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การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการศึกษา ดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 คน และครูในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบ
รูปแบบการจดัการความรู้ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัผลผลิตความรู้ (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินการจดัการความรู้ และ (4) แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
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ผลการวจิัยพบว่า  
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ประกอบด้วย ภาวะผูน้ํา วฒันธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงสร้างพ้ืนฐาน (2) 
กระบวนการจดัการความรู้ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การนาํความรู้ไปใช ้(3) การประเมินการจดัการความรู้ไดแ้ก่   
การประเมินผลผลิตความรู้ การประเมินการดาํเนินการจดัการความรู้ และการประเมินรูปแบบการจดั       
การความรู้ 
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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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บทที ่1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นกฎหมายท่ี

ออกมาเพื่อผลกัดนัแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใน      
มาตรา 11 กาํหนดวา่ ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสม (ประพนธ์ ผาสุกยดื, 2547) 
ดว้ยเหตุน้ีหน่วยงานต่าง ๆ จึงตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงหลายองคก์ารหันมาให้
ความสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยเนน้การขบัเคล่ือนดว้ยความรู้ และ
การจดัการความรู้ให้เกิดข้ึน ในการผลกัดนัให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
(อาชญัญา รัตนอุบล และคณะ, 2550) ดงันั้นการเตรียมประชาชนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ใหมี้
ความรู้ความสามารถอยู่ในสังคมไทยไดอ้ย่างเดียวคงไม่เพียงพอ กระบวนการเรียนรู้ควรตอ้ง         
มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      
ภูมิปัญญาไทยอนัเป็นสากล มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ   
พระเจา้อยู่หัวท่ีทรงแนะให้ใชภู้มิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง โดยการใชว้ิถีทางของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างฐานรากของสังคมให้
แขง็แกร่ง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื (ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ, 2554)  

จากนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจดัการศึกษา ทาํให้มีการทบทวนบทเรียนของ
การพฒันาประเทศท่ีไดข้อ้สรุปว่าการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดเ้ดินตามกระแสการ
พฒันาทั้งทางวิชาการและทางเศรษฐกิจของสังคมโลก โดยเฉพาะแนวทางการพฒันาท่ีทาํลายฐาน
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม โดยใชค้วามรู้จากภายนอกเขา้มา
ทดแทน หรือเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีเคยมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ท่ีถือว่ามีความเหมาะสมทั้งทางดา้นระบบ
ธรรมชาติ ระบบสงัคม และระบบส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหเ้กิดความเส่ือมโทรมนาํไปสู่การขาดแคลนและ
ความไม่เพียงพอของระบบชีวิต  มีผลใหค้นไทยท้ิงถ่ิน ท้ิงความเป็นไทย  หนัไปช่ืนชมกบัระบบคิด 
ระบบความรู้ และระบบการพฒันาแบบตะวนัตก จนสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงความ
ลม้เหลวของการพฒันาลว้นเกิดจากการละเลยองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ท่ีขาด
การนาํมาใชร่้วม ทาํใหเ้ราไดบ้ทเรียนการพฒันาประเทศตามแบบสมยัใหม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบเกิด
การสูญเสียภูมิปัญญาดั้งเดิม สถาบนัครอบครัวและสถาบนัอ่ืน ๆ ของสังคมอ่อนแอลง ปัญหาต่าง ๆ 



2 

 

เกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง และรุนแรง มีผูไ้ดเ้ปรียบและเสียเปรียบอยา่งเห็นไดช้ดัเป็นผลให้สังคม
ประสบภาวะวิกฤต (ชวน เพชรแกว้, 2547)  

จากการติดตามการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่าผูบ้ริหารสถานการศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดความตระหนกั
ในการนําภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารความรู้อย่างเป็นระบบ 
(สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2555) สถานศึกษายงัขาดการจดัการความรู้ใน
ส่วนของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขาดการรวบรวมขอ้มูลไม่มีเน้ือหาเก่ียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจดัทาํเป็นสารสนเทศของโรงเรียน อีกทั้งองค์
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการบนัทึก การถ่ายทอด ตลอดจนนาํองคค์วามรู้เดิมมาผสมผสาน
กบัองคค์วามรู้ปัจจุบนัท่ีจะเติมเต็มให้กบัการเรียนรู้ ซ่ึงการขาดการส่งเสริมให้ทัว่ถึงอย่างจริงจงั    
ทาํให้ไม่สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนและสังคมได้ตระหนักและมีเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการจดั
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนจาํนวนมากจึงไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตได ้(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา) นอกจากน้ีในดา้น
ครูผูส้อนนั้น พบว่าครูผูส้อนมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาสู่การเรียนการสอนนอ้ย ครูยงัขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ ไม่ค่อยเห็นค่าและความสาํคญัเก่ียวกบัการนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้ อีกทั้ง
เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบางท่านกข็าดความร่วมมือในการนาํภูมิปัญญาท่ีตนมีถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้น  
(สุพจน์ ดวงมณี, 2555)  

ผลจากการละเลยการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชใ้นการจดัการศึกษาดงัท่ีกล่าว ลว้นเป็น
พื้นฐานสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาในระดบัภาครัฐท่ีมกัพบวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยมกัถูกต่างชาติ
นาํไปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดข้ออนุญาต มีการลกัลอบไปใช ้หรือนาํไปจดเป็นสิทธิบตัรในประเทศ
ของตน ทั้งน้ีเพราะฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย กระจดักระจายอยู่ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ         
มีความซํ้ าซอ้น คาบเก่ียว และอยูใ่นรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นเอกสาร และเป็นเพียงคาํบอกเล่า
ท่ีไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จากท่ีไม่มีหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเร่ืองการคุม้ครองภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในภาพรวม แต่ละหน่วยงานดูแลเฉพาะเร่ืองท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี ทั้งน้ี เน่ืองจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมีขอบเขตกวา้ง และขอ้มูลแต่ละเร่ืองเป็นเร่ืองเทคนิคเฉพาะดา้น ตอ้งใชผู้ท่ี้มีความรู้
และประสบการณ์สูงในการทาํความเขา้ใจและรวบรวมฐานขอ้มูล เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนมกั       
ประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญานั้น ๆ เป็นของไทย มีหลกัฐานความเป็นมาอยา่งไรอีกดว้ย       
(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ 2555)  

ฉะนั้นเพื่อการพฒันาคนใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมไทย การนาํเอาภูมิปัญญาท่ีสั่ง
สมไวใ้นบา้นเมืองมาในการพฒันาการศึกษาจึงมีความจาํเป็นยิง่ ท่ีจะตอ้งนาํมิติทางวฒันธรรมมาใช้
ผสมผสานเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อสังคมท่ีดีและเกิดประโยชน์ได้ในหลายประการ ดังนั้ น
สถานศึกษาจึงเป็นองคก์ารท่ีควรนาํการจดัการความรู้มาใช ้ดว้ยการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
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ในการใชก้ระบวนการเชิงระบบ รวมพลงัครูทั้งโรงเรียนใหพ้ฒันางานโดยการจดัการความรู้ซ่ึงจะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือทุนปัญญาขององค์การให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาเพราะ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือเป็น “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํความรู้ไป
ศึกษา นาํไปใชป้ระโยชน์ และนาํไปต่อยอดความรู้ท่ีแตกฉานต่อไปได ้ทั้งน้ีสถานศึกษาท่ีมีการ
จดัการความรู้ จะมีผลผลิตและบริการท่ีไดรั้บการยอมรับมากข้ึน (Sallia & Jones, 2002)  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหน่วยงานทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงควรมุ่ง
จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงสถานศึกษาในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีก็ถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีสิทธิ
และหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบทการจดัการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐ โดยจงัหวดั
ชลบุรี จดัไดว้่าเป็นจงัหวดัท่ีมีประเพณีวฒันธรรม ท่ีถือเป็นส่ิงควรค่าแก่การอนุรักษ ์สืบสาน และ
ส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกั และควรประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก เช่นประเพณีงานบุญ
กลางบา้น หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานพนสันิคม งานประเพณีวนัไหลในช่วงหลงัวนัสงกรานต ์ งาน
ประเพณีกองขา้วอาํเภอศรีราชา และประเพณีอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีลว้นแสดงให้ประจกัษ์ถึง
เอกลกัษณ์ความโดดเด่นของจงัหวดัชลบุรีไดอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งจงัหวดัชลบุรียงัเป็นจงัหวดัท่ีมี
เศรษฐกิจท่ีดีรองจากกรุงเทพมหานคร โดยประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน เป็นอนัดบัท่ี 5              
ของประเทศ มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 12 สามารถจดัเก็บภาษีอากรไดถึ้ง 
193,837.53 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของการจดัเก็บรายไดท้ั้งประเทศ อีกทั้งจงัหวดั
ชลบุรียงัเป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนาํของโลก เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม พาณิชยก์รรม และการ
ท่องเท่ียว มีระบบการคมนาคมขนส่งทัว่ถึงและสะดวกในทุกดา้น ทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางการศึกษา และการสาธารณสุข ซ่ึงถือเป็นจุดแขง็ (Strengths) 
ของจงัหวดัชลบุรี จากท่ีจงัหวดัชลบุรีมีความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผูค้น 
ประชากรในทอ้งถ่ินส่วนมาก จึงเป็นลกัษณะประชากรแฝงท่ียา้ยถ่ินจากจงัหวดัอ่ืนเขา้มาทาํงาน     
ทาํให้ประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัชลบุรีบางอย่างจึงเร่ิมเลือนหายตามไปดว้ย 
เช่น หากถามถึงประเพณีคราดนา การละเล่นผีกระดง้ ผีสุ่ม หรืองานหัตถกรรมผา้ทอบา้นปึกอ่าง
ศิลา อาหารพื้นบา้น เช่น ขนมหนา้ถัว่ ขนมกน้ถัว่ แจงลอน ฯลฯ ผูค้นในทอ้งถ่ินปัจจุบนักม็กัไม่รู้จกั  

จากท่ีกล่าวสถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน จึงควรนาํการจดัการความรู้มา
ปรับ ประยกุตเ์อาความรู้ท่ีมีคุณค่าของทอ้งถ่ินเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาองคก์าร มุ่งสู่
วิสยัทศัน์ อนัเป็นเป้าหมายในการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นความรู้สู่
สถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้และเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน สามารถพฒันาครู ผูเ้รียน และชุมชนไปสู่ยุคข่าวสารและ
สงัคมแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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คาํถามของการวจิยั 
1. รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีองคป์ระกอบอะไรบา้งและมีลกัษณะอยา่งไร 
2.ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดเป็นอยา่งไร 
3. ผลการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลการประเมินเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในของโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริม

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน กาํหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
สาํหรับประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งตามขั้นตอนการการวิจยั ไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การสร้างต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมา
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

ประชากรไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้  
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 

5 คน ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

1. เป็นนกัวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา หรือ  
2. เป็นนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินการจดัการความรู้ โดยดาํรงตาํแหน่ง

ระดบัชาํนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
3. เป็นนักวิชาการท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีสอนหรือวิจยัเก่ียวกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 95 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 22 คน ไดม้าโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดย
วิธีการดงัน้ี 

1. จาํแนกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสังกดั ตามภูมิศาสตร์จากภาคต่าง ๆ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ภาค ประกอบดว้ย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ (3) ภาคใต ้(4) ภาคตะวนัออก (5) 
ภาคตะวนัตก และ (6) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากนั้นสุ่มเลือกใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่มเลือกไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียน
ในสงักดั จากภาคตะวนัออก 

2. สุ่มเลือกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสังกดัจากภาคตะวนัออก ซ่ึงมี
ทั้งหมด 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ (1) จงัหวดัชลบุรี (2) จงัหวดัระยอง (3) จงัหวดัจนัทบุรี (4) จงัหวดัตราด 
(5) จงัหวดัปราจีนบุรี และ (6) จงัหวดัสระแกว้ จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่ม เลือกไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสงักดั
จากจงัหวดัชลบุรีเป็นตวัแทนสุ่มเลือก 

3. ทาํการสุ่มเลือกโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีโรงเรียนในสงักดั
จาํนวน 11 โรงเรียน ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ (3) 
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์(4) โรงเรียนบา้นเขาซกเบ็ญจศิริวิทยาคาร (5) โรงเรียนพลูตาหลวง
วิทยา (6) โรงเรียนบา้นคลองมือไทร (7) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่( 8) โรงเรียนวดัเขาเชิงเทียนเทพา
ราม (9) โรงเรียนวดัยคุลราษฏร์สามคัคี (10) โรงเรียนหวัถนนวิทยา และ (11) โรงเรียนท่าขา้มพิทยา
คม จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่ม 
เลือกไดโ้รงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ซ่ึงมีจาํนวนครูทั้งส้ิน 85 คน เป็นหน่วยทดลองใชรู้ปแบบ 

4. ผูว้ิจยัคดัเลือกครูจากโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ จาํนวน 22 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ดว้ยคุณสมบติั คือเป็นครูท่ีสามารถจดัทาํเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นทีมร่วมวิจยั
ในการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายละเอียด ดงัน้ี  

1. การประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลผลิตความรู้ เป็นการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
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ประชากร ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 85 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 70 คน จากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี และมอร์แกน (R.V. Krejcie and morgan)  

2. การประเมินความพงึพอใจของครูทีมี่ต่อการดําเนินการจัดการความรู้  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกนักบัการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูในโรงเรียน
ชุมชนวดัหนองคอ้ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 22 คน 

3. การประเมินความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทีมี่ต่อรูปแบบการจัดการความรู้  
ประชากรไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้  
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 

5 คน ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติั 
เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญในชั้นตอนท่ี 1 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
รูปแบบการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอน 6 ขั้นตอน ของการจดัการ

ความรู้ท่ีสร้างข้ึนตามหลกัการและแนวคิด ทฤษฎี ภายใตก้ารอธิบายองคป์ระกอบความสัมพนัธ์ให้
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  

รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนของการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างข้ึนโดยเป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยกระบวนการจดัการความรู้ 6 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) (2) การแสวงหาความรู้(Knowledge 
Acquisition) (3) การรวบรวมความรู้(Knowledge System) (4) การจดัเก็บความรู้ (Knowledge 
Storing) (5) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้(Knowledge Sharing) และ (6) การนาํความรู้ไปใช ้
(Knowledge Utilization) 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ท่ีทอ้งถ่ินไดส้ั่งสมสืบทอดต่อกนัมา 
ซ่ึงเรียนรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ พี่ น้อง และความเฉลียวฉลาดในแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ใน
หมู่บา้นและในทอ้งถ่ินต่าง ๆ อนัเป็นศกัยภาพหรือความสามารถ วิธีการ เคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการ
ป้องกนัและแกปั้ญหาของการดาํเนินชีวิตให้มีความสงบสุข ของบุคคลในทอ้งถ่ินให้อยูร่อด โดยท่ี
ภูมิปัญญาเหล่าน้ี เป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างและถ่ายทอด 
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ครูกลุ่มผู้ดําเนินการจัดการความรู้ หมายถึง ครูโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีคุณสมบติั
สามารถจดัทาํเวบ็ไซตค์วามรู้ได ้

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีจาํนวน 11 โรงเรียน ไดแ้ก่ (1) 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ (3) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์
(4) โรงเรียนบา้นเขาซกเบญ็จศิริวิทยาคาร (5) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (6) โรงเรียนบา้นคลองมือ
ไทร (7) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ 
( 8) โรงเรียนวดัเขาเชิงเทียนเทพาราม (9) โรงเรียนวดัยคุลราษฏร์สามคัคี (10) โรงเรียนหัวถนน
วิทยา และ (11) โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ไดรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม 
2. สามารถนาํรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ไปใชก้บัองคก์ารอ่ืนได ้
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั  
การศึกษาเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูว้ิจยัไดบู้รณาการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้ ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ีทาํให้การจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ ของ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์ จิร
ประภา อคัรบวร และ จุฑามาศ แกว้พิจิตร (2548) บดินทร์ วิจารณ์ (2547) จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์
(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) ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการ
ความรู้ประสบผลสาํเร็จ ดงัน้ี 

1.1 ภาวะผูน้าํ 
1.2 วฒันธรรมองคก์าร 
1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 
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2. รูปแบบการจดัการความรู้มีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1 รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ 

Anderson and American Productivity and Quality Center:APQC (1996) ; (2) รูปแบบการจดัการ
ความรู้ของ Singapore Productivity and Standards  Board: PSB (2001) ; (3) รูปแบบการจดัการ
ความรู้ของ Lindsey (2002) ; (4) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Ernst and Young (1999) ; (5) 
รูปแบบการจดัการความรู้ของ Liebowitz, (2000) ; (6) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Knowledge 
Associates (1998) ; (7) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Marquardt (1996) ; (8) รูปแบบการจดัการ
ความรู้ของ Monsanto Company (1997) ; (9) รูปแบบการจดัการความรู้ของ The Mutual Group 
(1998)  

2.2 รูปแบบการจดัการความรู้เชิงวงจร ไดแ้ก่ (1) วงจรการจดัการความรู้ของ Wiig 
(1993) ; (2) วงจรการจดัการความรู้ของ Zack (1996)  

2.3 รูปแบบการจดัการความรู้เชิงกระบวนการ (Knowledge Management Process 
Model) ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Demarest (1997) ; (2) รูปแบบการจดัการความรู้
ของ Turban (2001) ; (3) รูปแบบการจดัการความรู้ของ วิจารณ์ พานิช (2547) ; (4) รูปแบบการ
จดัการความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ; (5) รูปแบบการจดัการความรู้ของ บดินทร์ วิจารณ์ 
(2547) ; (6) รูปแบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548) ; 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) 

ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบ
ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 

2.1 การสร้างความรู้  
2.2 การแสวงหาความรู้  
2.3 การรวบรวมความรู้  
2.4 การจดัเกบ็ความรู้  
2.5 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
2.6 การนาํความรู้ไปใช ้

3. การประเมินการจดัการความรู้ของ (1) สาํราญ มีแจง้ (2549) (2) นนัทา วิทวุฒิศกัด์ิ 
(2549) (3) O’Dell and Grayson (1998) และ (4) Smits and Moor (2004)  

ผลการนาํขอ้มูลดงักล่าวนาํมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบของการ
ประเมินการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 

3.1 การประเมินผลผลิตความรู้ 
3.2 การประเมินการดาํเนินการจดัการความรู้ 
3.3 การประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ 
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ผลการนาํขอ้มูลดงักล่าวนาํมาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใชส้รุปเป็นองคป์ระกอบของ
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใช้
เกณฑค์ดัเลือกองคป์ระกอบท่ีนกัการศึกษาใชจ้ดัการความรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั นาํมาเป็นขอ้มูล
พื้นฐานไดรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ จาํนวน 3 ดา้น
คือ (1) ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ (2) กระบวนการจดัการความรู้ และ (3) การประเมิน
การจดัการความรู้  

จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดใน  
การวิจยัดงัภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Research Framework)  
 

ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ของ
สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์ จิรประภา อคัรบวร
และจุฑามาศ แกว้พิจิตร (2548) บดินทร์ 
วจิารณ์ (2547) จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์(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) ประกอบดว้ย    
 1) ภาวะผูน้าํ     2) วฒันธรรมองคก์าร      
3) เทคโนโลยสีารสนเทศ      
4) โครงสร้างพื้นฐาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างความรู้ 

2. การแสวงหาความรู้ 

3. การรวบรวมความรู้ 

4. การจดัเกบ็ความรู้ 

5. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

6. การนาํความรู้ไปใช ้

รูปแบบการจัดการความรู้เชิงองค์ประกอบ 
สังเคราะห์จากแนวคดิของ 

   1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Anderson and American 
Productivity  and Quality Center :APQC (1996) 
  2) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Singapore Productivity and 
Standards  Board: PSB (2001) 
 3) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Lindsey (2002) 
 4) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Ernst and Young (1999) 
 5) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Liebowitz (2000) 
 6) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Knowledge Associates (1998) 
 7) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Marquardt (1996) 
 8) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Monsanto Company (1997)  
 9) รูปแบบการจดัการความรู้ของ The Mutual Group (1998) 

รูปแบบการจัดการความรู้เชิงวงจร 
 1) วงจรการจดัการความรู้ของ Wiig (1993) 
  2) วงจรการจดัการความรู้ของ Zack (1996) 

รูปแบบการจัดการความรู้เชิงกระบวนการ 
สังเคราะห์จากแนวคดิของ 

1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Demarest (1997) 
2) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Turban (2001) 
3) รูปแบบการจดัการความรู้ของ วจิารณ์ พานิช (2547) 
4) รูปแบบการจดัการความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) 
5) รูปแบบการจดัการความรู้ของ บดินทร์ วจิารณ์ (2547) 
6) รูปแบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ ( ก.พ.ร.) (2548) 
7) รูปแบบการจดัการความรู้ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

การประเมนิการจัดการความรู้ สังเคราะห์จากแนวคดิของ 
    1) แบบการประเมินของ สาํราญ มีแจง้ (2549) 
    2) แบบการประเมินของ นนัทา วทิวฒิุศกัด์ิ (2549) 
    3) แบบการประเมินของ O’Dell and Grayson (1998) 
    4) แบบการประเมินของ Smits and Moor (2004)  



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods  
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้           
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งการศึกษาคน้ควา้ออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี  

ตอนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้และการจัดการความรู้ 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
1.3 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการความรู้ 

ตอนที ่2 แนวคดิเกีย่วกบัส่ิงทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 
2.1 เง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ใหป้ระสบความสาํเร็จ  
2.2 ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ตอนที ่3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3.1 ลกัษณะและประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.2 ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.4 การจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3.5 การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการศึกษา 

ตอนที ่4 การวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ตอนที ่5 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.1 หลกัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.2 ลกัษณะและวิธีการบริหารการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.3 สภาพการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.5 การจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
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ตอนที ่6 ข้อมูลเกีย่วกบัจังหวดัชลบุรี 
ตอนที ่7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

7.1 งานวิจยัในประเทศ 
7.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 

 

ตอนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ การจดัการความรู้ และรูปแบบการจดัการความรู้ 
 

1.1 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 
ในการใหค้วามหมายของความรู้อธิบายเก่ียวกบัความเช่ือท่ีเป็นความจริงซ่ึงไม่ไดส้ร้างข้ึน

จากความรู้ท่ีถูกตอ้ง การมองขา้มความเช่ือเหล่าน้ีจะมีความผิดพลาด ดงันั้นความพยายามในการ
อธิบายความรู้ของนกัปรัชญาชาวตะวนัตกมีนักปรัชญาจาํนวนมากทาํการคน้หาวิธีท่ีจะช่วยสร้าง
ขอบเขตของความรู้ท่ีถูกตอ้ง โดยถา้จะใหค้าํนิยามว่า “ความรู้คืออะไร” จึงจาํเป็นจะตอ้งทาํความ
เขา้ใจวา่ “ความจริงคืออะไร” ควบคู่กนัไปดว้ย โดยมีนกัวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
อธิบาย คาํนิยาม“ความรู้” และ  
“ความจริง” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

Descartes (2005 อา้งถึงใน สุจินต ์ สิมารักษ,์ 2549) ซ่ึงเป็นนกัคณิตศาสตร์ ท่ีถือไดว้่า
เปรียบเสมือนบิดาแห่งปรัชญายุคใหม่ เน่ืองจากเป็นผูว้างรากฐานทางปรัชญาให้กบัวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ในหนงัสือการครุ่นคิดเก่ียวกบัปรัชญาท่ีหน่ึง (Meditations on First Philosophy) และเป็น
ผูพ้ฒันาปรัชญาข้ึนใหม่ทั้งระบบ โดยละท้ิงปรัชญาสมยัเดิมทั้งหมด Descartes เห็นว่า “ความจริง” 
คือส่ิงท่ีรับรู้ไดอ้ยา่งแจ่มชดัและแน่นอนเท่านั้น ดงันั้นความแม่นยาํคงท่ีของคณิตศาสตร์นั้นจะช่วย
ให้มนุษยเ์ขา้ใจถึงความจริงของโลก จกัรวาลและสรรพส่ิงทั้งปวงได ้ ในทศันะของเขามองว่า 
จกัรวาล โลก ธรรมชาติ และมนุษยเ์ป็นเสมือนวตัถุท่ีสามารถแยกเป็นช้ินส่วนได ้เขาเป็นผูส้ร้างวิธี
วิทยา (Methodology) ในการแสวงหาความรู้ ความจริงแบบใหม่ดว้ยการจาํแนกแยกแยะความคิด
และปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็นช้ินส่วน แลว้นาํมาจดัเรียงใหม่ตามวิธีการทางตรรกะ ดงันั้น 
ความรู้ ในความหมายของ Descartes จึงหมายถึง “บทสรุปของความเขา้ใจจากความจริงท่ีผา่นการ
พิสูจน์และทดลองแลว้เท่านั้น สามารถตั้งเป็นกฎ (Rule) และนาํไปใชไ้ดจ้ริง รวมทั้งสามารถทาํนาย
ได ้(Predict)” กระบวนทศัน์ท่ีเกิดข้ึนจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และโลกทศัน์ของ Descartes นั้นมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือในเร่ือง วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ ความจริงและระบบ
การคิดของมนุษยไ์ปจากเดิมอยา่งมากมาย 

ชาย โพธิสิตา (2550) กล่าวถึง การมองความรู้และความจริงแบบกระบวนทศัน์ทางเลือก 
ซ่ึงมีความเช่ือวา่ความรู้และความจริงเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูรู้้กบัส่ิงท่ีรู้
จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้หรือไม่สามารถแยกขาดจากกนัไดซ่ึ้งแตกต่างจากความเช่ือของ
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แนวคิดกระแสหลกั ปฏิฐานนิยม (Positivism) ในทางญาณวิทยา (Epistemology) ท่ีแยกผูศึ้กษากบั
ส่ิงท่ีศึกษาออกจากกนัและมองว่าความสัมพนัธ์นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น โดยคาํถามท่ีสาํคญัท่ีตั้งข้ึน 
คือ ท่ีมาของความรู้คืออะไร ความรู้มีลกัษณะอยา่งไร ความรู้และความจริงเป็นส่ิงเดียวกนัหรือไม่ 
อีกทั้งมีความเช่ือตามจุดยืนทางญาณวิทยาท่ีสาํคญั คือ ประการแรก เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูกสร้าง 
ความรู้/ความจริงจึงมีไดห้ลากหลาย ส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาจะมีหนา้ตาอยา่งไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัผูส้ร้างและ
บริบทท่ีส่ิงนั้นถูกสร้างข้ึนมา ประการท่ีสอง สืบเน่ืองจากนยัท่ีกล่าวในประการแรก กระบวนทศัน์
ทางเลือกเช่ือว่า ความรู้/ความจริงนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีปราศจากอตัวิสัย (Subjective) เพราะมนัข้ึนอยูก่บั
ผูส้ร้างและบริบท ซ่ึงอาจจะรวมถึงหลายอยา่งไม่ว่าจะเป็นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และแมแ้ต่
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดว้ยอีกเช่นกนั 

ดงันั้น ความรู้ในความหมายของ ชาย โพธิสิตาจึงหมายถึง บทสรุปของความหมายท่ีศึกษา
จากหลาย ๆ แหล่ง/บุคคล โดยผา่นกระบวนการตีความ (Interpret) ภายใตบ้ริบท (Context)              
ท่ีเป็นจริง โดยใชต้รรกะแบบ Inductive เพื่อหารูปแบบของเหตุผล แบบองคร์วม (Holism)  

กล่าวโดยสรุปการนิยามความรู้คืออะไร มกัจะไปเช่ือมโยงกบั “ความจริง” คืออะไรดว้ย 
นอกจากน้ี ยงัทาํใหเ้ราคิดวา่ผูท่ี้เขา้ถึงความรู้ จะเป็นผูท่ี้เขา้ถึงความจริงไปดว้ย การนิยามความรู้ของ
ผูรู้้หรือของสาํนึกคิดต่าง ๆ มีความหมายแตกต่างกนัไปตามฐานคติ (Assumption) หรือความเช่ือ
ของแต่ละคน ข้ึนอยูก่บัว่าเราจะใชแ้นวคิด ทฤษฎีหรือ ตรรกะใดในการหาคาํตอบนั้น ๆ เน่ืองจาก
ความรู้ท่ีมีอยูร่อบ ๆ ตวัเรามีอยูม่ากมายเกินกว่าท่ีจะกล่าวได ้มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีหยดุน่ิงตายตวั สมบูรณ์
และเด็ดขาด แต่มีลกัษณะท่ีกาํลงัจะเกิดหรือกาํลงัจะเป็นอยู่ตลอดเวลา และเม่ือใดท่ีสังคม
เปล่ียนแปลงไป กฎเกณฑท่ี์กาํหนดว่าอะไรคือความรู้ ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และท่ีสาํคญั 
ความจริง ไม่สามารถแยกออกเป็นช้ิน ๆ แลว้ใหมี้ความเป็นอยูข่องมนัเองต่างหากอยา่งอิสระได ้
เพราะจะทาํให้เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวพันซ่ึงกันและกันของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ได ้เม่ือเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของความรู้และความจริงแลว้ ในแง่ของการ
จดัการความรู้ของชุมชนนั้น ส่ิงท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการจดัการความรู้ ก็คือ องคค์วามรู้ 
(Body of Knowledge) นั้นเอง เน่ืองจากการท่ีชุมชนจะสามารถจดัเก็บ ถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียน
และสร้างกระบวนการท่ีใหบุ้คลากรสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดน้ั้น ชุมชนตอ้งมีองคค์วามรู้เสียก่อน
ซ่ึงในส่วนของการสรุปคาํนิยามเฉพาะคาํว่า ความรู้ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการอธิบายตามปรัชญาหรือ 
กระบวนทศัน์ นั้น ไดมี้นกัวิชาการใหค้าํนิยามกนัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมกัจะมีความหมายและเน้ือหา
ท่ีใกลเ้คียงกนั โดยส่วนใหญ่จะมีการให้ความหมายของความรู้ คือ การผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ (Experience) ค่านิยม (Value) ขอ้มูล (Data) บริบท (Context) และความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริง (Understand) ซ่ึงทาํใหเ้กิดกรอบความคิดในการประเมินและ ประสานขอ้มูลเขา้กบักรอบ
แนวคิดเดิม จนไดเ้ป็นสารสนเทศ (Information) ท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบั
สารสนเทศอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นความรู้ (Knowledge) มีความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
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ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและนาํไปสู่การปฏิบติั หรือการทาํใหส้มาชิกในองคก์ารหรือชุมชนสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน (Turban, 2001) 

