ให้แก่เด็กนักเรี ยน ตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ในเวลาเรี ยนปกติ และเวลาว่างตอนปิ ดภาคเรี ยน
3) แนวทางในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านคลองเตย ปรากฏผล ดังนี้
3.1) สมาชิ กกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้าบ้านคลองเตย และกลุ่มวันทาผ้าขิต มี
ความเห็นตรงกันว่า ควรจัดการความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาการทอผ้าดั้งเดิมที่เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมเส้นด้าย
กระบวนการทอ และลวดลายผ้าโบราณกับการจัดหารความรู ้ดา้ นการทอผ้าสมัยใหม่ที่ผนวกเรื่ อง
การบริ หารการจัดการ การตลาด การมีขอ้ มูลลูกค้า และการข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ชียวชาญด้านต่าง ๆ ที่
จะช่ วยเพิ่มมูลค่าการผลิตและส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และความมีกิจกรรมเพิ่มพูน
ทักษะความรู ้ให้ทนั โลก
3.2) ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอ แนวทางที่เป็ นไปได้คือ
ตัวอย่างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในองค์กรในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และกําหนดกิจกรรมรู ปแบบ
ต่าง ๆ ที่สิงเสริ มการสร้างความรู ้ และส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยนําข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์เป็ นสารสนเทศ และอาศัยเทคโนโลยีดา้ นข้อมูล ด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องช่วย
เพิ่มพลังในการจัดการความรู ้
ทิพรัตน์ อติวฒั นชัย (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู ้ในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปั จจุบนั การจัดการ
ความรู ้ในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาได้แก่
บุคลากรสายผูส้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการ
ความรู ้ดา้ นการเรี ยนรู ้ องค์กรมีสถานที่ เครื่ องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการ
เรี ยนรู ้มากที่สุด รองลงมาบุคลากรได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีส่วนร่ วมและมีอิสระในการทางาน
และน้อยที่สุดมีแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โดยยังไม่มีนโยบายเชื่อมโยงในการจัดการความรู ้
สภาพการจัดการความรู ้ดา้ นการรวบรวมความรู ้ พบว่ามีการจัดทาเอกสารสรุ ป คู่มือการปฏิบตั ิงาน
รายงาน สรุ ปผลการดาเนิ นงานมีมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ การสรุ ปความรู ้อนั เกิดจากการร่ วม
อบรม สัมมนา เสวนา ยังไม่มีการจัดทาเป็ นเนื้อหาเอกสารหรื อรายงานหรื อคู่มือ สภาพการจัดการ
ความรู ้ในด้านการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ มาใช้ช่วยให้
องค์กรสื่ อสารและเชื่อมโยงทั้งในกับนอกองค์กรมากที่สุด และพบว่ายังไม่มีระบบ e-Library หรื อ
เว็บไซต์เพื่อใช้ในการสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ สภาพการ
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จัดการความรู ้ในด้านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ พบว่าเทคโนโลยีช่วยให้บุคลากรใช้ประโยชน์
สื่ อสาร เชื่อมโยงข้อมูลในองค์กรมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ การประชุมหารื อแลกเปลี่ยนความรู ้ที่
ได้จากการอบรม เรี ยนรู ้ เพื่อถ่ายทอดความรู ้
จิราพร ชายสวัสดิ์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่นเขต 1. การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อกระบวนการจัดการความรู ้ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1. จังหวัด
ขอนแก่น ประชากรประกอบด้วยศึกษานิ เทศก์ จํานวน 29 คนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มี
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 74 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจัดการความรู ้ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเรี ยนรู ้และด้านการค้นหา
ความรู ้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ “มาก” ส่ วนด้านการเข้าถึงความรู ้ ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ และ
ด้านการแบ่งบันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
วสันต์ ลาจันทึก (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4. การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การ
จัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประสบผลสําเร็ จตามการรับรู ้ของครู และผูบ้ ริ หารกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนใน 140 สถานศึกษา จํานวน 280 คน ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการความรู ้ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ “มาก” ตามทัศนะของครู และผูบ้ ริ หาร
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยคือ ภาวะผูน้ าํ ขององค์การ ความเชื่อค่านิ ยมวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรี ยน การสื่ อสารในโรงเรี ยน กระบวนการจัดการความรู ้ ส่ วนด้านที่มีการ
ปฏิบตั ิอนั ดับสุ ดท้ายคือ การวัดผลการจัดการความรู ้ และองค์ประกอบที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้
ประสบผลสําเร็ จ ในส่ วนของสถานศึกษาได้แก่ส่งเสริ มบุคลากรโดยสนับสนุ นงบประมาณ มี
นโยบายแผนงานชัดเจน ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั ด้านผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่
เรี ยนสร้างขวัญกําลังใจโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 เป็ นบุคคลที่รับผิดชอบสู ง ด้านครู ผสู ้ อนต้อง
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นําเข้าองค์ความรู ้ใหม่บรรยากาศเป็ นประชาธิ ปไตย ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องประสานสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและเข้าใจ
หลักของการจัดการความรู ้
ฉลองรัฐ อินทรี ย ์ (2550) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี การวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายสามประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู ้
ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และวิทยาเขต
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อุดรธานี 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และ
วิทยาเขตอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี ทําการวิจยั แบบผสานวิธีคือประยุกต์การวิจยั
แบบมีส่วนร่ วม การวิจยั และพัฒนา การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้
1) ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดําเนิ น
กิจกรรมที่เป็ นการจัดการความรู ้บางองค์ประกอบ แต่ยงั ไม่เป็ นระบบและไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน
2) รู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่พฒั นาประกอบด้วย 3 ลําดับขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 เป็ นขั้นเตรี ยมผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ
ขอความร่ วมมือ การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการจัดการความรู ้ และศึกษาบริ บทสภาพ
การจัดการความรู ้ก่อนการพัฒนารู ปแบบ
ขั้นที่ 2 คือ ขั้นจัดทําแผนปฏิบตั ิการ กําหนดวิสัยทัศน์ต้ งั กรรมการ พัฒนาศักยภาพของทีม
แบ่งกลุ่มจัดการความรู ้ และจัดตั้งศูนย์จดั การความรู ้ และลําดับขั้นที่ 3 คือ ขั้นปฏิบตั ิการจัดการ
ความรู ้ สร้างและเชื่อมโยงเครื อข่ายความรู ้
3) จากการนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ที่พฒั นา ไปทดลองใช้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ท้ งั
สองแห่ ง เป็ นเวลา 8 เดือน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู ้ กรรมการที่ปรึ กษาและกลุ่มจัดการ
ความรู ้ 7 กลุ่ม ดําเนิ นการจัดการความรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยการจําแนก
ความรู ้ การสร้างความรู ้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ การนําความรู ้ไปใช้การเผยแพร่ ความรู ้
การสร้างเครื อข่ายความรู ้ และการประเมินผลความรู ้ ได้ผลดังนี้
มีศูนย์จดั การความรู ้ สําหรับรอผลงานจากกลุ่มจัดการความรู ้ท้ งั 7 กลุ่ม ได้องค์ความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานจํานวนทั้งหมด 285 เรื่ อง ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการความรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีการประเมินความสําเร็ จในการจัดการความรู ้โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และรู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสมในระดับมาก
4) ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี
ได้แก่ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารทุกระดับ ศูนย์จดั การความรู ้ วัฒนธรรมในการจัดการความรู ้ของ
ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ และยุทธศาสตร์ ในการจัดการความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ ี่ทาํ งานโดยใช้
ความรู ้ที่ผา่ นการฝึ กอย่างดี ความไว้วางใจ พลังร่ วมและการมีส่วนร่ วม และยึดหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ได้แก่การศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ คํานึ งถึง
วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่ วม ความซื่อสัตย์สุจริ ต จริ งใจต่อกันและรู ้รักสามัคคี
ฉลาด จันทรสมบัติ (2550) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้องค์การชุมชน
การวิจยั ครั้ง นี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ควบคู่กบั การ
พัฒนากลุ่มองค์การชุมชน 2) พัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้องค์การชุมชนควบคู่
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กับแผนพัฒนากลุ่มองค์การชุมชน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการดําเนิ นการจัดการความรู ้องค์การ
ชุมชน 4) ศึกษาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้องค์การชุมชนผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) ได้แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ควบคู่กบั การพัฒนากลุ่ม แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ
คือ 1) การเตรี ยมชุมชน 2) การสร้างแรงจูงใจ จิตสํานึก ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและสร้างวิสัยทัศน์
3) การจัดทําแผน/พัฒนาศักยภาพทีม 4) นําแผนไปปฏิบตั ิและพัฒนางาน และ 5) ประเมินสรุ ปผล
2) ผลการพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้องค์การชุมชน พบว่า
2.1) รู ปแบบการจัดการความรู ้องค์การชุมชนที่พฒั นาประกอบด้วย 18 กิจกรรม
หลักคือ 1) ทําความเข้าใจกับผูน้ าํ ชุมชน 2) สร้างทีมและแกนนํา 3) ศึกษาบริ บทชุมชน กลุ่มองค์การ
ชุมชนและสภาพการจัดการความรู ้ 4) สร้างแรงจูงใจและจิตสํานึ กในการทํางานร่ วมกัน 5) สร้าง
วิสัยทัศน์การจัดการความรู ้ 6) สร้างความเข้าใจกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู ้ 7) จัดทําแผน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู ้และแผนความรู ้ 8) พัฒนาความรู ้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล 9) สร้างตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกลุ่ม 10) ส่ งเสริ มแสวงหาความรู ้และศึกษาดูงานการ
จัดการความรู ้ที่ดีเด่น 11) ทําการสรุ ปทบทวนแผนกิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู ้ของกลุ่ม
12) ดําเนินการนําร่ องใช้กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู ้ 13) การสรุ ปบทเรี ยน สะท้อนผล
และทบทวนแผนการจัดการความรู ้ระดับกลุ่ม หมู่บา้ น 14) ดําเนิ นการยกระดับองค์ความรู ้และ
จัดการความรู ้ในประเด็นอื่นจนเกิดองค์ความรู ้ที่ชดั แจ้ง 6 ด้าน คือ การสร้าง การจําแนก การจัดเก็บ
การนําความรู ้ไปใช้ การแบ่งปั น แลกเปลี่ยน และการประเมินผล 15) ประเมินกระบวนการจัดการ
ความรู ้ 16) จัดตั้งศูนย์จดั การความรู ้องค์การชุมชนระดับหมู่บา้ นและเผยแพร่ ผลงานในเว็บไซต์ 17)
การเสริ มแรงทางบวกให้รางวัล เผยแพร่ ผลงานเว็บไซต์ และ 18) อภิปรายสรุ ปผลการจัดการความรู ้
2.2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้องค์การชุมชน พบว่า 1) เกิด
บุคคลเรี ยนรู ้ได้แก่ ผูร้ ่ วมวิจยั คือ ผูอ้ าํ นวยความสะดวก ผูป้ ฏิบตั ิงานกลุ่ม ผูจ้ ดบันทึกและผู ้
ประสานงาน 2) การจัดการความรู ้ ที่มาของความรู ้ได้จากปั ญหา การตั้งคําถามการแก้ปัญหาด้วย
การปฏิบตั ิจริ งจนเกิดองค์ความรู ้ที่เหมาะสม 3) กระบวนการเรี ยนรู ้ ต้องมีที่มาของการสร้างความรู ้
การจําแนกการจัดเก็บ การนําไปใช้ การแลกเปลี่ยน และการประเมินผล 4) ความรู ้ที่ผา่ นการสกัดขุม
ความรู ้ ของบุ คคลที่ ฝังอยู่ในตัวเองมาผสมผสานกับความรู ้ ที่อยู่ภายนอกเกิ ดความเหมาะสมกับ
บริ บทมีการปรับปรุ งพัฒนางานให้ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่ ได้แก่ 1) การบริ หารจัดการ 2) ด้านเทคนิ คการ
ผลิต 5) มีศูนย์จดั การความรู ้ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้กลุ่มได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั ภายในและ
ภายนอกชุมชน มีการใช้เว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต 6) มีชุดความรู ้และชิ้นงานกลุ่ม
2.3) ปั จ จัย แห่ ง ความสํ า เร็ จ ของรู ปแบบการจัด การความรู ้ อ งค์ ก ารชุ ม ชน
ประกอบด้วย 1) บุคคลมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ 2) การใช้ภาวะผูน้ าํ ของผูศ้ ึกษาและ
ผูร้ ่ วมวิจยั 3) ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามบทบาททีมผูร้ ่ วมวิจยั 4) การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วม
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วิจยั ได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มแรก 5) บรรยากาศในการทํางานแบบมีส่วนร่ วม 6) กระบวนการเรี ยนรู ้
ควบคู่ดว้ ยวิธีปฏิบตั ิ และ 7) มีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์จดั การความรู ้ขององค์การชุมชน
อนงค์ ปั นทะโชติ และคณะ (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการความรู ้
ในปั จจุบนั และเพื่อศึกษาปั ญหา และแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะวิจยั ได้เก็บข้อมูลจากประชากร คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวนรวมทั้งสิ้ น 215 คน ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนําเสนอ
โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริ หารจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ บุคลากรของ
โรงเรี ยนประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมหรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการความรู ้ในแต่ละ
ด้าน 5 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการได้มาซึ่ งความรู ้
ด้านการใช้ความรู ้ ด้านการถ่ายทอดและแบ่งปั นความรู ้ ด้านการกําหนดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และด้านการ
สร้างความรู ้ ตามลําดับ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ การมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด
ของตนเองอย่างมีเหตุผล การนําความรู ้ที่ได้จากการเข้าร่ วมประชุ มมาประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน
การยินดี สนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานให้พฒ
ั นาความรู ้ ในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งการแสวงหาความรู ้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม
บุคลากรส่ วนใหญ่เห็นว่า การสร้างสรรค์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อรู ปแบบการบริ หารงานของ
ตนเองอยูใ่ นระดับมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง นอกจากนั้นบุคลากร ยังควรเรี ยนรู ้เพิ่มเติมในเรื่ อง
การจัดการความรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น ในการ
ดําเนินงานของโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่เห็นว่าโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดาํ เนิ นการเพื่อ
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนในทุกด้านอยูใ่ นระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการ
สร้างความรู ้อย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากร การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวิชาการ และการเผยแพร่ ผลงาน
โรงเรี ยน การสนับสนุนครู เพิ่มพูนความรู ้ และทักษะทางวิชาการด้วยการอบรมสัมมนา จัดเอกสาร
ทางวิชาการให้ศึกษาค้นคว้าแต่จดั ให้นอ้ ย ได้แก่ สื่ อมัลติมิเดียที่ให้ความรู ้ทางการจัดการความรู ้
และการสร้างเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต นอกจากนั้นยังพบว่าโรงเรี ยนนิ เทศ กํากับ ติดตามให้บุคลากร
ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นโรงเรี ยนมาพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และการให้บุคลากรใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับจากการนิเทศมาปรับปรุ งงานอยูใ่ นระดับมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง
2. ปั ญหาในการบริ หารจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าทั้ง
5 ด้านมีปัญหาในระดับน้อย รายการที่เป็ นปั ญหาน้อยแต่เกือบถึงระดับปากลาง ได้แก่ การที่
โรงเรี ยนขาดบุคลากรที่มีทกั ษะ และความสามารถในการนวัตกรรมใหม่ ๆ
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3. แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครเชี ยงใหม่
โรงเรี ยนควรจัดให้มีการฝึ กอบรมโดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู ้ ให้คาํ แนะนํา และ
คําปรึ กษา และให้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดมุมส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
ให้ครู ได้ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นควรมีการสนับสนุ น
งบประมาณ ทรัพยากร และสิ่ งอํานวยความสะดวกรวมทั้งให้ขวัญกําลังใจแก่บุคลากรด้วย
ปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ของ
สถานศึกษา การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ในสถานศึกษา
2) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1)
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดองค์ประกอบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาโดยผลการสังเคราะห์
ได้จาํ นวน 10 องค์ประกอบ 140 ตัวแปร (2) ทดลองใช้องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ที่
สังเคราะห์ได้กบั กลุ่มโรงเรี ยนนําร่ องจํานวน 9 โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนมัธยม 3 โรงเรี ยน โรงเรี ยน
ขยายโอกาส 3 โรงเรี ยนและโรงเรี ยนประถมศึกษา 3 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูบ้ ริ หารและครู จาํ นวน
174 คน และ (3) สร้างและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อถามผลการใช้องค์ประกอบการจัดการความรู ้ของ
โรงเรี ยนนําร่ อง (4) วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู ้เพื่อสร้างเป็ นรู ปแบบการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษาโดยใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์โดยครั้งแรกใช้ Exploratory Factor
Analysis โดยวิธีสกัดปั จจัย(Principal Component Analysis :PCA) ครั้งที่สอง วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis : CFA)ได้จาํ นวน 9 องค์ประกอบ ครั้งที่สาม
ตรวจสอบองค์ประกอบโดยอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ (connoisseurship) เพื่อตรวจสอบ
รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาประกอบด้วย
9 องค์ประกอบ คือ (1) การเตรี ยมการตามกระบวนการจัดการความรู ้ (2) การนิ เทศติดตามผล (3)
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู ้ (4) การจัดเก็บความรู ้ (5) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม
ในการทํางานของบุคลากร (6) การวางแผน (7) การติดต่อสื่ อสาร (8) การสร้างความรู ้ (9) การยก
ย่องชมเชยและการให้รางวัล และ 2) รู ปแบบการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา มีความถูกต้อง
เหมาะสมและเป็ นไปได้ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎี ของ
การวิจยั
ธงชัย พาบุ (2552) ศึกษาเรื่ อง การจัดการความรู ้ธุรกิจสุ ดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ ง ผลิตภัณฑ์ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ของธุรกิจสุ ดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่
ประสบผลสําเร็ จ 2) วิเคราะห์ปัจจัยในการจัดการความรู ้ที่ส่งผลให้สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประสบผลสําเร็ จและ 3) สังเคราะห์และนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ของธุรกิจสุ ดยอดหนึ่ ง
ตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสําเร็ จ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ
การจัดการความรู ้ของธุ รกิจสุ ดยอดหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสําเร็ จ ในกระบวนการ
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จัดการธุรกิจ เป็ นการรวมกลุ่มของสมาชิ กที่มีเป้ าหมายเดียวกันมีความต้องการเหมือนกัน มิได้
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ หวัง ผลกํา ไรเหมื อ นการจัด การธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ แ ต่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ของชุ ม ชน
สร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้วฒั นธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน ผสานกับความรู ้ทาง
วิชาการสมัยใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
การจัดการความรู ้ในกระบวนการจัดการธุ รกิจ จึงไม่ได้ยึดหลักการแบบเดียวกับการจัดองค์การ
ธุรกิจสมัยใหม่ การจัดการความรู ้ของธุรกิจสุ ดยอดหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ไม่ได้ดาํ เนิ นการอย่าง
ชัดเจนในทุกขั้นตอน เมื่อวิเคราะห์การจัดการความรู ้ ในกระบวนธุ รกิจตามกรอบการวิจยั แล้ว
สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการความรู ้ในกระบวนธุรกิจแต่ละขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ทุกขั้นตอนมี
การดําเนิ นงานคล้ายกัน แต่ละกระบวนการมีการดําเนิ นงานแบบไม่เป็ นเส้นตรง ไม่มีรูปแบบ ไม่มี
ลําดับขั้นตอน เนื่องจากความรู ้ส่วนใหญ่เป็ นความรู ้ที่เป็ นความรู ้โดยนัย (Tacit Knowledge) ที่ฝังอยู่
ในตัวคนเป็ นทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสม เรี ยนรู ้มาจากคนในครอบครัวและเครื อญาติ การถ่าย
โอนความรู ้ที่เป็ นทักษะไปสู่ ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) จึงมีอยูน่ อ้ ย ส่ วนมากจะเป็ น
การทําซํ้า (Reproduction) ฉะนั้นขั้นตอนการจัดการความรู ้อาจจะก้าวกระโดด และสามารถสรุ ป
จัดกลุ่มการจัดการความรู ้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) การกําหนดความรู ้ การสร้างความรู ้ และการจัดการ
ความรู ้ ในกระบวนการนี้ ความรู ้มาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน อาศัย
กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่ วม ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
กระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ส่วนมากเป็ น การเล่าเรื่ อง การบอกต่อ สาธิ ต และฝึ กปฏิบตั ิ และ
ความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนมาให้ความรู ้เพิ่มเติม 2) การจัดเก็บความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ และการใช้ความรู ้
ในกระบวนการนี้ ความรู ้ที่จดั เก็บจะเป็ นความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชนเป็ น
ทักษะที่ถูกถ่ายทอดสั่งสมมาจากครอบครัวและเครื อญาติ ฝังลึกในตัวคน การจัดเก็บในรู ปของ
ความรู ้ชดั แจ้งจึงมีนอ้ ย ส่ วนความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่มีการจัดเก็บความรู ้ที่ชดั แจ้ง เช่นเอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวิจยั ของบุคคลภายนอก เอกสารมาตรฐาน และ
เอกสารเผยแพร่ มี การเผยแพร่ ความรู ้ โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการมีส่วนร่ วม ด้วยการเล่าเรื่ อง บอกต่อ สนทนา ประชุมชี้แจง การฝึ กอบรม การสาธิต
การติดประกาศ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อในท้องถิ่น และการใช้ความรู ้ในกระบวนการธุรกิจ
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาดและการกระจายสิ นค้าด้วยการเล่าเรื่ อง บอกต่อ
ฝึ กอบรม สาธิ ต ทดลองปฏิบตั ิ การศึกษาดูงาน การร่ วมแสดงสิ นค้าและจัดจําหน่าย และ 3) การ
วัดผลการจัดการความรู ้ ดําเนิ นการในทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจของลูกค้า การสั่งซื้อซํ้า ตรวจสอบจากบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีลูกค้า บัญชีการสั่ง
ซื้อ สมุดบันทึกและรายงานการประชุม 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ธุรกิจ
สุ ดยอดหนึ่ งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ปั จจัยหลัก 4 ประการ คือ (1) ภาวะผูน้ าํ ผูน้ าํ มี
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วิสยั ทัศน์ มีความรู ้ความสามารถ สมาชิกเชื่อถือศรัทธา ให้ความเคารพเชื่อฟัง สามารถบริ หารจัดการ
และนํากลุ่มให้ประสบความสําเร็ จ (2) คน กลุ่มมีสมาชิกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความต้องการ
เหมือนกัน มีความรักสามัคคี มีความมุ่งมัน่ เป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวในการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและ
พัฒนาความรู ้สมัยใหม่ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพและรายได้อย่างยัง่ ยืน (3) วัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างความภาคภูมิใจให้สมาชิก
มีความเชื่อและศรัทธาผูน้ าํ มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมภูมิ
ปั ญญาและวิถีชีวิตให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า และ (4) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
เป็ นสิ นค้าที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า และ 2) ปั จจัยรอง ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์
กับลูกค้าเป็ นการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
กลับมาซื้อสิ นค้าอีก การจัดการประสบการณ์ลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของ
สิ นค้าและบริ การ ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้จากลูกค้าแล้วไปสู่ การพัฒนาการผลิต และการตลาด
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้ง
อินเทอร์ เน็ต การสร้ างเว็บไซด์ การดําเนิ นงานระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ การตลาดและการกระจายสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น
กมลวรรณ วรรณธนัง (2553) ศึกษาเรื่ อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู ้สู่ ชุมชน
พึ่งตนเอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเอง โดยใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า การจัดการความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเองมีข้ นั ตอนที่สาํ คัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การสร้างความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การสร้างความรู ้ที่ได้มากจาการ
พัฒนาภายในกลุ่ม และการสร้างความรู ้ที่ได้รับมาจากภายนอกกลุ่ม ความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเองทั้ง
4 แห่ งส่ วนใหญ่เป็ นการสร้างความรู ้ที่ได้มาจากการพัฒนาภายในกลุ่ม ซึ่ งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก การค้นคว้าทดลองและการลองผิดลองถูก ส่ วนการ
สร้างความรู ้ที่ได้รับมาจากภายนอกกลุ่มก็มกั มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกัน การได้รับคําแนะนํา และการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 2) การจัดเก็บความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามีการจัดเก็บความรู ้ 2 ระบบที่ปรากฏ
ได้แก่ ระบบที่จดั เก็บไว้ในตัวคน และระบบที่จดั เก็บไว้นอกตัวคน ระบบที่จดั เก็บความรู ้ไว้ในตัว
คนมักมาจาการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ รวมทั้งการบอกเล่าหรื อการสอนจากบุคคลอื่น การจัดเก็บ
ความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเองส่ วนมากพบว่ามักเป็ นระบบที่จดั เก็บไว้ในตัวคน สําหรับระบบที่จดั เก็บ
ไว้นอกตัวคนเป็ นการถ่ายทอดออกมาจากตัวคนแล้วบันทึกไว้ในสื่ อบันทึกชนิ ดต่างๆ 3) การ
แบ่งปั นความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเอง แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งปั นความรู ้ของกลุ่ม
ให้แก่ สมาชิ ก การแบ่งปั นความรู ้จากภายนอกกลุ่มสู่ สมาชิ กและการแบ่งปั นความรู ้ของกลุ่มสู่
ภายนอกกลุ่ม อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนมักเลือกใช้วิธีการแบ่งปั นความรู ้โดยคํานึงถึงศักยภาพและ
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ความเหมาะสม จึงมีวิธีการแบ่งปั นความรู ้ที่หลากหลายที่พบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง การสร้างเครื อข่ายการสอน การถ่ายทอดประสบการณ์ การอบรม การเทศนา
และการใช้สื่อ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ของชุมชนพึ่งตนเอง มีหลายลักษณะ ได้แก่ การนํา
เรื่ องการรั กษาสิ่ งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กบั การความดี ของกลุ่มสัจจะสะสมทรั พย์บา้ นท่าพริ ก
การนําความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านมาประยุกต์กบั การอนุรักษ์ปาของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนศิลาแลง
การนําคําสอนเรื่ องบุญนิยมมาประยุกต์กบั การดําเนินงานของโรงปุ๋ ยธรรมชาติศรี ษะอโศก เป็ นต้น
ณรงค์ สมพงษ์ และคณะ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่ วมของชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา และอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในจังหวัดนครนายก (2) เพื่อสร้างคลังเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
อาชี พการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดนครนายก (3) เพื่อประเมินผลการใช้คลังความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาอาชีพการเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด้วยผูท้ ี่อยูใ่ นชุมชนต่าง ๆ ในเขต 4 อําเภอใน
จังหวัดนครนายก ได้แก่ผแู ้ ทนของหน่ วยงานที่ทาํ งานด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพ ประกอบไปด้วย เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจํานวน 7 คน
ผูแ้ ทนจากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ ร่ ว มในการศึ ก ษาและจัด ทํา ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น จัง หวัด นครนายก
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอนุบาลนครนายก จํานวน 19 คน ได้เข้ามีส่วนร่ วมในการ
จัดการความรู ้แบบมีส่วนร่ วมของชุมชนด้วย
จากผลการทดลองพบว่า นักเรี ยนที่ใช้คลังความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีดชั นี ประสิ ทธิ ผล
เท่ากับ 0.58 ใช้เวลาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 เรื่ อง เป็ นเวลา 3-4 ชัว่ โมง มีความพึงพอใจ
ต่อคลังความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเด็นที่สาํ คัญ ๆ คือ คลังความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความ
น่าสนใจ เมนูหลักเข้าใจง่าย สะดวกในการเข้าถึงสาระของภูมิปัญญา การอธิบายสาระความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเข้าใจง่าย วิดีทศั น์ที่นาํ เสนอทั้งภาพและเสี ยงมีความน่าสนใจ การลงทะเบียนเข้าใช้
ง่าย และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ผูใ้ ช้มีความรู ้สึกชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยคลังความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น เมื่อเปรี ยบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการจัดอันดับ 5 อันดับคือ ผูเ้ รี ยนชอบภูมิ
ปั ญญาเรื่ องการทอพรมเช็ดเท้ามากที่สุด รองลงมาคือ การปลูกใบดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
การทอเสื่ อกก เครื่ องดนตรี องั กะลุง การปลูกมะยงชิดมะปรางหวาน และ การทําไม้กวาดดอกหญ้า
ตามลาดับ ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาภูมิปัญญาแบบร่ วมมือในเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป และนํา
คลังความรู ้ไปใช้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
กนกพร ฉิ มพลี (2555) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่ องจักสาน: กรณี ศึกษาวิสาหกิ จชุ มชน จังหวัดนครราชสี มา การศึกษาครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสาน:
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กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา มีวิธีดาํ เนินการวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสารอ้างอิง
และการศึกษาภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้ าหมาย 4 กลุ่มได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาน
หมวกใบตาลบ้านคล้า อําเภอพิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา อําเภอจักราช
3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบึงมิตรภาพ อําเภอโนนสู ง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา อําเภอชุมพวง
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม ไม่ต่าํ กว่า 3 ครั้ง
การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 20 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งรู ปแบบการจัดสนทนา
กลุ่มเป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ กลุ่มละประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละ
4-9 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญรวมทั้งหมด 52 คน จากการศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสาน มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ ความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู ้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู ้
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสานเกี่ยวข้องกับ
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสื บต่อกันมา จน
กลายเป็ นองค์ความรู ้ประจําท้องถิ่นที่ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การ
ดําเนิ นชีวิตประจําวันให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิบตั ิสืบต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่สาํ คัญได้แก่ (1) การ
กําหนดความรู ้เกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ์ ผ่านการคิดและตัดสิ นใจร่ วมกันของสมาชิกกลุ่ม
จากนั้นจึงนําไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุมความรู ้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความรู ้เฉพาะของกลุ่ม และนําไปสู่ (3) การแลกเปลี่ยนความรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ภายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีความรู ้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็ นที่มา
ของ (4) การจัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล และ (5) การถ่ายทอดความรู ้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู ้ดงั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นวงจรที่เมื่ อ
ถ่ายทอดความรู ้แล้ว สามารถย้อนกลับไปกําหนดความรู ้ในรู ปแบบอื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่ อง และ 3)
เงื่อนไขที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่ องจักสานประสบความสําเร็ จ
มี 4 เงื่อนไขที่สาํ คัญ ได้แก่ (1) ความรู ้ดา้ นการจัดการความรู ้ (2) วัฒนธรรมองค์กร (3) ภาวะผูน้ าํ
และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่สาํ คัญของการวิจยั คือ “การพึ่งตนเอง” ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่ องจักสาน ซึ่ งจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสู่ การ
พึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุ มชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่สาํ คัญได้แก่ การมีผนู ้ าํ ที่
เข้มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ นชีวิต และการมีใจรักในด้าน
การจักสาน
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สรุ ป ได้ว่า
การจัด การความรู ้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ จ าํ เป็ นสํา หรั บ องค์ก รที่ ต ้อ งการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสู ง และต้องการพัฒนาการดําเนินงานของตนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรนั้น ต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมใจของบุคลากรใน
องค์กร ด้วยวิธีการทํางานอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทํางาน มุ่งการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในหน่วยงานหรื อองค์กร นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารองค์กรยัง
ต้องให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้การสนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรที่
มีความรู ้ ความสามารถได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้มากขึ้นจากเดิม และขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มผูท้ ี่ไม่
รู ้ ให้เกิดการพัฒนาด้วยเช่นกัน ตลอดจนการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย เหมาะสมกับการ
ใช้งาน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางวิชาการแก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
ในการทํางาน ก็จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ พบว่าการศึกษาการจัดการความรู ้
แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ กระบวนการจัดการความรู ้ ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้
และการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ภายในองค์กรซึ่ งสอดคล้องกับรู ปแบบในการวิจยั การ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ ดังนั้นงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาจะสามารถเป็ นสิ่ งยืนยันแนวทางการดําเนิ นงานวิจยั ให้สามารถนําทั้งข้อดีและ
ข้อจํากัดของผลงานการวิจยั ต่าง ๆ มาปรับใช้เป็ นแนวทางการจักการความรู ้ของการวิจยั ในครั้งนี้ได้
8.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Hughes and Holbrook (2005) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การวัดการจัดการความรู ้: ตัวบ่งชี้
นวัตกรรมขององค์การ จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 ตัวอย่าง ในบริ ทิสโคลัมเบีย พบว่า ตัวบ่งชี้การ
จัดการความรู ้ในองค์การ มี 7 องค์ประกอบ คือ ภาวะผูน้ าํ การวัดผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนา
บุคลากร กลยุทธ์ การดําเนิ นการตามกลยุทธ์ ความร่ วมมือในการทํางานและการพยากรณ์แนวโน้ม
ซึ่ งการค้นพบนี้ องค์การสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประเมินการจัดการความรู ้ในองค์การได้
เป็ นอย่างดี
Morey, Maybuzy and Thrashingha (2005) ได้สาํ รวจความคิดเห็นของพนักงานจํานวน
6,500 คน ในบริ ษทั ชั้นนําต่าง ๆ 10 องค์การเพื่อจัดลําดับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของ
การจัดการความรู ้ พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ที่สําคัญ
ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ และการตัดสิ นใจ โครงสร้างองค์กร การติดต่อสื่ อสารในองค์กร
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การทํางานเป็ นทีม ภาพลักษณ์ ขององค์การ ผลตอบแทน
สิ ทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
Hlupic; Pouloudi; and Rzevski (2006) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ ความสําเร็ จขององค์กรใน
การจัดการความรู ้ พบว่า องค์กรจะประสบความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ ได้จะต้องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาํ คัญ คือ บรรยากาศองค์การใช้และการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คนและวัฒนธรรมองค์กร โดยคนและวัฒนธรรมองค์กรเป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดการ
ความรู ้มากที่สุด
Sabherwal (2006) ได้ทาํ การวิจยั ศึกษาผลของกระบวนการจัดการความรู ้ในระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ในความเข้าใจหลักการจัดการความรู ้ให้มากขึ้น รู ปแบบการวิจยั ใช้
กระบวนการจัดการความรู ้ 4 ด้าน คือ 1) การดําเนินการภายใน (Internalization) 2) การดําเนินงานสู่
ภายนอก (Externalization) 3) กระบวนการทางสังคม (Socialization) และ 4) การผสมผสานเข้า
ด้วยกัน (Combination) ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินการภายใน และการดําเนินงานสู่ ภายนอก มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพของการจัดการความรู ้ในระดับบุคคล ในขณะที่กระบวนการทางสังคมและการ
ผสมผสานเข้าด้วยกัน ส่ งผลต่อความรู ้ระดับกลุ่มและระดับองค์กร อีกทั้งผลการวิจยั ยังสามารถ
นําไปใช้สนับสนุนผลกระทบเชิงบวกต่อทุกระดับขององค์กร
Van Zolingen, Streumer, and Stooker (2009) ได้ทาํ การวิจยั เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร กรณี ศึกษาการจัดการความรู ้และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั Comp จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เน้นองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาจากการจัดการความรู ้
และผลกระทบที่ตามมาทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์บริ ษทั นี้ได้รับการแนะนําให้ใช้รูปแบบการ
จัดการความรู ้ที่นุ่มนวล (Soft Model) โดยเน้นการผสมผสานนโยบายทางด้านบุคลากร ระบบ และ
กิจกรรมให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร สังเกตทักษะของพนักงาน สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู ้
ใช้การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นการเสริ มสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้โดยถือเป็ นทุนทางสังคม
(Social Capital) ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ผา่ นการสร้างเครื อข่ายและชุมชนในการทํางาน
Faliciano (2007) ได้ทาํ การศึกษาตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ไปใช้ในองค์กร
โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อสํารวจเทคโนโลยีและโครงสร้ างองค์กร รวมถึ งกระบวนการสร้ าง
ฐานความรู ้ในการนําความรู ้ไปใช้ การศึกษาส่ วนแรกได้ศึกษากระบวนการสร้างรู ปแบบความรู ้ใน
กรอบของระบบสารสนเทศและการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
ส่ วนที่ 2 กําหนดเกณฑ์ความเชื่ อมัน่ ในรู ปแบบโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยีและผูส้ นับสนุ นองค์กรเป็ นตัวชี้ วดั ที่ทาํ ให้ระบบการ
จัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ผลมาก หรื อการกระตุน้ พนักงานที่มีความรู ้ (Knowledge Worker) ให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ฐานความรู ้มากกว่าการทํางานประจํา
Coukos-Semmel (2009) ได้ทาํ การศึกษากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู ้ใน
มหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการใช้ระบบการจัดการความรู ้ซ่ ึงเชื่อมต่อกับงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัย 2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบและประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของ
การจัดการความรู ้ 3) พัฒนารู ปแบบการจําแนกประสิ ทธิผลของการจัดการความรู ้ 4) วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของการจัดการความรู ้ เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และกระบวนการ ผลการวิจยั พบว่า 1) มหาวิทยาลัยมีการใช้กลยุทธ์ระดับมาก แต่ใช้
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กระบวนการในระดับน้อย 2) กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีมากที่สุด 3) ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้
ภาวะผูน้ าํ ใน กลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 4) กลยุทธ์
และกระบวนการจัดการความรู ้สามารถจําแนกประสิ ทธิภาพการจัดการความรู ้ได้ร้อยละ 76 มีความ
แปรปรวนของประสิ ทธิ ผลระหว่างร้อยละ 46.6 (ด้านการวัดผล) ถึงร้อยละ 30.1 (ด้านวัฒนธรรม)
และ 5) กระบวนการวัดผลเป็ นปั จจัยที่มีความวิกฤตมากที่สุดต่อประสิ ทธิภาพของระบบการจัดการ
ความรู ้
Hirschbuh; & Bishop. (2010) ได้ทาํ การศึกษาการจัดการความรู ้ในระบบการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) เพื่อค้นหากระบวนการลดช่องว่างที่เป็ นสาเหตุของการวิตกกังวลในตัวผูเ้ รี ยน
ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และอัตราการเรี ยนรู ้ ที่ใช้กระบวนการจัดการความรู ้
ผลการวิจยั พบว่า ช่องว่างที่เกิดขึ้นได้รับอิทธิพลมาจากปั จจัยสําคัญ 2 ประการ คือ1) การเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน 2) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่มีทกั ษะและความสามารถในการใช้งาน
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระบบการจัดการความรู ้ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีการทดสอบและรายงานผลผ่านเว็บ จึงทํา
ให้ช่องว่างที่เกิดขึ้นลดลง
Gustafson (2007) ได้ทาํ การศึกษาระบบการจัดการความรู ้ในหลักสู ตรพยาบาล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในการสะท้อนความคิด การกําหนดโอกาสในการ
สร้างความรู ้ การสอนผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพการเข้าถึงผูเ้ รี ยนกลุ่มใหญ่ดว้ ยเว็บไซต์ และการมี
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนการสร้างความรู ้ โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสื่ อความรู ้ออนไลน์
แก่ผปู ้ ่ วยเบาหวานและอัลไซเมอร์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการสื่ อสารกับผูป้ ่ วย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มความร่ วมมือและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในกลุ่มนักศึกษา และ
ความสามารถของนักศึกษาเพิ่มขึ้นในการให้ความรู ้ กบั ผูป้ ่ วยแบบองค์รวมและคํานึ งถึงหลักการ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
McCarthy (2010) ทําการวิจยั การจัดการความรู ้: กลยุทธ์การประเมินผลและกระบวนการ
ใช้ประโยชน์ในระดับอุดมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ้ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมาใช้กบั ระดับอุดมศึกษา โดยทําการศึกษารายกรณี ศึกษา การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วย
กระบวนการวิจยั ภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า 1) การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้สามารถใช้การ
จัดการจัดการความรู ้ดว้ ยการแบ่งปั นความรู ้ระหว่างสมาชิก 2) การพัฒนา การจัดการความรู ้มี
ความสําคัญกับ พนักงานที่มีความรู ้ (Knowledge Worker) ในการทําวิจยั นอกจากนี้ ยงั เสนอแนะว่า
การวิ จ ัย ในอนาคตในระดับ อุ ด มศึ ก ษาควรให้ มี ก ารระบุ ค วามสํา เร็ จ ของการจัด การความรู ้
ตั้งแต่เริ่ มต้น
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ พบว่าการศึกษาการจัดการความรู ้
แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลักๆ คือ กระบวนการจัดการความรู ้ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้และ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ภายในองค์กรซึ่ งสอดคล้องกับรู ปแบบในการวิจยั การจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ ดังนั้นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่
ได้ศึกษาจะสามารถเป็ นสิ่ งยืนยันแนวทางการดําเนินงานวิจยั ให้สามารถนําทั้งข้อดีและข้อจํากัดของ
ผลงานการวิจยั ต่าง ๆ มาปรับใช้เป็ นแนวทางการจักการความรู ้ของการวิจยั ในครั้งนี้ได้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีราบละเอียดวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ (1) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาและด้านการจัดการความรู ้ และ (2) ครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่าง คือ (1) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านการศึกษาและด้านการจัดการความรู ้ จํานวน
5 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และ (2) ครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 92 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน โดยมีรายละเอียดของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการดําเนินการวิจยั แต่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
โรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อง แล้วนํามาสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ประชากรได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน
5 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. เป็ นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา หรื อ
2. เป็ นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ โดยดํารงตําแหน่ ง
ระดับชํานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าขึ้นไป หรื อ
3. เป็ นนักวิชาการที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่สอนหรื อวิจยั เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
โรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 22 คน ได้มาโดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
โดยวิธีการดังนี้
1. จําแนกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัดตามภูมิศาสตร์จากภาคต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 6 ภาค ประกอบด้วย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนื อ (3) ภาคใต้ (4) ภาคตะวันออก (5)
ภาคตะวันตก และ (6) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จากนั้นสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Sample Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ ม เลือกได้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่
มีโรงเรี ยนในสังกัดจากภาคตะวันออก
2. สุ่ มเลือกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัดจากภาคตะวันออก ซึ่ งมี
ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดชลบุรี (2) จังหวัดระยอง (3) จังหวัดจันทบุรี (4) จังหวัดตราด
(5) จังหวัดปราจีนบุรี และ (6) จังหวัดสระแก้ว จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ ม เลือกได้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดที่มีโรงเรี ยนในสังกัด
จากจังหวัดชลบุรีเป็ นตัวแทนสุ่ มเลือก
3. ทําการสุ่ มเลือกโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ที่มีโรงเรี ยนในสังกัด
จํานวน 11 โรงเรี ยน ได้แก่ (1) โรงเรี ยนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ
(3) โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์ (4) โรงเรี ยนบ้านเขาซกเบ็ญจศิริวิทยาคาร (5) โรงเรี ยนพลูตาหลวง
วิทยา (6) โรงเรี ยนบ้านคลองมือไทร (7) โรงเรี ยนบ้านหนองใหญ่( 8) โรงเรี ยนวัดเขาเชิงเทียนเทพา
ราม (9) โรงเรี ยนวัดยุคลราษฏร์สามัคคี (10) โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา และ (11) โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยา
คม จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก และผลการสุ่ ม
เลือกได้โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ซึ่งมีจาํ นวนครู ท้ งั สิ้ น 85 คน เป็ นหน่วยทดลองใช้รูปแบบ
4. ผูว้ ิจยั คัดเลือกครู จากโรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ด้วยคุณสมบัติ คือเป็ นครู ที่สามารถจัดทําเว็บไซต์ได้เป็ นทีมร่ วมวิจยั
ในการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิน่ ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ รายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลผลิตความรู้ เป็ นการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
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ประชากร ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 70 คน จากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และมอร์แกน (R.V. Krejcie and
morgan)
2. การประเมินความพึงพอใจของครูทมี่ ีต่อการดําเนินการจัดการความรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มเดียวกันกับการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ใน
โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 22 คน ได้มาด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
3. การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อรูปแบบการจัดการความรู้
ประชากรได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน 5 คน ได้มา
ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในชั้นตอนที่ 1