นอกจากน้ีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการเกิด
ความรู้วา่เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร โดยสรุปตามลาํดบัคือ 1) ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ โดยเป็น
ขอ้มูลดิบหรือตวัเลขต่างท่ีไม่ผา่นการแปลความ หรือตีความแต่อยา่งใด 2)สารสนเทศ (Information) 
คือขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์สงัเคราะห์ เพื่อนาํ มาใชใ้นการตดัสินใจโดยมีบริบทท่ีเกิดจาก
ความเช่ือ ความคิดหรือประสบการณ์ของผูใ้ชส้ารสนเทศนั้น โดยมกัอยูใ่นรูปขอ้มูลท่ีวดัได ้จบัตอ้ง
ได ้ 3) ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้
อ่ืน ๆ จนเกิดความเป็นความเขา้ใจ (Understand) และนาํ ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ 4) ปัญญา 
(Wisdom) คือความรู้ท่ีฝังในตวัคนและก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ สามารถสรุป
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2 

 

 
ภาพประกอบที ่2  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา 
แหล่งทีม่า: ( Davenport and Prusak, อา้งถึงในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) 

อย่างไรก็ตามความรู้เป็นส่ิงท่ีซับซอ้น กระบวนการพฒันาของขอ้มูลอาจจะไม่นาํไปสู่
สารสนเทศและความรู้ ตามลาํดบัเสมอไป ดว้ยเหตุผลท่ีว่าสารสนเทศท่ีแมจ้ะผา่นกระบวนการ
วิเคราะห์ การจดัหมวดหมู่ และมีบริบทท่ีครบถว้น แต่ถา้หากไม่ใช่สารสนเทศในเร่ืองท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อผูน้าํไปใช ้หรือไม่สามารถปฏิบติัได ้ความรู้นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ ความรู้จึงเป็นเร่ือง
ของความจริงท่ีตอ้งพิสูจน์ได ้วิธีการไดม้าซ่ึงความรู้ตอ้งผา่นกระบวนการคิด การตรวจสอบความรู้ 
ดงันั้น ส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการไดม้าซ่ึงความรู้ คือ การคิดเป็น และการวิธีการสร้างความรู้ท่ีถูกตอ้ง
และชดัเจน 

1.1.1 ประเภทของความรู้ 
ปัจจุบนัการแบ่งประเภทของความรู้นั้นสามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเกณฑ์

ท่ีใชใ้นการแบ่งความรู้ โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งประเภทของความรู้ตามแนวคิดของ Nonaka 
(1995) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งัน้ี 

1) ความรู้แบบนยั หรือแบบซ่อนเร้น หรือความรู้ฝังลึก (Implicit or Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นสมองของคนแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ
พรสวรรคต่์าง ๆ ซ่ึงจดัวา่เป็นความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ เป็นความรู้ท่ีมีการส่ือสาร และถ่ายทอดใน
เชิงรูปธรรมไดค่้อนขา้งยาก และมีลกัษณะเป็นอตัวิสัย (Subjective) ตอ้งการการฝึกฝนเพ่ือใหเ้กิด
ความชาํนาญ เป็นเร่ืองส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) แต่อยา่งไรก็ตาม ความรู้
ประเภทน้ีถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัในการปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วน
บุคคล ดงันั้นจึงไม่สามารถนาํมาเป็นให้เป็นระบบหมวดหมู่ได ้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปัน
ความรู้โดยการสงัเกตและเลียนแบบ  

2) ความรู้ท่ีสามารถแสดงออกมาให้เห็นได ้ หรือความรู้แจง้ชดั (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นวตัถุวิสัย (Objective) เป็นความรู้ท่ี
สามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดส้ะดวกและทาํใหค้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  

นอกจากความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีแลว้ กีรติ ยศยิง่ยง (2549) ไดเ้พิ่มความรู้ประเภทท่ี 3 คือ 
ความรู้โครงสร้างหรือความรู้ท่ีต่อยอดจากความรู้เดิม (Structural Knowledge) เป็นความรู้เฉพาะ
หรือความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสงัคม หรือความรู้ขององคก์ารท่ีเป็นระบบและเกิดจากการต่อยอดของ
องคค์วามรู้เม่ือพิจารณาสดัส่วนความรู้ทั้ง 2 ประเภทหลกั พบวา่อตัราความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit 
Knowledge) มากกว่าความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ถึง 80:20 (สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2547) นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ของความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ได ้โดย
ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากความรู้แบบไม่ชดัแจง้เป็นส่วนประกอบของความรู้ทั้ง หมด 
และสามารถแปลงใหเ้ป็นความรู้แบบชดัแจง้ โดยการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ีในการศึกษาการ
จดัการความรู้นั้น มุ่งเน้นการดึงความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน เพื่อนาํมาจดัการและเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคม หรือชุมชนไดเ้ป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ 
 สาํหรับการไดม้าซ่ึงความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ พิจารณาจากกระบวนในการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง การเผยแพร่ความรู้อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์าร โดยความรู้สามารถเปล่ียน
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สถานะไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ โดยผา่นกระบวนการความรู้ 
หรือ SECI Model ซ่ึงมีการปฏิสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ (Nonaka and 
Takeuechi, 1995) สรุปไดด้งัน้ี 
  1) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization) คือ การสร้างความรู้แบบฝังลึก 
เป็นความรู้แบบฝังลึกโดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์อนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั โดยการ
ฝึกอบรม หรือการแนะนาํ ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างการรับรู้โดยนัยไดจ้ากการสังเกต การ
ลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบติัจริง 
  2) การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) คือ การพดูหรือบรรยายความรู้
แบบฝังลึกใหเ้ป็นความรู้ชดัแจง้ โดยการใชอุ้ปมาอุปมยั การเปรียบเทียบ และการใชต้วัแบบ ซ่ึงการ
เปรียบเทียบจะช่วยใหส้ามารถมองเห็นภาพไดง่้ายข้ึน รวมไปถึงการนาํประสบการณ์มาถ่ายทอดใน
ลกัษณะคาํอุปมาอุปมยั เป็นการนาํประสบการณ์ออกมาสู่ภายนอก ทาํใหช้ดัแจง้ข้ึน ซ่ึงกระบวนการ
น้ีนบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของกระบวนการสร้างความรู้ 
  3) การผสมผสาน (Combination) คือ การรวบรมความรู้ชดัแจง้ใหเ้ป็นความรู้ท่ี
ขยายวงกวา้งออกไป โดยการรวมหรือบูรณการองคค์วามรู้หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อให้เกิด
ความรู้ใหญ่ข้ึนมาเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหเ้ป็นระบบและชดัเจน ซ่ึงความรู้ท่ีนาํมารวมกนัน้ี เกิดจากการ
แลกเปล่ียนของบุคคลเป็นหลกั รวมกบัความรู้ท่ีผา่นส่ือหรือช่องทางความรู้ เช่น การสนทนา การ
ประชุม เป็นตน้ 
  4) การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internation) คือ การสร้างความรู้แบบชดัแจง้ใหเ้ป็น
ความรู้แบบฝังลึก โดยการเรียนรู้จากการปฏิบติั โดยศึกษาจากความรู้ท่ีไดเ้ขียนไวใ้นคู่มือเอกสาร 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากการนาํความรู้ไปปฏิบติั กลบัไปเป็นความรู้โดยนยัท่ีฝัง
อยูใ่นบุคคลนั้น ๆ และเป็นทรัพยสิ์นท่ีแตะตอ้งไม่ไดแ้ละมีค่ายิ่งต่อองคก์ารจากองคป์ระกอบ 4 
ประการขา้งตน้สามารถสรุปเป็นภาพกระบวนเกลียวความรู้ (SECI Model) ดงัภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบที ่3   กระบวนการเกลียวความรู้ (SECI Model) 
แหล่งทีม่า : ปรับปรุงจาก สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2549 
 

Grundstein (2001) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกนัในอีกลกัษณะหน่ึงของการเปล่ียนรูป
ของความรู้ (Knowledge Conversion) ในวงจรเกลียวความรู้ (SECI) โดยในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งมี
ผูน้าํท่ีส่งเสริมการจดัการความรู้ ท่ีมีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีโครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นแนวราบและ
เอ้ือต่อการจดัการความรู้ รวมทั้งตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีเพียงพอท่ีจะ
ช่วยให้การจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ โดยวงจรเกลียวความรู้น้ีจะมีลกัษณะเป็นพลวตั ซ่ึง
จาก Tacit Knowledge ไปยงั Tacit Knowledge เรียกว่า สังคมประกิต (Socialization) เป็นการถ่าย
โอนความรู้จากผูรู้้ตน้แบบ ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะตน้ไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ผ่านกระบวนการสังเกต 
(Observation) การเลียนแบบ (Imitation) และการฝึกปฏิบติั (Practice) ซ่ึงผูรู้้ตน้แบบไม่สามารถ
อธิบายทกัษะของตนได้อย่างกระจ่างชัด ดังนั้นการเปล่ียนรูปของความรู้ตามกระบวนการ 
Socialization จึงไม่สามารถเขา้ถึงระดบัองคค์วามรู้ในการพฒันาองคก์ารได ้จาก Tacit Knowledge 
ไปยงั Explicit Knowledge เรียกว่า การเปล่ียนรูปความรู้สู่ภายนอก (Externalization) เป็นความ
พยายามในการเช่ือมต่อ Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge โดยการสร้างความรู้ใหเ้ป็น
รูปร่าง จากอุปมา อุปไมย (Metphos-Analogies) การสร้างมโนทศัน์ (Concepts) ทฤษฎี (Theory) 
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และแบบจาํลองความรู้ (Models) จาก Explicit Knowledge ไปยงั Explicit Knowledge เรียกว่า     
การรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นการแลกเปล่ียนและรวบรวมความรู้ท่ีกระจ่างชดั (Explicit 
Knowledge) โดยใชส่ื้อต่างๆ เขา้มาช่วย เช่น เอกสาร การพบปะพดูคุย การสนทนาทางโทรศพัท ์
การส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายซ่ึงจะทาํให้เกิด Explicit Knowledge ข้ึนมาใหม่ ความรู้ตาม
กระบวนการ Combination จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์ารจาก Explicit Knowledge 
ไปยงั Tacit Knowledge เรียกว่า การเปล่ียนแปลงรูปสู่ความรู้ภายใน (Internalization) เป็นการ
เปล่ียนรูปความรู้ท่ีดาํเนินไปทีละเล็กทีละน้อย โดยอาศยัประสบการณ์จาก Socialization 
Externalization และ Combination ซ่ึงจะตกผลึกเป็นทกัษะภายในของแต่ละคนอนัจะเป็นฐานใน
การเปล่ียนรูปโดยการ Socialization อีกคร้ังหน่ึง 
  ปัจจุบนัความรู้มีความสําคญัมากในองค์การ ความรู้ถือเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของ
องคก์าร ผลงานต่าง ๆ ลว้นแต่เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากความรู้ความสามารถทั้งส้ิน โดยธรรมชาติของ
ความรู้ถือว่ามีอยู่ทัว่ไป ทั้งในส่วนท่ีฝังอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) และอยูภ่ายนอกตวัคน 
(Explicit Knowledge) ซ่ึงไดมี้การบนัทึกและเก็บไวใ้นหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คู่มือ ตาํรา 
หรือแฝงอยูใ่นตวัองคก์ร ตวัผลิตภณัฑ ์และกระบวนการทาํงาน การเรียนรู้ เป็นตน้ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี
จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล สถาบนัและสังคม ดงันั้นในโลกปัจจุบนั 
ความรู้จึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ ซ่ึงความรู้ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบท่ีดี จึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยั
มีแนวคิดในการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรีมาใชพ้ฒันาองคก์ร ให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ท่ีทุกสงัคมควรรู้ ในส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตน เพื่อการต่อยอดและพฒันาความรู้ให้
เกิดประโยชน์รอบดา้นได ้

1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้  
     1.2.1 ความเป็นมาและความหมายของการจัดการความรู้  

สาํหรับความเป็นมาของการจดัการความรู้ (History of Knowledge Management) 
นั้นเป็นแนวคิดท่ีเร่ิมจาก Senge’และ Drucker (2000) โดยแนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับและนาํมา
ประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลายในรูปแบบขององคก์ารภาคธุรกิจ ท่ีให้ความสาํคญักบักลยุทธ์ดา้น
การบริหารจดัการความรู้ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ การจดัการความรู้สามารถนาํมาประยุกตใ์น
องคก์ารลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น องคก์ารชุมชน หรือกลุ่มในชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อบริหารจดัการ
สินคา้และบริการภายในชุมชน อยา่งเป็นระบบ แบบแผน นาํความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาทาํใหเ้กิด
คุณค่า และคุณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีตวัความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
อนัเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญันาํมาสู่การจดัการแลว้เกิดผลดงักล่าวข้ึน ดงันั้นการจดัการความรู้จึงเป็น
ศาสตร์ท่ีเป็นหวัใจเป็นพลงัสาํคญัและเป็นความจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ  
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ซ่ึงแมว้่าคาํว่า การจดัการความรู้ เร่ิมการนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในช่วงปี 1980 แต่   
การจดัการความรู้นั้นเร่ิมมีมาหลายทศวรรษ โดยกลุ่มนกัปรัชญา บรรณารักษ ์ครูและนกัเขียนไดมี้     
การนาํแนวคิดดงักล่าวมาใชม้านานภายใตเ้ทคนิคเดียวกนั อย่างไรก็ตามมนัยงัคงมีขอ้ถกเถียงว่า    
การจดัการความรู้นั้นเกิดข้ึนมานานก่อนท่ีจะมีการนาํมาใชก้นั การอธิบายการจดัการความรู้ในบาง
รูปแบบนั้นเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน และบุคคลมีการคน้พบการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีหลากหลาย
แนวทาง เพื่อท่ีจะสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม และขจดัความซํ้ าซอ้นในระยะแรก มีการใช้
เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้การถ่ายทอดความรู้
ส่งผา่นมาทางมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากผูอ้พยพท่ีมาจากแต่ละพื้นท่ี จากการศึกษาความหมาย
และคาํจาํกดัความของการจดัการความรู้นั้น พบว่ามีเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีสามารถสรุปรวม
ความหมายของการจดัการความรู้ คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการสร้างความรู้ท่ีเป็น
ระบบ โดยมีการจดัเก็บ และการแบ่งปันความรู้ รวมถึงการระบุสภาพปัจจุบนั การกาํหนดความ
ตอ้งการ และการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจดัการความรู้ใหดี้ข้ึน และ
เพื่อพฒันาความเขา้ใจในเร่ืองในเร่ืองหน่ึงในองคก์ร (Davenport and Prusak, 1998) อีกทั้งการ
จดัการความรู้เป็นกลยทุธ์การบริหารจดัการท่ีทาํใหบุ้คลากรในองคก์ารท่ีเหมาะสม (O’ Dell, 1998) 
และมีลกัษณะการบริหารแบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้ (Trapp, 
1999) ตลอดจนเป็นเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ารเพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จ โดยใชผู้ท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งเหมาะสม (Boyett and Boyett, 2001)  

เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า นิยามการจดัการความรู้ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลกั ๆ 3 
ประเดน็คือ  

1) เป็นกระบวนการสร้างองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจาํแนก การ
กาํหนด การรวบรวม การเขา้ถึง และการแลกเปล่ียนความรู้ 2) เป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ    
วิธีปฏิบติัท่ีมีลกัษณะแบบบูรณาการ และ 3) การจดัการความรู้ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์ารมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่การจดัการการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ท่ีเป็นระบบในการแสวงหาความรู้ การกาํหนด การเขา้ถึง และการแลกเปล่ียนความรู้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึง
รูปแบบการบริหาร จดัการท่ีมีลกัษณะบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและบริบทแวดลอ้ม โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั ๆ เพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทั้งในระดบัองคก์ารและระดบั
ชุมชนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

1.2.2 กระบวนการจัดการความรู้  
ในกระบวนการในการจดัการความรู้นั้น มีผูก้ล่าวถึงไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัเช่น 

Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi (1995) ไดเ้สนอกระบวนการในการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ในองคก์ารไว ้ 7 ประการ คือ สร้างวิสัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ สร้างทีมจดัการความรู้          
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สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัการความรู้ไปพร้อมกบัพฒันารูปแบบการทาํงานใหม่ 
ใชพ้นกังานระดบักลางเป็นพลงัขบัเคล่ือน (Middle-up-down management) เปล่ียนองคก์รไปเป็น
แบบ “พหุบาท” (Hypertext) และสร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีสร้างวิสัยทศัน์
เก่ียวกบัความรู้ท่ีเป็น “ความรู้แห่งชีวิต” หรือความรู้หลกัขององคก์ร สาํหรับใชเ้ป็นเขม็ทิศในการ
จดัการความรู้ขององคก์าร การสร้างวิสัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ ไม่เพียงแค่สร้าง แต่จะตอ้งเรียงถอ้ย
ร้อยคาํใหกิ้นใจ และเขา้ใจไดง่้าย ส่ือสารใหรั้บรู้ จนเกิดเป็นความเช่ือและค่านิยมร่วมกนั มีความ
ชดัเจนในระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีมองเห็นทิศทาง และขอบเขตร่วมกนัไดอ้ยา่งชดัเจน แต่ไม่ชดัหรือมี
รายละเอียดมากเกินไปจนทาํใหปิ้ดกั้นความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานในแต่ละ
หน่วยยอ่ยร่วมกนัตีความนาํไปสู่วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของหน่วยยอ่ย ภายใตร่้มของวิสัยทศัน์ รวม 
เกิดความรู้สึกผกูพนั ทุ่มเท ท่ีจะทาํงานร่วมกนัเพื่อบรรลุวิสยัทศัน์นั้น 

2) สร้างทีมจัดการความรู้ การจดัการความรู้เร่ิมท่ีตวับุคคล แต่ในท่ีสุดแลว้ตอ้ง
ดาํเนินการเป็นทีม และเป็นระบบทัว่ทั้งองคก์ารจึงจะเกิดพลงั และสมาชิกขององคก์รจะตอ้งเขา้ใจ
บทบาทของตนเองในดา้นการจดัการความรู้ ทีมจดัการความรู้ขององคก์รประกอบดว้ยคนสามกลุ่ม
คือ ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ วิศวกรความรู้ คือ พนกังานท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ระดบักลาง และผูบ้ริหารความรู้ คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ (Knowledge 
Practitioner) คือ ผูจ้ดัการความรู้ตวัจริง ทาํหนา้ท่ีหลกั 4 ประการ คือ เสาะหา (Acquire) สร้าง 
(Create) สั่งสม (Accumulate) และใช ้ (Exploit) ความรู้ ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ประกอบดว้ยคน 2 
กลุ่ม คือ ผูป้ฏิบติั (Knowledge Operator) กบัผูเ้ช่ียวชาญความรู้ (Knowledge Specialist) ผูป้ฏิบติั
เป็นผูท้าํงานหลกัขององคก์ร และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบติังานนั้น ความรู้ท่ีเกิดข้ึนอยูใ่น
รูปทกัษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) การจดัการความรู้ของผูป้ฏิบติั เนน้การเอา
ความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้มาปฏิบติั (Internalization) และนาํเอาความรู้ฝังลึกของตนมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกนั (Socialization) ส่วนผูเ้ช่ียวชาญความรู้ ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) ดว้ยการสร้างความรู้ท่ีชดัแจง้จากความรู้ฝังลึก (Externalization) และนาํ
ความรู้ท่ีชดัแจง้ มาสังเคราะห์จดัหมวดหมู่ หรือสร้างเป็นความรู้ท่ียกระดบัข้ึน (Combination) 
วิศวกรความรู้ เป็นภารกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง ทาํหนา้ท่ีตีความและแปลงความรู้ฝังลึก ใหเ้ป็น
ความรู้ท่ีเปิดเผย และนาํไปปฏิบติัไดง่้าย ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง กบัพนกังาน
ระดบัปฏิบติั โดยตีความวิสัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง “ยกร่าง” ข้ึน และ
อยูใ่นสภาพท่ีเป็นความรู้ฝังลึก ใหเ้ป็นความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้ สอดคลอ้งกบังานของพนกังานระดบั
ปฏิบติั เอามาทาํความเขา้ใจกบัพนกังานระดบัปฏิบติั เพื่อใหพ้นกังานเกิดวิสยัทศัน์ความรู้ของตนใน
ระดบับุคคล และในระดบัทีมงาน วิศวกรความรู้ จึงแสดงบทบาทหลกัในการ Externalize ความรู้ฝัง
ลึกออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้ นอกจากนั้น ยงัมีหนา้ท่ีหมุนวงจรยกระดบัความรู้ในลกัษณะของ 
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“เกลียวความรู้” (Knowledge Spiral) เกลียวความรู้แรก คือ เกลียวของวงจร SECI (Socialization, 
Externalization, Combination และ Internalization) เกลียวท่ี 2 คือเกลียวความรู้ขา้มระดบัชั้นภายใน
องคก์าร เช่ือมระหวา่งระดบัล่าง ระดบักลาง และระดบับนขององคก์าร เกลียวท่ี 3 เป็นเกลียวความรู้
ขา้มหน่วยงาน ขา้มภารกิจภายในองคก์ารผูบ้ริหารความรู้ ทาํหนา้ท่ีสามประการ คือ (1) กาํหนด
เป้าหมายขององคก์ร คือ กาํหนดวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการจดัการความรู้ขององคก์ารนัน่เอง (2) สร้าง
บรรยากาศ และกฎเกณฑก์ติกาขององคก์ารให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ (3) คอยจบั 
“ความรู้ท่ีทรงคุณค่า” ท่ีพฒันาข้ึนในกระบวนการเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) ในลกัษณะของ
การ “ผดุบงัเกิด” (Emergence) เป็น “ภพใหม่” (New Paradigm) ของความรู้ แลว้นาํมาเผยแพร่
ผูบ้ริหารความรู้ ควรมีความสามารถเจด็ประการ คือ (1) ความสามารถในการเรียงถอ้ยร้อยคาํ และ
ส่ือสารวิสัยทศัน์ความรู้ ให้เกิดความมุ่งมัน่ทัว่กนัในองคก์ร ในลกัษณะท่ีเรียกว่าเกิด Sense of 
direction (2) ความสามารถในการส่ือสารวิสัยทศัน์ความรู้ และวฒันธรรมขององคก์รไปสู่สมาชิก
ของ Project Team (3) ความสามารถในการประเมินคุณภาพความรู้ท่ีสร้างข้ึนในกระบวนการ
จดัการความรู้ ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ (4) ความสามารถในการเลือกคนสาํหรับทาํหนา้ท่ีผูน้าํ 
Project Team (5) ทกัษะในการ “สร้างความป่ันป่วนอยา่งสร้างสรรค”์ (Creative Chaos) ใหแ้ก่ 
Project Team เช่น การกาํหนดเป้าหมายท่ียากและทา้ทาย (6) ทกัษะในการเขา้ร่วมกระบวนการ
จดัการความรู้กบัพนกังานระดบักลางและระดบัล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ในการจดัการความรู้ และ 
(7) ความสามารถในการจดัการภาพรวมของการจดัการความรู้ขององคก์ร 

3) สร้างบรรยากาศของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ บรรยากาศท่ีสาํคญัท่ีสุด คือสภาพท่ี
พนกังานสามารถหาประสบการณ์ตรงสาํหรับใชใ้นการทาํงาน เช่น ไปศึกษาดูงาน ไปพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดไดท้ดลอง หรือฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง ดงันั้นความรู้ท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้เป็นพิเศษ คือ ความรู้ฝังลึก และกระบวนการท่ีเนน้ คือ Socialization 
ความรู้ท่ีเกิดจากการสัมผสัภายนอกองคก์าร เช่น ลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ ผูท้าํธุรกิจกบัองคก์รเป็น
ความรู้ท่ีสําคญัต่อความสามารถในการแข่งขนั และการดาํรงอยู่ขององคก์รจึงเป็นความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงท่ีสาํคญัยิง่ จดัการความรู้ไปพร้อมกบัพฒันารูปแบบการทาํงานใหม่ ในองคก์รท่ีมี
เป้าหมายเชิงสังคมหรือดา้นการบริการ การจดัการความรู้ควรควบคู่หรือแนบแน่นอยูก่บัการพฒันา
คุณภาพงาน หรือพฒันาประสิทธิผลของงาน ซ่ึงในการจดัการสมยัใหม่ใหนิ้ยาม “ประสิทธิผล” ว่า
หมายถึงเป้าหมายส่ีประการ คือ (1) ตอบสนองตรงเป้าหมาย (Responsiveness) (2) มีนวตักรรม 
(Innovation) (3) มีการพฒันาและใชศ้กัยภาพ (Competency) อยา่งเตม็ท่ี และ (4) มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ใชพ้นกังานระดบักลางเป็นพลงัขบัเคล่ือน (Middle-up-down management) ในตาํรา
ดา้นการจดัการมกัเอ่ยถึงวิธีการจดัการแบบ “บนลงล่าง” (Top-down) กบัแบบ “ล่างข้ึนบน” 
(Bottom-up) แต่ Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi แนะนาํว่ารูปแบบของการจดัองคก์ารท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการความรู้ คือ แบบ “กลาง-ข้ึน-ลง” (Middle-up-down) ซ่ึงเนน้การใชผู้บ้ริหาร
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ระดบักลางเป็นพลงัหลกัในการขบัเคล่ือน เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ หรือความฝันของผูบ้ริหารระดบัสูง
เขา้กบัความเป็นจริง หรือการปฏิบติัของพนกังานระดบัล่าง ทาํใหเ้กิดการจดัการความรู้ท่ีทรงพลงั
และก่อให ้ เกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร ซ่ึงต่างจากตาํราบริหารของโลกตะวนัตก ท่ีมกักล่าว
ว่า ผูบ้ริหารระดบักลางเป็นพนกังานกลุ่มท่ีเรียกว่า “เส่ียงต่อการสูญพนัธ์” เปล่ียนองคก์ารไปเป็น
แบบ “พหุบาท” (Hypertext) องคก์ารแบบพหุบาทหมายถึง องคก์รท่ีมีหลายบริบท (Context) อยูใ่น
เวลาเดียวกนั ในแต่ละบริบทมีพนกังานทาํงานของตนเตม็เวลา และมีภารกิจอยูใ่นบริบทเดียว ใน
ท่ีน้ีมี 3 บริบท หรือ 3 ชั้นอยูด่ว้ยกนั มีการจดัการความรู้หมุนเวียนอยูร่ะหว่างชั้น ทาํใหเ้กิดการ
เก้ือกลูส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัเกิดการจดัการความรู้ท่ีทรงพลงั 3 ชั้น ขององคก์ารพหุบาท ไดแ้ก่ (1) 
ชั้นของระบบงานตามปกติ องคก์ารเป็นรูปแบบปิรามิด หรือ Bureaucracy (2) ชั้นของ Project 
Team ซ่ึงทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้สลายตวักลบัสู่ระบบงานปกติ แต่ในช่วง
ของ Project Team สมาชิกของทีมทาํงานเตม็เวลาใหแ้ก่ Project team (น่ีคือจุด ท่ีต่างจาก Matrix 
Organization ซ่ึงสมาชิกของทีมรายงานต่อหวัหนา้ปกติดว้ยและต่อหัวหนา้ทีมดว้ย) ในชั้นน้ี การ
จดัการองคก์รจะเป็นรูปปิรามิดหัวกลบั (3) ชั้นความรู้ (Knowledge Base) ทาํหนา้ท่ีคอยสกดั 
รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดบัความรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก 2 ชั้นแรก ใหมี้ความหมายต่อองคก์รยิง่ข้ึน 
และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการจัดการความรู้ของพนักงานทุกระดับและทุกบริบท          
ดงัภาพประกอบท่ี 4 

 

 
 
ภาพประกอบที ่4  องคก์รพหุบาท 
ทีม่า : Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 1995 
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4) สร้างเครือข่ายความรู้กับโลกภายนอก การสร้างเครือข่ายความรู้จากโลก
ภายนอก มีสามประเด็นต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย คือ (1) การมีระบบการรับรู้ และตรวจสอบข่าวสาร
ความ กา้วหนา้ของความรู้ให้เป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา (2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคีหรือ
เครือข่ายท่ีมุ่งทาํประโยชน์ หรือทาํความดีใหแ้ก่สังคม (3) การเช่ือมโยง และ “สกดั” ความรู้จาก
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะความรู้ฝังลึกท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการขององคก์ร 

นอกจากน้ี Probst & others (2002) ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น การกาํหนด
ความรู้ท่ีตอ้งการ (Knowledge Identification) การจดัหาความรู้ท่ีตอ้งการ (Knowledge Acquisition) 
การสร้าง พฒันาความรู้ใหม่ (Knowledge Development) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge 
Transfer) การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การนาํความรู้มาใช ้ (Knowledge Utilization) 
และกาํหนดความสมัพนัธ์ในรูปแบบ Mesh ท่ีแต่ละกระบวนการมีความสมัพนัธ์กนั 

 ส่วน บริษทั ซีรอกซ์ เห็นว่าการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) 
การจดัการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and behavior management) องคป์ระกอบน้ีเป็น
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งใหก้ารสนบัสนุน และมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง ตอ้ง
จดัตั้งทีมงาน เพื่อทาํหนา้ท่ีวางแผนและจดักิจกรรมต่าง ๆ และตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเปิด 
โอกาสใหเ้กิดการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก มีการนาํเอาความคิดสร้างสรรคม์าปฏิบติั 2) การส่ือสาร
(Communication) องคป์ระกอบน้ีตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลกั 3 อยา่ง คือ เน้ือหาของเร่ือง กลุ่มเป้าหมาย 
และช่องทางในการส่ือสาร 3) กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and tools) ตอ้งสามารถเลือกใช้
ตามความเหมาะสมกบับริบท เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง หรือในพ้ืนท่ีเสมือน 4) 
การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and learning) เพื่อใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ 
จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในกลุ่มเป้าหมายตามความจาํเป็น และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
ศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองดว้ย 5) การวดัผล (Measurement) การวดัผลจะเปล่ียนไปตาม
พฒันาการของการจดัการความรู้ เช่น ในระยะเร่ิมแรกอาจวดัผลจากระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํ 
ระยะต่อมาอาจวดัผลจากปัจจยัส่งออก และในทา้ยท่ีสุดอาจวดัผลจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
จดัการความรู้ และ 6) การยกยอ่งชมเชยและการใหร้างวลั Trecognition and rewards) เป็นการสร้าง
แรงจูงใจอยา่งหน่ึงในระยะแรกของการจดัการความรู้ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้น
ในการพฒันางาน และทา้ยท่ีสุดจะตอ้งช้ีใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจว่า “ประโยชน์” ท่ีจะไดรั้บจากการ
จดัการความรู้นั้นจะตกแก่ตวัผูป้ฏิบติังานเอง 

Morgan and Oliver (2546) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ไวว้่า เป็น
เกลียวของกระบวนการท่ีเร่ิมจากการจาํแนกความรู้การรับรองความรู้ การสะสมความรู้ท่ีผา่นการ
รับรองมาแลว้ และการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผูใ้ช ้

Fareed Hussain, Caro Lucas and M. Asif Ali (2547) เห็นวา่ การนาํวิธีการจดัการความรู้ไป
ใชโ้ดยทัว่ไปมี 7 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหา 2) เตรียมพร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลง 3) การสร้าง
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ทีม 4) ทาํแผนท่ีความรู้ 5)สร้างกลไกการป้อนกลบั 6) กาํหนดกรอบในการใชร้ะบบการจดัการ
ความรู้ และ 7) การบูรณาการสารสนเทศท่ีมีอยูม่าใชใ้นการจดัการความรู้ 

1.3  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการจัดการความรู้ 
คาํว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ย

ขอ้ความ จาํนวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทาํใหเ้ขา้ใจความ
จริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิ่งข้ึน และรูปแบบเป็นตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมท่ี
กาํหนดเฉพาะ (Raj, 1996) โดยพิจารณาว่าส่ิงใดบา้งท่ีจะตอ้งนาํมาศึกษาเพื่อใชแ้ทนแนวคิดหรือ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
นั้น ๆ (บุญส่ง หาญพานิช, 2546) และเป็นเทคนิคอนัหน่ึงท่ีใชส้าํหรับทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ขององคก์ารกบัปัจจยัต่าง ๆ หรืออีกนยัหน่ึง คือ การนาํเสนอความจริงอยา่งง่าย (A Simplified 
Representation of Reality) (Draft, 1986)  

1.3.1 ประเภทของรูปแบบการจดัการความรู้ 
ในดา้นประเภทหรือลกัษณะของรูปแบบ มีนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของ

รูปแบบไวใ้นหลายลกัษณะ เช่น  
Keeves (1988) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบและการสร้างรูปแบบ ออกเป็น 5 

ประเภท คือ 1) รูปแบบคลา้ย (Analogue Models) คือ เป็นรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระบบจาํลอง 
มกัเป็นรูปแบบท่ีใชใ้นวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบท่ีนาํไปใชอุ้ปมากบัส่ิงอ่ืนได ้ เช่น รูป
แบบจาํลองระบบสุริยะกบัระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง 2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให้
ความหมาย (Semantic Models) คือเป็นรูปแบบท่ีใชภ้าษาในการบรรยายลกัษณะของรูปแบบ 
รูปแบบชนิดน้ีจะช่วยใชว้ิธีการอุปมาในการพิจารณาดว้ยภาษา มากกว่าท่ีจะใชว้ิธีอุปมาในการ
พิจารณาดว้ยโครงสร้างกายภาพ 3) รูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแผนภูมิ แบบแผนหรือโครงการ 
(Schematic Models) 4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ เป็นรูปแบบท่ีกาํหนด
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ และ5) รูปแบบเชิงเหตุผล 
(Causal Models) คือ เป็นรูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้น ท่ีประกอบดว้ยตวัแปรสัมพนัธ์
กนัเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบ ในการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบนั้นควรมี
การศึกษาเก่ียวกบัการสร้างรูปแบบ คือการกาํหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ
เพื่อช้ีให้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ไดอ้ะไร และส่ิงท่ีไดน้ั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์อะไร และนาํไปสู่ขอ้คน้พบใหม่ๆ ซ่ึงขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนเป็น  
ภาพประกอบท่ี 5 
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ภาพประกอบที ่5 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 
แหล่งทีม่า : Steiner,1988 and Keeve, 1988 
 

นอกจากน้ี Keeves (1988) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการกวา้ง ๆ เพื่อกาํกบัการสร้างรูปแบบไว ้ 4 
ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (ของตวัแปร) มากกว่า
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อยา่งไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ไปนั้น 
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษาวิจยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 2) รูปแบบควร
ใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบไดส้ามารถตรวจสอบได ้ โดยการ
สังเกต และหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้ 3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใช้
ในการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย และ 4) นอกจากคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และการสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ดว้ย 

ทิมแกว้ ธรรมรักษส์กุล (2551) ไดอ้ธิบายว่าเม่ือรูปแบบมีหลายลกัษณะ การสร้างหรือ     
การพฒันารูปแบบจึงข้ึนอยู่กับการตดัสินใจความเหมาะสมของรูปแบบหรือโมเดลท่ีเลือกใช ้             
อาจพิจารณาไดโ้ดยการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างปรัชญา หรือแนวคิดของรูปแบบกบั
ประเดน็ปัญหาของส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงในปัจจุบนัการพฒันารูปแบบใดกต็าม ไดด้าํเนินไปอยา่งไม่หยดุ
น่ิง เม่ือรูปแบบท่ีใชอ้ยูค่่อนขา้งลา้สมยั หรือไม่สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ จึง
จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันารูปแบบอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงขั้นตอนในการพฒันามี 3 ประการ
หลกั ๆ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยั
นาํเขา้ กระบวนการ รวมทั้งผลผลิตของระบบนั้น ๆ ใหช้ดัเจน 2) การออกแบบระบบ (System 
Design) หมายถึง การออกแบบองคป์ระกอบของระบบในปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลผลิตให้
มีคุณภาพมากท่ีสุดเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพขององคก์ารและสภาพแวดลอ้มท่ีใชร้ะบบนั้น ๆ และ 
3) การทดสอบระบบ (System Testing) หมายถึง การนาํระบบท่ีออกแบบไปทดสอบโดยการ
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ทดลองใชร้ะบบในสถานการณ์จาํลองหรือในสถานการณ์จริง เพื่อทดลองว่าระบบนั้นมีคุณภาพ
หรือไม่ มีขอ้บกพร่องในองคป์ระกอบใด จะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแกว้ (2545) ไดก้ล่าวถึงการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ
อาจทาํได ้ 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหรือการพฒันารูปแบบ ขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาจะสร้างหรือพฒันา
รูปแบบข้ึนมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีแนวความคิด รูปแบบท่ีมี
ผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในเร่ืองเดียวกนัหรือเร่ืองอ่ืน ๆ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์สภาพ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบรวมทั้ง
ลกัษณะความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ระหว่างองคป์ระกอบหรือตวัแปรนั้น หรือลาํดบัก่อนหลงัของแต่ละ
องคป์ระกอบในรูปแบบ ในการพฒันารูปแบบนั้น จะตอ้งใชห้ลกัเหตุผลหรือรากฐานสาํคญัและ
การศึกษาคน้ควา้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบอยา่งยิง่ ซ่ึงผูศึ้กษาอาจคิดโครงสร้างของ
รูปแบบข้ึนก่อนแลว้ ปรับปรุงโดยอาศยัขอ้สนเทศจากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวความคิด 
รูปแบบหรือผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือทาํการศึกษาองคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรแต่ละตวัแลว้
คดัเลือกองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวัแปรท่ีสาํคญัประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็เป็นได ้โดย
หวัใจสาํคญัของขั้นตอนน้ีอยูท่ี่การเลือกเฟ้นองคป์ระกอบในรูปแบบ (ตวัแปรหรือกิจกรรม) เพื่อให้
ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม ผูศึ้กษาควรกาํหนดหลกัการในการพฒันารูปแบบอยา่งชดัเจน เช่น เป็น
รูปแบบท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถนาํไปปฏิบติัไดง่้าย ตวัแปรในรูปแบบมีนอ้ยตวั แต่สามารถอธิบาย
ผลไดม้ากในการวิจยั และบางเร่ืองจาํเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตามความถูกตอ้งและเหมาะสม 
และ 2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ หลงัจากไดพ้ิจารณารูปแบบในขั้นตน้แลว้ 
จาํเป็นตอ้งทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดงักล่าว เพราะว่ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนนั้น ถึงแมว้่าจะ
พฒันาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจยัท่ีผา่นมาแลว้หรือ
แมก้ระทัง่การกลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซ่ึง
จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริง หรือการทดลองนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อ
ทดสอบดูวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ บางคร้ัง จึงใชค้าํวา่การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบท่ีจะนาํไปใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดนั้น รูปแบบตอ้งประกอบดว้ย
ลกัษณะท่ีสาํคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทาํนายผลได ้ สามารถขยายความผล
ทาํนายไดก้วา้งขวางข้ึน และสามารถนาํไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ได ้และสาํหรับการพฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ และ
นาํเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อกาํหนดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบ 
กาํหนดโครงสร้างและขอ้เสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อนําไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวงัของการวิจยัต่อไป 
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สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ 3 ประเภท คือ  
1) รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบ (Knowledge Management Component 

Model) 2) รูปแบบการจดัการความรู้เชิงวงจร (Knowledge Management Cycle Model) และ 3) 
รูปแบบการจดัการความรู้เชิงกระบวนการ (Knowledge Management Process Model) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) รูปแบบการจัดการความรู้เชิงองค์ประกอบ (Knowledge Management Component 
Model) ผูศึ้กษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบจากผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านดงัน้ี  

(1) รูปแบบการจดัการความรู้ของ Anderson and American Productivity and Quality 
Center : APQC (1996) ไดเ้สนอรูปแบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่          
องคค์วามรู้ขององคก์าร กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัท่ีทาํให้องคก์ารจดัการความรู้ได้
สาํเร็จ รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  แสดงองคป์ระกอบหลกัในการจดัการความรู้ 
องค์ประกอบหลกั 3 ประการ 
 

1. องค์ความรู้ขององค์การ 
 

2. กระบวนการจัดการความรู้ 
แบ่งปัน       สร้าง        กาํหนด       รวบรวม       ปรับเปล่ียน       เรียบเรียง       นาํมาใช ้      แบ่งปัน 
 

3. ปัจจัยทีท่าํให้การจัดการความรู้ได้สําเร็จ 
- ภาวะผูน้าํ 
- วฒันธรรมองคก์าร 
- เทคโนโลย ี
- การวดัผล 
แหล่งทีม่า: Arthur and APQC, 2011 
 

(2) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Singapore Productivity and Standards 
Board: PSB (2001) ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING) 
เป็นหน่วยงานระดบัชาติทางดา้นการเพ่ิมผลิตของประเทศสิงคโปร์ ไดส้ร้างรูปแบบของการจดัการ
ความรู้ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั ๆ 2 อยา่ง คือ ห่วงโซ่ความรู้ (Knowledge Value Chain) และปัจจยัท่ี
ทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ (Enablers) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(2.1) ห่วงโซ่ความรู้ (Knowledge Value Chain) หรือ กระบวนการความรู้
นั้น PSB เรียกกระบวนการดงักล่าวว่า GREAT ซ่ึงมาจากตวัอกัษรแรกขององคป์ระกอบหลกัของ
กระบวนการ (Generate, Represent, Access และ Transfer) กระบวนการ GREAT ครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในองคก์าร ซ่ึงผลสุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ การนาํ
ความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อองคก์าร ซ่ึงกระบวนการน้ีเป็นวงจรยอ้นกลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้ให ้
อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด หมายถึงการแบ่งปันความรู้จะทาํให้เกิดการเรียนรู้และความคิดใหม่ข้ึน
ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มพนูองคค์วามรู้ของบุคลากรและองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 

(2.2) ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ (Enables) 
การท่ีกระบวนการหรือวงจร GREAT จะหมุนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัเอ้ือหลกั ๆ 
4 อยา่ง คือภาวะผูน้าํและกลยทุธ์ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และการวดัผล ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่ากรอบความคิดของ SPRING ครอบคลุมทั้งกระบวนการความรู้ ปัจจยั ท่ีทาํใหก้ารจดัการ
ความรู้ประสบความสาํเร็จ ภาวะผูน้าํและกลยทุธ์ขององคก์าร รวมทั้งผลลพัธ์ของการจดัการความรู้ 
ซ่ึงตอ้งมีการวดัเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่รายละเอียดตามภาพประกอบท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่6  กรอบแนวคิดการจดัการความรู้ของ PSB 
แหล่งทีม่า: Singapore Productivity and Standards Board: PSB 2001  

(3) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Lindsey (2002) Lindsey ไดเ้สนอองคป์ระกอบ
ในการจดัการความรู้ไว ้2 ประการคือ 

(3.1) ความรู้ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Knowledge Infrastructure 
Capability) ไดแ้ก่ โครงสร้าง (Structure) เทคโนโลย ี(Technology) และวฒันธรรม (Culture) 
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 (3.2) ความรู้ดา้นกระบวนการ (Knowledge Process Capability) ไดแ้ก่ 
การแสวงหาความรู้ (Acquisition) การปรับเปล่ียน (Conversion) การประยกุตใ์ชภ้าพประกอบ ดงั
ภาพประกอบท่ี 7 

 

 
 

ภาพประกอบที ่7  รูปแบบการจดัการความรู้ของ Lindsey 
(4) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Ernst and Young, (1999) ไดเ้สนอ

องคป์ระกอบในการจดัการความรู้ไว ้ประกอบดว้ย 
(4.1)  การกาํเนิดความรู้ (Knowledge Generation) 
(4.2)  การแสดงความรู้ (Knowledge Representation) 
(4.3)  การรวบรวมความรู้ (Knowledge Codification) 
(4.4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Application) 

(5)   รูปแบบการจัดการความรู้ของ Liebowitz, (2000) ไดเ้สนอองคป์ระกอบใน
การจดัการความรู้ไว ้ประกอบดว้ย 

(5.1) การเปล่ียนแปลงสารสนเทศเป็นความรู้ (Transform Information 
into Knowledge) 

(5.2)  การกาํหนดและตรวจสอบความรู้(Identify and Verify Knowledge) 
(5.3)  การสืบคน้และเกบ็รักษาความรู้ (Capture and Secure Knowledge)  
(5.4)  การจดัระบบความรู้ (Organize Knowledge) 
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(5.5) การเรียกใชแ้ละการประยุกต์ความรู้ (Retrieve and Apply 
Knowledge)  

(5.6)  การรวบรวมความรู้ (Combine Knowledge) 
(5.7) การเรียนรู้ (Learn Knowledge) 
(5.8) การสร้างความรู้ใหม่ (Create Knowledge) โดยการคิดอย่าง

สร้างสรรค ์การทดลอง และวิจยั 
(6)  รูปแบบการจัดการความรู้ของ Knowledge Associates (1998) ไดเ้สนอ

องคป์ระกอบในการจดัการความรู้ไว ้ประกอบดว้ย 
(6.1)  การแสวงหาความรู้ (Acquire)  
(6.2)  การพฒันา (Develop) 
(6.3)  การเกบ็รักษา (Retain) 
(6.4)  การแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) 

(7)   รูปแบบการจัดการความรู้ของ Marquardt (1996) ประกอบดว้ย 
(7.1)  การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 
(7.2)  การสร้างความรู้ (Creation) 
(7.3) การถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์จากความรู้ (Transfer and 

Utilization) 
(7.4) การจดัเกบ็ความรู้ (Storage) 

(8) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Monsanto Company (1997) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบในการจดัการความรู้ไว ้ประกอบดว้ย 

(8.1)  ใชแ้ผนท่ีการเรียนรู้ (Use Learning Maps) 
(8.2)  แผนท่ีคุณค่าความรู้ (Values Maps) 
(8.3)  แผนท่ีสารสนเทศ (Information Maps) 
(8.4)  แผนท่ีความรู้ (Knowledge Maps) 
(8.5)  การวดัผล (Measurements) 
(8.6)  แผนท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Maps) 

(9) รูปแบบการจัดการความรู้ของ The Mutual Group,1998 ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบในการจดัการความรู้ไว ้ประกอบดว้ย 

(9.1)  รวบรวมสารสนเทศ (สร้างโครงสร้างพื้นฐานความรู้ให้ชดัเจน) 
(Gather Information : building an explicit knowledge infrastructure) 

(9.2) เรียนรู้ (การพฒันาความรู้ฝังลึก) (Learn : tacit knowledge 
development) 
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(9.3) การถ่ายโอนความรู้ (Transfer) 16.4 การทาํกิจกรรม (พฒันา
ความสามารถโดยจดัคุณค่าใหเ้หมาะสม) (Act :developing capability through values deployment) 

2)  รูปแบบการจัดการความรู้เชิงวงจร (Knowledge Management Cycle Model) 
การศึกษารูปแบบการจดัการความรู้เชิงวงจร เป็นการอธิบายถึงพฒันาการของความรู้ในองคก์าร 
หรือท่ีเรียกว่า วงจรความรู้ (Knowledge Cycle) โดยในท่ีน้ีนาํเสนอในลกัษณะของวงจรการจดัการ
ความรู้ท่ีมีองคป์ระกอบและขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรท่ีแตกต่างกนั โดยวงจรการจดัการความรู้ท่ี
นาํเสนอนั้นมี 2 รูปแบบ คือ ไดแ้ก่ Wiig (1993) Meyer and Zack (1996) โดยทั้ง 2 วงจรน้ีเลือกมา
จากหลกัเกณฑ ์ 3 ประการคือ 1) เป็นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 2) เป็นรูปแบบท่ี
ครอบคลุมในทุกประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้และ 3) เป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยรายละเอียด
ของกระบวนการจดัการความรู้ในแต่ละขั้นตอน (Dalkir, 2005) โดยมีรายละเอียดของแต่ละวงจร
ดงัต่อไปน้ี 

(2.1) วงจรการจัดการความรู้ของ Wiig (1993) วงจรการจดัการความรู้ของ 
Wiig มุ่งเนน้สภาพเง่ือนไข 3 ประการท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัในองคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จ 
คือ 1) องคก์รตอ้งมีผลผลิตหรือบริการ 2) องคก์ารตอ้งมีทรัพยากร (คน ทุน และส่ิงอาํนวยความ
สะดวก) และ 3) องคก์รตอ้งมีความสามารถท่ีจะปฏิบติั ทั้งน้ี ไดเ้นน้เก่ียวความสามารถในการ
ปฏิบติัโดยเฉพาะในแนวคิดวงจรความรู้ของ Wiig กล่าววา่ความรู้เป็นพื้นฐานในการวดัและผลกัดนั
ใหเ้กิดผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในทาํนองเดียวกนัการพฒันาความรู้ทาํใหเ้ราทราบวิธีการท่ีดีข้ึนในการ
จดัการกบัส่ิงต่าง ๆ Wiig กล่าวว่าการจดัการความรู้ในองคก์ารทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงคห์ลกัคือ เพื่อ
ทาํให้เกิดความคิดท่ีสร้างสรรคใ์นองคก์ารและเพื่อการเลือกใชค้วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  วงจร
การจดัการความรู้ของ Wiig กล่าวถึงวิธีการท่ีความรู้ถูกสร้าง ข้ึน และการนาํไปใชใ้นระดบับุคคล 
ระดบักลุ่มหรือชุมชน และระดบัองคก์าร โดยมีขั้นตอน สาํคญั 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้ 
(Build Knowledge) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม และจาก
ส่ือต่าง ๆ 2) การจดัเก็บความรู้ (Hold Knowledge) เป็นการยดึถือความรู้ท่ีมีอยูใ่นคน หรือจากส่ิงท่ี
เป็นรูปแบบ เช่น หนงัสือ 3) การรวบรวมความรู้ (Pool knowledge) โดยมีระบบการจดัการความรู้ 
(อินทราเน็ต ฐานขอ้มูล) การใชก้ลุ่มคนระดมความคิด 4) การนาํความรู้ไปใช ้ (Use Knowledge) 
โดยใชต้ามบริบทของงานซ่ึงจะฝังตวัอยูก่ระบวนการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นการใชใ้นงานประจาํ การ
แกไ้ขปัญหา ดงัภาพประกอบท่ี 8  
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ภาพประกอบที ่8  แสดงวงจรการจดัการความรู้ของ Wiig 
แหล่งทีม่า: Wiig, 1993  
 

จากภาพแสดงถึงว่าทุกขั้นตอนมีลกัษณะเฉพาะและเป็นลาํดบัขั้นตอนซ่ึง ตอ้งทาํให้ง่าย 
เร่ิมตั้งแต่การจดัองคป์ระกอบและกิจกรรมต่าง ๆ คู่ขนานกนัไป และในแต่ละขั้นตอนสามารถทาํซํ้ า
ไดแ้ต่ควรจะแตกต่างกนัในรายละเอียด ในวงจรความรู้น้ี ยงัเนน้ถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งรู้ใหก้วา้งพอ
จากทุกแหล่งท่ีมา เช่น จากประสบการณ์เฉพาะบุคคล การศึกษาและการฝึกอบรมและเพ่ือน
ร่วมงาน ซ่ึงเราสามารถจดัเก็บความรู้จากความทรงจาํของแต่ละคนไดใ้นรู้แบบท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น 
หนังสือ หรือฐานขอ้มูลท่ีข้ึนกบัวตัถุประสงคก์ารนาํไปใช ้ เป็นตน้ ซ่ึงในวงจรความรู้เน้น            
การจาํแนกและเช่ือมโยงองคป์ระกอบและกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  

2.1.1) การสร้างความรู้ (Building Knowledge) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมาจากแหล่ง
ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การไดรั้บความรู้ (Obtaining Knowledge) เป็นลกัษณะของการ
สร้างสรรค ์ความรู้ใหม่ มกัเกิดข้ึนผา่นการคน้ควา้และวิจยัหรือจากนวตักรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2) การวิเคราะห์ความรู้ (Analyzing Knowledge) 
ประกอบดว้ย การคดัแยกส่ิงท่ีปรากฏเป็นความรู้จากขอ้ความท่ีไดรั้บมา 

การพิสูจน์รูปแบบของความรู้ท่ีคดัแยกออกมาได ้การอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ท่ีกระจดั
กระจายอยู่เป็นส่วน ๆ และการตรวจสอบความหมายของความรู้ท่ีคดัแยกไดว้่ามีลกัษณะเดียวกนั
หรือสมัพนัธ์กบัความรู้จากแหล่งกาํเนิดหรือไม่ 

(3) การสร้าง/สังเคราะห์ความรู้ (Reconstruct/Synthesize Knowledge) 
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้ความอยา่งกวา้ง ๆ เพื่อให้ไดข้อบเขตท่ีสาํคญั สร้างสมมติฐานเพื่อ

การสร้างความรู้ 

การยดึกมุความรู้ 

การรวบรวมความรู้ 

การใชค้วามรู้ 

 
การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ 

 
ความรู้ในตน 

 
การระดมความคิด/รูปแบบ km 

บริบทการทาํงานในกระบวนการ
ทาํงาน 
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อธิบายการสังเกตการณ์ หาความสัมพนัธ์กนัระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่แลว้ เช่น 
สนบัสนุนความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีรู้อยูแ่ลว้มากข้ึน และการทาํความรู้ท่ีมีอยูใ่หท้นัสมยัอยูเ่สมอ
โดยรวมเขา้กบัความรู้ใหม่ ๆ  

(4) การประมวลและออกแบบโครงสร้างของความรู้ (Codify And Model 
Knowledge) เก่ียวขอ้งกบัการประกอบความรู้ในรูปแบบความคิดใหอ้อกมาเป็น ความรู้ท่ีจบัตอ้งได ้
เช่นในรูปหนงัสือและคู่มือ ต่าง ๆ รวมถึงการถอดรหัสหรือการแปลงความรู้ เพื่อแสดงในคลงั
ความรู้ (Knowledge Repository) 

(5) การรวบรวม/จดัระบบความรู้ (Organize Knowledge) โดยความรู้ถูก
จดัการรวบรวมสําหรับการใช้งานแบบพิเศษและเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดขององค์การ (เช่น 
มาตรฐานและการจดัแบ่งหมวดหมู่) ในการรวบรวมและประมวลความรู้ มกัจะใชรู้ปแบบของ
ความรู้ทางจิตวิทยา (Conceptual Model) และวิชาว่าดว้ยการแบ่งหมวดหมู่ (Taxonomy) เขา้มาใช้
ในการแบ่งแยกประเภทและหมวดหมู่ของคาํถาม โดยมีการใหค้าํจาํกดั ความท่ีชดัเจน แลว้จึงนาํมา
แสดงผลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

2.1.2 ) การจดัเกบ็ความรู้ (Holding Knowledge) ประกอบดว้ย 
(1) การจดจาํความรู้ (Remember Knowledge) หมายถึง การท่ีบุคคล

สามารถรักษาหรือจดจาํรายการความรู้ต่าง ๆ เช่น ความรู้ไดถู้กทาํใหอ้ยูภ่ายในหรือเขา้ใจโดยคน  
แต่ละคน 

(2) การสะสมความรู้ (Accumulating Knowledge) หมายถึง การแปล
ความรู้ ท่ี มีอยู่โดยผู ้ท่ี มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในแหล่งเก็บขององค์การ 
(Organization Memory) 

(3) การแทรก/เพิ่มเติมความรู้ (Embedded Knowledge) เกิดข้ึนจากการทาํ
ใหแ้น่ใจวา่ความรู้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของวิถีองคก์าร เช่น การเพิ่มเติมความรู้นั้นในคู่มือวิธีการทาํงาน
หรือหลกัสูตรการฝึกอบรมขององคก์าร 

(4) การเติมเตม็/ทาํความรู้ใหส้มบูรณ์ (Achieving Knowledge) เก่ียวกบั
การสร้างคลงัความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการยกเลิกระบบท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ทนัสมยั 
ออกจากคลงัความรู้ท่ีใชอ้ยู ่

3)  การรวบรวมความรู้ (Pooling Knowledge) ประกอบด้วย 
(1) การประสานความรู้ (Coordination of Knowledge) โดยทัว่ไปแลว้การทาํงานตอ้ง

อาศัยการประสานงานจากเพ่ือนร่วมงานในเน้ือหาท่ีสําคญัเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความรู้ท่ี        
กวา้งข้ึน และเม่ือไดค้วามรู้ดงักล่าวแลว้ จะมีประโยชน์มาก กบักลุ่มทาํงาน ในการอา้งอิงและหาวิธี
ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะประสบความสาํเร็จ 
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(2) การรวมความรู้ (Assembling knowledge) เป็นการทาํฐานขอ้มูลการอา้งอิงจาก
คลงัขอ้มูล และแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

(3) การเขา้ถึงและการเรียกคืน (Access and Retrieval) ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ียากและ
ซบัซอ้น แทนท่ีจะใชว้ิธีปรึกษาผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
หรือแมก้ระทัง่การปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน สามารถใชก้ารเรียกดูขอ้มูลไดโ้ดยตรงจากคลงัขอ้มูล     
เพื่อช่วยในการตดัสินใจ เป็นตน้ 

(4) การนาํความรู้ไปใช ้ (Use Knowledge) หรือเรียกอีกนยัหน่ึงว่าการประยกุตใ์ช้
ความรู้ ซ่ึงมีวิธีการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น ใชค้วามรู้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อนาํมาใชใ้นงานประจาํวนั 
(Performs Tasks) การสาํรวจสถานการณ์ต่าง ๆ (Survey) การเลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัการกบั
สถานการณ์ (Select) การสงัเกตลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ (Observe) การวิเคราะห์สถานการณ์
ดว้ยความรู้ (Analyze) การสังเคราะห์ทางเลือก (Synthesize) การประเมินผลทางเลือก (Evaluate) 
การตดัสินใจ (Decide) และการปฏิบติัตามทางเลือก (Implement) 

อยา่งก็ตาม ความไดเ้ปรียบหลกั ของแนวคิดของ Wiig ในวงจรการจดัการความรู้คือความ
ชดัเจนและรายละเอียดท่ีกล่าวถึง ความทรงจาํขององคก์าร (Organization Memory) ท่ีถูกใชเ้พื่อ
สร้างคุณค่าสําหรับบุคคล กลุ่มคนและขององคก์าร อีกทั้งความรู้ยงัสามารถประยุกตแ์ละใช้
เช่ือมโยงถึงลาํดบัการตดัสินใจและลกัษณะเฉพาะบุคคล โดย Wiig ยงัเนน้ย ํ้าถึงความสาํคญัของ
เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดแ้ก่ บทบาทของความรู้ และทกัษะการใชค้วามรู้ ขอ้จาํกดัท่ีทาํใหค้วามรู้ไม่ถูก
ใชอ้ยา่งเตม็ท่ี โอกาสและทางเลือกในการจดัการความรู้ รวมไปถึงความคาดหวงัท่ีองคก์ารจะไดรั้บ
จากแต่ละกิจกรรมในวงจรความรู้อีกดว้ย 

2.2 วงจรการจัดการความรู้ของ Zack (The Zack KM Cycle)  
 Zack (1996) ไดน้าํเสนอวงจรการจดัการความรู้จากการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