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ จํานวน 7 ข้อ หาค่า
ความเชื่ อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้ความรู ้เกี่ยวกับผลผลิตความรู ้ จํานวน 11 ข้อ
ประกอบด้วยคําถาม ใน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะของผลงาน ด้านคุณภาพของผลงาน ด้านประโยชน์
ของผลงานที่ สามารถนําไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน นําข้อมูลที่ ได้มาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.65
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผดู ้ าํ เนิ นการจัดการความรู ้เกี่ ยวกับกิจกรรมในการ
จัดการความรู ้ จํานวน 14 ข้อ นําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.69
4. แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ จํานวน 14 ข้อ
ประกอบด้วยคําถาม ใน 3 ด้าน คือ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.77
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการสร้างเครื่ องมือตามลําดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพือ่ สร้ างต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้ องถิน่ ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้
กลุ่มตัวอย่ างได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน 5 คน
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างเครื่ องมือ คือแบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างเครื่ องมือดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปั จจัยความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ กระบวนการ
จัดการความรู ้ และการประเมินการจัดการความรู ้
3. กําหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้ อหาตามจุดประสงค์ที่
กําหนด
4. สร้ างเครื่ องมือ คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างครอบคลุม ประเด็นปั จจัย
ความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ กระบวนการจัดการความรู ้ การประเมินการจัดการความรู ้ และ
ภาพรวมการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้
5. นําแบบสอบถามฉบับที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ผคู ้ วบคุม วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
6. นําแบบสมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
6.1 ดร.สมศัก ดิ์ ลิ ล า หั ว หน้ า ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาประยุ ก ต์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
6.2 ผศ. ดร.ปริ ญญา ทองสอน อาจารย์ ภ าควิ ช าการจั ด การเรี ยนรู ้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6.3 รศ. ดร.สุ การต์พิชา ปิ ยะธรรมวรากุล หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
6.4 ดร.อมรรั ต น์ สวนชู ผ ล อาจารย์ส าขานวัต กรรมวิ ช าการสื่ อ สาร วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6.5 ดร. อารักษ์ อินทร์ พยุง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
ส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสม และความ
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) กําหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
+1 หมายถึง แน่ใจว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้ไม่เหมาะสม
การตัดสิ นพิจารณาข้อคําถามในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกคําถามที่ได้ค่าความสอดคล้องของคู่
คําถามอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
7. นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตรงกันหรื อไม่ และนําข้อมูลที่
ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
8. นําแบบสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้แก่
8.1 ผศ.ดร.ปริ ญญา ทองสอน อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
8.2 ดร.สุ พรรณี สมานญาติ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขา
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
8.3 นายปราศรั ย สุ ขปิ ติ ศึ ก ษานิ เทศก์เ ชี่ ยวชาญ กองการศึ กษา สังกัดองค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
8.4 นางนงนุ ช พรชัย ไชยวัฒ น์ ศึ ก ษานิ เ ทศก์เ ชี่ ย วชาญ กองการศึ ก ษา สั ง กัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
8.5 ดร.อมรรั ต น์ สวนชู ผ ล อาจารย์ส าขานวัต กรรมวิ ช าการสื่ อ สาร วิ ท ยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Content
Synthesis) แล้วปรับปรุ งร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ รายละเอียดขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
สรุ ปได้ดงั ภาพประกอบที่ 17
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ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการความรู ้
สร้างแบบสัมภาษณ์โดยกําหนดโครงสร้าง
และประเด็นการสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์
ที่กาํ หนด
ตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ปรับปรุ งแก้ไข