สารสนเทศ ซ่ึงมีขั้นตอนจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการบริการ จาํนวนตวัอยา่งไดม้าจากวงจรท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารท่ี
สามารถประยกุตเ์ป็นสินทรัพยด์า้นความรู้ (Knowledge Assets) ผลิตภณัฑส์ารสนเทศถูกรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวางว่าเป็น ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกขายให้กบัลูกคา้ภายใน หรือภายนอก เช่น ฐานขอ้มูล 
(Database) ข่าวสารโดยยอ่ (News Synopses) และประวติัขอ้มูลบุคคล เป็นตน้ Zack ไดว้ิเคราะห์
ขั้นตอนหลกัของการพฒันาการจดัเก็บความรู้ และกาํหนดขั้นตอนเหล่าน้ีไวใ้นวงจรการจดัการ
ความรู้ อนัไดแ้ก่ 1) การไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือข่าวสาร (Acquisition) ไดร้ะบุสาระเก่ียวกบัแหล่งของ
ขอ้มูลดิบ เช่น ขอบเขต ความกวา้ง ความลึก ความน่าเช่ือถือ ความแม่นยาํระยะเวลา ความเก่ียวเน่ือง
ราคา การควบคุม และอ่ืน ๆ หลกัท่ีเป็นตน้แบบ คือภาษิตท่ีว่า Garbage In, Garbage Out นัน่คือ 
แหล่งขอ้มูลจะตอ้งมีคุณภาพสูงสุด 2) การกลัน่กรอง (Refinement) เป็นขั้นแรกของการเพ่ิมคุณค่า 
(Value added) อาจจะเป็นลกัษณะทางกายภาพ เช่น การยา้ยจากส่ือหน่ึงไปยงัส่ืออีกประเภทหน่ึง 
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การกลัน่กรองยงัรวมถึงการทาํขอ้มูลให้สะอาด เช่น เน้ือหาดา้นสุขอนามยั การปกปิดท่ีมาของ
แหล่งข่าวและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัหรือมาตรฐาน 3)การเกบ็รักษา/การกูคื้น (Storage/Retrieval) 
เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่ง การไดข้อ้มูลทาง Upstream และการกลัน่กรองขอ้มูลซ่ึงหล่อเล้ียง
คลงัความรู้และขั้น Downstream ของการเกิดความรู้ 4) การกระจาย (Distribution) บอกใหท้ราบว่า
ความรู้นั้นไปถึงมือ ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งไร เช่นแฟกซ์ หรือ E-mail ไม่เพียงแค่ส่ือท่ีเลือกใชเ้ท่านั้น แต่
รวมถึงระยะเวลา ความถ่ี รูปแบบ ภาษา และอ่ืน ๆ ดว้ย 5) การนาํเสนอ/การใช ้(Presentation/Use) 
เป็นขั้นตอนท่ีส่ิงสาํคญั ประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนการสร้างคุณค่าก่อนหนา้น้ีจะถูกประเมินใน
ขั้นน้ี ถา้ผูใ้ชไ้ม่สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเน้ือหาได ้ วงจรการจดัการความรู้น้ีถือว่าลม้เหลวใน
การส่งคุณค่าไปยงัผูรั้บ หรือต่อองคก์าร การท่ีการจดัเก็บ (Repository) และการกลัน่กรอง 
(Refinery) รวมเขา้ดว้ยกนัสามารถท่ีจะจดัการคุณค่าทางความรู้ขององคก์ารได ้ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งการ
การสนับสนุนจากความสามารถหลกัขององคก์าร (Core Capabilities) ในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ความรู้ภายในเก่ียวกบังานของตนเอง ความรู้ภายนอก
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและท่ีกาํลงัปรากฏ เช่นเดียวกบัการท่ีองคก์รจดัการตนเอง ในการท่ี
จะเปล่ียนแปลงองคก์ารอย่างสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของความรู้และความสามารถขององคก์ารท่ี
ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของตลาดจากคลงัความรู้ท่ีองคก์ารมีอยู่แมว้่าแนวคิดของ Zack จะ
ไม่ไดก้ล่าวถึงความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) แต่แนวคิดน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมเติม         
การจดัเก็บและการกลัน่กรองอยูเ่สมอ เพื่อหลีกเล่ียงความลา้สมยัของขอ้มูล กระบวนการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงควรจะถูกเพิ่มในวงจรการจดัการความรู้เพื่อเลือกข่าวสารท่ีแตกต่างและใหม่ข้ึน
หรือเสนอรูปแบบใหม่ในการนําเสนอ หรืออาจหมายถึงการเพ่ิมความลึกของการวิเคราะห์
เปล่ียนแปลงรายงานใหท้นัสมยัมากข้ึน ใหข้อ้มูลท่ีกวา้งข้ึน เพิ่มส่วนเช่ือมโยงขอ้มูล หรือเพิ่มขยาย
ส่วนเน้ือหาท่ีไดม้าตรฐาน 

ดงันั้นวงจรการจดัการความรู้ของ Zack เป็นวงจรหน่ึงท่ีค่อนขา้งจะสมบูรณ์ในการบรรยาย
ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวงจรการจดัการความรู้ วงจรน้ีแข็งแรงในดา้นรูปแบบเบ้ืองตน้ของ
ตัวอย่างกระบวนการหยั่ง รู้ข้อมูลซ่ึงค่อนข้างสมบูรณ์ในการดัดแปลงจากเน้ือหาความรู้ 
(Knowledge-Based Content) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้แนวคิดการกลัน่กรองเป็นขั้นตอนสาํคญัของวงจร
การจดัการความรู้ แต่กม็กัไม่ไดรั้บการใส่ใจ ดงัภาพประกอบท่ี 9 
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ภาพประกอบที ่9  แสดงทศันะระดบัสูงเก่ียวกบัวงจรการจดัการความรู้ของ Meyer and Zack 
แหล่งทีม่า: Zack , 1996  

3) รูปแบบการจัดการความรู้เชิงกระบวนการ (Knowledge Management Process Model) 
การศึกษารูปแบบการจดัการความรู้เชิงกระบวนการ เป็นการอธิบายถึงรูปแบบของขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการจดัการความรู้ ท่ีมีหลายรูปแบบดงัน้ี 

3.1) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Demarest การจดัการความรู้ของ Demarest(1997) 
ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้เป็นการสร้างความรู้ (Knowledge Construction) การเก็บรวบรวม
ความรู้ (Knowledge Embodiment) การกระจายความรู้ไปใช ้ (Knowledge Dissemination) และการ
นาํความรู้ไปใช ้(Use) ดงัภาพประกอบท่ี 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่10  รูปแบบการจดัการความรู้ของ Demarest, 1997  
ทีม่า : Demarest, 1997 
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3.2) รูปแบบการจัดการความรู้ของ Turban การจดัการความรู้ของ Turban (2001) 
ประกอบดว้ย การสร้าง (Create) การดกัจบัและเก็บ(Capture and Store) การเลือกหรือกรอง 
(Refine) การกระจาย (Distribute) และการใช ้ (Use) Create Capture and Store Refine Distribute 
Use ดงัภาพประกอบท่ี 11 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่11  รูปแบบการจดัการความรู้ของ Turban, 2001 
ทีม่า : Turban, 2001 

3.3) รูปแบบการจัดการความรู้ของ วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช, 2547) การจดัการ
ความรู้ เป็นกิจกรรมการจดัการเพ่ือใหมี้การนาํความรู้ มาใชป้ระโยชน์  

3.3.1) การกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการใช ้ (Define) เป็นการนาํความมุ่งมัน่
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ขององคก์รมากาํหนดความรู้ ท่ีตอ้งการใช ้เพื่อใหมี้
การจดัการความรู้ มีจุดเนน้ ไม่สะเปะสะปะ 

3.3.2) การเสาะหา และยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพฒันาขีด
ความสามารถ ในการเสาะหาและยึดกุมความรู้ท่ีกระจดักระจาย หรือแฝงอยูต่ามท่ีต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์ ดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ จนเกิดทกัษะ และความชาํนาญ ในการเสาะหา และยดึกุม 
แหล่งของความรู้ท่ีจะเสาะหาอาจจะมาจากภายนอก (คู่แข่ง คู่คา้ ผูท่ี้เป็นเลิศ วิธีการ หลกัการ) หรือ
จากผูท่ี้ทาํงานดว้ยกนัในองคก์ร 

3.3.3) การสร้างความรู้ (Create) ในมุมมองเดิม ความรู้จะตอ้งสร้างโดยผูรู้้
ผูเ้ช่ียวชาญ ในมุมมองใหม่ ความรู้เกิดข้ึนทุกจุดของการทาํงาน โดยทุกคนท่ีทาํงาน เป็นความรู้ท่ีฝัง
อยูใ่นสมอง ซ่ึงอาจจะพูดออกมาไม่ได ้ การสร้างความรู้ อาจทาํไดท้ั้งก่อนลงมือทาํ ระหว่างการ
ทาํงาน และสรุปประมวลประสบการณ์ หลงัจากการทาํงาน ในการสร้างความรู้ ไม่จาํเป็นตอ้ง
สร้างใหม่ทั้งหมด 100% อาจเร่ิมจาก 10-20% กไ็ด ้

3.3.4) การกลัน่กรอง (Distill) ความรู้บางอยา่ง เป็นส่ิงลา้สมยั บางอยา่งเป็นส่ิง
ท่ีไม่เหมาะสมกบับริบท หรือสภาพแวดลอ้มสาํหรับเรา จาํเป็นตอ้งมีการกลัน่กรอง เพื่อให้นาํ
ความรู้ท่ีเหมาะสมมาใช ้

3.3.5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ ไม่เหมือนกนั ตอ้งมาแลกเปล่ียน มิฉะนั้นจะเกบ็อยูภ่ายในตวั ไม่
มีการยกระดบัความรู้ ถา้ขาดการแลกเปล่ียน ความรู้ท่ีมีอยูจ่ะเก่า ลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว ไม่งอกงาม ยิง่

การสร้าง การใช้ การดกัจับและเกบ็ การกลัน่กรอง 
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แลกเปล่ียนมาก ก็ยิง่ไดก้าํไรมาก การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นส่ิงยากท่ีสุด คนไม่อยากแลกเปล่ียน 
เพราะกลวัขาดทุน กลวัเสียเปรียบ ตอ้งสร้างเง่ือนไข และกติกาท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียน การ
แบ่งปัน ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ใหผ้ลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรม 
กกัตุน หรือปกปิดความรู้ 

3.3.6) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Use) ทาํใหเ้กิดผลจากการใชค้วามรู้ เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ/์บริการ พฒันากระบวนการทาํงาน พฒันาสมาชิกองคก์าร และมีผลเชิงป้องกนักลบั ต่อ
ขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีกล่าวมา การใชค้วามรู้ตอ้งเนน้ท่ีการเอาความรู้ มาใชใ้นการทาํงานให้
มาก อยา่เร่ิมดว้ยการหาความรู้มาใส่ไวใ้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเส่ียงมากท่ีจะไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ค่า
กิจกรรมการจดัการความรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน มีความสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงกนัและกนั เป็นวงจร มิใช่
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง ก่อน-หลงั แต่เป็นวฎัจกัรท่ีหมุนเวียน ผลิตซํ้ า พฒันา และยกระดบัข้ึนไป
ไม่มีท่ีส้ินสุด 

3.4) รูปแบบการจัดการความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) รูปแบบการจดัการ
ความรู้ของ ประพนธ์ ผาสุกยืด เป็นการจดัการความรู้เชิงกระบวนการ ท่ีเรียกว่า โมเดลปลาทู 
(TUNA Model) ประกอบดว้ย 

3.4.1) ส่วนหวัปลา ตาปลา (Knowledge Vision : KV) มองว่าไปทางไหน
ตอ้งตอบไดว้า่ทาํการจดัการความรู้ (KM) เพื่ออะไร 

3.4.2) ส่วนกลางลาํตวั (Knowledge Sharing : KS) ส่วนท่ีเป็นหัวใจให้
ความสาํคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

3.4.3) ส่วนหาง (Knowledge Assets : KA) สร้างคลงัความรู้เช่ือมโยง
เครือข่าย ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) สร้างชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) ท่ีมีพลงัดุจดงัปลา
สะบดัหาง สาํหรับส่วนการเรียนรู้ยงัมีองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เวลา เวที 
และไมตรี ประพนธ์ ผาสุขยดื (2547) สรุปหลกัการไดด้งัน้ี 

(1) เวลา เป็นส่ิงสาํคญัลาํดบัแรก เน่ืองจากหากองคก์ร ชุมชนหรือ
ครอบครัวไม่มีเวลา จะทาํใหไ้ม่มีโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่และไม่มีเวลาในการคิดสร้างสรรค ์

(2) เวทีหรือพื้นท่ี ใชส้ําหรับแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การ
ประชุมสัมมนา เป็นตน้อาจจดัตามกลุ่มสนใจ ทาํงานดา้นเดียวกนั หรือจดัตามความสมคัรใจ 
เรียกว่า Community of Practices (CoPs) เกิดจากคนท่ีมีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
มุมมองจะกวา้งข้ึน แต่ตอ้งมีเป้าหมายในเร่ืองเดียวกนั การรวมกนัน้ีจะตอ้งมีความรู้สึกอิสระ 
ปลอดภยั เช่ือใจกนัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเอ้ืออาทรต่อกนั 

(3) ไมตรี คือ ตอ้งมีใจใหก้นั ขจดัอตัตา (Ego) อคติ (Bias) เท่ากบัใจท่ี
วา่งไม่ยดึติดอยูก่บัส่ิงเก่า ๆ หรือกระบวนทศัน์เดิมตอ้งสามารถปล่อยวาง คือ มีทกัษะ “Unlearn” คือ 
ท้ิงของเก่าไดซ่ึ้งจะทาํสามารถรับส่ิงใหม่ ๆ ได ้
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3.5) รูปแบบการจัดการความรู้ของ บดินทร์ วิจารณ์ (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) รูปแบบ
การจดัการความรู้ของ บดินทร์ วิจารณ์ เป็นการจดัการความรู้ท่ีเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย
ขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี คือ การกาํหนดชนิดของทุนปัญญา การสร้างทุนปัญญา การเสาะหา            
การจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ การแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนความรู้ และการใชป้ระโยชน์จากความรู้นั้น 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.5.1) กาํหนดชนิดของทุนปัญญา (Define) เป็นการกาํหนดองคค์วามรู้เพื่อ
ตอบสนองการปฏิบติังาน หรือองคค์วามรู้หลกั ๆ ท่ีตอ้งการขององคก์ารว่าคืออะไร (Core 
Competency) 

3.5.2) การสร้างทุนปัญญา (Create) เป็นการสร้างทุนปัญญาหรือการคน้หาใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนภายในองคก์ร ถา้เป็นองคค์วามรู้ใหม่อาจ
ใชว้ิธีการเรียนรู้จากความสาํเร็จขององคก์รอ่ืน การเทียบเคียง และจากท่ีปรึกษาภายนอกองคก์ร 

3.5.3) การเสาะหาและการจดัเก็บ (Capture) เป็นการเสาะหาและการจดัเก็บ
อย่างเป็นระบบทั้งความรู้ท่ีอยู่ในรูปส่ือต่างๆ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีอยู่ในรูป
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) เพื่อเป็นทุนสาํหรับองคก์รในการยกระดบัความรู้และขยายความรู้
ใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

3.5.4) การแบ่งปัน (Share) เป็นการแบ่งปัน การแลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย
ถ่ายโอนความรู้ ซ่ึงมีหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจดัสัมมนา การสอนงาน หรือการ
แลกเปล่ียนถ่ายโอนความรู้ในลกัษณะเสมือน ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ e-
Learning เป็นตน้ 

3.5.5) การใชป้ระโยชน์ (Use) เป็นการนาํไปประยุกตใ์ชง้าน ก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิข้ึน สามารถขยายระดบัความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขนัใน
องคก์รสูงข้ึน 

3.6) รูปแบบการจัดการความรู้ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       
( ก.พ.ร.) และสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ (สาํนกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 
2548)  

สาํหรับรูปแบบการจดัการความรู้ของสาํนกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ไดก้าํหนดการจดัการความรู้เชิงกระบวนการไว ้7 ประการ คือ 

3.6.1)  การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่า 
วิสัยทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย คืออะไร เป้าหมายเราจาํเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง 
อยูใ่นรูปแบบใดอยูท่ี่ใคร 

3.6.2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
เช่น การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
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3.6.3)  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) เช่น การวาง
ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

3.6.4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาให้
สมบูรณ์ 

3.6.5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาํใหผู้ใ้ชค้วามรู้นั้น
เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เวบ็บอร์ด (Web board) 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

3.6.6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ทาํไดห้ลาย
วิธีการ โดยกรณีเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) อาจจดัทาํเป็นรูปเอกสาร ฐานความรู้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือกรณีเป็นความรู้โดยนยั ( Tacit Knowledge) อาจจดัทาํเป็นระบบทีมขา้ม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน 
การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 

3.6.7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึง ของงาน เช่น 
เกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองคค์วามรู้ นาํความรู้ไปใช ้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
และหมุนเวียนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

โดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ และองคก์ารต่าง ๆ เม่ือ
นาํมาวิเคราะห์แลว้พบว่า รูปแบบการจดัการความรู้ มีความเหมือนและความแตกต่างกนัทั้ง
กระบวนการ ขั้นตอน โดยแต่ละรูปแบบการจดัการความรู้จะมีจาํนวนกระบวนการ และขั้นตอนไม่
เท่ากนั มีช่ือในการเรียกแต่ละกระบวนการ ขั้นตอน มีทั้งเหมือนกนั คลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนั
ไป การจดักลุ่ม การใหนิ้ยาม ลกัษณะ เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ ของแต่ละกระบวนการก็มีทั้ง
เหมือนกนั และแตกต่างกนั ดงันั้นการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้เพื่อมาใชด้าํเนินการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้นํา
แนวคิดของรูปแบบต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม ความรู้ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
เพื่อใหเ้หมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการสงัเคราะห์การเลือกนาํมาใช ้ดงัตาราง 2 
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ตารางที ่2  การสงัเคราะห์แนวคิดการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ และองคก์ารต่าง ๆ 
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การกรองความรู้                     
การนาํความรู้ไปใช ้                   5  
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จากตาราง 2 เป็นการสังเคราะห์แนวคิดการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ และองคก์าร
ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้ทั้งรูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบ 
รูปแบบการจดัการความรู้เชิงวงจร และรูปแบบการจดัการความรู้เชิงกระบวนการ ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์
คดัเลือกปัจจยั และกระบวนการการจดัการความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญใชจ้ดัการความรู้มีความสอดคลอ้ง
กนัตั้งแต่ 5 ท่านข้ึนไปนาํมาใช ้ในรูปแบบการจดัการความรู้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) 
การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 2) การแสวงหาความรู้(Knowledge Acquisition) 3) การ
รวบรวมความรู้(Knowledge System) 4) การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 5) การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้(Knowledge Sharing) และ 6) การนาํความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) 
 

ตอนที ่2 แนวคดิเกีย่วกบัส่ิงทีท่าํให้การจดัการความรู้ประสบความสําเร็จ 
 2.1 เงื่อนไขทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 
 ในการจดัการความรู้ให้ประสบความสําเร็จ แต่ละองคก์ารจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีทาํให้
ส่งเสริม หรือมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินงานง่ายข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีเอ้ือใหก้ารจดัการความรู้ประเภทต่าง ๆ 
ประสบความสาํเร็จมีผูใ้หแ้นวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี 
 สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์ จิรประภา อคัรบวร และจุฑามาศ แกว้พิจิตร (2548) อธิบาย
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้มี 5 ประการท่ีสาํคญั คือ 

1. ภาวะผูน้าํและกลยุทธ์ โดยการจดัการความรู้จะประสบความสาํเร็จอย่างดีนั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารองคก์ารหรือผูน้าํชุมชน โดยผูน้าํตอ้งเขา้ใจแนวคิดและตระหนกั
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลกัดนัใหเ้กิดการจดัการความรู้
ในองคก์าร หรือผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้าํท่ีชดัเจนนัน่เองนอกเหนือจากการมีภาวะผูน้าํ
ของผูน้าํแลว้ ปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารหรือ ชุมชนบรรลุผลสาํเร็จในการจดัการความรู้ ก็คือ 
ทิศทางและกลยทุธ์ท่ีชดัเจนของการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะนาํเอาเป้าหมายของการจดัการความรู้  
มากาํหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

2. วฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงปัจจยัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จการจดัการความรู้ได ้ คือ 
วฒันธรรมการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคล โดยการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องค์การให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้จะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากผูน้าํหรือผูบ้ริหารอย่าง
เต็มท่ี เพื่อท่ีจะทาํให้บุคลากรในองค์การตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถทาํไดง่้ายข้ึน การช่วยให้คนสามารถคน้หา
ความรู้ และดึงความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน แต่
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อย่างไรก็ตาม การนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ารนั้นจะตอ้งมัน่ใจว่า ระบบ
สารสนเทศนั้นสามารถเช่ือมต่อหรือบูรณาการเขา้กบัระบบเดิมท่ีมีอยู่และใชไ้ดง่้าย ทาํให้การ
แลกเปล่ียนความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

4.  โครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงสร้างพื้นฐานน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ เช่น สถานท่ี 
อุปกรณ์ต่างๆ หรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้ช่ เช่น ระบบงานท่ีเอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
นอกจากน้ีควรพิจาณาถึงโครงสร้างบุคลากรขององคก์ารหรือชุมชนท่ีจะรับผิดชอบในการจดัการ
ความรู้ เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการชุมชน การแต่งตั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 

บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเอ้ือและส่งเสริม (Enabler) การจดัการ
ความรู้ไว ้8 ประเดน็ท่ีสาํคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ภาวะผูน้าํ (Leadership) ในการกาํหนดทิศทาง ความเช่ือและค่านิยมร่วมเพื่อก่อใหเ้กิด
ความมุ่งมัน่ร่วมกนัทั้งองคก์าร และการประเมินผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว ้ และท่ีสาํคญัคือการเป็นผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง (Change Agent) และการปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่ง (Role Model) 

2.  โครงสร้างองคก์ร (Structure) ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
ส่งเสริมการจดัการความรู้ 

3.  วฒันธรรม (Culture) พฤติกรรม (Behavior) และการส่ือสาร (Communication) ท่ีตอ้ง
กาํหนดและแสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นวฒันธรรม มุ่งสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยปัจจยัท่ีสาํคญั
ต่อการจดัการความรู้กคื็อ ความมุ่งมนัและความเช่ือร่วมกนั เพื่อมุ่งสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และการ
แบ่งปันองคค์วามรู้ร่วมกนั 

4.  เทคโนโลย ี (Technology) และกระบวนการ (Process) ท่ีเอ้ือต่อการจดัการองคค์วามรู้
และส่ิงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อ
การการจดัการขอ้มูลสารสนเทศและองคค์วามรู้ ก่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้
งาน 

5. การให้รางวลั (Rewarding) และการยอมรับ (Recognition) เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เพราะการท่ีผูเ้ช่ียวชาญในองคก์ารจะแบ่งปัน หรือถ่ายโอนองคค์วามรู้ของ
ตนออกมา ควรเกิดจากความสมคัรใจเป็นหลกัและจะเป็นจริงไดต้อ้งมีแรงเก้ือหนุนและจูงใจเป็น
สาํคญั 

6. การวดัและประเมินผล (Measurement) หากไม่มีการวดัผลดาํเนินการเราจะไม่สามารถ
จดัการปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึนได ้

7.  ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ ขีดความสามารถ (Abilities/Competencies) 
ของทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 



44 

 

8.  การจดัการ (Management) หลงัจากท่ีผูน้าํไดก้าํหนดทิศทางและเลือกทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง
แลว้ก็ตอ้งมีผูจ้ดัการท่ีมีความรู้ในการจดัการองคค์วามรู้ และสามารถจดัการให้เกิดข้ึนจริงตาม
แผนงานได ้

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์ (2552) ไดน้าํเสนอบทความเก่ียวกบัการกาํหนดกลยทุธ์การจดัการ
ความรู้ โดยองค์กรจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาปัจจยัความสําเร็จ เพื่อช่วยให้สามารถกาํหนด
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินการจดัการความรู้ใหป้ระสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากการสาํรวจวรรณกรรมและงานวิจยั พบว่า มีงานวิจยัจาํนวนมากท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยั
ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988-ค.ศ.2004 ซ่ึงพบว่าปัจจยัความสาํเร็จในการ
จดัการความรู้มี 7 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหาร
จดัการองคก์าร ผูบ้ริหารองคก์าร (ผูน้าํ) กระบวนการจดัการความรู้ การวดัผลการจดัการความรู้และ
กลยทุธ์การจดัการความรู้ 

O’ Dell, Grayson and Nilly (1998) กล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหอ้งคก์ารสามารถจดัการความรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิผล มี 4 ประการ คือ 

1.  วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง การสร้างบรรยากาศให้
บุคลากร กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เปิดเผย มีการทาํงานเป็นทีม และทาํให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมินผลและพฒันาบุคลากร 

2.  เทคโนโลยท่ีีช่วยทาํใหก้ารจดัการความรู้ทาํไดร้วดเร็วข้ึน เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เป็นตน้ 

3.  โครงสร้างขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ เช่น การกาํหนดบุคคลหรือทีมงานท่ี
รับผดิชอบในการจดัการความรู้ในองคก์าร และการกาํหนดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

4.  การวดัผลการจดัการความรู้ เป็นส่ิงสําคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงประโยชน์ของการ
จดัการความรู้ องคก์ารตอ้งมัน่ใจว่ามีปัจจยัขา้งตน้ครบถว้นและตอ้งบริหารปัจจยัดงักล่าวให้
ประสานกนั เพื่อใหก้ระบวนการความรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) ไดเ้สนอปัจจยัท่ี
ทาํใหก้ารจดัการความรู้ (Knowledge Management Enablers) ประสบผลสาํเร็จมี 4 ประการคือ 1) 
ภาวะผูน้าํ (Leadership) 2) วฒันธรรม (Culture) 3) เทคโนโลย ี (Technology) และ4) การวดัผล 
(Measurement) 

Keyser (2004) ไดท้าํการสังเคราะห์และประมวลปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการจดัการความรู้กบัการปฏิบติังานในองคก์าร จากงานท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ปี ค.ศ.1992-
2002 โดยใชเ้กณฑว์่าตอ้งปรากฏอยูใ่นงานวิจยัอยา่งนอ้ย 2 ช้ินข้ึนไป โดยสรุปปัจจยัออกเป็น          
5 ประการ ดงัน้ี 
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1.  วฒันธรรมองคก์ารท่ีสนับสนุนการจดัการความรู้ หมายถึง วฒันธรรมการแบ่งปัน
ถ่ายทอดความรู้ท่ีรวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีคนในองคก์ารมีความจริงใจและนบัถือกนั มีความสนใจ
ร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั มีการตระหนกัถึงส่ิงท่ีสาํคญัท่ีตอ้งทาํร่วมกนั มีการแบ่งปันและเรียนรู้
ร่วมกนั โดยไม่กลวัความลม้เหลว สละเวลาท่ีจะเขา้มาร่วมมือกนั มีการสร้างเครือข่ายของคนใน
องคก์าร 

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชง้านง่าย (User Friendly) มีความ
ทนัสมยั (Up to Date) และมีความสามารถในการเช่ือมโยงคนในองคก์าร สนบัสนุนความสามารถ
และความสะดวกในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานขององคก์าร วิธีปฏิบติัท่ี
ดีท่ีสุด (Best Practices) และ/หรือบทเรียนสาํหรับการเรียนรู้ (Lessons Learned) และเป็นระบบท่ี
เอ้ือใหส้มาชิกผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการเขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ รวมทั้งตอ้งจดั
ใหมี้การอบรมผูใ้ชใ้นการใชง้านเทคโนโลยเีหล่าน้ีดว้ย 

3.  การวดัผลการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบของ
การแบ่งปันความรู้ต่อการปฏิบติังานในองคก์าร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลควรถูกออกแบบเพ่ือ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพและขอ้คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระหว่างการจดัการความรู้ท่ีใช ้ เคร่ืองมือแบบง่ายกบัเคร่ืองมือท่ี
เป็นระบบหรือเทคโนโลย ีรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการวดั การติดตามความเคล่ือนไหวของความรู้
ในองคก์ร 

4.  กระบวนการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของบุคลากรและองค์การให้ดีข้ึน กระบวนการเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงแนวทางสําหรับ
กิจกรรมการทาํงานและเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ โดยกระบวนการ
ความรู้ควรเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ขององค์การและมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่
เสนอผา่นการทดลองใช ้

5.  กลยทุธ์การจดัการความรู้ หมายถึง กลยทุธ์หรือยทุธวิธีท่ีถูกกาํหนดข้ึนเพื่อสนบัสนุน
การจดัการและใชป้ระโยชน์จากความรู้ภายในองคก์าร เพื่อประโยชน์ในแง่ของการแข่งขนั และเป็น
พนัธะสัญญาของผูบ้ริหารท่ีตอ้งปฏิบติั โดยกลยทุธ์ในการใชแ้ละถ่ายทอดความรู้ในองคก์ารควรมี
การส่ือสารไปยงับุคลากรอยา่งทัว่ถึง 

Wieng (1996) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการจดัการความรู้ท่ีสาํคญัไว ้2 ประการไดแ้ก่  
1) สินทรัพยท่ี์เป็นความรู้ท่ีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนรักษาไวแ้ละใชป้ระโยชน์
มากท่ีสุด โดยทั้งในระดบัคนและองคก์าร 2) ตอ้งมีกระบวนการในการสร้าง รวบรวมจดัระบบ
ปรับเปล่ียนถ่ายทอด และเกบ็รักษาความรู้ 

Davenport and Beers (1998) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการจดัการความรู้ท่ีสาํคญั
ไว ้ 8 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังานหรือคุณค่าขององคก์าร 2) เทคนิคและ
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โครงสร้างพื้นฐานขององคก์าร 3) โครงสร้างความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานและยดืหยุน่ 4) วฒันธรรม
ความรู้ท่ีมีความเป็นมิตร 5) วตัถุประสงคแ์ละการส่ือสารท่ีชดัเจน 6) การเปล่ียนแปลงไปสู่          
การปฏิบติัท่ีสร้างแรงจูงใจ 7) ช่องทางท่ีหลากหลายในการส่งผา่นความรู้ 8) การสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหาร 

Liebowitz (2001) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการจดัการความรู้ท่ีสาํคญัไว ้5 ประการ
ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การจดัการความรู้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 2) ผูบ้ริหารความรู้ (Chief 
Knowledge Officer) 3) คลงัความรู้ท่ีสนบัสนุนการทาํงานขององคก์าร 4) ระบบการจดัการความรู้
และเคร่ืองมือ (เทคโนโลยี) 5) การส่งเสริมแรงจูงใจในการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 6) การ
สนบัสนุนวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ 

Choi (2000) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการจดัการความรู้ท่ีสาํคญัไว ้ 6 ประการ
ไดแ้ก่ 1) การอบรมบุคลากร 2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) การทาํงานเป็นทีม 4) การมอบอาํนาจ
ใหแ้ก่บุคลากร 5) ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนัธะสญัญา 6) โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 

Skyrme (2000) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการจดัการความรู้ท่ีสาํคญัไว ้ 10 ประการ
ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 2) การเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รท่ีชดัเจน 3) มี
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 4) มีวิสัยทศัน์ท่ีผลกัดนั 5) ผูบ้ริหารความรู้ 6) กระบวนการความรู้
ท่ีเป็นระบบสนบัสนุนโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการสารสนเทศ  7) โครงสร้างความรู้ ท่ีพฒันา
อยา่งดี (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์) 8) เคร่ืองมือวดัท่ีเหมาะสม 9) การสร้างวฒันธรรมท่ีสนบัสนุน
นวตักรรม การเรียนรู้และความรู้ 10) โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคนิคท่ีสนบัสนุนการทาํงานดา้น
ความรู้ 