ไม่ผา่ น

สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ภาพประกอบที่ 17 ขั้นตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อประเมิ นความเหมาะสมของ
ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการจัดการ
ความรู ้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยวิธีการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากคณบดี วิทยาลัยบัณฑิ ตศึกษาด้านการจัดการ สาขาบริ หาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสัมภาษณ์ดว้ ยการส่ ง
จดหมาย โดยมีการนัดหมายวันเวลา สถานที่ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่ งโครงสร้างคําถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ไปให้ล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์
2. ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านละไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง มีการจดและ
บันทึกในขณะที่สมั ภาษณ์จนเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน
3. สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน จัดเก็บ และบันทึกไว้เป็ นผลการสัมภาษณ์

128

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
โรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่เป็ นหน่ วยทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นครู
โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ที่เป็ นหน่ วยทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นครู
โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 22 คน ได้มาโดยใช้
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ผูว้ ิจยั คัดเลือกครู จากโรงเรี ยน
ชุ มชนวัดหนองค้อ โดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็ นทีมร่ วมวิจยั ในการ
ดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยคุณสมบัติคือเป็ นครู ที่สมัครใจเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั และ
สามารถจัดทําเว็บไซต์ได้
สําหรับการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาแล้ว ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอน ใน 2 ระยะ
ตามลําดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. ทําหนังสื อถึงผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตการจัดโครงการอบรม การดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เชิ ญผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรี ยนโรงเรี ยน
ชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
เกี่ยวกับกรอบเงื่อนไขในการดําเนิ นงานวิจยั ร่ วมกัน และสานพลังภาคีการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
และขอความร่ วมมือ สนับสนุ น อํานวยความสะดวก การดําเนิ นการตามโครงการให้ประสบ
ความสําเร็ จ โดยใช้เทคนิคการประชุมและการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ ส่ งผลให้เกิดความคุน้ เคย
และนําสู่การค้นหาและสรรหาคนที่จะร่ วมเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ซึ่งต้องทําความเข้าใจและวางแผนร่ วมกัน
ระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ผลการดําเนินงานระยะนี้ ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั ได้คน้ พบผูน้ าํ ในการในโรงเรี ยน
เข้ามาขับเคลื่อนการทํางานให้เป็ นไปตามแผน โดยจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการวิจยั แบบมี
ส่ วนร่ วม วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ
3. เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับคณะผูร้ ่ วมวิจยั
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4. แบ่ ง กลุ่ ม ที ม จัด การความรู ้ ค ณะผู ้ร่ ว มวิ จ ัย ตามความสมัค รใจเพื่ อ สะดวกในการ
ดําเนิ นการสร้างทีมและแกนนํา โดยแต่ละทีมร่ วมกันกําหนดแกนนําและบทบาทของสมาชิ กใน
แต่ละทีมในการจัดการความรู ้
ระยะที่ 2 การใช้ กระบวนการจัดการความรู้
ที ม จัด การความรู ้ ร่ ว มกัน ดํา เนิ น การจัด การความรู ้ ต ามกระบวนการจัด การความรู ้
รายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นการสร้ างความรู้ (Knowledge Creation) ในขั้นตอนนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทีมจัดการ
ความรู ้ที่แบ่งเป็ น 3 ทีม ดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) ร่ วมกันแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี
จาก 10 สาขา คือ 1) สาขาความเชื่อและศาสนา 2) สาขาประเพณี และวัฒนธรรม 3) สาขาศิลปะ
พื้นบ้าน 4) สาขาอาหารและผักพื้นบ้าน 5) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม 7)
สาขาเพลงพื้นบ้าน 8) สาขาสมุนไพร และตํารายาพื้นบ้าน 9) สาขาประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรม
พื้นบ้าน และ 10) สาขาการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทีมการจัดการความรู ้แบ่งออกเป็ น 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีการแบ่งทีมจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
ทีมที่ 1 จัดการความรู ้ในสาขาเรื่ อง 1) สาขาความเชื่อและศาสนา 2) สาขาประเพณี และ
วัฒนธรรม 3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน
ทีมที่ 2 จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาที่ 4) สาขาอาหาร และผักพื้นบ้าน 5) สาขา
การละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม
ทีมที่ 3 จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาที่ 7) สาขาเพลงพื้นบ้าน 8) สาขาสมุนไพร
และตํารายาพื้นบ้าน 9) สาขาประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน และ 10) สาขาการดํารงชีวิต
ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติศาสนา
2. ขั้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สื บเสาะค้นหารายละเอียดองค์ความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งความรู ้ภายใน (Tacit Knowledge) และความรู ้ภายนอก (Explicit Knowledge)
ที่ตอ้ งการเช่น การสัมภาษณ์เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวบรวมความรู ้ภูมิปัญญาจากสื่ อ เอกสาร
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถามความรู ้จากบุคคลผูร้ ู ้ในชุมชน จากผูน้ าํ ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในขั้นตอนการสร้างความรู ้
3. ขั้นการรวบรวมความรู้ (Knowledge System: K) โดยการนําองค์ความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้จากการสํารวจนํามาตรวจสอบ กลัน่ กรอง และรวบรวมจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ
ความรู ้ในแต่ละสาขาให้เป็ นระบบ
4. ขั้นการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) ครู ทีมจัดการความรู ้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์
การจัดการความรู ้ เพื่อนําข้อมูลองค์ความรู ้ที่ จัดระบบกลุ่มความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขา
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ให้เป็ นระบบแล้ว นํามาเก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ แล้วจัดระบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงอย่างมีข้นั ตอน
5. การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การแบ่งปั นความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยความรู ้ประเภท Tacit Knowledge แบ่งปั นในช่องทางการเชิญเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู ้ ส่ วนความรู ้ประเภท Explicit Knowledge มีวิธีแบ่งปันความรู ้ในช่องทางการเรี ยนรู ้จาก
เว็บไซต์การจัดการความรู ้
6. ขั้นการนําความรู้ ไปใช้ (Knowledge Utilization) โดยการสร้างมาตรการส่ งเสริ มให้
บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิน่ ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) การประเมินผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2) การประเมินการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) การประเมินรู ปแบบ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด
แต่ละด้าน ดังนี้
1. การประเมินผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
การประเมินผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้
ความรู ้ ที่มีต่อผลผลิ ตความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ ที่สร้ างขึ้น
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นครู ในโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นครู ในโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
จํานวน 70 คน ได้มาจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และมอร์ แกน (R.V. Krejcie and
morgan)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้มี จํานวน 1 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสําหรับครู กลุ่ม
ผูใ้ ช้ความรู ้
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. กําหนดคุณลักษณะ โครงสร้าง และเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด
4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 1 ฉบับ โดยเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์
ประเมินดังนี้ (วิชิต ฤทธิ์จรู ญ. 2554)
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจน้อยที่สุด
และได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจน้อยที่สุด
5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
6. ปรับปรุ งแบบสอบถามความพึงพอใจที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู ้ วบคุม
วิทยานิ พนธ์ นําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของคําถาม
โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยได้กาํ หนดการให้คะแนนและความหมาย ไว้ดงั นี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่าแบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความความพึงพอใจไม่เหมาะสม
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การตัดสิ นพิจารณาข้อคําถามในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกคําถามที่ได้ค่าความสอดคล้องของคู่
คําถามอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
7. นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้สอบถามครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจตรงกันหรื อไม่ และนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.69
8. ปรับปรุ งแบบประเมินความความพึงพอใจ แล้วนําข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
ข้อคําถามให้มีความถูกต้องและชัดเจนขึ้นตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญก่อนนําไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูล สรุ ปได้ดงั ภาพประกอบที่ 18
ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงใจ
กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามความความพึงพอใจ
กําหนดคุณลักษณะ โครงสร้าง และเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด
ปรับปรุ งแก้ไข

สร้างแบบแบบสอบถามเสนออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ไม่ผา่ น

นําแบบสอบถามไปใช้ในการวิจยั
ภาพประกอบที่ 18 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้ที่มีต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขอหนังสื อจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้ที่มีต่อผลผลิต
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ครู ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
ความรู ้ จํานวน 70 คน โดยดําเนินการด้วยตนเองและขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้ ติ ด ตามช่ ว ยเก็ บ คื น ได้แ บบสํา รวจคื น หลัง จากตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ล้ว ปรากฏว่ า
ได้แบบสํารวจคืนจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 100 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําผลการ
วิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
2. การประเมินการความพึงพอใจดําเนินการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ดําเนินการจัดการความรู้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งในขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้ป ระชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งเดี ย วกับ
ขั้นตอนที่ 2 (ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ร่างต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสั ง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ) คื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 22 คน จากกลุ่ ม ครู
ผูด้ าํ เนินการจัดการความรู ้

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ได้แ ก่ แบบประเมิ นความความพึ งพอใจต่ อการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มครู ผดู ้ าํ เนินการจัดการความรู ้

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของกลุ่มครู ผดู ้ าํ เนินการจัดการความรู ้ มีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
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1. กําหนดวัตถุ ประสงค์ของแบบประเมิ นความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการความรู ้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. กําหนดคุณลักษณะ โครงสร้าง และเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด
3. สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจัด การความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม โดยเป็ น
แบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่ามีความความพึงพอใจน้อยที่สุด
และได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจน้อยที่สุด
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ผคู ้ วบคุม วิทยานิ พนธ์
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
5. ปรั บปรุ ง แบบแบบสอบถามความพึง พอใจที่ แ ก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์
ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ นําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของคําถาม
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence / IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยได้กาํ หนดการให้คะแนนและความหมาย ไว้ดงั นี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่าแบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความความพึงพอใจไม่เหมาะสม
การตัดสิ นพิจารณาข้อคําถาม จากคะแนนดัชนีความสอดคล้อง ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.00
ขึ้นไป นําแบบประเมินไปทดลองใช้สอบถามครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ตรงกันหรื อไม่ และนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.65
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6. ปรับปรุ งแบบประเมินความความพึงพอใจ แล้วนําข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ ง
แก้ไขข้อคําถามให้มีความถูกต้องและชัดเจนขึ้นตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลซึ่ งสรุ ปได้เช่ นเดี ยวกับภาพประกอบที่ 18 ในขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มครู ผใู ้ ช้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผดู ้ าํ เนิ นการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขอหนังสื อจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครู ผูด้ าํ เนิ นการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นกลุ่มผูด้ าํ เนิ นการจัดการความรู ้ จํานวน 22 คน โดยดําเนินการ
ด้วยตนเอง และได้แบบสํารวจคืนจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 22
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
3. นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําผลการวิเคราะห์มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
3. การประเมินรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรี ยนสั งกัดองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
สําหรั บการประเมิ นรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ใช้ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกับการสร้างต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ขั้นตอนที่ 1