Amidon (1997 อา้งถึงใน จารุวรรณ รัตนโภคา, 2551) ไดเ้สนอเง่ือนไขความสาํเร็จในการ
จดัการความรู้ 1) วฒันธรรมองคก์าร 2) มีวิสัยทศัน์ท่ีผลกัดนั 3) ผูบ้ริหารความรู้ 4) วฒันธรรมการ
สร้าง แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ 5) การเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง 6) โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยท่ีี
ไดรั้บการพฒันาอยา่งดี 7) กระบวนการความรู้ท่ีเป็นระบบ 

2.2  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสําเร็จของการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จากการศึกษาเง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จนั้น ผูว้ิจยัคดัเลือกปัจจยั
ท่ีเหมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประสบความสาํเร็จจนสามารถนาํ
ความรู้มาใชพ้ฒันาการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  องคป์ระกอบ/แนวคิดดา้นเง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ 
 

องค์ประกอบ/แนวคดิ
ด้านเงือ่นไขทีท่าํให้การ
จัดการความรู้ประสบ
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ภาวะผูน้าํ             7 นาํไปใช ้
วฒันธรรมองคก์าร             8 นาํไปใช ้
เทคโนโลย ี             8 นาํไปใช ้
การวดัผล             1  
โครงสร้าง             7 นาํไปใช ้
การใหร้างวลั             1  
การวดัและประเมินผล             2  
ความรู้             5  
การจดัการ             1  
จดัการองคก์าร             1  
ผูบ้ริหารองคก์าร             5  
ก ร ะ บ วนก า ร จัด ก า ร
ความรู้ 

            3  

การวัดผลการจัดก าร
ความรู้ 

            2  

กลยทุธ์การจดัการความรู้             4  
คุณค่าขององคก์าร             1  
วตัถุประสงค ์             1  
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุคลากร 

            1  

ทาํงานเป็นทีม             1  
กลยทุธ์ขององคก์ร             1  
กลยทุธ์การจดัการความรู้             4  
ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
จดัการความรู้ 

            1  

วสิยัทศัน์             1  
การเช่ือมโยงเป้าหมาย             1  
การเรียนรู้             1  
สินทรัพยค์วามรู้             1  
การสร้างความรู้             1  
รวบรวมจดัระบบความรู้             1  
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/แนวคดิ
ด้านเงือ่นไขทีท่าํให้การ
จัดการความรู้ประสบ

ความสําเร็จ 
สุว

รร
ณ 
เห
รีย
ญส

าว
ภา
คย์

(25
48

) 

บด
นิท

ร์ ว
จิา
รณ์

 (2
54

7) 

จุฑ
ารั
ตน์

 ศ
รา
วณ

ะว
งศ์

 (2
55

2) 

O’
 D

ell
, G

ra
ys

on
 a

nd
 N

illy
 (1

99
8) 

 

AP
QC

 (1
99

8) 

Ke
ys

er
 (2

00
4) 

W
ien

g (
19

96
) 

Da
ve

np
or

t a
nd

 B
ee

rs 
(19

98
)   

Li
eb

ow
itz

 (2
00

1) 

Ch
oi 

(20
00

) 

Sk
yr

me
 (2

00
0) 

Am
ido

n (
19

97
 ) 

รว
ม 

ปัจ
จยั
ที่ค

ดัเ
ลอื

ก 

ปรับเปล่ียนความรู้             1  
ถ่ายทอดความรู้             1  
เกบ็รักษาความรู้             1  

 
จากตารางท่ี 3 การศึกษาเง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ดงักล่าว ผูว้ิจยัคดัเลือกปัจจยัท่ีคิด

ว่าเหมาะสมกับการนํามาใช้ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยเลือกใช้ปัจจัยหลัก ๆ             
4 ประเด็นท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํ 2) วฒันธรรมองคก์าร 3) เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน โดยใชเ้กณฑท่ี์นกัการศึกษาใชท่ี้มีความสอดคลอ้งกนั ตั้งแต่ 
7 ท่านข้ึนไป เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก โดยมีรายละเอียดของเกณฑแ์ต่ละดา้น ดงัน้ี  

1) ภาวะผู้นํา (Leadership) ในดา้นภาวะผูน้าํ จากการศึกษาในเบ้ืองตน้ พบว่าภาวะผูน้าํคือ 
ความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มบุคคล โดยอิทธิพลนั้นจะส่งผลกระทบให้กลุ่มบุคคล
ภายในองคก์ารสามารถดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย (Robbins, 2005) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Dessler (1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นท่ีจะเตม็ใจทาํงาน
ให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ การศึกษาภาวะผูน้าํซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้         
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี โดยมุ่งเน้นศึกษาภาวะผูน้าํ ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํ             
การเปล่ียนแปลง (Transformational Theories of Leadership) ของ Bass (1995) ซ่ึงไดนิ้ยามผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงว่า เป็นผูเ้ปล่ียนแปลงความคาดหวงั ความตอ้งการ ความคิดและจิตสาํนึกของผูต้าม 
ผูน้ําการเปล่ียนแปลงจะกระตุน้ผูต้ามมองส่ิงต่างๆ อย่างรอบดา้นและเช่ือมโยงเพื่อให้เห็น
ผลประโยชน์ และความสาํเร็จขององคก์ารอยูเ่หนือผลประโยชน์ส่วนบุคคล รวมทั้งตระหนกัถึง
ความสามารถและสวสัดิการของผูต้ามดว้ยนอกจากน้ียงัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็น
กระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงาน
และผูต้ามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่
ระดบัท่ีสูงข้ึน และมีศกัยภาพมากข้ึน ทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมและ
สังคมซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะกระทาํโดยผ่านองค์ประกอบ        
4 ประการ ดงัน้ี (Bass, 1995)  
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(1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง การท่ีผูน้าํประพฤติตวัอยา่งเป็น
แบบอย่าง เพื่อผลท่ีไดรั้บออกมาในรูปแบบของกฎสําหรับผูต้ามผูน้าํจะตอ้งยอมรับเคารพและ
เช่ือถือ ผูต้ามจะถูกจาํแนกโดยผูน้าํและตอ้งการท่ีจะพฒันาพวกเขาใหมี้คุณภาพ ท่ามกลางส่ิงเหล่าน้ี 
ผูน้าํจะตอ้งไดรั้บความเช่ือถือ อาํนาจเพื่อตดัสินความตอ้งการของผูอ่ื้น ท่ีเหนือกว่าความตอ้งการ
โดยส่วนตวัของเขา ผูน้าํตอ้งกระจายความเส่ียงกบัผูต้าม เม่ือทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งและร่วมกนั มากกว่าจะ
ใชก้ารตดัสินของตนเอง ผูน้าํตอ้งมีความสามารถทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ เช่ือมัน่ในการทาํส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง การแสดงออก การเป็นผูน้าํในดา้นศีลธรรมและจริยธรรมแบบอย่างสูง ผูน้าํจะตอ้ง
หลีกเล่ียงการใชอ้าํนาจในการแสดงความเป็นเจา้ของ และผูน้าํจะตอ้งมีความกระตือรือร้นและ    
การแสดงออกท่ีดี โดยเฉพาะการพูดชกัชวนโนม้นา้ว จิตใจให้ผูต้ามปฏิบติังานดว้ยความเช่ือมัน่
ศรัทธา มีความมัน่ใจ ไวว้างใจและความผกูพนัในวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของผูน้าํ 

(2) การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การท่ีผูน้าํประพฤติในทางท่ีจูงใจเกิดแรง
บนัดาลใจกบัผูต้าม ผูน้าํจะตอ้งปฏิบติัในทางท่ีผลกัดนับนัดาลใจใหแ้ก่ผูท่ี้อยูร่อบขา้ง โดยคน้หา
ความหมาย และความสามารถแก่ผูร่้วมงาน จิตวิญญาณของทีมจะตอ้งถูกกระตุน้ ความ
กระตือรือร้น และการมองโลกในแง่ดี จะตอ้งถูกแสดงออก ผูน้าํตอ้งทาํใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมในการ
มองส่ิงท่ีน่าสนใจในอนาคต ผูน้าํตอ้งสร้างการส่ือสารท่ีคาดว่าทุกคนจะเขา้ใจจนทาํให้ผูต้าม
ตอ้งการพบ และอธิบายความคิดเห็นเพื่อไปสู่เป้าหมาย และร่วมกนัออกความคิดเห็น 

(3) การกระตุน้ทางปัญญา เป็นวิธีการท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงกระตุน้ให้ผูต้าม
ตระหนักถึงปัญหา กระตุน้การสร้างระบบความคิด เรียนรู้วิธีแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์ มียทุธศาสตร์ในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ กระตุน้การใชปั้ญญา และความคิด
ในการป้องกนัปัญหามากกว่าการแกปั้ญหา ในการกระตุน้การใชปั้ญญาความคิดและคุณค่าของผู ้
ตามนั้น ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะปลุกเร้าใหผู้ต้ามตระหนกัในปัญหาและมีศกัยภาพในการแกปั้ญหา
ผูน้าํจะปลุกเร้าผูต้ามให้ตระหนกัในความคิดและจินตนาการ ความเช่ือและคุณค่าของผูต้าม ซ่ึงผู ้
ตามจะไดรั้บการสนบัสนุนใหแ้กปั้ญหาความเช่ือและค่านิยมของผูต้าม ความสาํคญัของการกระตุน้
การใช้ปัญหาโดยผูน้ําน้ีจะทาํให้ผูต้ามพฒันาความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างมี
คุณภาพดว้ยตวัของเขาเอง และนาํไปสู่การปฏิบติังานดว้ยความผกูพนัของผูต้าม 

(4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นการใหค้วามสนใจดูแลผูต้ามแต่ละคน
อยา่งใกลชิ้ด โดยความเขา้ใจและการร่วมเก่ียวขอ้งและการพฒันาความตอ้งการของผูต้าม การมุ่ง
ความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคลน้ี จะใหป้ระสบการณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้แก่ผูต้าม ช่วยพฒันาการเป็นผูน้าํ 
อีกทั้งยงัเป็นการส่ือความหมายแบบสองทางซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินใจท่ีดีข้ึน และ
สามารถช่วยลดปัญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูต้าม การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคลไม่ใช่
เพียงการยอมรับความตอ้งการของผูต้ามเท่านั้น แต่ยงัปลุกเร้ากระตุน้สนบัสนุนและยกระดบัความ
ตอ้งการเหล่านั้นใหสู้งข้ึน ผูน้าํยงัมีความพยายามท่ีจะพฒันาประสบการณ์ของผูต้ามใหไ้กลกว่าเดิม 
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เช่น มอบหมายงานท่ีทา้ทายเพิ่มความรับผดิชอบ ช่วยสร้างความมัน่ใจในส่ิงท่ีผูต้ามตอ้งการจะไป 
นอกเหนือจากท่ีคาดหวงั เพื่อใหผู้ต้ามมีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
การรักษาความสัมพนัธ์กบัผูต้ามอย่างสมํ่าเสมอ ยงัเป็นพฤติกรรมท่ีเด่นอีกประการหน่ึงของผูน้าํ
แบบน้ี โดยผูน้าํจะสนบัสนุนการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อใหส้มาชิกใน
องคก์ารไดมี้การสร้างสรรคแ์ละแลกเปล่ียนความคิดและความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่การ
เปิดกาํแพงใจและลดความห่างเหินของสมาชิก ซ่ึงจะทาํให้บรรยากาศขององคก์ารเป็นเสมือน
ครอบครัวขยายท่ีสมาชิกในองคก์ารมีความห่วงใย เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ียงั
พบว่า จากการศึกษาภาวะผูน้าํ ขององคก์ารทางสังคม กรณีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจา
การศึกษาของ สุธิดา สมานพนัธ์ (2548)  

2) วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) Daft (1996) ไดใ้หค้วามหมาย วฒันธรรม
องคก์ารว่า เป็นชุดของค่านิยมความเช่ือ ความเขา้ใจและวิธีคิด (Way of Thinking) ร่วมกนัของคน
ในองคก์ร และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วฒันธรรมจะทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร ทาํใหเ้กิดความผกูพนั และเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมความเช่ือขององคก์าร  

Luthans (1992) ไดเ้สนอวา่วฒันธรรมขององคก์าร จะครอบคลุมการประพฤติปฏิบติัต่าง ๆ 
ภายในองคก์ร ค่านิยมหลกัความเช่ือ บรรทดัฐาน ปรัชญา และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีเป็น
ท่ีรับรู้และเขา้ใจร่วมกนัในองคก์ารนั้น รวมทั้งบรรยากาศในการทาํงานขององคก์ารนั้น ๆ ดว้ย  

ในขณะท่ี Schein (1992) ไดใ้ห้ความหมายวฒันธรรมองคก์าร ในเชิงพฤติกรรมว่า
วฒันธรรมองคก์ารเป็นตวัการท่ีช่วยให้สมาชิกใหม่ขององคก์ารเขา้ใจถึงลกัษณะการทาํงาน และ
การเลือกแนวทางท่ีถูกตอ้งของการแกปั้ญหาการปฏิบติังานในลกัษณะของกลุ่ม อีกทั้งวฒันธรรม
องคก์รเกิดมาจากประสบการณ์ของสมาชิก และวฒันธรรมใหม่ท่ีมาจากสมาชิกใหม่ในองคก์าร 
สาํหรับองคก์ารใหม่ (ก่อตั้งไดไ้ม่นาน) วฒันธรรมองคก์ารจะข้ึนอยูก่บัฐานคติและพฤติกรรมของผู ้
ก่อตั้งองคก์ร และโดยทั้งไปแลว้วฒันธรรมองคก์รนั้นถูกสร้างโดยปฏิกิริยาและพฤติกรรมของ
สมาชิก ซ่ึงผา่นกระบวนการเคล่ือนไหว (Dynamic) ท่ีใหส้มาชิกมีการแบ่งปันและเรียนรู้วฒันธรรม
องคก์รร่วมกนั ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่าวฒันธรรมของแต่ละบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมองคก์ร 
เน่ืองจากสมาชิกท่ีเขา้มาอยูใ่นองคก์ารโดยมีวฒันธรรมของตวัเองและจะถ่ายทอดวฒันธรรมผา่นไป
ยงัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็นผลใหว้ฒันธรรมส่วนบุคคลมีความอนัหน่ึง
อนัเดียวกบัวฒันธรรมองคก์ร  

สาํหรับในการศึกษาคร้ังน้ี มีการนาํเสนอวฒันธรรมองคก์รในทศันะ ทางสังคมวิทยา 
(Sociology) ซ่ึง Jones and Goffee (2001) ไดท้าํการกาํหนดแบบของวฒันธรรมองคก์ารไว ้4 แบบ
โดยศึกษาจากระดบัความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) ของสมาชิกภายในองคก์าร ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีนาํมาศึกษานั้นมี 2 มิติ คือ ความเป็นมิตรหรือความเป็นกนัเอง 
(Sociability) และ ความเป็นหน่ึงเดียว หรือความพร้อมเพรียง (Solidarity) 
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มิติแรกคือ ความเป็นมิตร (Sociability) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ ซ่ึงวดัไดจ้าก
สัมพนัธภาพระหว่างกนัและกนั ความสมํ่าเสมอในการแสดงออกซ่ึงความเป็นมิตรต่อกนัโดยไม่
มุ่งหวงัส่ิงใดตอบแทน มีความจริงใจกนั ถา้องคก์รใดมีระดบัพฤติกรรมดงัท่ีกล่าวมาของสมาชิก
ภายในองคก์ารสูง หมายถึงระดบัการเป็นมิตรของสมาชิกอยูใ่นระดบัสูง (High Sociability) ซ่ึงมกั
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นทางการ ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจและมีอิสระในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นมากข้ึน 

มิติท่ีสอง เรียกว่าความเป็นหน่ึงเดียวหรือความพร้อมเพรียง (Solidarity) หมายถึง ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความร่วมแรงร่วมใจกนัในการทาํงานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย หรือเพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงส่ิงท่ีแต่ละคนมีความสนใจร่วมกนั ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในระดบัสูง (High-Solidarity) จะ
มุ่งเนน้ท่ีระดบักลยทุธ์และการกระทาํท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการจงรักภกัดี (Loyalty) ต่อองคก์รได ้
รวมไปถึงทุกคนจะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยท่ีแต่ละคนจะมองขา้มความคิดเห็นท่ีเป็นอคติ
ส่วนตวั และมุ่งเป้าไปท่ีความสาํเร็จของงานเป็นสาํคญั  

Jones and Goffee (2001) ไดส้รุปว่าเม่ือนาํมิติทั้ง 2 มาร่วมกนัแลว้จะทาํให้เกิดเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแบบทางวฒันธรรมท่ีต่างกนั 4 แบบดงัภาพประกอบท่ี 12 
 
 สูง  วฒันธรรมแบบ  วฒันธรรมแบบชุมชน 
                                    เครือข่าย 
           ความเป็นมิตร วฒันธรรมแบบ  วฒันธรรมแบบการคา้ 
               แตกกระจาย 
  ตํ่า 
    ตํ่า           สูง 
                                                                       ความเป็นหน่ึงเดียว 
 
ภาพประกอบที ่12  แบบวฒันธรรมองคก์รตามแนวคิดของ Jones and Goffee 
ทีม่า: Jones and Goffee, 2001 
 

ทั้งน้ีแบบของวฒันธรรมองคก์รของ Jones and Goffee (2001) นั้นในแต่ละรูปแบบของ
วฒันธรรมนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 1) วฒันธรรมองคก์รแบบ
เครือข่าย (Networked Culture) องคก์รท่ีมีลกัษณะแบบน้ีจะเป็นองคก์ารท่ีมีระดบัความเป็นมิตรสูง 
ระดบัความพร้อมเพรียงของบุคลากรจะมีอยูใ่นระดบัตํ่าความเป็นอยูข่องสมาชิกภายในองคก์ารจะมี
ลกัษณะเป็นครอบครัว อยูก่นัเหมือนญาติมิตร ทุกคนภายในองคก์รจะมีความรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 
บุคลากรท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารท่ีมีลกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ี จะรู้สึกพึงพอใจ มีความสุข 
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สนุกสนาน การทาํงานจะเป็นไปในลกัษณะการร่วมคิดร่วมทาํ มีการรับฟังความคิดเห็นของซ่ึงกนั
และกนั แต่บุคลากรภายในองคก์ารในลกัษณะเช่นน้ีบางส่วนไดก้ล่าวว่าในบางคร้ังสภาพความ
เป็นอยูข่องคนภายในองคก์รแบบน้ีจะเป็นตวัขดัขวางประสิทธิภาพในการทาํงานได ้ อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยัระดบัการเห็นพอ้งตอ้งกนัจากสมาชิกส่วนใหญ่ขององคก์ร      
2) วฒันธรรมองคก์รแบบการคา้ (Mercenary Culture) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในองคก์ารท่ี
มีลกัษณะวฒันธรรมแบบน้ี จะมีระดบัความเป็นมิตรของสมาชิกภายในองคก์ารในระดบัตํ่า แต่
ระดบัความพร้อมเพรียงกนัในการทาํงานจะมีค่อนขา้งสูง ลกัษณะเด่นขององคก์รในรูปแบบน้ีจึงมี
ความเป็นผูป้ระกอบการสูง เนน้ผลผลิต มากกวา่การเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ภายในองคก์ร
จึงมีการแข่งขนักนัสูง บุคลากรมีความกระตือรือร้นสูงในการทาํงาน มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานสูง 
เป้าหมายของการทาํงานนอกเหนือจากตอ้งการไปยงัเป้าหมายแลว้ การมีชยัชนะเหนือคู่แข่งยงัเป็น
ประเดน็ท่ีสาํคญัอีกประเดน็หน่ึง องคก์รในลกัษณะน้ีจะเนน้ท่ีความอยูร่อด โดยในบางคร้ังถึงไม่ได้
ใส่ใจในเร่ืองของความพึงพอใจสวสัดิการ หรือผลประโยชน์ ของบุคลากรในองคก์ร 3) วฒันธรรม
องคก์รแบบแตกกระจาย (Fragmented Culture) วฒันธรรมองคก์รตามรูปแบบน้ี ระดบัความเป็น
มิตรและระดับความพร้อมเพรียงกันในการทาํงานจะมีอยู่ในระดับตํ่าความเป็นอยู่ของสมาชิก
ภายในองคก์รจะเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างอยู ่ เพราะแต่ละคนจะมีภารหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของตนอยา่งชดัเจน การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารจะมีการสั่งการจากเบ้ืองบนเป็นหลกั แต่ละ
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารจะมีอิสระ มีการควบคุมตนเองในการทาํงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 4) วฒันธรรมองคก์รแบบชุมชน (Communal Culture) องคก์ารท่ีมีลกัษณะของวฒันธรรม
แบบน้ีจะมีระดบัความเป็นมิตรและระดบัความพร้อมเพรียงกนัของหมู่สมาชิกภายในองคก์รใน
ระดบัสูง และองคก์ารในลกัษณะน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบัองคก์ร แบบการคา้ (Mercenary Culture) 
แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีองคก์รในลกัษณะน้ีจะมีความสามคัคีกลมเกลียวกนัในหมู่สมาชิกมากกว่า 
บุคลากรมีระดบัของแรงจูงใฝ่สมัฤทธ์ิมากกวา่ ซ่ึงเกิดจากการสร้างแรงบนัดาลใจจาก การท่ีองคก์รมี
ลกัษณะแบบน้ีจะมีผูน้าํท่ีมีบารมีสูง มีวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการ 

สาํหรับฐานแนวคิดน้ี มองว่าทีมจดัการความรู้ของสถานศึกษามกัจะมีวฒันธรรมองคก์ารท่ี
มีระดบัความเป็นมิตรและระดบัความเป็นหน่ึงเดียวของหมู่สมาชิกภายในองคก์รในระดบัสูง การท่ี
องคก์ารมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแข็งแกร่งทาํให้มีอิทธิพลต่อสมาชิกให้เกิดการยอมรับและทาํความ
เขา้ใจ ทั้งในเร่ืองของเป้าหมาย ค่านิยม และการกาํหนดพฤติกรรมร่วมกนั (Littrell and Dickson, 
1997) อีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และแลกเปล่ียนกนัในองคก์ร ดงันั้น จึงสามารถอธิบายไดว้่า
การท่ีองคก์ารมีความสามารถทางสงัคมในระดบัสูงสามารถทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
ในองคก์ารมากข้ึน ในขณะท่ีการมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัองคก์รทาํให้เกิดการเรียนรู้และสร้าง
ความรู้ใหก้บัองคก์รมากข้ึนอีกดว้ย 
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สรุปการศึกษาเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ในดา้นวฒันธรรมองคก์รนั้นผูว้ิจยัมุ่งใช้
วฒันธรรมองคก์ารใน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความเป็นมิตร (Sociability) ท่ีศึกษาการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม ความจริงใจและความเป็นมิตรกนัระหว่างสมาชิกในองคก์าร ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจและมี
อิสระในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นมากข้ึน และ 2) ความเป็นหน่ึงเดียว (Solidarity) เก่ียวขอ้งกบั
การมีวตัถุประสงคร่์วมกนั ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในระดบัสูง (High-Solidarity) มุ่งเนน้ในท่ี
เป้าหมายการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี
เป็นหลกั อีกทั้งการมีขอ้ตกลงร่วมกนั (High Commitment) สามารถทาํใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีแขง็แกร่ง 
และการบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชิกในองคก์รดว้ยการท่ีองคก์รมี
วฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่งทาํใหมี้อิทธิพลต่อสมาชิกใหเ้กิดการยอมรับและทาํความเขา้ใจ ทั้งใน
เร่ืองของเป้าหมาย ค่านิยม และการกาํหนดพฤติกรรมร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัการ
ความรู้ดงักล่าวได ้

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) เทคโนโลยสีารสนเทศ มีส่วนสาํคญั
ในการช่วยใหค้นในองคก์รสามารถคน้หาความรู้ ดึงความรู้ไปใช ้ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 
และช่วยใหข้อ้มูลความรู้ต่าง ๆ ถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ แต่การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในองคก์รตอ้งมัน่ใจวา่ระบบเทคโนโลยนีั้น ๆ สามารถเช่ือมต่อหรือรวมเขา้กบัระบบเดิมท่ีองคก์รมี
อยู่ได ้ รวมถึงตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละใชไ้ดง่้าย ท่ีสาํคญัในการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชคื้อองคก์รตอ้งตระหนกัวา่เทคโนโลยเีป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดการติดต่อและ
เช่ือมโยงคนภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนัเท่านั้น เทคโนโลยีไม่ไดช่้วยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้   
แต่ทาํให้การแลกเปล่ียนความรู้เกิดข้ึนไดร้วดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 
2547)  

ความคิด ทฤษฏี และกระบวนการเง่ือนไขดา้นเทคโนโลยนีั้นในปัจจุบนัมีบทบาทสาํคญัใน
การพฒันาการศึกษาการจดัการความรู้ การจดัการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมองขา้ม
ความสําคญัของเทคโนโลยี เน่ืองจากเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการช่วยส่งเสริม           
การบริหารจดัการความรู้ดาํเนินไปไดโ้ดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น โทรศพัท ์  
ไปจนถึงเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีช่วยเหลือการบริหารจดัการความรู้ในดา้นการสืบคน้ความรู้ การเก็บ
รักษาความรู้ และการกระจายความรู้ไปสู่บุคคลอยา่งทัว่ถึงกนัทั้งในและนอกองคก์ร จุดมุ่งหมาย
หลกัของเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีกล่าวถึง คือ การนาํความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล หรือเอกสารรายงานต่าง 
ๆ ออกมาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี (กิดานนัท ์มะลิทอง, 2545) 

เทคโนโลยสีาํหรับการบริหารจดัการความรู้ตามแนวคิดของ Wilson (2002) ซ่ึงพิจารณาใน 
4 มิติ คือ 1) การทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง (Intermediation Function) คือ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกนั (Collaborating) การเป็นประตูทางผา่น (Portals) และการ
จดัทาํโครงร่าง (Profiling) 2) การทาํหนา้ท่ีนาํเขา้สู่ภายใน (Internalization Function) เป็นเคร่ืองมือ
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ช่วยใหบุ้คคลประสานความคิดและการกระทาํผา่นการเรียนรู้ เช่น การสืบคน้และดึงความรู้ออกมา
จากแหล่งความรู้ และอ่ืน ๆ 3) การทาํหนา้ท่ีนาํออกสู่ภายนอก (Externalization Function)           
เป็นเคร่ืองมือช่วยใหบุ้คคลนาํความรู้ออกสู่ภายนอก เช่น การสร้างสารบอกความรู้ (Taxonomy)         
การจดัการเอกสารและแหล่งท่ีเก็บ การจดัการเช่ือมโยง แผนท่ีความรู้ และอ่ืน ๆ 4) การทาํหนา้ท่ี 
วินิจฉยัตดัสินใจ (Cognition) เป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ และช่วยเหลือในการเรียนรู้ 
เช่น ระบบสนบัสนุน การตดัสินใจของกลุ่มส่ือการเรียนรู้ การบนัทึกกิจกรรมทีม การจาํลอง
เหตุการณ์ และอ่ืน ๆ ในการศึกษาเง่ือนไขดา้นเทคโนโลยมุ่ีงเนน้ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิก ร่วมไปถึงเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัเก็บ
ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ การบริหารจดัการและการผลิตท่ีมีความทนัสมยั 

4)  โครงสร้างพืน้ฐาน (Basic Structure) โครงสร้างพื้นฐาน เป็นปัจจยัพื้นฐานหลกัท่ี
สนบัสนุนให้ปัจจยัอ่ืน ๆ ทาํหนา้ท่ีไดเ้ตม็ท่ี ส่งผลให้การบริหารจดัการความรู้ดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน เน่ืองจากเป็นโครงสร้างทางดา้นการบริหารงานจดัการความรู้ขององคก์าร ซ่ึงมีทั้งส่ิงท่ีจบั
ตอ้งได ้เช่น สถานท่ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น โครงสร้างองคก์ร ระบบ
สายการบงัคบับญัชา และระบบท่ีสนบัสนุนใหบุ้คลากรในองคก์ร มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่ง
สะดวก ในการดาํเนินงานจดัการความรู้ตอ้งจดัทาํโครงสร้างการบริหารให้มีความชัดเจนทั้งน้ี
เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนทราบบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ใชร้ะบบการ
บริหารแบบกระจายอาํนาจ มีการมอบหมายงานและอาํนาจหนา้ท่ีในลกัษณะชัว่คราว (Temporary 
Organization) เช่น คณะกรรมการ คณะทาํงานเฉพาะกิจ หรือคณะทาํงานในโครงการต่างๆ เม่ือ
ปฏิบติัภาระหนา้ท่ี สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดแลว้ จะสลายตวัไป เช่นชุมชนนกัปฏิบติั 
(Community of Practices: COP) ในเร่ืองต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ลกัษณะการปฏิบติักิจกรรม
การจดัการความรู้ท่ีสาํคญั คือ การทาํงานเป็นทีม ซ่ึงทีมตอ้งมีอุดมการณ์ท่ีแน่นอนและสมาชิกทุก
คนยอมรับ ยดึถือความถูกตอ้ง ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งถูกใจ มีการประนีประนอมกนั โดยมีนํ้ าใจร่วมมือ
กนัเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนั ให้อภยัซ่ึงกนัและกนั ไม่เอาเปรียบกนั ถือว่าทุกคนมีความสําคญั
เท่ากนั เคารพในสิทธ์ิและเสรีภาพส่วนตวัของผูอ่ื้น 

เง่ือนไขท่ีสาํคญัทั้ง 4 ประการน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนิน
กิจกรรมการจดัการความรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและต่างก็ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
หากองคก์ารสามารถบริหารจดัการเง่ือนไขทั้ง 4 อยา่งเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัแลว้ การจดัการความรู้กจ็ะไม่ใช่เร่ืองยากแต่ประการใด 
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ตอนที ่3 แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินการจดัการความรู้ 
สาํหรับการประเมินระบบการจดัการความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการประเมินระบบการจดัการความรู้ขององคก์ารในหลาย ๆ รูปแบบ ซ่ึงสามารถสรุปคร่าว ๆ 
ไดด้งัน้ี 

1. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินองคก์าร ในดา้นความแข็งแกร่ง และโอกาสในการจดัการกบัความรู้ท่ีจดัทาํข้ึนโดย 
American Productivity and Quality Center และ Anderson (1996) โดยประเมินระบบการจดัการ
ความรู้ใน 5 ดา้นคือ  
1) กระบวนการจดัการความรู้ 2) ภาวะผูน้าํ 3) วฒันธรรม 4) เทคโนโลย ีและ5) การวดั 

2. Self assessment toolkit ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัขององคก์ารท่ี
จดัทาํข้ึนโดยประเมินภายใตว้ฒันธรรมความรู้ 3 ดา้นคือ 1) ระบบ 2) คุณค่า และ3) พฤติกรรม โดย
วดัในดา้นความสมัพนัธ์และการนาํไปปฏิบติั  

3. Knowledge Management checklist (Self assessment) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินระบบการจดัการความรู้ในสถาบนัการศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนโดย Sallis และ Jones (2002) โดย
ประเมินระบบการจดัการความรู้ใน 10 ดา้นคือ 1) วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 2) กลยทุธ์ 3) วฒันธรรม
องคก์าร 4) ทุนทางปัญญา 5) องคก์ารเอ้ือการเรียนรู้ 6) ภาวะผูน้าํและการจดัการ 7) ทีม และการ
เรียนรู้ ชุมชน 8) การแบ่งปันความรู้ 9) การสร้างความรู้ 10) เทคโนโลย ี

4. Knowledge Management Philosophy ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินองคก์ารท่ี
จดัทาํข้ึนโดย Gamble and Blackwell (2001) โดยประเมินระบบการจดัการความรู้ใน 10 ดา้นคือ 1) 
ความตระหนกัและพนัธะสัญญา 2) กลยทุธ์ 3) วฒันธรรม 4) ศูนยร์วมจากภายนอก 5) ส่ิงส่งเสริม 
6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การบาํรุงรักษาและการป้องกนั 8) การประเมินอยา่งต่อเน่ือง 9) 
องคก์าร 10) การใชแ้ละการประยกุตค์วามรู้ โดยวดัระบบการจดัการความรู้ทั้ง 10 ดา้นในเร่ืองของ
ความสาํคญัและความมีประสิทธิภาพ 

Smits and Moor (2004) ไดป้ระยกุตแ์นวคิดน้ีกบักรณีตวัอยา่งบริษทั FP ซ่ึงเป็นบริษทัของ
เนเธอร์แลนดท่ี์ลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีเพิ่งก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2000 และบริษทั FP ไดใ้ช้
กระบวนการสร้างความรู้ (SECI process) และมีการประเมินกระบวนการสร้างความรู้ และผลผลิต
ความรู้ โดยใชต้วัช้ีวดั SECI ดงัน้ี 

1. ตวัช้ีวดัการแลกเปล่ียนความรู้ (Socialization) กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะนาํไปสู่
ความรู้แบบเห็นพอ้ง (Sympathized Knowledge) ซ่ึงความรู้ท่ีเป็นนยัจะถูกแบ่งปันผา่นประสบการณ์
ทัว่ ๆ ไป เช่น ทกัษะขององคก์าร และรู้วา่รู้อยา่งไร (Know-how) และความไวว้างใจระหวา่งสมาชิก
ขององคก์าร ความรู้ท่ีเป็นนยัน้ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้ม โดยการ
ประเมินกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ (Socialization) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีใชคื้อ การเช่ือมโยงการส่ือสาร
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โดยตรงเช่น เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียต่อสมาชิกของทีมเช่ียวชาญเฉพาะของสมาชิกทีมอ่ืนท่ีทาํงานในหอ้ง
เดียวกนัเปรียบเทียบกบัจาํนวนสมาชิกในทีมทั้งหมด, ชัว่โมงการทาํงานท่ีไม่ไดรั้บมอบหมาย เช่น 
เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียต่อสมาชิกขององคก์ารของชัว่โมงท่ีไม่ไดใ้ชส้ําหรับการประชุมเปรียบเทียบกบั
จาํนวนชัว่โมงการทาํงานทั้งหมด, การควบคุมทางสังคม (Regulated Socialization) เช่น เปอร์เซ็นต์
ของชัว่โมงท่ีเป็นทางการท่ีกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ (Socialization) สามารถเขา้ไปแทนท่ี
เปรียบเทียบกบัจาํนวนชัว่โมงการทาํงานทั้งหมด (ต่อสปัดาห์) 

2. ตวัช้ีวดัการสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization) ผลลพัธ์ของกระบวนการน้ี คือ
ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด (Conceptual knowledge) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีใชจ้ะวดัจาํนวนของแนวคิด และ
กระบวนการของการสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization) ดงัน้ีคือ จาํนวนของขนาดของเอกสาร
โครงการ จาํนวนของขนาดทั้งหมดท่ีโครงการพบเอกสาร ขนาดของเอกสารโครงการเป็นตวัช้ีวดัท่ี
หยาบ ๆ ของความรู้ท่ีเป็นแนวคิด, เปอร์เซ็นตข์องชัว่โมงท่ีใชใ้นการพบปะของโครงการ เช่น
เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของชัว่โมงของการทาํงานในสปัดาห์ท่ีใชใ้นการพบปะโครงการ 

3. ตวัช้ีวดัการจดัระบบความรู้ (Combination) ผลลพัธ์ของกระบวนการน้ีคือ ความรู้อยา่ง
เป็นระบบ (Systemic Knowledge) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีใชจ้ะวดัจาํนวนของความรู้อยา่งเป็นระบบดงัน้ีคือ
จาํนวนของการจดักลุ่มในฐานความรู้ เช่น จาํนวนของการจดักลุ่มท่ีความรู้ในฐานความรู้ถูก
แบ่งยอ่ยออกมา ฐานความรู้เป็นการนาํไปใชท่ี้สาํคญัท่ีสุดของความรู้อยา่งเป็นระบบ, จาํนวนของ
ขอ้มูลในฐานความรู้ เช่น จาํนวนของขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกบ็อยูใ่นฐานความรู้ เช่น ตวัอยา่ง ฯลฯ 

4. ตวัช้ีวดัการดึงความรู้ไปใช ้ (Internalization) ผลลพัธ์ของกระบวนการน้ีคือ ความรู้เชิง
ปฏิบติัการ (Operational knowledge) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีใชจ้ะวดักระบวนการของการดึงความรู้ไปใช้
ดงัน้ีคือ จาํนวนปีของประสบการณ์ เช่น จาํนวนปีเฉล่ียของประสบการณ์ในการลงทุนในความรู้นั้น 

O’Dell and Grayson (1998) ไดเ้สนอแนวคิด 2 ประการ ในการวดัผลลพัธ์และกิจกรรมไว้
ดงัน้ีคือ 

1. การวดัผลลพัธ์ (Measuring Outcome) โดยเนน้ไปท่ีโครงการหรือกระบวนการท่ีประสบ
ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ความสําเร็จของโครงการหรือกระบวนการเป็นตวัวดั
ความสาํเร็จของการปฏิบติัการจดัการความรู้ท่ีฝังอยูใ่นโครงการหรือกระบวนการ ซ่ึงผลลพัธ์อาจถูก
วดัในรูปของการลดค่าใชจ่้ายของกระบวนการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดเวลาของการ
ทาํงานการปรับปรุงคุณภาพของการส่งมอบ เป็นตน้ 

2. การวดักิจกรรม (Measuring Activities) โดยเนน้ไปท่ีการปฏิบติัการจดัการความรู้ท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีถูกนาํไปใชใ้นโครงการหรือกระบวนการ ในการวดักิจกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นส่ิงท่ี
มีความเฉพาะเจาะจง เช่น ความบ่อยในการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน การช่วยเหลือ และการใชแ้หล่ง
ทรัพยากรความรู้และการปฏิบติัท่ีไดต้ั้งไว ้ การวดัเหล่าน้ีบางคร้ังเป็นการวดัในเชิงปริมาณ เช่น
จาํนวน และความถ่ีของการเขา้มาใชง้านระบบอินทราเน็ตต่อพนกังาน แต่อย่างไรก็ตามการวดั
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เหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น การวดัไมสามารถบอกไดว้่าทาํไมพนกังานถึงปฏิบติัและปฏิบติั
อะไร ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการวดัในเชิงคุณภาพดว้ย โดยการสอบถามพนกังานเก่ียวกบัทศันคติ
และพฤติกรรมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักิจกรรมต่าง ๆ ของพนกังาน 

Smits and Moor (2004) ไดก้ล่าวถึงการวดัประสิทธิภาพของการจดัการความรู้ในบริบท
องคก์าร จะเป็นการวดัรูปแบบความรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมีการวดัรูปแบบต่าง ๆ มากมาย นอกจาก
การวดักระบวนการสร้างความรู้ (SECI process) แลว้ รูปแบบเหล่าน้ีควรรวมถึงผลผลิตท่ีถูกเปล่ียน
รูปมาจากกระบวนการสร้างความรู้ (SECI process) น้ีอีกดว้ย รูปแบบความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
หลกัของการจดัการความรู้ซ่ึงกคื็อ กระบวนการสร้างความรู้ และผลผลิตความรู้ โดยท่ีกระบวนการ
สร้างความรู้ จะเป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนความรู้ (Socialization), การสกดัความรู้จาก
บุคคล (Externalization), การจดัระบบความรู้ (Combination) และการดึงความรู้ไปใช ้
(Internalization) ส่วนผลผลิตความรู้ท่ีถูกใชแ้ละถูกสร้างข้ึนมาในกระบวนการน้ีจะใชว้ิธีการทาง
ทุนปัญญา โดยท่ีวิธีการทางทุนปัญญาน้ีจะเป็นการวดัแหล่งทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เช่น ความรู้
และการเจริญเติบโตของความรู้ เป็นตน้ ทุนปัญญายงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นทุนมนุษย ์ ซ่ึงเป็น
ความเช่ียวชาญของพนกังาน โดยจะแบ่งออกเป็นความรู้เชิงปฏิบติัการและความรู้ในลกัษณะเห็น
พอ้งตอ้งกนั ซ่ึงเทียบไดก้บัความรู้ท่ีเป็นนยั (Tacit knowledge) และทุนโครงสร้าง ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
ท่ีจบัตอ้งไดใ้นองคก์าร โดยจะแบ่งออกเป็นความรู้ท่ีเป็นแนวคิด และความรู้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึง
เทียบไดก้บัความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) นัน่เอง 

สาํราญ มีแจง้ (2544) ไดน้าํเสนอรูปแบบการประเมิน PRO Model โดยเป็นโมเดลท่ี
ประเมินทั้งเหตุและผล คือ มีการประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตของโครงการ ดงัน้ี 

1. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินระหว่างการดาํเนิน
โครงการ เพื่อหาขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้ และเป็น
การรายงานผลการปฏิบติังานของโครงการนั้นดว้ย 

2. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ซ่ึงจะตอ้งประเมินใน 3 ลกัษณะคือ ประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อตอ้งการทราบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้สึก
อยา่งไรต่อกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ เช่น พอใจ
หรือไม่พอใจต่อส่ิงท่ีไดรั้บ, ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) โดยการประเมินทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ เพื่อตอ้งการทราบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้และทกัษะอะไรบา้ง
และมีเจตคติอะไรบา้งท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม, และประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการอบรม 
(Behavior Evaluation) เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงคห์รือไม่  

บริษทั ซีร็อก คอร์ปอเรชัน่ มีขั้นตอนการวดัผลโดยสามารถวดัได ้ 3 แบบ คือ วดัระบบ 
(System) วดัท่ีผลผลิต (Output) หรือวดัท่ีผลลพัธ์(Outcome)  
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รูปแบบการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ของ บุญส่ง หาญพานิช (2546) 
นาํเสนอดา้นผลการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ผลลพัธ์ตรง เช่น ปฏิสัมพนัธ์ความรู้ หรือ
วฒันธรรม การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และผลลพัธ์ตาม เช่น การเรียนรู้ หรือ การมีตน้แบบ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

แนวทางการบริหารจดัการความรู้ 5 ขั้นตอน ของ นนัทา  วิทวุฒิศกัด์ิ มีขั้นตอนการวดัผล
การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ วดัผลเป็นรายบุคคล วดัผลตามกิจกรรม และวดัผลจากตวั
ระบบจากวิธีการประเมินขา้งตน้  

จากการศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัการประเมินการจัดการความรู้นั้น ผูว้ิจยัคดัเลือกการประเมิน
การจดัการความรู้ ท่ีเหมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการจดัการความรู้สรุปไดว้่า การประเมินการ
จดัการความรู้ ควรประเมิน 3 ดา้นคือ 

1. ประเมินระบบ (System) เป็นการประเมินว่า ระบบการจดัการความรู้สามารถใชไ้ดใ้น
บริบทขององคก์ารหรือไม่ 

2. ประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินว่าจากการจดัการความรู้ไดอ้ะไรบา้ง เช่น 
วฒันธรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้ แบบปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด หรือ องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน 

3. ประเมินผลลพัธ์ (Outcome) เป็นการประเมินว่าผลจากการจดัการความรู้เกิดประโยชน์
อะไรบา้ง ต่อการนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
 

ตอนที ่4 การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
4.1 ความหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 สุภางค ์จนัทวานิช (2548) กล่าวไวว้่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
กิจกรรมวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหาการดาํเนินการ การติดตามผล จนกระทัง่ถึงขั้นประเมินผล 
 สมโภชน์ อเนกสุข (2548) กล่าวว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของ
การวิจยัท่ีนกัวิจยัมีความเก่ียวขอ้งในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนหน่ึงขององคก์ารและนกัวิจยั 
เป็นการนาํแนวคิดและวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาศึกษา โดยผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัช่วยกนั
แสวงหารูปแบบของการพฒันาหรือหาวิธีการแกปั้ญหา มีการพฒันาความสํานึกในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตตลอดจนการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างความสมัพนัธ์พื้นฐานในสงัคมตนเอง 
 อุทยั ดุลยเกษม (2545) กล่าวว่า การทาํวิจยัแบบมีส่วนร่วมหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม หรือ PAR นั้น เน้นท่ีผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ 
กระบวนการน้ีชาวบา้นจะเรียนรู้โดยไม่ตอ้งเขียน ข้ึนอยู่กับจุดยืนของเรา และช่วยสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปเพื่อจะนาํไปต่อรองกบับุคคลอ่ืน ๆ มากข้ึน 
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 นิตยา เงินประเสริฐศรี (2546) กล่าวว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยทุธ์ท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพฒันา (Journey of Development) โดยมีการเปล่ียนแปลง
จากส่ิงท่ีเป็นอยูไ่ปสู่ส่ิงท่ีสามารถเป็นไปได ้ทั้งในระดบัปัจเจกชนและระดบัสังคม โดยหวัใจสาํคญั
ของการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่กระบวนการวิจยั ซ่ึงใชแ้นวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) 
ระหว่างนักวิจัยกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้ งน้ีกระบวนการวิจัยจะตอ้งเป็น
ประชาธิปไตย ยติุธรรม มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเขา้ร่วม
สังเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ สะทอ้นความคิดเห็นและความตอ้งการของตน ทรัพยากรท่ีมี
อยู ่อุปสรรคและปัญหาท่ีปรากฏอยู ่ตรวจสอบทางเลือกท่ีเป็นไปได ้และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
จิตสาํนึกไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ 
 เคมมิส และแมค็แทกการ์ท (Kemmis & Mc Taggart, 1988) ใหค้วามหมายการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ว่า เป็นการวิจยัท่ีกลุ่ม สะทอ้นตนเอง สืบคน้และดาํเนินการโดยผูมี้ส่วน
ร่วมในสงัคมเพื่อปรับปรุงความเป็นธรรมและความมีเหตุมีผล ของการปฏิบติัในสงัคมของตนเอง 
 ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการวิจยัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ การแกปั้ญหา พฒันาองคก์ารตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการวิจยั 

4.2 หลกัการสําคญัของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยท่ีประกอบไปด้วย
กระบวนการคน้ควา้ทางสังคม (Social Investigation) การใหก้ารศึกษา (Education) และการกระทาํ
หรือการปฏิบติัการ (Action) เพื่อท่ีจะให้กลุ่มผูท่ี้ถูกกดข่ีหรือดอ้ยโอกาสในสังคมไดมี้ส่วนร่วมใน
การสร้างความรู้และทาํความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู ่รวมทั้งเปิดพื้นท่ีใหเ้รียนรู้และแกไ้ข
ปัญหาร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง 
พนัธ์ุทิพย ์รามสูต (2540) อธิบายไวว้่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีหลกัการสาํคญัท่ีให้
ความเคารพต่อภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ ซ่ึงแตกต่างไปจาก
ของนกัวิชาการ โดยประกอบดว้ย 
 1. ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ดว้ยการส่งเสริมยกระดบั
นกัศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ซ่ึง
เป็นการนาํเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใช ้
 2. ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. สนใจปริทศัน์ของชาวบา้น โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้
เห็นคาํถามท่ีตรงประเดน็ปัญหา 
 4. การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อใหช้าวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมองความ
คิดเห็นของเองไดอ้ยา่งเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ตรวจสอบสภาพ
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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4.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบนัราชภฎั กระทรวงศึกษาธิการ และ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล 
รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตน มิใช่รอคอย
แต่นกัวิจยัและนกัพฒันามาดาํเนินการให ้
 2. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกบับริบท
ของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
 3. เพื่อใหมี้การขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการของผูมี้ความรับผดิชอบ
ร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั  

4.4 ลกัษณะสําคญัของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เคมมิส และวิลคินสัน (Kemmis & Wilkinson, 1988 citied in Creswell, 2002) ไดส้รุป
ลกัษณะท่ีสาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้6 ประการ ดงัน้ี 
 1. เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีนกัวิจยัมีเจตนาขยายความสัมพนัธ์ของบุคคลแต่ละบุคคล
กบับุคคลอ่ืน ๆ เพื่อทาํความเขา้ใจว่าแต่ละบุคคลสร้างความสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมผา่นปฏิสัมพนัธ์
ทางสงัคมอยา่งไร 
 2. รูปแบบของการวิจยัเนน้การมีส่วนร่วม หมายความว่า แต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจในส่ิง
ท่ีตนทาํแลว้เสนอความรู้ความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดการกระทาํร่วมกนั 
 3. เป็นความร่วมมือในการปฏิบติัร่วมกนั เพราะการวิจยัจะมีความสมบูรณ์ตอ้งเกิดจากการ
กระทาํของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการปฏิบติัเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ให้กบัองคก์ารทาง
สังคม เพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล ความลม้เหลว และความไม่ยุติธรรม ในการปฏิบติัหรือจาก
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ 
 4.  การดาํเนินงานไม่มีการบงัคบั ทุกคนเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ท่ีไม่มีเหตุผลและ
โครงสร้างท่ีไม่ยติุธรรม ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเอง 
 5. ช่วยให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีความคิดอิสระในตวัเอง จากขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น ส่ือภาษา 
และกระบวนการทาํงาน เป็นตน้ 
 6. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดข้ึนซํ้ ากันไดอี้ก โดยพิจารณาผลท่ี
สะทอ้นกลบัและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาํการเปล่ียนแปลง
ไปสู่การปฏิบติั 
 เครสเวลล ์(Cresswell, 2002) ไดส้รุปลกัษณะสาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม ดงัน้ี 
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1. มีจุดเนน้ไปสู่การนาํไปปฏิบติั 
2. การดาํเนินการวิจยัมีการปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งนกัวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 
4. เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic Process) ของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ ท่ีมี

กระบวนการยอ้นกลบัและนาํไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป (Back and Forth) จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ี
เป็นปัญหา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติั 

5. การพฒันาผลการดาํเนินงานตอ้งสามารถปฏิบติัได ้
6. มีการนาํเสนอผลการวิจยัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น โรงเรียนในทอ้งถ่ิน ชุมชน และบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นตน้ 
สมโภชน์ อเนกสุข (2548) สรุปว่าลกัษณะของการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติั การสังเกต การสะทอ้นผลการปฏิบติั และการปรับปรุงแผน
เพื่อนําไปปฏิบัติในวงจรช่วงต่อไปจนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีพึงพอใจ ซ่ึง
กระบวนการวิจยัตอ้งมีความยืดหยุ่นสูง มีความเป็นพลวตั ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินงานเชิงเส้นตรง 
สามารถทาํการวิจยัซํ้ ากนัไดอี้ก โดยพิจารณาจากผลสะทอ้นกลบั ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลสาํหรับการพฒันา
แผนงานและกระบวนการวิจยัลาํดบัต่อไป 

ดงันั้นลกัษณะสาํคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบเนน้การมีส่วน
ร่วมระหว่างนกัวิจยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เนน้การปฏิบติั และมีกระบวนการยืดหยุน่ เป็นพลวตั เกิดข้ึน
ซํ้ ากนัไดอี้กเป็นเกลียวปฏิสัมพนัธ์ โดยพิจารณาจากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็นปัญหาการรวบรวม
ขอ้มูล และการปฏิบติั 

4.5 ขั้นตอนการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนในการดาํเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
(ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543) 

1. ระยะก่อนทาํวิจยั (Pre-Research Phase) ไดแ้ก่ 
 -  การคดัเลือกชุมชนและการเขา้ถึงชุมชน 
 -  การบูรณาการตวันกัวิจยัเขา้กบัชุมชม 
 -  การสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน 

2. ระยะของการทาํวิจยั (Research Phase) ไดแ้ก่ 
   -  การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน 
   -  การฝึกอบรมทีมวิจยัทอ้งถ่ิน 
   -  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกระบวนการ PAR  และกาํหนดแนว
ทางแกไ้ข 
   -  การออกแบบการวิจยัและเกบ็ขอ้มูล 
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   -  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   -  การนาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมหมู่บา้น 

3. ระยะการจดัทาํแผน (Planning Phase) ไดแ้ก่ 
   -  การอบรมทีมงานวางแผนทอ้งถ่ิน 
   -  การกาํหนดโครงการหรือกิจกรรม 
   -  การศึกษาความเป็นไปไดข้องแผนงาน 
   -  การแสวงหางบประมาณและหน่วยงานท่ีสนบัสนุน 
   -  การวางแผนเพื่อติดตามผลงานและประเมินผล 

4. ระยะการนาํแผนไปปฏิบติั (Implementation Phase) ไดแ้ก่ 
   -  การกาํหนดทีมงานปฏิบติัการอาสาสมคัร 
   -  การอบรมทีมงานปฏิบติังานอาสาสมคัร 

5. ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน (Monitoring and Evaluation Phase) 
ได้แก่ การจัดตั้ งทีมงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้านข้ึนมาติดตามการ
ดาํเนินงานของฝ่ายปฏิบติัทุกระยะเสนอผลการประชุมต่อท่ีประชุมหมู่บา้น 

เคมมิส และแมค็แทคการ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988) กาํหนดขั้นตอนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การกระทาํ/ ดาํเนินงาน (Action) 
การสงัเกตผล (Observation) การสะทอ้น/ ทบทวน (Reflection) 
 

 
ภาพประกอบที ่13  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
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 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic Process) 
ของเกลียวปฏิสัมพนัธ์ มีกระบวนการยอ้นกลบัและนาํไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป (Back and Forth) 
จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็นปัญหา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติั 
 การเทียบการวิจยัแบบดั้งเดิม กบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540) ได้เปรียบเทียบการวิจัยแบบดั้ ง เ ดิม  กับการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว ้                
ตามตารางท่ี 4  
 
ตารางที ่4  เปรียบเทียบการวิจยัแบบดั้งเดิมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นเปรียบเทยีบ การวจัิยแบบดั้งเดิม การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
รูปแบบ เป็นพิมพเ์ขียวท่ีกาํหนดให ้ เนน้กระบวนการท่ีปรับเปล่ียนไดต้าม

สถานการณ์ 
อุดมการณ์/ ปรัชญา เนน้กลุ่มคนชั้นสูง เน้นกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสในสังคม 

คนขายชอบ 
จุดมุ่งหมาย ไม่ผกูพนั ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อตอบ

ปัญหาการวิจยั 
มีพันธกร ณี ร ะหว่ า งนั ก วิ จั ย กับ
ชาวบ้านท่ีจะร่วมกันเพื่อสิทธิของ
มนุษย ์

กรอบการวิจยั กาํหนดโดยนกัวิจยัองคก์าร กาํหนดโดยประชาชนในพ้ืนท่ี 
จุดเนน้ วตัถุ เนน้การสร้างส่ิงของ คน  เ ร่ิมท่ีคนเป็นหลัก  ทําให้คนมี

คุณค่า  สร้างความภาคภู มิใจและ
กาํลงัใจ 

เป้าหมาย กาํหนดไวล่้วงหนา้ ปรับเปล่ียนตามความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน ตามเง่ือนไขความเหมาะสม 

วิธีการ เขม้งวดรัดกุม เน้นหลกัการวิจัย
เชิงปริมาณ มองมิติชุมชนท่ีศึกษา
และใช้เทคโนโลยีหรือระเบียบ
วิธีการชั้นสูง 

เรียบง่าย ใชว้ิธีการท่ีชาวบา้นรู้จกัและ
ถนัดมองชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
และใชเ้ทคโนโลยชีาวบา้น 

การวิเคราะห์
สถานการณ์ 

เนน้การยอ่ส่วน (Reductionism) การมององคร์วม (Holistic Approach) 

 
 



64 

 

4.7 เทคนิคหรือเคร่ืองมือชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
1.  เทคนิค A-I-C (Appreciation-Influence-Control) เทคนิค A-I-C คิดคน้และพฒันาโดย  

Dr. William E. Smith และ Ms. Turid Sato ซ่ึง เทคนิค A-I-C คือกระบวนการประชุมท่ีมีวิธีการหรือ
ขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมไดมี้โอกาสส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ ขอ้มูล
ข่าวสาร ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเขา้ใจถึงสภาพปัญหา ขอ้จาํกดั ความตอ้งการ และศกัยภาพของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เป็นกระบวนการท่ีประชุมระดมพลงัสมองเพื่อแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการ
พฒันาเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมีวิธีการของ A-I-C เป็นการเชิญคนท่ีจะร่วมกนัทาํงานทั้งหมดมาเขา้
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงจะดาํเนินการใน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์พวงงาม, 
2547) 

ขั้นตอนที่ 1 A หมายถึง Appreciation เป็นการทาํใหทุ้กคนยอมรับและช่ืนชมคนอ่ืนโดย
ไม่แสดงการต่อตา้นหรือวิพากษว์ิจารณ์ ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออกอยา่งทดัเทียมดว้ยภาพขอ้เขียน 
หรือคาํพูด ว่าเขาเห็นสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นอย่างไร และเขาอยากเห็นความสําเร็จในอนาคต
อยา่งไร ซ่ึงจะทาํให้ทุกคนมีโอกาสใชข้อ้เทจ็จริง เหตุผล และความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกมา
ในลกัษณะต่าง ๆ ตามความจริง เม่ือทุกคนท่ีแสดงออกไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืน จะทาํใหทุ้กคน
มีความรู้สึกท่ีดี มีความสุข ความอบอุ่น และเกิดพลงัข้ึนในระหว่างคนท่ีมาประชุมดว้ยกนั ซ่ึง A 
เป็นการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น รับฟัง ยอมรับ และสรุป
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์

ขั้นตอนที่ 2 I หมายถึง Influence เป็นการใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์แต่ละคนมีอยูม่า
ช่วยกนักาํหนดวิธีการ หรือยุทธศาสตร์ท่ีจะทาํให้บรรลุวิสัยทศัน์ร่วมกนั วิธีการท่ีเสนอแนะมา
ทั้งหมดจะถูกนาํมาจดัหมวดหมู่ แยกแยะ และพิจารณาร่วมกนั จนกระทัง่ไดว้ิธีการท่ีกลุ่มเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่าจะนาํไปสู่ความสาํเร็จท่ีกลุ่มตอ้งการ ซ่ึง I เป็นการกาํหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและ
ทางเลือก เพื่อใหบ้รรลุความมุ่งหวงั บรรลุภาพท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. คิดกิจกรรมโครงการท่ีจะทาํให้บรรลุตามความมุ่งหวงั/ ภาพท่ีพึงประสงค ์
ซ่ึงดาํเนินการโดยให้แต่ละคนคิดยทุธศาสตร์ ประมาณ คนละ 1-3 ขอ้ จากนั้นเขียนยทุธศาสตร์ลง
บนแผน่กระดาษยอ่ยแผน่ละ 1 ขอ้ อธิบายแลกเปล่ียนความคิดในกลุ่มเลก็ คดัเลือกยทุธศาสตร์ท่ีเห็น
วา่ดีท่ีสุดประมาณ 3-5 ขอ้ อภิปรายแถลงกนัได ้เพื่อหาขอ้ยติุท่ีมีเหตุผล กลุ่มพอใจมากท่ีสุด ยอมรับ
มากท่ีสุด 

2. จดัลาํดบัความสาํคญั 
ขั้นตอนที ่3 C หมายถึง Control เป็นการนาํวิธีการมากาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ (Action 

Plan) อยา่งละเอียดวา่ ทาํอะไร มีหลกัการและเหตุผลอยา่งไร มีเป้าหมายอยา่งไร ใครรับผดิชอบเป็น
หลกั ใครตอ้งให้ความร่วมมือ จะใชง้บประมาณค่าใชจ่้ายอยา่งไร จากแหล่งใด ในขั้นน้ีสมาชิกแต่
ละคนจะเลือกว่า ตนสมคัรใจจะรับผดิชอบเร่ืองใด ใครจะให้ความร่วมมือเร่ืองใด ใครจะเป็นผูร่้วม
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วางแผนปฏิบติัการขอ้ใด เป็นการกาํหนดขอ้ผูกพนัให้ตนเอง เพื่อควบคุมให้เกิดการกระทาํอนัจะ
นาํไปสู่การบรรลุผลท่ีเป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ร่วมกนัของกลุ่มในท่ีสุด ซ่ึง C เป็นการทาํงาน
ร่วมกนัโดยนาํเอาโครงการและกิจกรรมมาสู่การปฏิบติัและจดักลุ่มดาํเนินการท่ีแต่ละคนถนดั  

2. เทคนิค FSC 
กิจกรรม FSC (Future Search Conference) หรือ การประชุมเพื่อสร้างอนาคตร่วมกนัเป็น

การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) ของผูแ้ทนกลุ่มเฉพาะหลายประเภท ซ่ึงต่างก็มีส่วน
เก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นมาร่วมกนัทาํงานและสร้างวิสัยทศัน์ (Vision) เพื่อให้ได้แผนหรือแนวทาง
ปฏิบติัสาํหรับนาํไปปฏิบติัจนบรรลุวตัถุประสงคต์ามวิสัยทศัน์ของกลุ่ม ทั้งน้ีโดยใชอ้นาคตท่ีเต็ม
ไปดว้ยความหวงัเป็นจุดประสงคใ์นการทาํงาน ไม่ใชปั้ญหาเป็นตวัตั้ง เพราะจะทาํให้รู้สึกทอ้แท้
และส้ินหวงัในการแกปั้ญหา กิจกรรม FSC ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน ดงัน้ี (ทวีศกัด์ิ 
นพเกษร, 2546) 
 2.1 การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต เพื่อเช่ือมโยงกบัสภาพการณ์และแนวโน้มใน
ปัจจุบนั 
 2.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจในทิศทางและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในประเดน็หลกัของการประชุม 
 2.3 การสร้างจินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงปรารถนาในประเด็นหลกัของการประชุม เพื่อ
ร่วมกนักาํหนดความคิดเห็นและสร้างแผนปฏิบติัการไปสู่อนาคตร่วมกนั 
 3. เทคนิค SWOT 