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สําหรั บการสร้ างแบบประเมิ นความคิ ดเห็ นที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวกับข้องกับการประเมิน
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ในรู ปแบบต่าง ๆ
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมิน
3. กําหนดคุณลักษณะ โครงสร้าง และเนื้อหาที่ตอ้ งการประเมิน
4. กําหนดรู ปแบบของแบบประเมินเป็ นแบบการประเมินค่าความสอดคล้อง โดยการหาค่า
IOC (Index of Item Objective Congruence) และได้กาํ หนดการให้คะแนนและความหมาย ไว้ดงั นี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสม
-1 หมายถึง แน่ใจว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้ไม่เหมาะสม
การตัดสิ นพิจารณา จากคะแนนดัชนีความสอดคล้อง ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0 ขึ้นไป ถือ
ว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้มีความเหมาะสม
5. นําแบบประเมินไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของคําถาม
โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นําแบบประเมินไปทดลองใช้สอบถามครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ตรงกันหรื อไม่ และนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.77
นําข้อ เสนอแนะที่ ไ ด้มาปรั บ ปรุ ง แก้ไขข้อคําถามให้มีความถูก ต้อ งและชัด เจนขึ้ น ตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยการนัดหมายและสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ในระหว่าง วันที่ 22 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 28 มีนาคม 2556
2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้ผลผลิตความรู ้ การ
ดําเนินการจัดการความรู ้และแบบประเมินความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ดําเนินการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการนัดหมายการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ในแต่ละครั้ง ใน
การอบรมสัมมนาตามโครงการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Validity) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปการดําเนินการวิจยั
ในการดําเนิ นการวิจยั การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูว้ ิจยั แบ่งการดําเนิ นการวิจยั ในการสร้างรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีข้นั ตอนแสดงเป็ นแผนภาพ ดังภาพประกอบที่ 19
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ขั้นของการ
ดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานเพื่อสร้าง
ต้นแบบรู ปแบบ

รายละเอียดของการดําเนินการ

วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูลแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ยกร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้
2. ตรวจสอบต้นแบบรู ปแบบการจัดการ
ความรู้ และเครื่ องมือ โดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.ปรับปรุ งร่ างรู ปแบบ และเครื่ องมือ

ขั้นตอนที่ 2
การทดลองใช้
ต้นแบบรู ปแบบ
การจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินรู ปแบบ
การจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทดลองใช้ร่างรู ปแบบโดยนําร่ าง
รู ปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปทดลองใช้กบั กลุ่มครู
ผูด้ าํ เนินการจัดการความรู้ดว้ ยการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

1.ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อผลผลิต
ความรู ้
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูด้ าํ เนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ผลทีไ่ ด้ รับจากการ
ดําเนินการ
1.ข้อมูลพื้นฐานการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. องค์ประกอบของรู ปแบบ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.โมเดลรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เครื่ องมือวิจยั

ต้นแบบรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ผา่ น
การตรวจสอบแล้ว

รู ปแบบการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

3. ประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพประกอบที่ 19 ขั้นตอนดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อสร้าง
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในของโรงเรี ยนสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้ างต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานเพื่อสร้ างต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้ องถิน่ ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
การสร้างต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูว้ ิจยั นําข้อมูลพื้นฐานได้แก่
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ รู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ และการประเมินการจัดการความรู ้ นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ รายละเอียดของผลการดําเนิ นงานแต่ละ
ขั้นตอนดังนี้
1. รู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดกรมส่ งเสริมการปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น ที่ดาํ เนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ได้พฒั นาจากการบูรณาการตามหลักการและ
แนวคิด ของหน่วยงาน นักการศึกษาและนักวิชาการ เช่น จิรประภา อัครบวร จุฑามาศ แก้วพิจิตร
และสุ วรรณ เหรี ยญเสาวภาคย์ (2548) ;วิจารณ์ พานิช (2547) ; ประพนธ์ ผาสุ กยืด (2547) ; บดินทร์
วิจารณ์ (2547) ; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่ งชาติ (2548) สําราญ มีแจ้ง ;นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์; Anderson and American Productivity and
Quality Center:APQC (1996) ; Singapore Productivity and Standards Board: PSB (2001) ;
Lindsey (2002); Ernst and Young (1999) ; Liebowitz, (2000) ; Knowledge Associates (1998) ;
Marquardt (1996) ; Monsanto Company (1997) ; The Mutual Group (1998) ;Wiig (1993) ; Zack
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(1996) ; Demarest (1997) ; Turban (2001) ; O’Dell and Grayson; ; Smits and Moor นํามาสร้าง
รู ป แบบการจัด การความรู ้ มีผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบด้า นปั จ จัย ที่ ทาํ ให้การจัด การความรู ้
ประสบผลสําเร็ จ ดังตารางที่ 6

ภาวะผูน้ าํ
วัฒนธรรมองค์การ
เทคโนโลยี
โครงสร้าง
การให้รางวัล
การวัดและประเมินผล
ความรู้
การจัดการ
จัดการองค์การ
ผูบ้ ริ หารองค์การ
กระบวนการจั ด การ
ความรู้
การวัด ผลการจัด การ
ความรู ้
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร
ความรู ้
คุณค่าขององค์การ
วัตถุประสงค์
การมี ส่ วนร่ วมของ
บุคลากร
ทํางานเป็ นทีม
กลยุทธ์ขององค์กร
ความรู้ เ กี่ ยวกั บ การ
จัดการความรู้
วิสยั ทัศน์



   
  











  





















 






7
8
8
1
7
1
2
5
1
1
4
3
2





4




1
1
1






1
1
1

 

1

รายการทีเ่ ลือก

รวม

Skyrme (2000)
Skyrme and Amidon
(1997)

Choi (2000)

Liebowitz (2001)







Davenport and Beers
(1998) (1999)



การวัดผล

Keyser (2004)

 
 
 

APQC (1996)





จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
(2552)
O’ Dell, Grayson and
Nilly (1998)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

องค์ ประกอบ/เงือ่ นไข
ทีท่ าํ ให้ การจัดการ
ความรู้ ประสบ
ความสํ าเร็จ

สุ วรรณ เหรียญเสาวภาคย์
(2547)

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปัจจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จ

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
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ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
สิ นทรัพย์ความรู้
การสร้างความรู ้
ร ว บ ร ว ม จั ด ร ะ บ บ
ความรู้
ปรับเปลี่ยนความรู ้
ถ่ายทอดความรู ้
เก็บรักษาความรู้



1



1
1
1
1

รายการทีเ่ ลือก

รวม

Skyrme (2000)
Skyrme and Amidon
(1997)

Choi (2000)

Liebowitz (2001)

Davenport and Beers
(1998) (1999)

Keyser (2004)

APQC (1996)

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
(2552)
O’ Dell, Grayson and
Nilly (1998)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

องค์ ประกอบ/เงือ่ นไข
ทีท่ าํ ให้ การจัดการ
ความรู้ ประสบ
ความสํ าเร็จ

สุ วรรณ เหรียญเสาวภาคย์
(2547)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

1
1
1

จากตารางที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบ
ผลสําเร็ จ โดยใช้เกณฑ์คดั เลือกองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ 7 รู ปแบบขึ้นไป พบว่ามี
องค์ประกอบด้านปั จจัยความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ที่สอดคล้องกันตามเกณฑ์ดงั กล่าวซึ่ ง
ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา มาใช้ก าํ หนดเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่สร้ างขึ้ น ด้า นปั จ จัย
ความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ าํ 2) วัฒนธรรมองค์การ 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน
2. ผลการสั งเคราะห์ องค์ ประกอบด้ านกระบวนการจัดการความรู้
สําหรั บการสังเคราะห์ องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นําข้อมูล
พื้นฐานจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้
ของแต่ ละรู ปแบบนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้านกระบวนการการจัดการความรู ้
ดังตารางที่ 7
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ภาวะผูน้ าํ
วัฒนธรรมองค์การ
เทคโนโลยี
การวัดผล
โครงสร้าง
การระบุความรู ้
การสร้างความรู ้
การกําหนดความรู ้
การแสวงหาความรู ้
การประยุกต์ใช้
การแพร่ กระจาย
การปรับเปลี่ยน
การจัดระบบ
การรวบรวม
การเรี ยบเรี ยง
การเพิ่มคุณค่า
การจัดเก็บความรู ้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การกรองความรู ้
การนําความรู ้ไปใช้
การเรี ยนรู้
การป้ องกันความรู ้
การดักจับความรู้
การเลือกความรู้

 

2

  

3

  

3

 

2


1





 



2


 

  



   

 




  
 

เลือก
เลือก

4

 

3



4




9
7









4








 



กระบวนการ km ที่เลือก

รวม

สนงกพร. (2548)

บดินทร์ วิจารณ์ (2547)

วิจารณ์ พานิช (2547)

Turban (2001)

Demarest (1997)

Zack (1996)

Wiig (1996)

Ernst and Young, (1999)

Knowledge (1998)

Liebowitz, (2000)

Ernst and Young(2004)

Andersen (2000)

Lindsey (2004)

PSB (2001)

องค์ ประกอบ/
ขั้นตอน/
กระบวนการจัดการ
ความรู้

APQC (1996)

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านกระบวนการการจัดการความรู ้



3



5



เลือก

3



1

 











 

 













5

เลือก

7

เลือก

5

เลือก

4



1



1



1

จากการดําเนินงานดังกล่าวสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้าน
กระบวนการจัดการความรู ้ นํามาสรุ ปเป็ นองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้ของรู ปแบบ
การจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การรวบรวมความรู ้ 4)
การจัดเก็บความรู ้ 5) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และ 6) การนําความรู ้ไปใช้
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3. ผลการสั งเคราะห์ องค์ ประกอบด้ านการประเมินการจัดการความรู้ ที่นาํ มาใช้ในการสร้าง
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านการ
ประเมินการจัดการความรู ้ ของ สําราญ มีแจ้ง นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์ (2549) O’Dell and Grayson
(1998) Smits and Moor (2004) ที่ได้นาํ เสนอองค์ประกอบด้านการประเมินว่า การประเมินการ
จัดการความรู ้ควรมีการประเมินโดยสรุ ปใน 3 ด้าน คือ 1) การประเมินผลผลิต เป็ นการประเมินว่า
จากการจัดการความรู ้ได้อะไรบ้าง เช่นวัฒนธรรมการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ การเรี ยนรู ้ แบบ
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด หรื อ องค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น และ 2) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ซึ่ ง
จะต้องประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อต้องการทราบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนิ นโครงการ เช่น
พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่ งที่ได้รับ และ 3) การประเมินรู ปแบบ (Model Evaluation) ที่ควรประเมินว่า
รู ปแบบการจัดการความรู ้สามารถใช้ได้ในบริ บทขององค์การหรื อไม่
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้มารวบรวมได้
ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดังนี้
ต้ นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น ประกอบด้ วยองค์ประกอบดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1
1. ปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จ ประกอบด้วย
1.1 ภาวะผูน้ าํ
1.2 วัฒนธรรมองค์การ
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน
องค์ ประกอบที่ 2
2. กระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย
2.1 การสร้างความรู ้
2.2 การแสวงหาความรู ้
2.3 การรวบรวมความรู ้
2.4 การจัดเก็บความรู ้
2.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
2.6 การนําความรู ้ไปใช้
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องค์ ประกอบที่ 3
3. การประเมินการจัดการความรู ้
การประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้
ซึ่ งต้นแบบของรู ป แบบรู ป แบบการจัดการความรู ้ ภู มิปัญญาท้องถิ่ น ในโรงเรี ย นสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพได้ดงั ภาพประกอบที่ 20
ต้ นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การใช้ ภาวะผู้นํา

การสร้ างวัฒนธรรมองค์ การ

6. การนํา
ความรู้ไปใช้

กระบวนการจัดการความรู้

1.การสร้าง
ความรู ้

5.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้

2.การแสวงหา
ความรู้
3.การรวบรวม
ความรู้

4. การจัดเก็บ
ความรู้

การวางโครงสร้ างพืน้ ฐาน

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินการจัดการความรู้

ภาพประกอบที่ 20 ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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4. ผลการสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรี ยนสั งกัดองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สําหรั บการสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนสังกัดองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูว้ ิจยั ดําเนินการโดย
1. ประเมินความเหมาะสมของต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูว้ ิจยั
นําต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภู มิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น ไปตรวจสอบโดยการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการจัด การศึ ก ษา
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้ จํานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งผลการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 องค์ประกอบด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการจัดการ
ความรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีความเหมาะสม โดยมีขอ้ เสนอแนะปั จจัยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ด้านภาวะผูน้ าํ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ภาวะผูน้ าํ มีความสําคัญมาก
ผูน้ าํ ต้องมีความเข้าใจในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผูน้ าํ ควรเชื่อว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุกคนมีความรู ้และความชํานาญในระดับที่ต่างกัน ต้องเคารพองค์ความรู ้ของแต่ละคน ไม่ใช่เชื่อมัน่
ความรู ้ในตําราวิชาการอย่างเดียว ต้องเข้าใจว่า คนที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ แต่สามารถปฏิบตั ิจริ งจน
ประสบความสําเร็ จเท่ากับว่าคนนั้นเป็ นคนที่มีความรู ้ความชํานาญในเรื่ องเหล่านั้น เป็ นองค์ความรู ้
ที่ควรอนุรักษ์ และเผยแพร่ ผา่ นกระบวนการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มให้การจัดการความรู ้เป็ นภารกิจ
ที่สาํ คัญขององค์การที่ทุกหน่วยงานต้องนําไปปฏิบตั ิ รวมทั้งผลักดันวิสัยทัศน์ที่ให้ความสําคัญต่อ
บทบาทการจัดการความรู ้ เป็ นวิสัยทัศน์ที่สร้างจากการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับในองค์การ
ไม่ใช่ของผูบ้ ริ หารฝ่ ายเดียว มีการกระจายอํานาจการบริ หาร อีกทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งในองค์การต้อง
เป็ นผูน้ าํ อย่างเป็ นทางการในด้านการจัดการความรู ้เพื่อให้มีการดําเนิ นการอย่างครบถ้วนและเป็ น
ระบบทัว่ ทั้งองค์การ อีกทั้งภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งมีความสําคัญเริ่ มตั้งแต่เห็น
คุณค่าต่อการนําความคิดริ เริ่ ม ความรอบรู ้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการใช้อิทธิพลเพื่อชี้นาํ จูงใจหรื อ
ผลัก ดั น ให้ มี ก ารนํา ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ครู และบุ ค ลากรของโรงเรี ยนปฏิ บ ัติ ง าน ส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมในองค์การที่แบ่งปั น ถ่ายทอดความรู ้เปิ ดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรู ้ใหม่ ๆ
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ชุมชนการเรี ยนรู ้หรื อทีมเรี ยนรู ้ และคณะทํางานการจัดการ
ความรู ้ ใ ห้เกิ ด ขึ้ น เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไปสู่ เ ป้ าหมาย
ความสําเร็ จในด้านการจัดการความรู ้ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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1.1.2 ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่า วัฒนธรรม
องค์การจะเกิดขึ้นได้ โดยคนในองค์การควรต้องร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้
เช่ น ต้องสร้างแรงจูงใจให้แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในองค์การเข้าถึงและ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการความรู ้มีความยัง่ ยืน ควรมีการมุ่งเน้นทักษะการใช้ปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็ นเหตุ เ ป็ นผล ข้อเท็จ จริ ง รวมถึ งประโยชน์ที่จะได้รับแก่ ตนเองและสังคมอย่างยัง่ ยืน อี ก ทั้ง
วัฒนธรรมองค์การจะทําให้มองเห็ นความเป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละโรงเรี ยนในมุมมองของการ
จัดการความรู ้ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การตื่นตัวต่อการเรี ยนรู ้ ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบน
พื้นฐานของค่านิ ยม ความเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดของความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในมุมมอง
ที่ต่างกัน ซึ่งจะเป็ นจุดเด่นที่โรงเรี ยนแต่ละแห่งจะพิจารณาหยิบยกมาใช้ในการบริ หารจัดการความรู ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือพัฒนาฐานข้อมูลความรู ้ และช่วยเพิ่มพลัง
ในการจัด การความรู ้ ใ ห้สามารถเข้าถึ ง ได้ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต
ซึ่ ง ควรมี ระบบเทคโนโลยีที่ มี
ประสิ ทธิภาพและมีจาํ นวนเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รี ยน เช่น ความเร็ วของอินเตอร์เน็ต และจํานวนของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอแก่การใช้งานของผูเ้ รี ยนและบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยทําให้กระบวนการจัดการความรู ้ประประสบความสําเร็ จ โดย
จะทําหน้าที่เสมือนหนึ่ งเป็ นคลังเก็บความรู ้ต่าง ๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
การศึกษาค้นคว้า การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และการนําความรู ้ที่ได้จากกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ออกมาใช้ในการทํางาน และการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้มีทกั ษะในการสื บค้นผ่าน
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่ช่วยให้การจัดการความรู ้ สามารถดําเนินการได้อย่างกว้างขวาง
รวดเร็ วและมีความยัง่ ยืน เพราะโลกยุคปัจจุบนั แข่งขันกันด้วยการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็ น
ปั จจัยหลัก
1.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การที่จะทําให้การ
จัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จได้น้ นั โครงสร้างพื้นฐานต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านงบประมาณ
บุคลากร หรื อสถานที่ที่ทาํ การจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นกลไกสนับสนุ นที่ เชื่ อมต่อระหว่างคลังความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ การ
ให้บริ การต่าง ๆ นอกจากนี้สิ่งที่สาํ คัญควรมีการกําหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการในการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีระบบการประสานงานอย่างเป็ นทางการ และควรได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ใน
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยน
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1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้ ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยว่า
กระบวนการจัด การความรู ้ ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ทุ ก ขั้น ตอนมี ค วามเหมาะสมโดยมี ขอ้ เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1.2.1 ด้านการสร้างความรู ้ที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควร
มุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนที่ เ กี่ ยวข้องอย่างเป็ นระบบ เช่ น การจัด เวที ชาวบ้านการ
สัมมนาแลกเปลี่ ยนความรู ้ การจัดการความรู ้ จากเอกสาร สื่ อออนไลน์ ฯลฯ ควรเน้นการสร้ าง
ความรู ้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากความรู ้ที่เป็ นนามธรรมอยูใ่ นตัวบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็ นความรู ้ประเภท Tacit Knowledge ให้เป็ นความรู ้ประเภท Explicit Knowledge เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
1.2.2 ด้านการแสวงหาความรู ้ องค์การควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้
นําเสนอแนวทางในการแสวงหาองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยระบุวิธีการแสวงหาความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ว่าจะหามาได้อย่างไร สร้างได้อย่างไร อีกทั้งควรมีการสื บค้นข้อมูลภูมิปัญญาจากสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์
1.2.3 ด้านการรวบรวมความรู ้ ที มการจัด การความรู ้ ควรนําความรู ้ ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นที่สืบค้นจากวิธีต่าง ๆ นํามาประมวล จัดประเภท และปรับปรุ งเนื้ อหาภาษา รู ปแบบ
ข้อมูล จัดกระทําข้อมูลความรู ้ให้เป็ นระบบหมวดหมู่ มีการคัดกรองความรู ้ ตรวจสอบความรู ้โดย
ทีมงานจัดการความรู ้ขององค์การ
1.2.4 ด้านการจัดเก็บความรู ้ เป็ นการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จาก
การรวบรวมความรู ้มาจัดกระทําให้เป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่ และเก็บเป็ นระเบียบ สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก ควรต้องกําหนดวิธีการเข้าถึงความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ จดั เก็บไว้ อี กทั้งควรใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด ต้องให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดเก็บ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบ สามารถสื บค้นได้อย่างรวดเร็ ว และต้องให้ความสําคัญกับ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร โดยมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มี
ความพร้อมต่อการนําไปใช้อยูเ่ สมอ
1.2.5 ด้านการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นความพยายามในการจัดการความรู ้จะให้ประสบผลสําเร็ จ เช่น การเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์
หรื อ การจัดเวทีชาวบ้านเข้าไปเผยแพร่ ในชุมชนหรื อท้องถิ่น ต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
เป็ นระบบเครื อข่ายให้สามารถสื บค้น ติดต่อสื่ อสาร การถ่ายทอด และเปลี่ยนความรู ้กนั หลากหลาย
ช่องทางเพื่อความสะดวกอย่างรวดเร็ ว
1.2.6 ด้านการนําความรู ้ไปใช้ โดยในองค์การต้องให้ความสําคัญในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ ในการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างยัง่ ยืน ต้องมีมาตรการส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์กรนําความรู ้
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ ซึ่ งจะนําไปสู่ เป้ าหมายแห่ งความสําเร็ จในการพัฒนาการศึกษา ด้วยความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืน
1.3 องค์ประกอบด้านการประเมินการจัดการความรู ้ ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วย
กับการประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีความเหมาะสมในระดับมาก ส่ วนด้านข้อเสนอแนะพบว่า ควรเพิ่มการประเมินผลผลิต
ความรู ้ที่ได้ แล้วจึงประเมินภาพรวมของรู ปแบบซึ่งจะไปกําหนดให้รวมอยูใ่ นด้านการการประเมิน
การจัดการความรู ้กไ็ ด้ แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดให้ชดั เจนเป็ นส่ วน ๆ
หลังจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ผูว้ ิจยั นําผลการ
สังเคราะห์องค์ประกอบด้านการประเมินการจัดการความรู ้ดงั กล่าวมาปรั บปรุ งองค์ประกอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้ 2) การประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการจัดการความรู ้ และ 3) การประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้
2. ปรับปรุ งรู ปแบบโดยนําผลการสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง
ต้นแบบรู ปแบบ ทําให้ได้รูปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
รู ปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้ วย
องค์ ประกอบที่ 1
1. ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ประสบความสํ าเร็จ
1.1 การใช้ ภาวะผู้นํา
1.1.1 จัดโครงการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.1.2 ผูบ้ ริ หารประชุมทําความเข้าใจกับคณะครู ตามโครงการจัดการความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1.1.3 เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้
1.2 การสร้ างวัฒนธรรมองค์การ
1.2.1 ปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.2 เข้าร่ วมสัมมนาร่ วมกันเกี่ ยวกับวิธีการจัดกิ จกรรมการจัดการความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู ้
1.2.3 ร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ สร้างบรรยากาศในการสื่ อสารเป็ นไปอย่างเป็ น
กันเอง
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1.3 การวางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.3.1 สร้างทีมและแกนนําการจัดการความรู ้
1.3.2 ทีมจัดการความรู ้แต่ละทีมร่ วมกันกําหนดแกนนําและบทบาทของสมาชิกใน
แต่ละทีมในการจัดการความรู ้
1.3.3 วางแผนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทีมจัดการความรู ้ร่วมกันจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เพื่อนําข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเผยแพร่ เพื่อการนําความรู ้มาใช้
องค์ ประกอบที่ 2
2. กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ทีมจัดการความรู ้ร่วมกันดําเนินการจัดการความรู ้
ตามกระบวนการจัดการความรู ้ รายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นการสร้ างความรู้ ดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยร่ วมกันกําหนด
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 9 สาขาตามแนวคิดของ อรพินท์ ภาคาผล (2548) คือ 1)
สาขาความเชื่อและศาสนา 2) สาขาประเพณี และวัฒนธรรม 3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน 4) สาขาอาหาร
และผักพื้นบ้าน 5) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตํารายา
พื้นบ้าน 8) สาขาประดิ ษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน และ 9) สาขาการดํารงชี วิตตาม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. ขั้นการแสวงหาความรู้ เป็ นการสื บค้นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากภายในและ
ภายนอก
3. ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนําองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการแสวงหา
ความรู ้ นํามาตรวจสอบ กลัน่ กรอง และรวบรวมจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู ้ในแต่ละสาขา
ให้เป็ นระบบ
4. ขั้นการจัดเก็บความรู้ ทีมการจัดการความรู ้ ร่ วมกันจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู ้
เพื่อนําข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่รวบรวมได้ ทั้ง 9 สาขา มาจัดเก็บความรู ้ไว้ในเว็บไซต์
5. ขั้นการแบ่ งปันแลกเปลีย่ นความรู้ เป็ นการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขและจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู ้ที่สร้างขึ้น เป็ นการแบ่งปันความรู ้ในช่องทางการเรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
6. ขั้นการนําความรู้ ไปใช้ โดยการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นอันนําไปสู่ ความ
เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
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องค์ ประกอบที่ 3
3. การประเมินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1. การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัดการความรู ้
3. การประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้
จากรู ปแบบดังกล่าว สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ดงั ภาพประกอบที่ 21
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รู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การใช้ ภาวะผู้นํา

การสร้ างวัฒนธรรมองค์ การ

6. การนํา
ความรู้ไปใช้

กระบวนการจัดการความรู้
5K&U model

1.การสร้าง
ความรู้

2.การแสวงหา
ความรู ้

5.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้
3.การรวบรวม
ความรู้

4. การจัดเก็บ
ความรู้

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การประเมินการจัดการความรู้
การประเมินผลผลิตความรู้

การประเมินการดําเนินการจัดการความรู้

การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้

ภาพประกอบที่ 21 รู ป แบบจัด การความรู ้ ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ในโรงเรี ย นสัง กัด องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรี ยน
สั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
สําหรับการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนการวิจยั เชิงคุณภาพ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมทดลองการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผวู ้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นพื้นที่การทดลองเป็ นโรงเรี ยนชุมชน
วัดหนองค้อ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุ รี ที่ มีบริ บทของการจัด
การศึกษาภายใต้แนวนโยบายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดวิธีการทดลองใช้
รู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ได้พฒั นาขึ้น ผลการทดลองปรากฏผลตามระยะต่าง ๆ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
1. ทําหนังสื อถึ งผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษาโรงเรี ยนชุ มชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตการจัดโครงการอบรม การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เชิญผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรี ยน
ชุ มชนวัดหนองค้อ ร่ วมประชุ มชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย เกี่ ยวกับกรอบเงื่ อนไขในการ
ดําเนินงานวิจยั ร่ วมกัน เป็ นและขอความร่ วมมือ สนับสนุนการอํานวยความสะดวกการดําเนิ นการ
ตามโครงการให้ประสบความสําเร็ จ โดยใช้เทคนิ คการประชุมและการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
ส่ งผลให้เกิดความคุน้ เคยและนําสู่ การเสาะค้นหาและสรรหาคนที่จะร่ วมเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั ซึ่ งต้องทํา
ความเข้าใจและวางแผนร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ผลการดําเนินงานระยะนี้ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั ได้
ค้นพบผูน้ ําในการเปลี่ ยนแปลงในโรงเรี ยนเข้ามาขับเคลื่ อนการทํางานให้เ ป็ นไปตามแผนการ
สัมภาษณ์ทีมผูร้ ่ วมวิจยั ดังนี้
ตัวอย่างผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2556
“…ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ให้การสนับสนุน โดยกําหนดให้บุคลากรใน
สังกัดทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายนโยบายและ และครู ใน
แต่ละระดับชั้นเข้าร่ วมกิจกรรม…”
“…ดิฉนั ในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เห็นด้วยกับการนํากระบวนการจัดการความรู ้มาใช้
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อภูมิปัญญาในท้องถิ่นจะได้มาถูกละเลยและสูญหาย …”
(ผูว้ ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสัมภาษณ์ทีมผูร้ ่ วมวิจยั )
“…ดิฉันในฐานะหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ คิดว่าเป็ นการดีที่จะได้มีการรวบรวม
องค์ความรู ้ในท้องถิ่นนํามาเป็ นข้อมูลความรู ้ของสถานศึกษา ด้วยการจัดการความรู ้…”
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(ผูว้ ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสัมภาษณ์ทีมผูร้ ่ วมวิจยั )
“…เห็นด้วยที่ทุกฝ่ ายเข้าร่ วมกิ จกรรม ในส่ วนงานตามโครงการยินดี ร่วมกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ในครั้งนี้…”
(ผูว้ ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสัมภาษณ์ทีมผูร้ ่ วมวิจยั )
“…เป็ นช่องทางหนึ่งของการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ที่ดี…”
(ผูว้ ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสัมภาษณ์ทีมผูร้ ่ วมวิจยั )
3. เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้กบั ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนชุมชนวัด
หนองค้อในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี โดยดําเนินการระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2556
สําหรับการอบรมในวันที่ 7 เมษายน 2556 มีการกําหนดกิจกรรม ดังนี้
1) เวลา 09.00 น. พิธีเปิ ดการอบรม
2) เวลา 10.00-12.00 น. การให้ความรู ้ดา้ นจัดการความรู ้ทวั่ ไปภาคทฤษฎี โดย
นายปราศรัย สุ ขปิ ติ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
3) เวลา 13.00-16.30 น. การจัดการความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคทฤษฎี โดย
นายปราศรัย สุ ขปิ ติ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
การอบรมในวันที่ 8 เมษายน 2556
มีการกําหนดกิจกรรม ในเวลา 09.00-16.30 น. การอบรมการจัดการความรู ้ดา้ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ การปฏิบตั ิ โดย นางนงนุ ช พรชัยไชยวัฒน์ ศึกษานิ เทศก์ วิทยฐานะเชี่ ยวชาญ สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี โดยเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ให้
ประสบความสําเร็ จ มีรายละเอียดดังนี้
1. วิทยากรจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และวิธีการปฏิบตั ิร่วม
เพื่อให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จ
2. จัดกิจกรรมสัมมนาร่ วมกันเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการ
สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นถ่ายทอดความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ สร้างบรรยากาศในการสื่ อสาร
เป็ นไปอย่างเป็ นกันเอง เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคนในองค์การ ที่ควรมีการทํางาน
ในลักษณะเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายที่มีการปฏิสมั พันธ์กนั ไม่ใช่ต่างคนต่างทํางานโดยไม่ยงุ่ เกี่ยวกัน
ระยะที่ 2 การใช้ กระบวนการจัดการความรู้ ดําเนินการทดลองโดย
ในระยะที่ 2 เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมต่อเนื่องจากการสัมมนาตามโครงการการจัดการความรู ้
ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2556 รวมเวลา 8 เดือน โดยมีรายละเอียดการใช้
กระบวนการจัดการความรู ้ ดังนี้
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1. ขั้นการสร้ างความรู้ ในขั้นตอนนี้ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 22 คนที่เป็ นทีมจัดการความรู ้
แบ่งเป็ น 3 ทีม นัดหมายการดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) ร่ วมกันแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดชลบุรี จาก 9 สาขา คือ 1) สาขาความเชื่ อและศาสนา 2) สาขาประเพณี และวัฒนธรรม
3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน 4) สาขาอาหารและผักพื้นบ้าน 5) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขา
ศิลปวัฒนธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตํารายาพื้นบ้าน 8) สาขาประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรม
พื้นบ้าน และ 9) สาขาการดํารงชี วิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทีมการจัดการความรู ้แบ่ง
ออกเป็ น 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีการแบ่งทีมจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
ทีมที่ 1 จัดการความรู ้ในสาขาเรื่ อง 1) สาขาความเชื่อและศาสนา 2) สาขาประเพณี และ
วัฒนธรรม 3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน
ทีมที่ 2 จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาที่ 4) สาขาอาหาร และผักพื้นบ้าน
5)
สาขาการละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม
ทีมที่ 3 จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาที่ 7) สาขาสมุนไพร และตํารายาพื้นบ้าน
8) สาขาประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน และ 9) สาขาการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติศาสนา
2. ขั้นการแสวงหาความรู้ สําหรับการแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นการสื บค้นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู ทีมการจัดการความรู ้แต่ละ
ทีมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และสื บค้นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากภายใน
และภายนอก ผลการทดลองการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 9 สาขา โดยมีรายละเอียดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขาดังนี้ สาขาที่ 1) สาขาความ
เชื่อและศาสนา ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมของพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรี ราชา สาขาที่ 2)
สาขาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณี วิ่งควาย ประเพณี กินเจ
ประเพณี บุญกลางบ้าน ประเพณี กองข้าวบวงสรวง ประเพณี วนั ไหล และประเพณี แห่ พญายม สาขา
ที่ 3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานพนัสนิ คม งานผ้าทออ่างศิลา
สาขาที่ 4) สาขาอาหารและผักพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ข้าวหลามหนองมน แจงลอน
ขนมก้นถัว่ ขนมปั งหน้าถัว่ /ขนมปั งหน้าหมู สาขาที่ 5) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้าน การทายโจ๊ก สะบ้า ลูกช่วง ผีกระด้ง ผีลอบ ผีสุ่ม คราดนา หรื อวิ่งคราด การรําเทียน
หมากรุ กคน สาขาที่ 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การแสดงเอ็งกอ สาขาที่
7) สาขาสมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยาสมุนไพรพรอุดม สาขาที่ 8)
สาขาประดิษฐ์กรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน เครื่ องจักสานพนัสนิคม
ผ้าทออ่างศิลา-บ้านปึ ก และสาขาที่ 9) สาขาการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทําอาชีพประมง
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3. ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนําองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการสํารวจ
นํามาตรวจสอบ กลัน่ กรอง และรวบรวมจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู ้ในแต่ละสาขาให้เป็ น
ระบบ
4. ขั้นการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) ครู ทีมการจัดการความรู ้ ร่ วมกันจัดทํา
เว็บไซต์การจัดการความรู ้คือเว็บไซต์ http://www.cholburiwisdom.in.th เพื่อนําข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ที่รวบรวมได้ ทั้ง 9 สาขา มาจัดเก็บความรู ้ไว้ในเว็บไซต์
5. ขั้นการแบ่ งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็ นการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ปรับปรุ ง
แก้ไ ขและจัด เก็บ ไว้ใ นเว็บไซต์การจัด การความรู ้ คื อเว็บไซต์ http://www.cholburiwisdom.in.th
เผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ในช่องทางการ
เรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
6. ขั้นการนําความรู้ ไปใช้ สร้างมาตรการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นอันนําไปสู่
ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน

ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นใน
โรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เป็ นการแสดงผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อผลผลิตความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของครู ผใู ้ ช้ความรู ้ จํานวน 70 คน ที่มีต่อผลผลิตความรู ้ที่จดั เก็บไว้ในเว็บไซต์การ
จัดการความรู ้ที่ URL http://www.cholburiwisdom.in.th ได้ผลการประเมินดังตาราง 8
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของครู กลุ่มที่ได้รับความรู ้
จากผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านลักษณะของผลงาน
1. ความสามารถเข้าถึงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. การจัดเก็บข้อมูลความรู ้เป็ นระบบสามารถ
เรี ยกใช้ได้รวดเร็ วทันเวลา



SD

ระดับความ
พึงพอใจ

ลําดับที่

4.49

0.50

มาก

10

4.50

0.50

มากที่สุด

8
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านลักษณะของผลงาน (ต่ อ)
3. การเชื่อมโยงข้อมูลบนฐานคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิ ทธิภาพ
4. ผลผลิตความรู ้สามารถใช้งานสะดวก
5. ระบบสื บค้นความรู ้อาํ นวยความสะดวกแก่
การค้นหาความรู ้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ค่ าเฉลีย่
ด้ านคุณภาพของผลงาน
6. ผลงานมีความหลากหลาย
7. ผลงานมีความน่าเชื่อถือ
ค่ าเฉลีย่
ด้ านประโยชน์ ของผลงานที่สามารถนําไปใช้ ใน
การปฏิบัติงาน
8. เป็ นความรู ้ที่สงั คมต้องการ
9. เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
10. การใช้ประโยชน์จากความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กร
ช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
11. สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างทัว่ ถึง
ค่ าเฉลีย่
รวมเฉลีย่ ทั้งหมด



SD

ระดับความ
พึงพอใจ

ลําดับที่

4.56
4.53

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

1
4

4.46
4.51

0.50
0.18

มาก
มากทีส่ ุ ด

11

4.53
4.54
4.54

0.50
0.50
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4
2

4.54
4.50

0.50
0.5

มากที่สุด
มากที่สุด

2
8

4.51

0.50

มากที่สุด

6

4.51
4.52

0.50
0.28

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

6

4.52

0.27

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 8 พบว่า ครู กลุ่มที่ได้รับความรู ้จากผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึง
พอใจต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.52) ในรายด้านเรี ยง
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพของผลงาน (  = 4.54) ด้านประโยชน์ของผลงานที่สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน (  =4.52) และด้านลักษณะของผลงาน (  = 4.51) ส่ วนความพึงพอใจ
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด 9 ข้อ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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2 ข้อ สรุ ปผลความพึงพอใจรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้านลักษณะของผลงาน ระดับความพึงพอใจ
มีค่าเฉลี่ยยู่ในระดับ มากที่สุด (  =4.51) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ การเชื่ อมโยง
ข้อมูลบนฐานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ (  =4.56) ผลผลิตความรู ้สามารถใช้งานสะดวก (  =
4.53) การจัด เก็บ ข้อ มู ล ความรู ้ เ ป็ นระบบสามารถเรี ย กใช้ไ ด้ร วดเร็ ว ทัน เวลา
(  =4.50)
ความสามารถเข้าถึงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (  =4.49) และ ระบบสื บค้นความรู ้อาํ นวยความสะดวก
แก่การค้นหาความรู ้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน (  =4.46) 2) ด้านคุณภาพของผลงาน ระดับความพึง
พอใจ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ผลงานมีความน่าเชื่อถือ ( 
=4.54) ผลงานมีความหลากหลาย (  =4.53) 3) ด้านประโยชน์ของผลงานที่สามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.52) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ เป็ นความรู ้ที่สังคมต้องการ (  =4.54) การใช้ประโยชน์จากความรู ้ที่มีอยูใ่ น
องค์กรช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน และสามารถนําความรู ้ไป
ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง (  =4.51) เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ย ( 
=4.50)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานอื่นรั บทราบข้อมูลผลผลิต
ความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น จะทํา ให้มี ก ารใช้ผ ลผลิ ต ความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ส่ วนรวมมากยิง่ ขึ้น
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อการดําเนินการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดย
การประเมินความพึงพอใจของครู ต่อการดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 22 คน
ได้ผลการประเมินดังตาราง 9
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากกลุ่มครู ผดู ้ าํ เนินการจัดการความรู ้
ประเด็นการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น



SD.