การวิเคราะห์โดยใช ้SWOT (Strenrth Weakness Opportunity Threat) เป็นอีกเทคนิค
หน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันา โดยวิเคราะห์ว่า ชุมชนทอ้งถ่ิน
ของตนมีจุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอ้จาํกดัหรืออุปสรรค 
(Threat) อย่างไรบา้ง ผลจากการทาํกิจกรรม SWOT จะทาํให้ทราบสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน จากนั้นร่วมเสนอกลยทุธ์ทางเลือกซ่ึงจะสามารถนาํไปวางแผนพฒันาชุมชนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และจะเป็นการดีถา้คนในชุมชนทอ้งถ่ินส่วนมากมีส่วนร่วมดว้ย 

เม่ือพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรม SWOT จะมีมติของการวิจยัแฝงอยู ่กล่าวคือการท่ีจะ
วิเคราะห์ชุมชนทอ้งถ่ินไดน้ั้น จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากสภาพจริงของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ๆ (สํานัก
มาตรฐานการศึกษา, สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั และสาํนกัมาตรฐานอุดมศึกษา, 2545) 

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
กิจกรรมความเห็นของกลุ่ม เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีของการพฒันา

ทอ้งถ่ินชุมชน เป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นของขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปนําไปสู่การ
วางแผนท่ีดี การอภิปรายดงักล่าวตอ้งมีความเท่ียงตรง ความเห็นของกลุ่ม หรือกระบวนการสนทนา
กลุ่ม เป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติ คนท่ีมีบทบาทสําคญัคือ พิธีกรหรือผูน้าํกลุ่ม (Moderator) ใน
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การพูดคุยแบบความเห็นของกลุ่มน้ี ตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มคนท่ีจะพูดคุย เวลา สถานท่ี หัวขอ้ท่ีจะ
พดูคุย และบรรยากาศในการพดูคุย 

วตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม มีดงัน้ี 
1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเน้ือหาสาระท่ีเป็นประเดน็เฉพาะดา้น 
2. เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นนั้ น ๆ แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล

รายละเอียด 
3. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 

องคป์ระกอบของความเห็นของกลุ่ม ไดแ้ก่ บุคคลท่ีร่วมสนทนากลุ่มไม่ตํ่ากว่า 6-12 คน 
พิธีกรจะตอ้งรู้พื้นท่ีนั้นแลว้พอสมควร และรู้ขอบเขตของชุมชน จึงเลือกกิจกรรมใชค้วามเห็นของ
กลุ่ม และในการสนทนาแต่ละคร้ังจะใชร้ะยะเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
 บทบาทของบุคคลท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มมีดงัน้ี 

1. พิธีกร (Moderator/ Facilitator) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจุ้ดประเด็นหรือชกัจูงใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา 
แสดงความเห็นตามประเด็นคาํถามท่ีไดม้าจากวตัถุประสงคข์องปัญหาการวิจยัและตอ้งควบคุมการ
สนทนาใหอ้ยูใ่นประเดน็และการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการสร้างคาํถามใหม่ 

2. บุคคลเป้าหมายของการสนทนา (Discussion) ทาํหนา้ท่ีในการพดูคุย แสดงความคิดเห็น
ในประเดน็ขอ้คาํถามต่าง ๆ 

3. ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note Taker) ทาํหนา้ท่ีจดระหว่างการสนทนากลุ่มห้ามมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

4. ผูช่้วย (Assistants) ทาํหนา้ท่ีควบคุมเทป อาํนวยความสะดวก และดูแลแกปั้ญหาอ่ืน ๆ  
(ชอบ เขม็กลดั และโกวิทย ์พวงงาม, 2547; นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2547) 
 

 สาํหรับในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัประยกุตใ์ชเ้ทคนิค A-I-C โดยใหส้มาชิกท่ีเก่ียวขอ้งคือคณะ
ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีเขา้มาร่วมประชุมกลุ่ม แลว้นาํไป
กาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการวิจยัต่อไป 
 

ตอนที ่5 ภูมิปัญญาท้องถิน่  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและดาํรงอยูก่บัสังคมมนุษยม์าชา้นานและเป็นการดาํรง

ในชีวิตท่ีเก่ียวพนักบัธรรมชาติของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยมีการปรับสภาพการดาํเนินชีวิตใหเ้หมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มตามกาลเวลา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง คือ เป็นองคค์วามรู้
ท่ีมีการเช่ือมโยงกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม (ประเวศ วะสี, 
2545) คาํวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ ภูมิปัญญาชาวบา้น เรียกช่ือแตกต่างกนั แต่มีความหมายเดียวกนั 
และเป็นแนวคิดท่ีมีการหยิบยกข้ึนมาอยา่งจริงจงัมามากกว่า 20 ปีโดยประมาณ ซ่ึงกลุ่มพฒันา
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องคก์ารเอกชน ท่ีทาํงานในระดบัหมู่บา้นเป็นกลุ่มแรกท่ีเร่ิมร้ือฟ้ืนเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน้ี เพื่อ
คน้หาคุณค่าท่ีสามารถนาํมาเช่ือมโยงกบักิจกรรมการพฒันาท่ีพวกเขารับผิดชอบอยู่ก่อนหนา้ท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงันั้น ไดมี้การศึกษาเร่ืองราวทาํนองน้ี แต่เรียกช่ือว่าเป็น
การศึกษาวฒันธรรมชุมชนหรือการพึ่งพาตนเองของชาวบา้น ทาํใหป้ระเด็นสาํคญัในการศึกษาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินจึงยงัไม่ไดน้าํมาใชโ้ดยตรงในการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีความสนใจ
แรกเร่ิมน้ีจึงเป็นเพียงการกระตุน้ให้เกิดการตระหนกัในภูมิปัญญาชาวบา้นและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(ชลทิตย ์เอ่ียมสาํอางค ์และวิศนี ศิลตระกลู, 2545)  

ในปัจจุบนัไดมี้นักวิชาการทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศให้ความสนใจในเร่ือง
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้นมากข้ึน เห็นไดจ้ากจาํนวนช้ินงานวิจยัต่าง ๆ รวมไปถึงการนาํมาใชใ้น
การปรับหลกัสูตรในทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาในการประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์ารชุมชน
อย่างชดัเจนเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทาํให้ชาติและชุมชนผา่นพน้วิกฤติและ
ดาํรงความเป็นชาติหรือชุมชนได ้ ซ่ึงภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลง
ชีวิตและวิถีชุมชนใหอ้ยูร่่วมกบัธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมดุล อีกทั้งยงั
เป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพฒันาท่ีเร่ิมจากการพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
การพฒันาเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และการพฒันาท่ีเกิดจากการผสมผสานองคค์วามรู้
สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัดงันั้น ภูมิปัญญาจึงมี
คุณค่าไม่เพียงแต่ต่อทอ้งถ่ินและผูค้นเท่านั้น แต่ยงัเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผน
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555)  

Keyes (1989) ไดใ้หค้วามหมายของ ระบบความรู้พื้นบา้น วา่หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ 
ทศันคติท่ีไดพ้ฒันาก่อนก่อรูปข้ึนมา โดยชาวบา้นเพ่ือท่ีจะสามารถนาํเอามาใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกบัความคิดหรือ ระบบคิดเชิงปฏิบติั (Practical Thought) มี
บทบาทสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พื่อปรุงอาหาร การสร้างบา้น การ
รักษาพยาบาล หรือการจดัสรรบทบาททางสังคม และการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคม ระบบความรู้
พื้นบา้นจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพอย่างไร จะตอ้งวดักนัท่ีว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดาํรง
ชีวิตประจาํวนัมากนอ้ยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู้ พื้นบา้นจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) 
การสร้างระบบการจาํแนกสรรพส่ิง เป็นวิธีการท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือคนในสังคม กลุ่มหน่ึงจดัระบบ
ปรากฏการณ์ หรือจดัสรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลกของความเป็นจริงท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเขาเอง ความเช่ือ
หรือฐานคติเบ้ืองตน้ของแนวทางการศึกษาท่ีเรียกว่า “วิทยาศาสตร์ชาติพนัธ์ุ” (Ethno Science) 2) 
วิธีการศึกษาระบบคิดพื้นบา้น (Indigenous Conceptual System) เป็นวิธีการท่ี ไม่ไดศึ้กษาเพียงการ
จาํแนกประเภทแบบท่ีเรียกว่า Ethno Science เพียงเท่านั้น การศึกษาระบบพ้ืนบา้นเป็นการศึกษา
ระบบคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานของความเขา้ใจกบัประสบการณ์ ของมนุษย ์เช่น แทนท่ีจะศึกษาแต่เพียงวา่
ระบบ หรือว่าชาวบา้น มีวิธีจาํแนกพืชและสัตว ์ หรือ ชีววิทยารอบตวัเขาอยา่งไร แต่วิธีการศึกษา
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ระบบคิดพื้นบา้นแนวน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองระบบคิด ศึกษาระบบเกษตรทั้งหมดวา่ ระบบเกษตรของ
ชนกลุ่มนั้น เขามีความเขา้ใจระบบทั้งหมดอยา่งไร ศึกษาระบบคิด กระบวนการของระบบ และเป็น
การศึกษาอย่างมีการเคล่ือนไหว อย่างไรก็ตามการศึกษาระบบคิดพื้นบา้นน้ียงัให้ความสาํคญักบั
การศึกษาทศันะของคนในระบบนิเวศหรือคนใน ชุมชน โดยใหค้วามสนใจต่อวิธีการท่ีชนกลุ่มนั้น 
หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงในสังคมตีความและความหมายต่อระบบ หรือท่ีเราเรียกว่า
ประสบการณ์ของมนุษย ์ กิจกรรมทางสังคมของมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การแพทย ์ การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหรือการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคมว่าคน ในสังคมนั้นให้ความหมายและให้
ความสาํคญัอย่างไรเช่น ระบบคิดพื้นบา้นเก่ียวกบัรักษาพยาบาล โดยศึกษาว่าชาวบา้นมีความรู้
เก่ียวกบัโรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร เช่น โรคของอาการซ่ึงเกิดจากการ ปวดทอ้ง คาํว่า เจบ็ทอ้ง ความจริง
คาํว่าเจบ็ทอ้งเป็นภาษาคาํเมืองมากกว่าไทยกลางแทน ความหมายคาํว่า ปวดทอ้ง ในภาษาเหนือ จึง
ใชค้าํว่าเจ็บทอ้ง ซ่ึงเป็นการส่ือให้เห็น ความหมายของอาการโรค อนัเป็นวิธีการท่ีชาวบา้นอาจ
ตีความโดยอาศยัความเขา้ใจในลกัษณะท่ี เป็นสามญัสาํนึก จะนาํไปสู่วิธีการรักษาพยาบาลหรือการ
แกปั้ญหาดงักล่าวข้ึนมา 3) การศึกษาระบบคุณค่าของพื้นบา้น (Local Value System) มีความหมาย
เหมือนกบั คาํว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นวิธีการศึกษาท่ีต่าง
ไปจาก การศึกษาระบบคิด การศึกษาระบบคุณค่า หรือระบบภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นการศึกษาว่าคน
ใน สังคมมองเห็น หรือใหคุ้ณค่าต่อความสัมพนัธ์ของเขากบัคนอ่ืนในสังคมอยา่งไร และระหว่าง
เขา กบัโลกท่ีเขาอาศยัอยา่งไรบา้ง รวมถึงความรู้พื้นบา้น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงวิธีการท่ีชาวบา้น
ปฏิบติัต่อกนัและกนั ภูมิปัญญาชาวบา้นมีลกัษณะของศกัยภาพของชาวบา้น ศกัยภาพของชุมชนใน
การ ปรับตวัและในการแกไ้ขปัญหาในการดาํรงชีวิต 4) การศึกษาระบบความรู้พื้นบา้น โดย
การศึกษาผา่นการศึกษาโลกทศัน์ หรือ การศึกษา คอสโมโลจี (Cosmology) การตีความของ
ชาวบา้นอาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของมนุษยว์่ามีความเช่ือพื้นฐานในการดาํรงชีวิต
อยา่งไร มีการตีความเก่ียวกบัเร่ืองของเวลา เร่ืองสถานท่ีและบุคคลในสงัคม ส่ิงท่ีจะนาํมาศึกษาก็คือ 
แนวความคิดเร่ืองของเวลาว่า คนในสังคม มีวิธีการและระบบการทาํงานใหส้ัมพนัธ์กบัเวลาและ
ฤดูกาล และการสังเกตความสัมพนัธ์ของ กิจกรรมเหล่าน้ีท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม การตีความ และการให้
คุณค่าของการเปล่ียนแปลงในเชิงอาย ุหรือวา่การเปล่ียนแปลงจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผูรู้้ใน
ชุมชน และเป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีความรู้และจากสถาบนัต่าง ๆ 
มากมาย ซ่ึงมีอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มและศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยและมีวฒันธรรมเป็น
พื้นฐาน ภูมิปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีมานาน มีการปฏิบติัโดยผูค้นในชุมชนนั้น ซ่ึงการศึกษาในระยะแรก ๆ 
เป็นเร่ืองของวฒันธรรมในชุมชน เร่ืองการพึ่งพาตนเองของชาวบา้น ต่อมาไดศึ้กษากวา้งข้ึนใน
ลกัษณะของ นกัปราชญช์าวบา้น ดงันั้น ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงเป็นส่ิงท่ีสนใจและไดรั้บการร้ือฟ้ืน
และเผยแพร่มากข้ึน 



69 

 

5.1 ลกัษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินอนัจะส่งผลให้

เกิดการพฒันาประเทศโดยรวมได ้ซ่ึงมีนกัวิชาการไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

ประเวศ วะสี (2546) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้ 3 ลกัษณะคือ       
1) เป็นความจาํเพาะกบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสะสมข้ึนมากจากประสบการณ์
หรือความจดัเจนจากชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงมีความ
สอดคลอ้งกบัเร่ืองของทอ้งถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก โดยท่ีไม่อาจนาํไปใชก้บัทอ้งถ่ินอ่ืน 
ๆ ท่ีแตกต่างกนัได ้ แต่ถา้ใชไ้ดก้็ไม่ดีมากนกั 2) มีความเช่ือมโยงหรือบูรณาการสูง ซ่ึงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจะมีการเช่ือมโยงกนัระหว่างชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้มมีการพยามนาํเอาธรรมชาติมา
อธิบายเป็นรูปธรรมท่ีสามารถแตะตอ้งได ้เช่น ความคิดเร่ืองแม่ธรณี แม่คงคง แม่โพสพ พระภูมิเจา้
ท่ี ทาํใหค้นเคารพธรรมชาติและไม่ทาํลายส่ิงนั้น และ 3) มีความเคารพผูอ้าวุโส ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ให้ความสําคญักับประสบการณ์จึงให้ความเคารพผูอ้าวุโส เพราะผูอ้าวุโสนั้ นเป็นผูท่ี้มี  
ประสบการณ์มาก 

ในขณะท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ ์ (2546) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้         
4 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้และระบบความรู้ ซ่ึงภูมิปัญญาไม่ไดเ้กิดข้ึนชัว่ขณะมาในหวั แต่เป็นระบบ
ความรู้ท่ีชาวบา้นมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้น
ในการศึกษาจะเขา้ไปดูว่าชาวบา้น รู้อะไร อยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งศึกษาว่าเขาเห็นความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งไร 2) การสั่งสมความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและการกระจายความรู้ 
ซ่ึงไม่ไดล้อยอยูเ่ฉย ๆ แต่ถูกนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ภายในทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็นการบริการคนอ่ืน 
เช่น หมอพื้นบา้น สัง่สมความรู้ทางการแพทยไ์วใ้นตวัคนๆ หน่ึง ซ่ึงมีกระบวนการท่ีทาํใหเ้ขาสัง่สม
ความรู้ ซ่ึงเราควรศึกษาดว้ยว่ากระบวนการน้ีเป็นอยา่งไร และหมอคนหน่ึงสามารถสร้างหมอคน
อ่ืนต่อมาไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 3) การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดมี้สถาบนัในการถ่ายทอด
ความรู้โดยตรง แต่กลบัมีกระบวนการถ่ายทอดท่ีซบัซอ้น ซ่ึงถา้เราตอ้งการเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เราตอ้งเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงดว้ย 4) การสร้างสรรคก์าร
ปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบา้นไม่ไดห้ยุดน่ิงอยู่กบัท่ี แต่ถูกปรับเปล่ียนตลอดมา โดยอาศยั
ประสบการณ์ของชาวบา้นเอง ซ่ึงเรายงัขาดการศึกษาว่าชาวบา้นปรับเปล่ียนความรู้และระบบ
ความรู้เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

จากความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถสรุปไดว้่าการแบ่ง
ลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมอนัเป็นคุณค่า 
ความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจาํวนั และ 2) ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัเร่ืองเฉพาะดา้น    
ต่าง ๆ เช่น การทาํมาหากิน การเกษตรหตัถกรรม ศิลปะ ดนตรี และดา้นอ่ืน ๆ 



70 

 

5.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ทวี ทวีวาร และวิชาญ ชูช่วย (2545) ไดก้ล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วา่สามารถจาํแนกออกได ้

3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัความสัมพนัธ์ ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ
แวดลอ้ม ลกัษณะท่ี 2 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบสังคม หรือการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
มนุษย ์ และ ลกัษณะท่ี 3 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบการผลิต หรือการประกอบอาชีพ ท่ีมีลกัษณะ
มุ่งเนน้ระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง 

อรพิน ภาคาผล (2548) ไดก้ล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ไทย มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทตามลกัษณะได ้10 ประเภท 
ดงัน้ี 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัความเช่ือและศาสนาภูมิปัญญาน้ีจะมีลกัษณะ แตกต่างไปในแต่
ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากพ้ืนฐานความเช่ือในศาสนาท่ีแตกต่างกนั สาํหรับภูมิปัญญาของไทยซ่ึงเก่ียวกบั
ความเช่ือในพระพุทธศาสนาเป็นหลกันั้นไดมี้ส่วนสร้างสรรคส์ังคม โดยมีการผสมผสานความเช่ือ
ดัง่เดิมจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน 2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัประเพณีและ
พิธีกรรมประเพณีและพิธีกรรมเป็น ส่ิงท่ีดีงามท่ีคนในทอ้งถ่ินสร้างข้ึนมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่ม
ขวญักาํลงัใจในสงัคม ภูมิปัญญาประเภทน้ีจึงมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตในสงัคมเป็นอยา่งมาก 
ดงัจะเห็นไดจ้ากประเพณีและพิธีกรรมท่ีสาํคญั ๆ ในประเทศไทยลว้นเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต
ของคนในสังคมแทบทั้งส้ิน 3) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะพ้ืนบา้นเป็นการสร้างสรรค์
งานศิลปะ ประเภทต่างๆ โดยการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั หลงัจากนั้น
ไดพ้ฒันาสืบทอดโดยพฒันาอย่างไม่ขาดสาย กลายเป็นศิลปะท่ีมีลกัษณะท่ีมีคุณค่าเฉพาะถ่ิน          
4) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัอาหารและผกัพื้นบา้นนอกจากมนุษยจ์ะนาํเอาอาหารมาบริโภคเพื่อ
ความอยู่รอดแลว้ มนุษยย์งัไดน้าํเอาเทคนิคการถนอมอาหาร และการปรุงอาหารมาใช ้ เพื่อให้
อาหารท่ีมีมากเกินความตอ้งการสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดเ้ป็นเวลานาน ซ่ึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีก
ประเภทหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิต นอกจากนั้นยงันาํผกัพื้นบา้นชนิดต่าง ๆ มาบริโภค           
ไดอี้กดว้ย 5) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการละเล่นพื้นบา้นการละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย 
โดยเฉพาะในวยัเด็ก ซ่ึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยส่วนใหญ่จะใช้
อุปกรณ์ในการละเล่นท่ีประดิษฐ์มาจากวสัดุธรรมชาติ และรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
อยา่งกลมกลืน 6) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคข์องแต่ละภาคท่ีปรากฏอยูท่ ัว่ไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิคความคิด ความเช่ือของบรรพชนไดเ้ป็นอยา่งดี 7) ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นภูมิปัญญาประเภทน้ีส่วนมากจะแสดงออกถึงความสนุกสนาน 
และยงัเป็นคติสอนใจสาํหรับคนในสังคม ซ่ึงมีส่วนแตกต่างกนัออกไปตามโลกทศัน์ของคนในภาค
ต่าง ๆ 8)ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัสมุนไพรและตาํรายาพื้นบา้นภูมิปัญญาประเภทน้ีเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีต และถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงั เพราะถือว่าเป็นปัจจยัส่ี ซ่ึงมีความ
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จาํเป็นสาํหรับมนุษย ์หากไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมการวิจยัจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ
ทางสังคมในอนาคตได ้ 9) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรมพื้นบา้น
เทคโนโลยี และส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้น ถือเป็น
ประดิษฐก์รรมและหตัถกรรมชั้นเยีย่ม ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บความสนใจในการพฒันา และส่งเสริม
ภูมิปัญญาประเภทน้ีเท่าท่ีควร หากเป็นการเรียนรู้ และสืบทอดความคิดเก่ียวกบัประดิษฐก์รรม และ
หตัถกรรมแก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาท่ีสาํคญัของบรรพบุรุษไดอี้กทางหน่ึง และ10) ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร โดยเฉพาะการทาํนา ทาํไร่ จึงทาํใหเ้กิดภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและพิธีกรรม ในการ
ดาํรงชีวิตเพื่อแกปั้ญหา หรือออ้นวอนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ดงัจะเห็นไดจ้ากพิธีกรรมเก่ียวกบัเกษตรกรรมทัว่ทุกภูมิภาค 

นอกจากน้ี สภาหอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2548) ไดส้รุปถึงภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยพีื้นฐานของไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ดา้นเผา่พนัธ์ุและการ
ดาํรงชีพ เช่น การปลูกขา้ว ทาํปลาร้า การเล้ียงไหม ผา้ซ่ิน สมุนไพรรักษาโรค ดา้นภาษาและส่ือ
ความหมาย เช่น การพดู การเขียน ฐานนัดร ดา้นศาสนาและจริยธรรม เช่น การนบัถือผบีา้นผบีรรพ
บุรุษ ครูหมอ ดา้นศิลปะการก่อสร้างบา้นเรือน เช่น การตกแต่งบา้นเรือน บา้นทรงไทยดา้นสังคม 
ประเพณี และวิถีชีวิต เช่นประเพณีการทาํบุญต่าง ๆ จากการศึกษาประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พชัรินทร์ สิรสุนทร (2550) อธิบายว่า ลกัษณะท่ีสาํคญัของภูมิปัญญามี 2 ประการ คือ 
ลกัษณะของภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ กระบวนการคิด โลกทศัน์ ค่านิยม ความเช่ือคุณค่า
และความหมายท่ีคนใหแ้ก่สรรพส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนปรัชญาในการดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจาํวนัของบุคคล เช่น การเกิด แก่ เจบ็ และตาย เป็นตน้ และลกัษณะภูมิปัญญาท่ีเป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่ ผลผลิตขององคค์วามรู้ของคนในสังคมนั้น ๆ เช่น ศิลปหตัถกรรมรูปแบบการทาํ
เกษตรกรรม ดนตรี อุปกรณ์ เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นตน้สาํหรับประเภทของภูมิปัญญามี
ดว้ยกนัหลายดา้น ซ่ึงในทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ จะมีปรากฏให้เห็นในเร่ืองของการประกอบอาชีพ การ
ดาํรงชีวิต ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความคิด ความคิด ทศันคติ ตลอดจน
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือต่าง ๆ กนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ิน จึงมีลกัษณะเป็นทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมท่ีถ่ายทอดกนัมา โดยสามารถประมวลไดเ้ป็น 9 ประเภท (กลัยานี ปฏิมาพรเทพ, 2555) 
ดงัน้ี 1) ดา้นภาษาและวฒันธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อการส่ือสาร การ
ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคมใหมี้การเรียนรู้ สืบต่อและเผยแพร่แก่สังคมอ่ืนจนมีลกัษณะเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง 2) ดา้นศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยกุตห์ลกัธรรม
คาํสอน ความเช่ือ ค่านิยม จารีต แบบแผนในการดาํเนินชีวิตและก่อสันติสุขข้ึนแก่สังคม 3) ดา้น
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค ์ประดิษฐง์านดา้น
ศิลปะเพื่อใชจิ้นตนาการให้เกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานดา้นส่ิงก่อสร้าง รูปแบบ และ
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รูปทรงต่าง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมือ ความคิด     
ความเช่ือท่ีถ่ายทอดไวเ้ป็นมรดกแก่สังคม 4) ดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถ
ในการจดัระบบเพื่อการเรียนรู้ มีกระบวนการให้ความรู้ ถ่ายทอดแนวคิด ความเช่ือ ระเบียบ        
แบบแผน การจดัการเรียนการสอน การใหก้ารศึกษาทั้งท่ีมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ การส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศและแหล่งท่ีจะเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของคนในสังคม                  
5) ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจดัการป้องกนั ดูแล รักษาสุขภาพ 
อนามยัของคนในสังคม มีการเรียนรู้ และถ่ายทอดเพื่อบาํบดัและขจดัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนบุคคลและสังคมส่วนรวม โดยใชค้วามสามารถในการพึ่งพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยูใ่นสังคมให้เกิดประโยชน์ 6) ดา้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
ความสามารถในการจดัการส่ืออนุรักษ ์พฒันา สงวนรักษา และนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่สงัคมศึกษาและส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน 7) ดา้นความเป็นอยูแ่ละการดาํรงชีวิต หมายถึง ความสามารถใน     
การจดัระบบการใชชี้วิตประจาํวนั การเล้ียงดูเด็ก การพกัผอ่นหยอ่นใจ การละเล่น การแสดง การ
แต่งกายการสังสรรค ์ คติความเช่ือ พิธีกรรมเก่ียวกบัการมีชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งเป็นสุข รวมทั้ง      
ขอ้หา้มขอ้ละเวน้ต่างๆ ในการดาํรงชีวิต 8) ดา้นการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถ
ในการจดัสรร จดัระบบการดูแลระเบียบและองคก์ารท่ีสาํคญัตามโครงสร้างของสังคม เพื่อใหเ้กิด
ความสงบเรียบร้อย มีความเป็นธรรม เป็นสุข มีการแบ่งสรรประโยชน์และทรัพยากรในสังคม
ร่วมกนั มีแนวคิดและวิธีการรักษา ป้องกนัอนัตรายเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางสังคม 9) ดา้นการ
ผลิตและบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจดัหาและใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทาํมาหากิน         
การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พื่ออาํนวยประโยชน์ใน
การผลิตส่ิงของ สาํหรับอุปโภคบริโภคของคนในสงัคม  

แมว้่าลกัษณะของภูมิปัญญาดงักล่าวขา้งตน้จะมีความแตกต่างกนัเร่ืองของคุณลกัษณะแต่
พบว่าภูมิปัญญามีคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 1) เป็นองคร์วม (Holistic) คือมี
การบูรณาการกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ บุคคล สงัคมและธรรมชาติ 2) ใหค้วามสาํคญั
กบัดุลยภาพและเอกภาพ และเอกภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) มีความเช่ือมโยงกบั
ระบบต่าง ๆ ของสังคมทั้งระบบ 4) มีความหลากหลาย (Diversity) 5) มีพลวตั (Dynamic) คือ มีการ
เปล่ียนแปลงและมีความยดืหยุน่ตามสภาพสังคมวฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลา และ 6) มีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคมและปฏิสัมพนัธ์ทาง
สงัคม (พชัรินทร์ สิรสุนทร, 2550) 

สรุปไดว้่า ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นลกัษณะท่ีแยกแยะภูมิปัญญาในแต่ละอยา่งท่ี
ไดศึ้กษาปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความชาํนาญในดา้นใดดา้นหน่ึง ท่ีสามารถ
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ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัผูอ่ื้นได ้ตลอดจนคิดวิเคราะห์ผสมผสานกบัเทคโนโลยใีหม่
ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติแวดลอ้มเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นชุมชน  

5.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองของการสืบทอดประสบการณ์ จากอดีตถึงปัจจุบนัท่ีเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและไม่ขาดสาย เป็นธรรมชาติของชาวบา้นท่ีเช่ือมโยงประวติัศาสตร์สืบต่อกนัมามิไดข้าด 
เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ภายในโดยชาวบา้นเอง ภูมิปัญญาจึงนับเป็นความคิดทางสังคม 
(Social Thought) ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม คือปรัชญาแนวทางในการ 
ดาํเนินชีวิต และในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะดา้น เช่น การทาํมาหากินศิลปะ ดนตรี 
หตัถกรรม และส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงในสังคมใดท่ีมีการดาํรงอยูม่ายาวนานยอ่มจะตอ้งมีภูมิปัญญาดว้ยกนั 
ทุกสังคม ระบบดงักล่าวจะประกอบดว้ยลกัษณะและระบบ ความรู้ การสั่งสมและการเขา้ถึงความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้และระบบความรู้ รวมทั้งการ สร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาความรู้ 
นอกจากน้ีชาวบา้นทุกหมู่เหล่าไดใ้ชส้ติปัญญาของตนสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อการดาํรง
ชีพมาโดยตลอดและยอ่มถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยอาศยัศรัทธาทาง
ศาสนาความเช่ือถือผีสางต่าง ๆ ความทั้งความเช่ือบรรพบุรุษเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้สืบ
ต่อกนัมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบนั (สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ, 2532)  

สาํหรับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นไดมี้นกัวิชาการเสนอวิธีการการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินน่าสนใจ ตวัอยา่งเช่น จารุวรรณ ธรรมวตัร (2538) ไดแ้บ่งวิธีการถ่ายทอด ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินตามช่วงวยัออกเป็น 2 วิธี คือ 1) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก โดยใชกิ้จกรรมการ
ถ่ายทอดแบบง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้นและดึงดูดใจ เช่น การเล่านิทาน การละเล่น การทายปริศนา เป็นตน้ 
ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา และมุ่งเนน้ดา้นจริยธรรมเป็นสาํคญั 
และ 2) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผูใ้หญ่ ซ่ึงมีวิธีการถ่ายทอดหลายรูปแบบ เช่น วิธีการบอกเล่า 
การสงัเกตดว้ยตนเองผา่นพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