1. การจัดโครงการอบรม สัมมนา ทําความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการดําเนิ นการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.32 0.47
2. การเชิ ญผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนร่ วม
ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
4.55 0.50

ระดับความ
พึงพอใจ

ลําดับที่

มาก

13

มากที่สุด

5
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ประเด็นการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญสนับสนุนการดําเนินการ
จัด การความรู ้ และสนั บ สนุ น อนุ ญ าตคณะครู
เข้าร่ วม กิจกรรม
4. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของสถานศึกษาเห็ น
ความสํา คัญ ให้ก ารสนับ สนุ น การสร้ า งรู ป แบบ
จัดการความรู ้
5. การเชิ ญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ้กบั ครู
6. การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนัก ปรับ
ทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ของวิทยากร
7. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และวิธีการ
8. การให้ผรู ้ ่ วมสัมมนาร่ วมกันกําหนดกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ปฏิบตั ิร่วม เพื่อให้การจัดการความรู ้
ประสบผลสําเร็ จ
9. การส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
10. ขั้นการสร้างความรู ้ โดยทีมร่ วมกันสร้างหรื อ
กําหนดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. การแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. การจัดเก็บความรู ้ โดยทีมจัดการความรู ้ร่วมกัน
สร้างเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เพื่อนําข้อมูลองค์
ความรู ้ที่ได้นาํ มาเก็บไว้
13. การแบ่งปั นความรู ้ วิธีแบ่งปั นความรู ้ใน
ช่องทางการเรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
14. การนําความรู ้ไปใช้ การสร้างมาตรการส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้
ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับความ
พึงพอใจ

ลําดับที่

4.55 0.50

มากที่สุด

5

4.50 0.50

มากที่สุด

11

4.68 0.47

มากที่สุด

1

4.55 0.50
4.32 0.47

มากที่สุด
มาก

5
13

4.68 0.47
4.55 0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

1
5

4.55 0.50
4.59 0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

5
3

4.43 0.49

มาก

12

4.54 0.49

มากที่สุด

10

4.59 0.49

มากที่สุด

3

4.55 0.50

มากทีส่ ุ ด



SD.

จากตารางที่ 9 สรุ ปได้ว่า กลุ่มครู ผดู ้ าํ เนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึง
พอใจต่อการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมากที่สุดเป็ นรายข้อ 11 ข้อ และมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ สรุ ปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (  = 4.55) โดยมีค่าเฉลี่ยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การเชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้กบั ครู จากโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ การให้ผรู ้ ่ วมสัมมนา
ร่ วมกันกําหนดกิ จกรรมการจัดการความรู ้ปฏิบตั ิร่วม เพื่อให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จ
(  = 4.68) การแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนําความรู ้ไปใช้ การสร้างมาตรการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้
(  = 4.59) การเชิญผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนร่ วมประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ ผูบ้ ริ หารให้
ความสําคัญสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู ้ และสนับสนุนอนุญาต
คณะครู เข้าร่ วม กิจกรรม การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติและสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ของวิทยากร การส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน และขั้นการสร้างความรู ้ โดยทีมร่ วมกันสร้างหรื อกําหนดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(  = 4.55) การแบ่งปั นความรู ้ วิธีแบ่งปั นความรู ้ในช่องทางการเรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการ
ความรู ้ (  = 4.54) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของสถานศึกษาเห็นความสําคัญให้การสนับสนุน การสร้าง
รู ปแบบจัดการความรู ้ (  = 4.50) การจัดเก็บความรู ้ โดยทีมจัดการความรู ้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์
การจัดการความรู ้ เพื่อนําข้อมูลองค์ความรู ้ที่ได้นาํ มาเก็บไว้ (  = 4.43) การจัดโครงการอบรม
สัมมนา ทําความเข้าใจ สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และวิธีการ (  = 4.32)
4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผูว้ ิจยั
นํารู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่
ได้รับการพัฒนาแล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการจัดการความรู ้จาํ นวน
5 คน ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนในสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลการประเมินสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ผลการหาค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่ มีต่อความ
เหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
รายการความเหมาะสม
ด้ านความมีประโยชน์
1. รู ปแบบนี้ สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
2.การนํา รู ป แบบนี้ ไปใช้ จะทํา ให้ ค รู เ ห็ น
ความสําคัญการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. การดําเนินงานตามรู ปแบบแต่ละขั้นตอน
ช่วยให้การทํางานมีระบบมากขึ้น
ค่ าเฉลีย่
ด้ านความเป็ นไปได้
4.
รู ป แบบนี้ สามารถนํา ไปใช้ไ ด้ใ น
สถานการณ์จริ ง
5. รู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบที่สามารถยอมรับได้
6. รู ปแบบนี้มีความเป็ นไปได้ที่จะนําไปใช้
ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้
7. รู ปแบบนี้มีองค์ประกอบที่ชดั เจน
ค่ าเฉลีย่
ด้ านความเหมาะสมในการนําไปใช้
8. รู ปแบบนี้มีความเหมาะสมในการนําไปใช้
ในการพัฒนาระบบบริ หารการจัดการความรู ้
9. รู ปแบบนี้สามารถช่วยให้จดั การความรู ้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น
10. รู ปแบบนี้ประยุกต์ใช้กบั องค์การต่างๆ ได้
ค่ าเฉลีย่



SD

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

5

0

มากที่สุด

1

4.67

0.52

มากที่สุด

6

4.67
4.78

0.52
0.34

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

6

5
4.83
4.67

0
0.41
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
3
6

4.67
4.79

0.52
0.36

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

6

4.83

0.41

มากที่สุด

3

4.67
4.83
4.78

0.52
0.41
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

6
3
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
รายการความเหมาะสม
ด้ านความถูกต้ อง
11. รู ปแบบนี้ มีความถูกต้องตามหลักการ
จัดการความรู ้
12. รู ปแบบนี้มีความถูกต้องตามเนื้อหา
13. รู ปแบบนี้ มีความเป็ นมาตรฐานในการ
ตรวจสอบที่ดี
14. การดําเนินการของรู ปแบบถูกต้อง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่ รวม



SD

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

4.67
4.83

0.52
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

6
3

4.67
4.67
4.71

0.52
0.52
0.49

มากที่สุด

6

4.76

0.43

มากทีส่ ุ ด

มากทีส่ ุ ด

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.76) ในรายด้านเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความเป็ นไปได้ (  = 4.79) ด้านความมีประโยชน์ (  = 4.78) ด้านความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ (  = 4.78) ด้านความถูกต้อง จําแนกในรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 1)
ด้านความมีประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.78) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 3 ข้อ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู ปแบบนี้ สามารถนําภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ (  = 5.00) การนํารู ปแบบนี้ไปใช้จะทําให้ครู เห็น
ความสําคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การดําเนิ นงานตามรู ปแบบแต่ละ
ขั้นตอนช่วยให้การทํางานมีระบบมากขึ้น (  = 4.67) 2) ด้านความเป็ นไปได้ จากความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.79) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทั้ง 4 ข้อ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู ปแบบนี้สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง
(  = 5.00) รู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่สามารถยอมรับได้ (  = 4.83) รู ปแบบนี้มีความเป็ นไปได้ที่
จะนําไปใช้ และรู ปแบบนี้ มีองค์ประกอบที่ชดั เจน (  = 4.67) 3) ด้านความเหมาะสมในการ
นําไปใช้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.72) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดทั้ง 3 ข้อ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู ปแบบนี้ มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ในการพัฒนาระบบบริ หารการจัดการความรู ้ รู ปแบบนี้ ประยุกต์ใช้กบั องค์การต่างๆ
ได้ และรู ปแบบนี้มีความถูกต้องตามเนื้อหา(  = 4.83) รู ปแบบนี้สามารถช่วยให้จดั การความรู ้จาก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น (  = 4.67) 4) ด้านความถูกต้อง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(  = 4.71) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 4 ข้อ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ เครื่ องมือนี้มีความถูกต้องตามเนื้อหา (  = 4.83) ส่ วนรู ปแบบนี้มีความถูกต้องตาม
หลักการจัดการความรู ้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับรู ปแบบนี้ มีความเป็ นมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี และ
การดําเนินการของรู ปแบบถูกต้อง (  = 4.67)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิจยั แบบผสม มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อสร้างรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการจัดการความรู ้ จํานวน 5 คน และครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 92 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 4 ประเภท ได้แก่ (1) แบบ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครู ผใู ้ ช้ความรู ้เกี่ยวกับผลผลิตความรู ้ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผดู ้ าํ เนิ นการจัดการ
ความรู ้และ (4) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนิ นการวิจยั เป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั
ผลการสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ที่ผูว้ ิจยั ได้สร้างจากขั้นตอนการวิจยั ต่าง ๆ ทําให้ได้รูปแบบการจัดการความรู ้ มี
องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 ปัจจัยความสํ าเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย
1.1.1 ภาวะผูน้ าํ ผูน้ าํ ควรมีบทบาทสําคัญ ดังนี้
(1) สร้างวิสยั ทัศน์ร่วมที่ส่งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และให้เป็ นภารกิจที่สาํ คัญที่ส่งเสริ มให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
(2) ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมการวิจยั การร่ วมปฏิบตั ิการการดําเนินการจัดการ
ความรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมในองค์การที่แบ่งปั น ถ่ายทอดความรู ้ เปิ ดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และความรู ้ใหม่ ๆ
(3) ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ชุมชนการเรี ยนรู ้หรื อทีมเรี ยนรู ้
และคณะทํางานการจัดการความรู ้ให้เกิดขึ้น
(4) ส่ งเสริ มสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ โครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับเครื อข่าย เช่น เทคโนโลยี และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
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1.1.2 วัฒนธรรมองค์การ ดําเนินการโดย
(1) สร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการอบรม ประชุมชี้แจง สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสื่ อสาร
ผ่านสื่ อต่าง ๆ
(2) สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นถ่ายทอดความรู ้โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังลึกอยูใ่ นครู ภูมิปัญญา สร้างบรรยากาศในการสื่ อสารเป็ นไปอย่าง
เป็ นกันเอง เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคนในองค์การ และครู ภูมิปัญญา และสื่ อสาร
ผ่านเทคโนโลยี
(3) ส่ งเสริ มให้สมาชิกในองค์การ ตระหนักถึงความสําคัญ ที่ตอ้ งการ
ร่ วมกัน มีเป้ าหมายร่ วมกัน ไม่กลัวความล้มเหลว
(4) ส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การมีการทํางานในลักษณะเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายที่มีการปฏิสมั พันธ์กนั ให้ความร่ วมมือในการทํางานร่ วมกัน
1.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานโดย
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นกระบวนการและระบบงาน ที่ช่วยให้ได้
สารสนเทศความรู ้ภูมิปัญญาที่ตอ้ งการ เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร แลกเปลี่ยน รวบรวม จัดเก็บ
ประมวลผลและแสดงผลเป็ นสารสนเทศ ความรู ้ในรู ปแบบที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายทันสมัยและ
สะดวกในการเข้าถึง เช่น เว็บไซต์ในการจัดการความรู ้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา ประมวลและ
แสดงผล และมีช่องทางในการสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้และประสบการณ์ โดยใช้
เว็บบอร์ดหรื อเว็บบล็อก
(3) สร้ างบรรยากาศในการสื่ อสารโดยโน้มน้าวให้บุคลากรเข้ามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
1.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ ดังนี้
(1) องค์การควรเน้นโครงสร้างองค์การแบบกระจายอํานาจในการ
ตัดสิ นใจแก่บุคลากรทุกระดับ
(2) จัดตั้งทีมการจัดการความรู ้และมีผบู ้ ริ หารความรู ้หรื อ CKO (Chief
knowledge Officer) และผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู ้ รวมทั้งจัดตั้งผูป้ ระสานงานการ
จัดการความรู ้
(3) จัดตั้งทีมเรี ยนรู ้ หรื อชุมชนนักปฏิบตั ิที่เป็ นการรวมกลุ่มของผูท้ ี่สนใจ
ที่ศึกษาเรื่ องเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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(4) มีมาตรการในการเชิ ญชวนให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดการความรู ้ สร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุน ให้รางวัลให้ความสําคัญในการเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบการทํางาน
1.2 กระบวนการจัดการความรู้ ดําเนินการใน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
(1) จัดโครงการอบรม การดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) เชิ ญผูบ้ ริ หาร และคณะครู โรงเรี ยนโรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ร่ วมประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
(3) เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) แบ่งกลุ่มทีมจัดการความรู ้ตามความสมัครใจเพื่อสะดวกในการดําเนิ นการ
สร้างทีมและแกนนํา โดยแต่ละทีมร่ วมกันกําหนดแกนนําและบทบาทของสมาชิกในแต่ละทีมใน
การจัดการความรู ้
ระยะที่ 2 การใช้ กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน โดยทีมจัดการความรู ้ร่วมกัน
ดําเนินการจัดการความรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้ คือ
(1) ขั้นการสร้างความรู ้ (Knowledge Creation) การจัดการความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยร่ วมกันกําหนดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสาขาต่าง ๆ
(2) ขั้นการแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition) เป็ นการสื บค้นความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอก
(3) ขั้นการรวบรวมความรู ้ (Knowledge System) โดยการนําองค์ความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้จากการแสวงหาความรู ้ นํามาตรวจสอบ กลัน่ กรอง และรวบรวมจัดหมวดหมู่ แบ่ง
ประเภทของความรู ้ในแต่ละสาขาให้เป็ นระบบ
(4) ขั้นการจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Storing) ทีมการจัดการความรู ้ ร่ วมกันจัดทํา
เว็บไซต์การจัดการความรู ้
(5) ขั้นการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Sharing ) เป็ นการนําความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขและจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู ้ที่สร้างขึ้น เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ในช่องทางการ
เรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
(6) ขั้นการนําความรู ้ไปใช้ (Knowledge Utilization) โดยการส่ งเสริ มให้บุคลากร
ในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้ในการศึกษา การพัฒนา
ท้องถิ่นอันนําไปสู่ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
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1.3 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้
(1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการประเมิน
ความรู ้ที่เก็บและเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ จากกลุ่มผูใ้ ช้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนิ นการจัดการความรู ้ เพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจจากการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ร่วมกันดําเนิ นการ เพื่อ
นําข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
(3) การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ เป็ นการประเมินตาม
ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลจากตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อปรั บปรุ งให้
รู ปแบบมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ปั จจัยความสําเร็ จในการ
จัด การความรู ้ 2) กระบวนการจัด การความรู ้ และ 3) การประเมิ น รู ป แบบการจัด การความรู ้
สอดคล้องกับ Morey, Daryl; Maybury, Mark; Thraising, Bhavani.(2002) ที่พบว่า องค์ประกอบที่
ส่ งผลต่ อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้ ที่สําคัญ ประกอบด้ว ย ภาวะผูน้ ําและการตัดสิ น ใจ
โครงสร้ างองค์กร การติดต่อสื่ อสารในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่ งรายละเอียดของ
ปั จจัยความสําเร็ จในการจัดการความรู ้อภิปรายได้วา่
1) ภาวะผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ ถือว่าสําคัญมากต่อการจัดการความรู ้ ผูน้ าํ ต้องมีความเข้าใจใน
การจัดการความรู ้ของท้องถิ่นโดยผูน้ าํ ควรเชื่อว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกคนมีความรู ้และความชํานาญ
ในระดับที่ต่างกัน ควรต้องเคารพองค์ความรู ้ของแต่ละคน ไม่ใช่เชื่อมัน่ ความรู ้ในตําราวิชาการอย่าง
เดียวต้องเข้าใจว่า เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถปฏิบตั ิจริ งจนประสบความสําเร็ จ ซึ่ งเท่ากับว่า
เป็ นผู ท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามชํา นาญในเรื่ อ งนั้น ๆ เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ ค วรอนุ รั ก ษ์แ ละเผยแพร่ ผ่ า น
กระบวนการจัดการความรู ้ อีกทั้งผูบ้ ริ หารระดับสูงในองค์การต้องเป็ นผูน้ าํ อย่างเป็ นทางการในด้าน
การจัดการความรู ้ ทั้งนี้ เพราะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญ เริ่ มตั้งแต่
เห็นคุณค่าต่อการนําความคิดริ เริ่ ม ความรอบรู ้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการใช้อิทธิพลเพื่อชี้นาํ จูงใจ
หรื อผลักดันให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
ดําเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ เป้ าหมายความสําเร็ จในด้านการจัดการ
ความรู ้ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดม ฟุ้ งเกียรติไพบูลย์ (2552)
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ได้ศึกษาการรับรู ้ การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างาน ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการ
ความรู ้ กรณี ศึกษาพนักงานระดับปฏิบตั ิการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ จันทนา สุ ขธารักษ์ (2550) ได้ศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู ้ทางการพยาบาลตามการรับรู ้ของพยาบาลหัวหน้าหน่ วยงาน โรงพยาบาลจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู ้ David (1997)
ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้โดยได้ศึกษาในแง่
การปฏิบตั ิกิจกรรมของผูบ้ ริ หารในการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยได้
จัดให้กลุ่มตัวอย่างมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และแง่คิดต่าง ๆ กระตุน้ ให้เกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้
ให้มีการผสมผสานความรู ้และการสร้างรู ปแบบขึ้น Nonaka & Takeuchi อ้างถึงในวิจารณ์ พานิ ช
(2548) ได้กล่าวถึง ผูบ้ ริ หารความรู ้ควรมีคุณสมบัติและความสามารถในการสื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู ้
และวัฒนธรรมองค์กร ไปสู่ สมาชิกของ Project Team และมีทกั ษะในการเข้าไปร่ วมกระบวนการ
จัด การความรู ้ กับ พนัก งานระดับ กลางและระดับล่ า ง
เพื่ อ สร้ า งความมุ่ ง มั่น เอาจริ ง เอาจัง
(Commitment) ของการจัดการความรู ้ ดังนั้นหากผูบ้ ริ หารทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ระดับกลาง และ
ระดับต้นควรมีลกั ษณะดังกล่าว จะทําให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดความรู ้สึกที่ดีระหว่างตนเองกับ
ผูบ้ ริ หาร เพราะความรู ้สึกที่ดีส่งผลต่อการทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะการทํางาน
โดยที่บุคลากรมีความศรัทธาต่อผูบ้ ริ หาร รู ปแบบการทํางานจะแตกต่างกันกับบุคลากรที่ต่อต้านกับ
ผูบ้ ริ หาร เพราะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่างกัน สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยสําคัญ
ต่อประสิ ทธิภาพการจัดการความรู ้ท้ งั สิ้ น
2) วัฒ นธรรมองค์ก าร จะเกิ ด ขึ้ นได้โ ดยคนในองค์ ก ารควรต้อ งร่ วมกัน สร้ า ง
วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้ เช่น ต้องสร้างแรงจูงใจให้แลกเปลี่ยนความรู ้ หรื อเปิ ดโอกาส
ให้ทุกคนในองค์การเข้าถึ งและแลกเปลี่ ยนความรู ้ ซึ่ งจะช่ วยให้การจัดการความรู ้ มีความยัง่ ยืน
อีกทั้งวัฒนธรรมองค์การจะทําให้มองเห็ นความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรี ยนในมุมมองของ
การจัดการความรู ้ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การตื่นตัวต่อการเรี ยนรู ้ ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
บนพื้นฐานของค่านิยม และความเชื่อต่าง ๆ ตามแนวคิดของความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะ
เป็ นจุ ด เด่ น ที่ โ รงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง จะพิ จ ารณาหยิบ ยกมาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การความรู ้ ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ Murat and Bahattin (2004) ที่พบว่า การจัดการ
ความรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย 4 ประการคือ กระบวนการ (Process) ทิศทาง (Direction)
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และวัฒนธรรม (Culture) โดย กระบวนการ ประกอบด้วย การ
เข้าถึง และการสะสมความรู ้ ทิศทาง ประกอบด้วย จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ความต้องการของลูกค้า
จุดเน้นทางการแข่งขัน และการแข่งขันที่ใช้ความรู ้ ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม
และการทํางานเป็ นทีม การฝึ กอบรมและการติดต่อสื่ อสาร และวัฒนธรรม ประกอบด้วย นวัตกรรม
ความสร้างสรรค์และการเรี ยนรู ้
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3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่ามีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยทําให้กระบวนการจัดการความรู ้ประประสบความสําเร็ จ
โดยจะทําหน้าที่เสมือนหนึ่ งเป็ นคลังเก็บความรู ้ ต่าง ๆ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงการศึ กษาค้นคว้า การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และการนําความรู ้ที่ได้จากกระบวนการ
จัดการความรู ้ออกมาใช้ในการทํางาน และการพัฒนาบุคคลกรในองค์การให้มีทกั ษะในการสื บค้น
ผ่า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ งถื อ เป็ นเรื่ องสําคัญที่ ช่ว ยให้การจัดการความรู ้ สามารถดํา เนิ น การได้อย่า ง
กว้างขวาง รวดเร็ วและมี ความยัง่ ยืน เพราะโลกยุคปั จ จุ บนั แข่งขันกันด้วยการสร้ างนวัตกรรม
(Innovation) เป็ นปั จจัยหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ George & Ricahrd (2007) ที่ได้กล่าวถึง
หลักพื้นฐาน 4 ประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ คือ 1) โครงสร้างที่ใช้ในการสนับสนุน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) การประ ยุกต์ใช้ที่สนับสนุน
การทํางาน 3) ทักษะของบุคลากรในการจัดการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และ 4) กระบวนการและเทคนิค
ในการติดตามและประเมินที่ทาํ ให้คลังความรู ้เรี ยบร้อยปลอดภัย
4) โครงสร้างพื้นฐาน การดําเนินการจัดการความรู ้ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีผลต่อ
การขับเคลื่อนการจัดการความรู ้ให้เกิดประสิ ทธิภาพ ต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร
หรื อที่ทาํ การจัดการความรู ้น้ นั เป็ นกลไกสนับสนุนที่เชื่อมต่อระหว่างคลังความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปสู่ การให้บริ การต่าง ๆ นอกจากนี้ สิ่งที่สาํ คัญควรมีคือการกําหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการใน
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีระบบการประสานงานอย่างเป็ นทางการ และควร
ได้รั บ การสนับ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง จะต้อ งมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์รัตน์ อติวฒั นชัย (2550) ศึกษาเรื่ องการจัดการความรู ้
ในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ความรู ้ คือ การมี สถานที่ เครื่ อ งมื อ ระบบเทคโนโลยีที่เ หมาะสม รองลงมาบุ คลากรได้รับ การ
ส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วม การมีอิสระในการทํางาน และการมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ขั้นตอน ที่ประกอบไป
ด้วย 1) การสร้างความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การรวบรวมความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ 5) การ
แบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ และ 6) การนําความรู ้ไปใช้ ในรายละเอียดของขั้นตอนแต่ละด้าน คือ 1)
การสร้างความรู ้ เกี่ ยวกับความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนที่
เกี่ ยวข้องอย่างเป็ นระบบ เช่ น การจัดเวทีชาวบ้าน การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู ้ จากเจ้าของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น การทําวิจยั ซึ่ งการสร้างความรู ้ควรเน้นการสร้างความรู ้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จากความรู ้ นามธรรมที่อยู่ในตัวบุคคล ที่ถือเป็ นภูมิปัญญาซึ่ งเป็ นความรู ้ภายใน ให้เป็ นความรู ้ ที่
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการนําความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นไปใช้ 2) ด้านการแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้
นําเสนอแนวทางในการแสวงหาองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยระบุวิธีการแสวงหาความรู ้ภูมิ
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ปั ญญาท้องถิ่นว่าจะหามาได้อย่างไร สร้างได้อย่างไร มีการสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น
การทําวิจยั หรื อจัดตั้งทีมงานแสวงหาความรู ้ มีฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะที่ชดั เจน 3) ด้านการ
รวบรวมความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการนําความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ นํามาประมวล จัด
ประเภท ปรับปรุ งเนื้ อหา ภาษา และรู ปแบบข้อมูล ดําเนิ นการจัดกระทํากับข้อมูลความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ มีการคัดกรองความรู ้ ตรวจสอบความรู ้โดยมีทีมงานจัดการความรู ้
ของโรงเรี ยน 4) ด้านการจัดเก็บความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ ควรมีการกลัน่ กรอง และการจัด
ความรู ้ให้เป็ นระบบ จัดหมวดหมู่และ เก็บให้เป็ นระเบียบ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
มีการกําหนดวิธีการเข้าถึงความรู ้ที่จดั เก็บไว้ สามารถสื บค้นได้อย่างรวดเร็ ว และให้ความสําคัญกับ
ความรู ้ที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ได้มากที่สุด และมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการนําไปใช้อยูเ่ สมอ 5) ด้านการแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการแบ่งปั นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ ความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น เช่น การเผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู ้ การจัดทํา
แผ่นพับความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซีดี หรื อ การจัดเวทีชาวบ้านเข้าไปเผยแพร่ ในชุมชนหรื อท้องถิ่น
มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็ นระบบเครื อข่าย เพื่อให้สามารถ
สื บค้น ติดต่อสื่ อสาร ถ่ายทอด และเปลี่ยนความรู ้หลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกอย่างรวดเร็ ว
และ 6) ด้านการนําความรู ้ไปใช้ โรงเรี ยนควรมุ่งเน้นการนําความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์ แก่ตนเอง และสังคมโดยสร้ างมาตรการส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การนําความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นไปใช้ ทั้งในด้านการเรี ยนรู ้ การเผยแพร่ การจัดการเรี ยนการสอน ฯลฯ อันจะนําไปสู่
เป้ าหมายแห่ งความสําเร็ จในการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืน ทั้งนี้เพราะเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ คือ การทําให้ทุกคนมีความรู ้และนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิจารณ์ พานิช (2547) ที่ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู ้ คือการใช้ประโยชน์จากความรู ้มาเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดําเนินงานของ
องค์การ ทําให้องค์การ สามารถรักษาความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน การจัดการความรู ้มี
เป้ าหมาย 3 ประการหลัก ๆ ดังนี้คือ 1) เพื่อพัฒนางาน เป็ นการปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงาน เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ และบริ การใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น
สามารถวัดได้เป็ นตัวเลขชัดเจนในเชิงปริ มาณ หรื อวัดได้ดว้ ยตัวชี้วดั เชิงคุณภาพที่รับรู ้หรื อสัมผัส
ได้ 2) เพื่อพัฒนาคน เป็ นการพัฒนาคนผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับให้เป็ นแรงงานความรู ้ (Knowledge
Worker) ซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาหรื อทุนทางปั ญญา โดยอาศัยการจัดการความรู ้ที่เกิดจากการ
ทํางาน ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีความรู ้ มีประสบการณ์ มีความชํานาญ มีทกั ษะ และสามารถนําองค์ความรู ้
และประสบการณ์ท้ งั หลายมาใช้งานใหม่อีกได้ และ 3) เพื่อพัฒนาฐานความรู ้ขององค์กร เป็ นการ
เพิ่มพูนทุนความรู ้ หรื อทุนทางปั ญญาขององค์กร ซึ่ งจะช่วยทําให้องค์กรมีศกั ยภาพในการต่อสู ้กบั
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ความยากลําบากหรื ออุปสรรค มีวิธีการทํางานดีข้ ึน (Best practice) และสามารถที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียงิ่ ขึ้น
ส่ วนองค์ประกอบที่ (3) การประเมินการจัดการความรู ้ มีองค์ประกอบย่อยคือ 1) การ
ประเมินผลผลิตความรู ้ และ 2) การประเมินการจัดการความรู ้ที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ 3) การประเมิน
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ซึ่ งจากการสรุ ปผลการประเมินจากครู และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีผลการประเมิน
ในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดนั้น ทําให้สามารถสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ใน
การจัดการความรู ้ ขององค์ก ารต่ าง ๆ เพื่ อนําองค์ความรู ้ ที่มีค่าในภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่ นมาใช้
ร่ วมกับการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ที่ได้วิจยั กระบวนการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก จากผลการวิจยั พบว่า การนํากระบวนการจัดการความรู ้
มาใช้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําหนดความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้ 4) การ
จัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 6) การนําความรู ้ไปใช้ และ 7) การติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอนที่อยูร่ ะดับมาก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การนําความรู ้ไปใช้ การกําหนดความรู ้ และ
การติดตามและประเมินผล ทําให้ทราบได้ว่า โรงเรี ยนมีเป้ าหมายในการจัดการความรู ้เนื่องจากมี
การกําหนดความรู ้ได้อย่างชัดเจน และสามารถนําความรู ้ไปใช้ได้ ร่ วมกับระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่ทาํ ให้เกิ ดกระบวนการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน หากพิจารณาถึงการดําเนิ นการ
ดังกล่าวเนื่ องจากโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุน และส่ งเสริ มจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
แนวทางชัดเจนด้านการจัดการความรู ้ หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีการสนับสนุ นอย่าง
จริ งจังก็อาจส่ งผลทําให้การจัดการความรู ้ในสถานศึกษาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงแรก เนื่องจาก
โรงเรี ยนดังกล่ าวเป็ นหน่ วยงานที่สังกัดภาครั ฐซึ่ งต้องอาศัยนโยบายของหน่ วยงานใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนในช่วงต้น สําหรับขั้นตอนที่อยูใ่ นระดับปานกลาง มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดเก็บความรู ้
ให้เป็ นระบบ การสร้างความรู ้ การแสวงหาความรู ้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จากผลการวิจยั ทําให้
ทราบว่าโรงเรี ยนยังต้องการสนับสนุนดังนี้ 1) กระบวนการแสวงหาความรู ้จากแหล่งภายในและ
ภายนอกองค์กร 2) เทคนิคการสร้างความรู ้ที่นาํ ไปสู่การพัฒนาเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษา 3) พื้นที่
และเวทีแห่ งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลายรู ปแบบ และ 4)
ระบบการจัดเก็บความรู ้ที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และนําไปสู่ การใช้ฐานข้อมูลประกอบการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ในส่ วนของปั ญหาในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ได้สรุ ปไว้ว่า
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของโรงเรี ยนยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ซ่ ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2545) ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า การจัดการความรู ้
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เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วย 1) รวบรวมความรู ้ 2) การสร้างความรู ้ โดยใช้การศึกษาวิจยั 3) การ
จัดเก็บความรู ้ โดยใช้เทคโนโลยี 4) การถ่ายทอดความรู ้ โดยใช้เทคโนโลยี
5) การแลกเปลี่ยนความรู ้ โดยใช้การประชุมและเทคโนโลยี 6) การสังเคราะห์ความรู ้ โดยการ
ประชุม 7) การพัฒนาความรู ้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 8) การประยุกต์ใช้ความรู ้ และ 9) การ
เรี ยนรู ้จากการจัดการความรู ้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช ว่ากระบวนการจัดการ
ความรู ้ คือ การพัฒนาคน พัฒนางานไปพร้อมๆ กัน มีวฒั นธรรมการทํางานเป็ นทีม ในทางตรงกัน
ข้าม ให้หลีกเลี่ยงการลงโทษความล้มเหลวที่เกิดจากการริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การ แต่ส่งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้จากความล้มเหลว และถ้ามีการเรี ยนรู ้สูงส่ งมากก็ให้รางวัล
การเรี ยนรู ้จากความล้มเหลวนั้น เพื่อป้ องกันการทําผิดซํ้า ซึ่ งอาจก่อผลเสี ยหายร้ายแรงได้รวมถึงให้
มีการหาเพื่อนร่ วมทาง และทํางานเป็ นเครื อข่าย และส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพื่อสังคมว่า
กระบวนการจัดการความรู ้ เป็ นการสร้างความรู ้จากการทํางาน เพื่อหาลู่ทางใหม่ ๆ หรื อหา
นวัตกรรมในการทํางานทําให้ได้ผลดี หรื อก้าวสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ มีกระบวนการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู ้ภายในองค์การหรื อเครื อข่าย มีการสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมองค์การ ที่ช่วย
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ การใช้ความรู ้ สร้างชุมชนความรู ้ Yahya, S and Goh (2002) พบว่า
องค์การแห่งความรู ้จาํ เป็ นต้องออกแบบระบบการให้ค่าตอบแทนและรางวัล จากการทํางานเป็ นทีม
มีการแบ่งปั นความรู ้ และการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ควร
ยึดหลักในการประเมินผลจากการที่พนักงานนําการจัดการความรู ้ไปปฏิบตั ิ บุญส่ ง หาญพานิ ช
(2546) พบว่า ปั จจุบนั ในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีกระบวนการจัดการความรู ้เกิดขึ้นในระดับปาน
กลาง การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้โดยใช้วิธีระดมความคิดทํางานร่ วมกันเป็ นทีม อบรม ประชุม
สัมมนา และการสนทนาทัว่ ไป มีการปฏิบตั ิในระดับค่อนข้างมาก การใช้ช่องทางในการแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนความรู ้ การให้บริ การความรู ้ในลักษณะของการเผยแพร่ ความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ การ
ให้คาํ ปรึ กษา การจัดฝึ กอบรม และการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู ้ ในระดับ
ค่อนข้างมาก Martin (2005) พบว่า บทบาทของผูน้ าํ จะต้องมีทกั ษะในการกําจัดอุปสรรคด้วยการทํา
ให้เครื อข่ายขององค์การดําเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง ให้การสนับสนุ นสภาพแวดล้อมในการเข้าถึง
ความรู ้ Hideo (2004) พบว่า การสร้างชุมชนความรู ้ในบริ ษทั ญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนความรู ้กนั
ระหว่างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดีกบั ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมดี ในลักษณะประชุมหารื อกัน ซึ่ง
เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ของชุมชนในประวัติศาสตร์ ญี่ปุ่น รวมถึงการศึกษาวิจยั ของ Murat and
Bahattin (2004) พบว่า การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย 4 ประการคือ 1) กระบวนการ
(Process) ประกอบด้วย การเข้าถึงและการสะสมความรู ้ 2) ทิศทาง (Direction) ประกอบด้วย
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ความต้องการของลูกค้า จุดเน้นทางการแข่งขัน และการแข่งขันที่ใช้ความรู ้
3) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) การมีส่วนร่ วมและการทํางานเป็ นทีม การฝึ กอบรมและการ
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ติดต่อสื่ อสาร และ4) วัฒนธรรม (Culture) ประกอบด้วย นวัตกรรม ความสร้างสรรค์และการเรี ยนรู ้
Yogesh and Dennis (2003) พบว่า การจัดการความรู ้ช่วยลดช่องว่างของความรู ้ ด้วยการให้พนักงาน
ที่มีความรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้ฝังลึกตามความสามารถ และยินดีว่าได้เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ
ทําให้เกิดความผูกพันและแรงจูงใจขึ้น รายงานการวิจยั ของสํานักงานชุดโครงการวิจยั และพัฒนา
เพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั โรงเรี ยน (วพร.) (2547) พบว่า ผลการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นผูเ้ รี ยน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และค่าเฉลี่ยของการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้สูงขึ้น ด้านครู พบว่า มีทกั ษะการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้
หลากหลายทั้งภายในโรงเรี ยนและชุมชน มีงานวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนจากเดิมที่มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนทํารายงาน/ผลงาน มาเน้นการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมด้วย ได้แก่ การใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านผูบ้ ริ หาร พบว่า
มีทกั ษะในการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมในการใช้กระบวนการเชิ งระบบ รวมพลังครู ท้ งั
โรงเรี ยนให้พฒั นางานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นในโรงเรี ยนที่พร้อม และเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทําให้มี
การใช้ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น ส่ ว นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายนอกสถานศึ ก ษา
ผูบ้ ริ ห ารก็ส ามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนในการเข้ามามีส่วนในการจัดการเรี ยนรู ้ จนนักเรี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้กบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ศิริพร ทวีชาติ (2545) พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็ นหลัก มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
สารสนเทศเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจทางสารสนเทศ ร้อยละ 51 มีความสามารถด้านสารสนเทศ
เกี่ ยวกับการใช้กระบวนการสารสนเทศโดยเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มี ความสามารถด้าน
สารสนเทศเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อการใช้สารสนเทศในสังคมโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามการสอนปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.529

ข้ อเสนอแนะ
จากผลสรุ ปและข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญกับการจัดการความรู ้ ตลอดจนสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านความรู ้ เวลา สถานที่ และงบประมาณ
1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ควรใช้เวลาในการสร้างอาจมีการสัมมนาร่ วมกัน
สร้างความตระหนัก สื่ อสารและประชาสัมพันธ์ ควรเน้นวัฒนธรรมการเปิ ดใจ และการแบ่งปั น
ความรู ้
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1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาํ มาใช้เป็ นเครื่ องมือการจัดการความรู ้ ควรมีการ
พัฒนาให้เข้าถึง ใช้ได้อย่างสะดวกและใช้งานง่าย มีการพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในองค์การเข้าไปใช้อย่างต่อเนื่อง
1.4 การกําหนดระยะเวลาในการจัดการความรู ้ ควรจัดทําเป็ นกรอบระยะเวลาใน
ภาพกว้าง และทีมเรี ยนรู ้ปรับให้เหมาะสมกับทีมของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเครื่ องมือและวิธีการจัดการความรู ้ ด้านอื่น ๆ เช่น
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ วิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ด้านองค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ความรู ้
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับตัวชี้วดั ของระบบการประเมินการจัดการความรู ้
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
1. ดร.สมศักดิ์ ลิลา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผศ.ดร.ปริ ญญา ทองสอน อาจารย์ ภ าควิ ช าการจั ด การเรี ยนรู ้ คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. รศ.ดร.สุ การต์พิชา ปิ ยะธรรมวรากุล หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. ดร.อมรรัตน์ สวนชูผล อาจารย์สาขานวัตกรรมวิชาการสื่ อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. ดร.อารักษ์ อินทร์ พยุง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพือ่ สั มภาษณ์ และประเมินรู ปแบบ
1. ผศ.ดร.ปริ ญญา ทองสอน อาจารย์ ภ าควิ ช าการจั ด การเรี ยนรู ้ คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.สุ พรรณี สมานญาติ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขาบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
3. นายปราศรัย สุ ขปิ ติ ศึกษานิ เทศก์เชี่ ยวชาญ กองการศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชลบุรี
4. นางนงนุ ช พรชัยไชยวัฒน์ ศึกษานิ เทศก์เชี่ ยวชาญ กองการศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรี
5. ดร.อมรรัตน์ สวนชู ผล อาจารย์สาขานวัตกรรมวิชาการสื่ อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ที่ วบจ.0116/พิเศษ
4 กรกฎาคม 2556
เรื่ อง
ขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
เรี ยน
ผศ.ดร.ปริ ญญา ทองสอน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามรู ปแบบการจัดการความรู ้ จํานวน 1 ชุด
ด้วยนางสกุลพร หศิภาพร รหัส 53562257 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กําลังทําวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การสร้างรู ปแบบการการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” โดยแบบสอบถามดังกล่าว
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ คือผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ บิน ยุระรัช
เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้อ งของแบบสอบถามดัง กล่ า ว จึ ง ใคร่ ข อความอนุ เ คราะห์ ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม
ทั้งนี้เพื่อจะได้นาํ แบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ในการทําวิทยานิพนธ์
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อน้ )
คณบดีวทิ ยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
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แบบสั มภาษณ์ เพือ่ ประเมินต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(สํ าหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและศึกษาความคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 3 การประเมินและข้อเสนอแนะต่อต้นแบบรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ทไี่ ด้ รับการสั มภาษณ์
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 20- 25 ปี

 26- 30 ปี

 36-40 ปี

 41 – 45 ปี  46 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสูงสุ ด

 31-35 ปี

 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก

4. ประสบการณ์ในการทํางาน

 น้อยกว่า 5 ปี
 5- 10 ปี
 16 – 20 ปี  21 ปี ขึ้นไป

11 – 15 ปี

5. ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั
…………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….………
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ตอนที่ 2 ต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรี ยนสั งกัดองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิน่
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อมูลต้นแบบรู ปแบบนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการให้สมั ภาษณ์และให้เสนอแนะ
ในตอนที่ 3
ต้ นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น ประกอบด้ วยองค์ประกอบดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1
1. ปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จ ประกอบด้วย
1.1 ภาวะผูน้ าํ
1.2 วัฒนธรรมองค์การ
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน
องค์ ประกอบที่ 2
2. กระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย
2.1 การสร้างความรู ้
2.2 การแสวงหาความรู ้
2.3 การรวบรวมความรู ้
2.4 การจัดเก็บความรู ้
2.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
2.6 การนําความรู ้ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 3
3. การประเมินการจัดการความรู ้
การประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้
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ตอนที่ 3 การประเมินและข้ อเสนอแนะต่ อต้ นแบบรู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิน่ ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
คํา ชี้ แ จง ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ พิ จ ารณาข้อ มู ลต้น แบบรู ป แบบจากตอนที่ 2 เพื่อ เป็ นข้อ มู ล ในการให้
สัมภาษณ์
ด้ านปัจจัยทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ประสบผลสํ าเร็จ
1. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านปั จจัยที่ทาํ ให้การจัดการความรู ้ประสบผลสําเร็ จมีความเหมาะสม
หรื อไม่
 เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
 อื่นๆ...................................................
2. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมอย่างไรเกี่ยวกับปั จจัยด้านความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้ ภาวะผูน้ าํ
วัฒนธรรมองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุ นให้การ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประสบความสําเร็ จ
อย่างไร โปรดแสดงความคิดเห็น
2.1 ภาวะผูน้ าํ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 วัฒนธรรมองค์การ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ด้ านกระบวนการจัดการความรู้
3. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู ้ จากภาพรวมของรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้มีความเหมาะสมหรื อไม่
 เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
 อื่นๆ...............................................
4. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมอย่างไรในการใช้กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รู ปแบบที่กาํ หนด โปรดแสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้นตอน
4.1 การสร้างความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.2 การแสวงหาความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.3 การรวบรวมความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.4 การจัดเก็บความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4.6 การนําความรู ้ไปใช้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้ านการประเมินการจัดการความรู้
5. ท่านคิดว่าองค์ประกอบด้านการประเมินการจัดการความรู ้ของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความเหมาะสมหรื อไม่
 เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
 อื่นๆ............
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของการประเมินการจัดการความรู ้ ด้านการประเมินรู ปแบบควรมีการ
ดําเนินการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของการประเมินการจัดการความรู ้ ด้านการประเมินผลผลิตความรู ้ควรมี
การดําเนินการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อผลผลิตความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(สํ าหรับครู กลุ่มทีไ่ ด้ รับความรู้ จากผลผลิตความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้
http://www.cholburiwisdom.in.th) ฉบับนี้ มี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตความรู ้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จากเว็บไซต์การ
จัดการความรู ้ http://www.cholburiwisdom.in.th) ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
2. ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจทุกข้อ ให้ตรงตามความ
เป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สุด คําตอบของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับการ
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 20- 25 ปี

 26- 30 ปี

 36-40 ปี

 41 – 45 ปี  45 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

 31-35 ปี

 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก

4. ประสบการณ์ในการทํางาน

 น้อยกว่า 5 ปี
 16 – 20 ปี

 5- 10 ปี 11 – 15 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณารายการความเหมาะสมของผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเว็บไซต์การ
จัดการความรู ้ http://www.cholburiwisdom.in.th ในแต่ละข้อว่าท่านมีความพึงพอใจในระดับใด
แล้วเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ตามระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
รายการความเหมาะสม

มาก
ปาน
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(5)
(3)

น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
(2)
(1)

ด้ านลักษณะของผลงาน
1. ความสามารถเข้าถึงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
2. การจัดเก็บข้อมูลความรู ้เป็ นระบบสามารถเรี ยกใช้ได้
รวดเร็ วทันเวลา
3. การเชื่อมโยงข้อมูลบนฐานคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
4. ผลผลิตความรู ้สามารถใช้งานสะดวก
ด้ านคุณภาพของผลงาน
5. ระบบสื บค้นความรู ้อาํ นวยความสะดวกแก่การค้นหา
ความรู ้เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
6. ผลงานมีความหลากหลาย
7. ผลงานมีความน่าเชื่อถือ
ด้ านประโยชน์ ของผลงานทีส่ ามารถนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
8. เป็ นความรู ้ที่สงั คมต้องการ
9. เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
10. การใช้ประโยชน์จากความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์การช่วย
ในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
11. สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างทัว่ ถึง
ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อการดําเนินการจัดการความรู้
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(สํ าหรับครู ทดี่ าํ เนินการจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ฉบับนี้มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ขอความอนุ เคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทุกข้อ ให้ตรงตามความ
เป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สุด คําตอบของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง สําหรับการ
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนิ นจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 20- 25 ปี

 26- 30 ปี

 36-40 ปี

 41 – 45 ปี  46 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

 31-35 ปี

 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก

4. ประสบการณ์ในการทํางาน

 น้อยกว่า 5 ปี
 16 – 20 ปี

 5- 10 ปี 11 – 15 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณารายการดําเนินการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในแต่ละข้อว่าท่านมีความพึงพอใจในระดับใด แล้วเขียนเครื่ องหมาย 
ลงในช่อง ตามระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยทีพ่ จิ ารณา
1. การจัด โครงการอบรม สั ม มนา ทํา
ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ
การดํา เนิ น การจัด การความรู ้ ภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาประชุมชี้แจงทํา
ความเข้าใจ
3. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญสนับสนุนการ
ดํา เนิ น การจัด การความรู ้ และอนุ ญ าต
คณะครู เข้าร่ วม กิจกรรม
4. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของสถานศึกษา
เห็นความสําคัญการสร้างรู ปแบบจัดการ
ความรู ้
5. การเชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดการความรู ้กบั ครู
6. การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนัก
ปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
วิทยากร
7. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
และวิธีการ

ระดับความพึงพอใจ
ค่ า
มาก
ปาน
น้ อย
รวม
มาก
น้ อย
เฉลีย่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(4)
(2)
(5)
(3)
(1)
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ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(4)
(2)
(5)
(3)
(1)

รวม

ค่ า
เฉลีย่

8. การให้ผรู ้ ่ วมสัมมนาร่ วมกันกําหนด
กิ จกรรมการจัดการความรู ้ ปฏิ บตั ิ ร่ว ม
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การความรู ้ ประสบ
ผลสําเร็ จ
9. การส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
10. การสร้างความรู ้ โดยทีมร่ วมกัน
สร้ า งหรื อกํา หนดความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
11. การแสวงหาความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. การจัดเก็บความรู ้ โดยทีมจัดการ
ความรู ้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์การจัดการ
ความรู ้ เพื่อนําข้อมูลองค์ความรู ้ที่ได้
นํามาเก็บไว้
13. การแบ่งปันความรู ้ วิธีแบ่งปัน
ความรู ้ในช่องทางการเรี ยนรู ้จาก
เว็บไซต์การจัดการความรู ้
14. การนําความรู ้ไปใช้ การสร้าง
มาตรการส่ งเสริ มให้บุคลากรใน
โรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้
ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
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208

แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่ อรูปแบบการจัดการความรู้
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(สํ าหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ฉบับนี้มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 รู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ขอความอนุ เคราะห์จากท่านตอบความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ทุกข้อ
ให้ตรงตามความเป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สุด คําตอบของท่านเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
สําหรับการสรุ ปผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง การสร้างรู ปแบบ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 20- 25 ปี

 26- 30 ปี

 36-40 ปี

 41 – 45 ปี  46 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสูงสุ ด

 31-35 ปี

 ปริ ญญาตรี  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก

4. ประสบการณ์ในการทํางาน

 น้อยกว่า 5 ปี
 16 – 20 ปี

 5- 10 ปี 11 – 15 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 รู ปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อมูลรู ปแบบนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินรู ปแบบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ในตอนที่ 3
รู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1. ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การจัดการความรู้ประสบความสํ าเร็จ
1) การใช้ ภาวะผู้นํา
1.1) จัดโครงการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
1.2) ผูบ้ ริ หารประชุมทําความเข้าใจกับคณะครู ตามโครงการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.3) เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้
2) การสร้ างวัฒนธรรมองค์ การ
2.1) ปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2) เข้าร่ วมสัมมนาร่ วมกันเกี่ ยวกับวิธีการจัดกิ จกรรมการจัดการความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู ้
2.3) ร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ สร้างบรรยากาศในการสื่ อสารเป็ นไปอย่างเป็ นกันเอง
3) การวางโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1) สร้างทีมและแกนนําการจัดการความรู ้
3.2) ทีมจัดการความรู ้แต่ละทีมร่ วมกันกําหนดแกนนําและบทบาทของสมาชิกในแต่ละ
ทีมในการจัดการความรู ้
3.3) วางแผนกิจกรรม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ร่ วมกันจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เพื่อนําข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ เพื่อ
การนําความรู ้มาใช้

210
2. กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ทีมจัดการความรู ้ร่วมกันดําเนิ นการจัดการความรู ้ตาม
กระบวนการจัดการความรู ้ รายละเอียด ดังนี้
1) ขั้นการสร้างความรู ้ ดําเนิ นการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยร่ วมกันกําหนด
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 9 สาขาตามแนวคิดของ อรพินท์ ภาคาผล (2548) คือ 1) สาขาความเชื่อ
และศาสนา 2) สาขาประเพณี และวัฒนธรรม 3) สาขาศิลปะพื้นบ้าน 4) สาขาอาหารและผักพื้นบ้าน
5) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน 6) สาขาศิลปวัฒนธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตํารายาพื้นบ้าน 8) สาขา
ประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน และ 9) สาขาการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2) ขั้นการแสวงหาความรู ้ เป็ นการสื บค้นความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากภายในและ
ภายนอก
3) ขั้นการรวบรวมความรู ้ โดยการนําองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการแสวงหา
ความรู ้ นํามาตรวจสอบ กลัน่ กรอง และรวบรวมจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู ้ในแต่ละสาขา
ให้เป็ นระบบ
4) ขั้นการจัดเก็บความรู ้ ทีมการจัดการความรู ้ ร่ วมกันจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู ้
เพื่อนําข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่รวบรวมได้ ทั้ง 9 สาขา มาจัดเก็บความรู ้ไว้ในเว็บไซต์
5) ขั้นการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นการนําความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขและจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์
การจัดการความรู ้ที่สร้างขึ้น เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ในช่องทางการเรี ยนรู ้จากเว็บไซต์การจัดการ
ความรู ้
6) ขั้นการนําความรู ้ไปใช้ โดยการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนนําความรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากเว็บไซต์การจัดการความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นอันนําไปสู่ ความ
เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
3. การประเมินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู ้
2) การประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัดการความรู ้
3) การประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้
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ตอนที่ 3 โปรดพิจารณารายการความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในแต่ละข้อว่าท่านมีความคิดเห็นในระดับใด แล้วเขียน
เครื่ องหมาย ลงในช่อง ตามระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
รายการความเหมาะสม

มาก
ปาน
มาก
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(5)
(3)

ด้ านความมีประโยชน์
1. รู ปแบบนี้สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
2. การนํารู ปแบบนี้ไปใช้ จะทําให้ครู เห็นความสําคัญการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การดําเนินงานตามรู ปแบบแต่ละขั้นตอนช่วยให้การทํางานมี
ระบบมากขึ้น
ด้ านความเป็ นไปได้
4. รู ปแบบนี้สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง
5. รู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบที่สามารถยอมรับได้
6. รู ปแบบนี้มีความเป็ นไปได้ที่จะนําไปใช้
ด้ านความเหมาะสมในการนําไปใช้
7. รู ปแบบนี้มีองค์ประกอบที่ชดั เจน
8. รู ปแบบนี้มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการพัฒนา
ระบบบริ หารการจัดการความรู้
9. รู ปแบบนี้สามารถช่วยให้จดั การความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น
10. รู ปแบบนี้ประยุกต์ใช้กบั องค์การต่าง ๆ ได้
ด้ านความถูกต้ อง
11. รู ปแบบนี้มีความถูกต้องตามหลักการจัดการความรู้
12. รู ปแบบนี้มีความถูกต้องตามเนื้อหา
13. รู ปแบบนี้มีความเป็ นมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี

14. การดําเนินการของรู ปแบบถูกต้อง

น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
(2)
(1)
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ภาคผนวก ช
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การหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 11 การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับของแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับต้นแบบ
รู ปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มครู ผเู ้ ชี่ยวชาญ
คนที่
ค่ า
สรุป
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม
IOC
ข้ อที่
1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
0
5
0.80 นําไปใช้ได้
6
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
7
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
ตารางที่ 12 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจของครู
กลุ่มที่ได้รับความรู ้จากผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คนที่
ค่ า
สรุป
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 รวม
IOC
ข้ อที่
ด้ านลักษณะของผลงาน
1
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
2
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
3
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
4
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
5
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
ด้ านคุณภาพของผลงาน
6
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
7
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
ด้ านประโยชน์ ของผลงานทีส่ ามารถนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
8
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
9
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
10
+1
+1
+1
+1
+1
5
1.00 นําไปใช้ได้
11
+1
0
+1
+1
+1
4
0.80 นําไปใช้ได้
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ตารางที่ 13 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนิ นการจัดการ
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มครู ผดู ้ าํ เนินการจัดการความรู ้
คนที่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ข้ อที่
ประเด็นการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
3
+1
+1
+1
4
+1
+1
+1
5
+1
+1
+1
6
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
8
+1
+1
0
9
+1
+1
+1
10
+1
0
+1
11
+1
+1
+1
12
+1
+1
0
13
+1
+1
+1
14
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ค่ า
IOC

สรุป

5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00

นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้

216
ตารางที่ 14 การหาค่ าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับรู ป แบบ
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

รวม

ค่ า
IOC

สรุป

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
0

4
5
5
4

0.80
1.00
1.00
0.80

นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
5
5
4
4
4

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80

นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้
นําไปใช้ได้

ข้ อที่
ด้ านความมีประโยชน์
1
+1
+1
2
+1
+1
3
+1
+1
ด้ านความเป็ นไปได้
5
+1
+1
6
+1
+1
7
+1
+1
8
+1
+1
ด้ านความเหมาะสมในการนําไปใช้
9
+1
+1
10
+1
+1
11
+1
+1
12
+1
0
13
+1
0
14
+1
0
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ตารางการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่ อรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตารางที่ 15 แสดงการหาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ รู ปแบบการจั ด การความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้ อที่
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้ อที่ 1

ข้ อที่ 2

ข้ อที่ 3

ข้ อที่ 4

ข้ อที่ 5

ข้ อที่ 6

ข้ อที่ 7

3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4
0.81

4
4
5
4
3
3
4
4
5
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4

3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4
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ตารางที่ 16 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของครู กลุ่มที่ได้รับ
ความรู ้จากผลผลิตความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อที่
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อที่
1
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

ข้อที่
2
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้อที่
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

ข้อที่
4
4
4
5
4
3
3
4
4
5
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4

ข้อที่
5
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
0.65

ข้อที่
6
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้อที่
7
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

ข้อที่
8
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4

ข้อที่
9
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5

ข้อที่
10
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ข้อที่
11
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
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ตารางที่ 17 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจของครู กลุ่มที่ดาํ เนินการจัดการ
ความรู ้
ข้ อที่ ข้ อที่ ข้ อที่
คนที่
1
2
1
5
5
2
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
5
6
5
5
7
5
4
8
5
5
9
5
4
10
5
5
11
5
4
12
5
5
13
5
5
14
3
5
15
5
5
16
5
5
17
5
5
18
5
5
19
5
3
20
5
4
21
4
5
22
5
5
23
5
4
24
5
5
25
5
5
26
5
5
27
5
5
28
5
5
29
5
3
30
5
4

ข้ อที่
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5

ข้ อที่
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

ข้ อที่
5
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้ อที่
6
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

ข้ อที่
7
4
4
5
4
3
3
4
4
5
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4

0.69

ข้ อที่
8
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

ข้ อที่
9
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้ อที่
10
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

ข้ อที่
11
4
4
5
4
3
3
4
4
5
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4

ข้ อที่
12
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
5
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
3
5

ข้ อที่
13
3
5
3
4
3
5
5
4
5
4
4
4
4
5
4
3
4
3
3
4
3
3
5
4
4
4
4
3
3
5

ข้ อที่
14
4
4
4
3
3
5
4
5
4
4
5
4
4
3
4
4
4
3
4
4
5
4
5
4
3
3
4
4
5
4
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ตารางที่ 18 การหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการความรู ้
ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่ ข้ อที่
คนที่
1
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
4
18
3
19
4
20
4
21
3
22
3
23
4
24
3
25
4
26
4
27
3
28
4
29
4
30
4

ข้ อที่
2
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้ อที่
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

ข้ อที่
4
4
4
5
4
3
3
4
4
5
3
5
4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4

ข้ อที่
5
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4

ข้ อที่
6
3
4
4
4
3
4
4
3
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
4
4

ข้ อที่
7
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
5
3
4
3
3
4
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
3
3
3
4

= 0.77

ข้ อที่
8
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4

ข้ อที่
9
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5

ข้ อที่
10
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ข้ อที่
11
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

ข้ อที่
12
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

ข้ อที่ ข้ อที่
13
14
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียนสั งกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

หน้ าหลัก ของเว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของเว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th

229

เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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เว็บไซต์ การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

การประชุ มเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการความรู้ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ในโรงเรียนสังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

239

ภาคผนวก ฎ

240

ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด

นางสกุลพร หศิภาพร
12 ธันวาคม 2507

ตําแหน่ งและประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2532
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนวัดสระจันทร์
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 – 2554
ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2556

รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอ้ าํ นวยการ
เชี่ยวชาญ โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