ดวงฤทยั อรรคแสง (2552) อธิบายว่า การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ การ
บอกวิชาความรู้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจและนาํไปปฏิบติัได ้ ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมกัจะถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอตัโนมติั ไม่ไดเ้รียนวิชาการสอนมาจากสถาบนัใด ๆ และจะ
ใชส้ามญัสาํนึกแบบสงัคมประกิต คือการเรียนการสอนท่ีเกิดจาการเลียนแบบและการจดจาํสืบทอด
กนัมาในครอบครัวและวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 1) ใชว้ิธีสาธิตคือ ทาํใหดู้เป็นตวัอยา่ง อธิบาย
ทุกขั้นตอนใหผู้เ้ขียนเขา้ใจและผูเ้รียนปฏิบติัตาม และ 2) ใชว้ิธีการปฏิบติัจริง คือฟังคาํบรรยาย 
อธิบาย การสาธิตแลว้นาํไปปฏิบติัจริง และปฏิบติัซํ้ าๆ กนัจนเกิดเป็นความชาํนาญ เพราะผลงานท่ี
จะใชด้าํรงชีวิตไดต้อ้งเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถนาํเอาไปใชป้ระโยชน์ได ้ ไม่ใช่ผลงานท่ี
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กล่าวอา้งไวใ้นตาํราเท่านั้น ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมายท่ี
รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูรู้้ในทอ้งถ่ินส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด 
เน่ืองจากความรู้บางอยา่งผูรู้้ทั้งหลายมกัหวงแหนและจะไม่แพร่งพรายใหค้นอ่ืน ๆ รู้วิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะแบ่งลกัษณะการถ่ายทอดออกเป็น 2 แบบหลกั ๆ คือ แบบไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เช่น การสาธิตใหดู้เป็นตวัอยา่ง การจดจาํสืบทอดกนัมาและแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในอดีต
ส่วนใหญ่ใชจ้ารึกในใบลานหรือสมุดข่อย หรือจากภาพวาดท่ีมีการบนัทึกไว ้เพื่อผูท่ี้สนใจศึกษาเล่า
เรียนสืบต่อกนัมาไดว้ิธีหน่ึง 

5.4 การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นกระบวนการปรับตวั การเรียนรู้และเป็นเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้

ท่ีมีการกระทาํอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ท่ีข้ึนอยู่กบัการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีมี
กระบวนต่อเน่ือง มีการปรับตวั จึงเรียกว่าเป็น Situated Knowledge ท่ีสาํคญัคือ กระบวนการจดัการ
ท่ีมีลกัษณะท่ีซอ้นทบักนัอยู่หลายมิติซ่ึงความรู้ในปัจจุบนัมกัจะให้ความสาํคญัท่ีเนน้ความรู้ในมิติ
เดียว อานนัท ์กาญจนพนัธ์ (2544) ไดมี้การใหค้วามหมายการจดัการภูมิปัญญาเชิงเด่ียวและเชิงซอ้น 
โดยการจดัการเชิงเด่ียวตวัอยา่งเช่น แนวทางการพฒันาเชิงเด่ียวท่ีเนน้การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
โดยตอ้งการให้ประเทศเป็นสังคมนิกส์และสร้างสังคมท่ีเป็นโลกอุตสาหกรรมแบบใหม่ข้ึนใน
สังคมไทย จึงทาํใหก้ารส่งเสริมการเกษตร มกัเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีเนน้เพื่อประโยชน์ในทาง
การคา้ เช่น การทาํสวนยางพารา การปลูกมนัสาํปะหลงั หรือพืชผลอ่ืน ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน เป็นตน้ 
ซ่ึงในพืชผลเหล่าน้ีแทท่ี้จริงกส็ามารถอยูร่่วมกนัได ้หรือการเกบ็เก่ียวพนัธ์ุพืชกจ็ะมีลกัษณะท่ีมีพนัธ์ุ
พืชอยา่งหลากหลาย ส่วนในการจดัการก็สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการผสมผสานกบั
การผลิตแบบใหม่ได ้ถือเป็นการจดัการเชิงซอ้น นัน่คือ การดึงความรู้จากท่ีอ่ืน ๆ เขา้มาผสมผสาน
การปรับตวัให้เขา้กบัประเพณีเดิม เพื่อให้เกิดความหมายใหม่อย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ทาํใหค้วามรู้ทอ้งถ่ินนั้นเป็นความรู้ท่ีตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ การผสมผสาน และการ
ปรับตวัตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง ซ่ึงในความหมายของการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีถือวา่เป็นความรู้ท่ีซอ้นทบักนัหลายมิติ 

ดงันั้นภูมิปัญญากับการพฒันาจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการจดัการท่ีมี
ลกัษณะเชิงซอ้น อนัเป็นการปฏิเสธแนวทางการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา ซ่ึงมีการใชฐ้านความรู้
ประเภทเดียวโดยเรียกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพียงประการเดียวเท่านั้น ถึงแมว้่าโดยขอ้เทจ็จริง
แลว้ ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ท่ีมีความสาํคญัก็ตาม ในขณะเดียวกนัโลกปัจจุบนัก็
มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีมนุษยต่์างวฒันธรรม ซ่ึงลว้นแลว้แต่ไดส้ร้างภูมิปัญญาของตนเอง
ข้ึนมา ทาํใหม้นุษยแ์ต่ละทอ้งถ่ินสามารถเดินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมีความภาคภูมิ ดงันั้นแนวโนม้การ
พฒันาในวนัขา้งหนา้ จึงตอ้งให้ความสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย และตอ้ง
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เขา้ใจวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีความสาํคญั สามารถช่วยใหก้ารพฒันากา้วไปบนพื้นฐานของการ
เคารพสิทธิของคนกลุ่มต่าง ๆ ไดดี้มากข้ึนกวา่ในอดีต  

(อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2544) ดงัท่ีเสรี พงศพ์ิศ และวิชิต นนัทสุวรรณ (2545) กล่าวว่า การ
สืบคน้หาภูมิปัญญาชาวบา้น คน้หาผูรู้้ ปราชญน์ั้นเป็นส่วนหน่ึง เพื่อประมวลความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํ ใหอ้งคก์ารทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ ใหส้ามารถฟ้ืนความสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติรอบตวั ดิน นํ้า ป่า เขา เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการทรัพยากรของตนเองอยา่งมีหลกัคิด 
หลกัท่ีตั้งอยูบ่นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอีกส่วนหน่ึงเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
องคก์ารชุมชนต่าง ๆ ใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดประสบการณ์ และความรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ 
เพื่อให้ค่อย ๆ สานกนัเป็นเครือข่ายและร่วมมือกนัพฒันาระบบท่ีจะทาํให้เกิดความช่วยเหลือ    
เก้ือกลูกนั 

5.5  ประเพณท้ีองถ่ิน 
5.5.1 ความหมายของประเพณท้ีองถ่ิน 
ประเพณีทอ้งถ่ิน หมายถึง แบบอย่างวิถีชีวิตชาวบา้นซ่ึงประกอบด้วย                

วตัถุ อุปกรณ์ วิธีการแบบอยา่งการกระทาํและความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีชาวบา้นยดึถือและร่วม
ใชสื้บต่อกนัมาเป็นประเพณีท่ีมีมาก่อนปัจจุบนั และเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของ
ชุมชนชาวบา้น (ศูนยพ์ฒันาวิชาสงัคมศึกษาในจงัหวดัชลบุรี, 2548) 

5.5.2 ความสําคญัของประเพณท้ีองถ่ินในจังหวดัชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานไดส้ั่งสมประเพณีอนังดงามและ 

ศิลปวฒันธรรมอันเก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดั ประเพณีท้องถ่ิน 
เปรียบเสมือนกระจกเงาสะทอ้นของสังคม ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นอยู่ นิสัยใจคอ และ
วฒันธรรมของสงัคมในแต่ละสมยั นอกจากน้ียงัทาํใหท้ราบถึงวิวฒันาการของสังคมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัประเพณีทอ้งถ่ินจงัหวดัชลบุรี เป็นประเพณียอ่ยท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง เน่ืองจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นทะเลและท่ีราบ เป็นแหล่งท่ีมีโบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมท่ีแตกต่างจากไปจากท่ีอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้่าจงัหวดัชลบุรี เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญ
มาตั้งแต่สมยัโบราณและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดาํเนินชีวิตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ซ่ึงประเพณีดงักล่าวจะมีคุณค่าต่อบุคคล การประกอบอาชีพ และสังคม กล่าวคือคุณค่าต่อบุคคล 
ประเพณีช่วยทาํใหจิ้ตใจของคนท่ียึดเหน่ียวเกิดความสุข มีความเช่ือมัน่มีความมุ่งหวงั คลายจาก
ความวิตกกงัวล สภาพจิตใจท่ีมีความมัน่คงส่งผลให้สภาพร่างกายเขม้แขง็พร้อมท่ีจะแกปั้ญหาได ้
คุณค่าต่อการประกอบอาชีพ เน่ืองจากการประกอบอาชีพเป็นวิถีท่ีสําคญัยิ่งของมนุษยท์าํให้เกิด
ปัจจยัส่ี คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรคและเคร่ืองนุ่งห่ม ดงันั้นประเพณีจึงเขา้มามีบทบาทต่อ
การประกอบอาชีพเป็นอยา่งมาก เช่น ประเพณีทาํขวญัขา้วหรือรับขวญัแม่โพสพทาํขวญัววั ทาํขวญั
ควาย เชิญแม่ยา่นางเรือ ไหวแ้ม่ยา่นางเกวียน ฯลฯ ประเพณีเหล่าน้ีทาํใหผู้ป้ระกอบอาชีพเกิดขวญั
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และกาํลงัใจ มีความมุ่งหวงัท่ีจะประกอบอาชีพให้ไดผ้ลดีท่ีสุดคุณค่าต่อสังคม ประเพณีเป็น
กิจกรรมหน่ึงของคนในสงัคมท่ีปฏิบติัร่วมกนั ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ นอกจากน้ีประเพณียงัเปิดโอกาสให้คนไดม้าพบปะสังสรรคท์าํกิจกรรมร่วมกนั และร่วมกนั
แกปั้ญหาของส่วนรวม สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัรวมทั้งหล่อหลอมสังคมให้ดาํรงอยูไ่ด้
อยา่งมีความสุขจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีกลุ่มชุมชนหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวไทย ชาวไทย
มุสลิมชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวลาวเวียง ชาวคริสต ์ เป็นตน้ จึงก่อใหเ้กิดขนบธรรมเนียมประเพณี
เก่ียวกบัชีวิต เก่ียวกบัความเช่ือ เก่ียวกบัศาสนา เก่ียวกบัการละเล่นและการบนัเทิงท่ีหลากหลายแต่
ปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานกลมกลืนขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของกลุ่มชนเหล่านั้น
เป็นหน่ึงเดียวกนั ตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาชา้นานโดยไม่รู้สึกแบ่งแยกเช้ือสายเดิมแต่อยา่งใด 
(กรมวิชาการ, 2548 ข, หนา้ 43-45) 

5.6 การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการศึกษา 
การเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามสภาพความ

ตอ้งการของชุมชน เป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษา และควรมีหลกั หรือแนวทางในการ
ดาํเนินการในการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาชุมชนให้ย ัง่ยืน และประยกุตเ์ขา้กบั
สงัคมในปัจจุบนั ดงัท่ี  

พรชยั ภาพนัธ์ (2545) ไดพู้ดถึงการศึกษา และภูมิปัญญาไทยในวิถีชุมชนว่า                    
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย ไดก่้อใหเ้กิดการปรับตวัใหม่ในหมู่บา้น โดยเฉพาะสังคมชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระบวนการปรับตวัในวิถีชีวิตของชาวบา้น และชุมชน เป็นกระบวนการปรับ
ใชว้ฒันธรรมเพ่ือการพฒันา ภูมิปัญญาชาวบา้น และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดเ้คล่ือนไหววิเคราะห์
ปัญหาของตน พร้อมหาทางออกโดยพ่ึงตนเองเป็นแบบใหชุ้มชนอ่ืนเอาอยา่ง ทั้งพฒันากลไกทาง
สังคมวฒันธรรม ผูค้น ชุมชน แสวงหาการใชชี้วิตอยา่งคุม้ค่า และมีความหมายท่ามกลางความ
ซบัซอ้นของสงัคมปัจจุบนั มีกระบวนการสร้างสรรคส์ถาบนัของชุมชน 

2) กระบวนการปรับบทบาทของทางการศึกษาของชุมชน ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ คน ความรู้ และ
ทรัพยากร โดยชุมชนสนบัสนุนพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหชุ้มชนเขม้แขง็และยัง่ยนื คือ การสร้าง 
พฒันาองคก์รชาวบา้น หรือองคก์รชุมชน การสนบัสนุนพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างและ
พฒันาสถาบนัการเรียนรู้ของชุมชน 

ขณะท่ี พรชยั ภาพนัธ์ (2548) ยงัไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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1) ให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรียนการสอน มีการมอบหมายงาน/
กิจกรรมให้นักเรียนไปทาํท่ีบา้น ครูและชาวบา้นเป็นผูติ้ดตาม และประเมินผลให้ชุมชนเป็น
ศูนยก์ลางในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยนาํนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้      
ในชุมชน 

2) โรงเรียนและชุมชนประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และ
ชุมชน  

สาํหรับช่อ สันธนพิพฒัน์ (2546) ไดก้ล่าวถึงการนาํภูมิปัญญาไทยกลบัสู่สถานศึกษาว่า 
สามารถจดัไดโ้ดยส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดภูมิปัญญา ในสถานศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการเปิดกวา้งให้
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
มีส่วนร่วมในการนาํภูมิปัญญาไทยถ่ายทอดให้กบัผูเ้รียน ทั้งในดา้นหลกัสูตร การให้คาํปรึกษา      
ในแนวทางจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ความสําคญัของภูมิ
ปัญญามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหมี้ความเจริญบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

และ ชวน เพชรแกว้ (2547) ไดก้ล่าวถึง การยกระดบั และการปรับใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
สถานการณ์ปัจจุบนัว่า ทาํอยา่งไรจึงจะทาํใหภู้มิปัญญาชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นเร่ืองท่ี
ประชาชนในทอ้งถ่ินใหค้วามสนใจ ตั้งแต่ระดบัขา้ราชการชั้นสูงถึงระดบัชาวบา้น เพื่อใหส้ังคมทุก
ระดบัเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินกบัการศึกษา จนนาํไปสู่การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินรวมทั้งเผยแพร่ส่ิงดี ๆ งาม ๆ ท่ี
บรรพบุรุษสั่งสมกนัมาทั้งความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ 
นอกจากนั้นแลว้ควรนาํเอาบทบาทครอบครัว สถาบนัทางศาสนา (วดั) ใหก้ลบัมามีบทบาทจริง ๆ มิ
ปล่อยใหค้รอบครัว และศาสนาเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีมีอยูห่รือเคยมีอยูเ่ท่านั้น 

ทางดา้น ชชัวาล ทองดีเลิศ (2548, คาํนาํ) ไดก้ล่าววา่การเปิดการสอนภูมิปัญญาใหลู้กหลาน 
เด็กและเยาวชนท่ีบา้น วดั หรือสถานท่ีต่าง ๆ นบัเป็นการขยายตวัการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
สาํคญัในลกัษณะหอ้งเรียนภูมิปัญญา เรียนรู้ถ่ายทอดแบบธรรมชาติเนน้การปฏิบติัจริง มีความรัก
ความผกูพนัคุณธรรมในการดาํเนินชีวิต อนัสอดคลอ้งกบัจารีตเดิม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ จากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถ
สรุปไดว้่าภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถ่ินนั้นมีความสําคญัต่อการดาํรงชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ียงัคงมีการดาํรงอยู่นั้นอาศยัการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
คนอีกรุ่นหน่ึงดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าต่อกนัมา          
การสังเกต การฝึกปฏิบติั การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ ส่งผลใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินอนั
ทรงค่านั้นไม่สูญหายไปกบับุคคลและกาลเวลา 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยมุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับภูมิปัญญาในสาขา
ประเพณี-วฒันธรรม และสาขาหตัถกรรมและอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการบริโภค
เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวิตในสังคม
อย่างสมดุลและพึ่ งพาตนเองได้ ทั้ งน้ี เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาดังกล่าวมีละลายหายไปกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาทั้งในรูปแบบท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการท่ีจะทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจนภายใตก้ารจดัการท่ีเป็นระบบ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการจดัการความรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นดาํรงไวเ้ป็นมรดกท่ีมีคุณค่าแก่ลูกหลาน
ในอนาคต 

 

ตอนที่ 6 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรี 

การศึกษาถือเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเป็นองคก์รในชุมชนท่ีรับผิดชอบดา้นการศึกษาจากท่ีไดมี้การถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีภารกิจหนา้ท่ีในดา้นการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ิน ดงันั้นทิศทางดา้นการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจดา้นการศึกษาจะตอ้งมีการปรับตวั ตลอดจนพฒันา
ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและระบบการจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษาในอนาคต และเตรียมความพร้อมในดา้นการศึกษาในทอ้งถ่ิน จดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนใน
ส่ิงท่ีเขา้กบับริบทของทอ้งถ่ินนั้น ๆ รวมทั้งการใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของทอ้งถ่ิน การศึกษาจะมีคุณภาพไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรท่ี
จะร่วมกนัคิดร่วมกนัหาแนวทางการพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืนต่อไป (สาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551) 

6.1 หลกัการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 ไดก้าํหนดหลกัการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการ
กระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี
หมวด 5 ส่วนท่ี 2 การบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 41 
กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตาม
ความพร้อมความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน อีกทั้งมาตรา 42 ใหก้ระทรวงกาํหนด
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
มีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณ
อุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี มาตรา 58 (1) และ (2) บญัญติั
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสิ์นเพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
จาํเป็น (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

สาํหรับพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16-18 ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ อนัไดแ้ก่ 
เทศบาล เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) มีอาํนาจ
หนา้ท่ีในการจดัการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นระบบบริการสาธารณะประเภทหน่ึงและ มาตรา 30(1) 
บญัญติัใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
มีความครอบคลุมถึงการถ่ายโอนภารกิจการศึกษานอกจากน้ีกรอบทิศทางการพฒันาการศึกษา 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ไดก้าํหนดนโยบายใหก้ระจายอาํนาจการจดัการศึกษา
ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)ให้มีความคล่องตวั 
และมีอิสระในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน และไดก้าํหนด
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีมาตรการ ส่งเสริม
ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัและสนบัสนุนในการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม มีทกัษะ และศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริม
สวสัดิการและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมทั้งดา้นวิชาการ 
งบประมาณ และบุคลากรใหก้บัทอ้งถ่ิน 

จากบทบญัญติัดงักล่าว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างและ
แนวโยบายการดาํเนินการจดัการศึกษา รวมทั้งจดัระบบบริหารการจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและกฎหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ มีการจดัทาํแผนการศึกษา
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินงานการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา
ชาติ (พ.ศ.2545-2559) และเป็นไปตามกรอบทิศทางการพฒันาการศึกษา ในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพ และสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ในปัจจุบนัพบว่ามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 7,853 แห่ง ประกอบดว้ย องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 76 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 5,509 แห่ง เทศบาล 2,266 
แห่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และเมืองพทัยา 1 แห่ง โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 333 แห่ง 
หรือประมาณร้อยละ 3.7 ท่ีจดัการศึกษาในระบบ (ท่ีมีโรงเรียนในสังกดั) ส่วนใหญ่เปิดสอนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานรวมทั้งส้ิน 1,481 แห่ง (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน, 2555)  

สําหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นการดาํเนินงานตาม
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการจดัการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) 
การกาํหนดบทบาทการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐ (2) การดาํเนินงานด้านยุทธศาสตร์/นโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การกําหนดบทบาทการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ 

การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัเบ้ืองตน้ประการหน่ึงในการพฒันาประเทศ จึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการให้คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินไดม้ากท่ีสุด จากความสําคญัดงักล่าวจึงไดก้าํหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองคก์รท่ีดูแลประชาชนในชุมชนอยา่งใกลชิ้ดสามารถจดัการศึกษาได ้
โดยรัฐไดก้าํหนดบทบาทการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นกฎหมายหลาย
ฉบบัและแนวนโยบายของรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดบทบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ มาตรา 80 (4) 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์รทาง
ศาสนา และ เอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 289 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อาํนาจหนา้ท่ีบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของ
รัฐ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติรวมทั้งการบาํรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินดว้ย 

1.1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฯ ไดก้าํหนดบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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มาตรา 9 (2) การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหมี้การกระจายอาํนาจ
ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

มาตรา 41 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุก
ระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน  

มาตรา 42 ให้กระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ประเมินความพร้อมในการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีในการประสานและส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให ้สามารถจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษารวมทั้งการ
เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งน้ี 
กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน ความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 ไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีจดัการศึกษา
อยูแ่ลว้ให้มีสิทธิจดัการศึกษาไดต่้อไป โดยไม่ตอ้งประเมินอีก แต่ถา้เป็นการรับโอนสถานศึกษา
หรือเปล่ียนแปลงประเภทการจดัการศึกษาตอ้งดาํเนินการตามกฎกระทรวง 

1.2) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กาํหนดใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน โดยถือว่าการจดัการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริการสาธารณะ 

1.3) กรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 –2559) สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดด้าํเนินการจดัทาํ
กรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ไดก้าํหนดนโยบายท่ีมุ่งเนน้การกระจาย
อาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความคล่องตวั และมีอิสระในการจดั
การศึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายยืดหยุน่ รวมทั้งส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ เพื่อใหค้นไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพมี
ความสมบูรณ์ทั้งดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม
การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีมาตรการในการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 1) ส่งเสริมศกัยภาพขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดั และสนบัสนุนการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน พฒันาครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินให้มีความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพในการ
จดัการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมสวสัดิการ และความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 2) สร้างความ
ตระหนกัและเตรียมความพร้อม ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ และบุคลากรใหก้บัทอ้งถ่ิน ชุมชน 
สถานศึกษาและองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัและสนบัสนุนการจดัการศึกษา พร้อมกนัน้ี
ไดก้าํหนดบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นกรอบในการดาํเนินงานจดัการศึกษา 
โดย 1) จดัทาํแผนกลยทุธ์/แผนพฒันาการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบ
ทิศทางการพฒันาการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) นโยบายและแผนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคก์ร
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นบุคลากร วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ ์ 3) 
ร่วมกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน คน้หาและให้
ความช่วยเหลือเดก็และเยาวชนดอ้ยโอกาส พิการ ใหไ้ดรั้บบริการการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม
กนั 

1.4) แผนพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในฐานะท่ีเป็น หน่วยงานท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพดา้นบริการสาธารณะ ไดมี้การดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และแนวนโยบายท่ี
กาํหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2557) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยยดึแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นกรอบใน
การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาทอ้งถ่ินระยะ 3 ปี ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และ
ไดมี้การกาํหนดวิสยัทศัน์การจดัการศึกษาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
(สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2555) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
วสัิยทศัน์  

การจดัการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐานโดยการยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตพ้ื้นฐานความเป็นไทย มุ่งสู่ความเป็นสากล 
พนัธกจิ 

1. พฒันาระบบการบริหารการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  จดัหาและพฒันาส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน แหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4.  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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6.  อนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.  ส่งเสริมและพฒันาการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็ เยาวชน และประชาชน 
8.  พฒันาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการบริหารการจดัการศึกษาท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของเดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท่ีเป็นไปตาม
หลกัการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของชาติ 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท่ีเป็นระบบคุณธรรม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
5. สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ครูมีความสามารถในการจดัทาํส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
7. สถานศึกษามีส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีทนัสมยั 
8. สถานศึกษามีเครือข่ายในการใชส่ื้อ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ระหวา่งโรงเรียน 
9. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
10. ครูมีความสามารถในการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 
11. สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีหลากหลายโปรแกรมตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
12. สถานศึกษามีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นอตัลกัษณ์ เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและการ

ดาํรงชีวิตในทอ้งถ่ิน 
13. สถานศึกษามีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
14. สถานศึกษามีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
15. สถานศึกษามีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
16. สถานศึกษามีเครือข่ายในการจดัการศึกษาทั้งระดับสถานศึกษา ระดบัจงัหวดั และ

ระดบัชาติ 
17. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(เก่ง ดี มีความสุข) 
18. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
19. โรงเรียนถ่ายโอนมีคุณภาพไดม้าตรฐานไม่นอ้ยกวา่เดิม 
20. โรงเรียนเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดสนัติสุข 
21. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
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22. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

23. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดักิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

24. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
25. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนดาํเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
26. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการบริหารจดัการพิเศษท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
27. สาํนกั/กอง/ส่วนการศึกษา/สถานศึกษามีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(2) การดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์/นโยบายส่งเสริม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
แนวทางการพฒันา 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาท้องถ่ิน (ระดับชาติ) เพื่อทาํหน้าท่ีในการ
กาํหนดนโยบายและทิศทางการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินในภาพรวมให้สอดคลอ้งกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

1.2 จดัให้มีคณะกรรมการการศึกษาทอ้งถ่ิน (ระดบัจงัหวดั)  เพื่อทาํหน้าท่ีในการ
ประสานและพฒันาการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั 

1.3 จดัใหมี้คณะกรรมการการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ระดบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) เพื่อทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้ งด้านการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา และการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา 

1.4 จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่ีเหมาะสมกบับริบททางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาของชาติ 

2.2 สร้างกลไกให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล 
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2.3 พฒันาครูให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.4 พฒันาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อพฒันารายบุคคล 
2.5 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.6 พฒันากฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
2.7 พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.8 ส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการเพื่อยกระดบัคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.9 พัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาให้ มี

ประสิทธิภาพ 
2.10 ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาให้มี

ความชดัเจนและสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคล่องตวั 
2.11 จดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.12 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

แนวทางการพฒันา 
3.1 พฒันาใหค้รูมีความสามารถในการจดัทาํส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
3.2 จดัหาส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีทนัสมยั 
3.3 สร้างเครือข่ายในการใชส่ื้อ อุปกรณ์ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ระหวา่งโรงเรียน 
4. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ิน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางการพฒันา 

4.1 จดัหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและในทอ้งถ่ิน 
4.2 ส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 

5.1 ใหค้วามรู้ในเร่ืองการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรแก่ครู 
5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรท่ีมีหลากหลายโปรแกรมตาม

ความตอ้งการของผูเ้รียน 
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 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาํหลักสูตรท้องถ่ินท่ีเป็นอัตลักษณ์ 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและการดาํรงชีวิตในทอ้งถ่ิน 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการจัดการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
6.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ  

มุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
6.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามความต้องการและ          

ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอจัฉริยภาพของผูเ้รียน 
6.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สาํหรับเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั) 

6.4 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษานาํส่วนราชการ ประชาชนและผูป้กครองมาเป็นภาคี

เครือข่ายในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัสถานศึกษา 
6.6 พฒันาเครือข่ายสถานศึกษาในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.7 จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 6.8 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทางการพฒันา 
7.1 ส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
7.2 ใหค้วามรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการดาํรงชีวิตสามารถมีงานทาํและ

นาํความรู้ไปใชใ้นการพฒันาสงัคม 
 7.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินมีทกัษะทั้ งด้านภาษาและ
อาชีพ เพื่อรองรับตลาดเสรีแรงงานอาเซียนในปี 2558 
 7.4 ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินมีความรับผิดชอบ เขา้ใจ และ
ยอมรับในวฒันธรรมและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั สามารถแกปั้ญหาโดยสนัติวิธี 

7.5 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และ
จิตสาํนึกในความเป็นไทย ปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
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 8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 แนวทางการพฒันา 

 8.1 สร้างความเข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กแก่ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

8.2 พฒันาคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ความเขม้แขง็ 
8.3 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
8.4 พฒันาบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหมี้ศกัยภาพในการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้สาํหรับเดก็เลก็ 
8.5 สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
8.6 พฒันาสาระการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเดก็เลก็ 
8.7 พฒันาระบบการวดัผลประเมินผล 
8.8 ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใหมี้ความเขม้แขง็ 
8.9 สนบัสนุนใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็มีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม

แก่การพฒันาเดก็เลก็ 
8.10 มีมาตรการในการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 8.11 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นระบบคุณธรรม 

 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
บริหารจัดการภาคกจิถ่ายโอนด้านการศึกษา 

แนวทางการพฒันา 
 9.1 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระจายอาํนาจการบริหารงานทัว่ไป 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการใหแ้ก่โรงเรียนถ่ายโอน 
 9.2 ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน

ถ่ายโอน 
 9.3 สร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหวา่งโรงเรียน 

 10.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 แนวทางการพฒันา 

 10.1 เสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินและอตัลกัษณ์ไทย เพื่อสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นปึกแผน่ 

10.2 พฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อสงัคมสนัติสุข 
 10.3 พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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11. ยุทธศาสตร์การพฒันาการอาชีวศึกษา 
 แนวทางการพฒันา 

 11.1 ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและเทียบโอนการเรียนรู้อาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 

11.2 พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
11.3 ส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ทดลองหาแนวทางการจดัอาชีวศึกษา 
11.4 ยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

 11.5 ส่งเสริมการพฒันาภาพลักษณ์ผูเ้รียนอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 12. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 แนวทางการพฒันา 
 12.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดักิจกรรมอนุรักษแ์ละสืบ

สานศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
12.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ค่านิยมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
13. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพฒันาการกฬีา นันทนาการ กจิกรรมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน 
แนวทางการพฒันา 

 13.1 ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดักิจกรรกีฬา นนัทนาการ ตลอดจน 
กิจกรรมเดก็ เยาวชนและประชาชน เพื่อใหมี้สุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ห่างไกล
ยาเสพติด มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีจิตสาธารณะ 

13.2 ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดักิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 
เล่นกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชนเพ่ือความเป็นเลิศนาํไปสู่อาชีพ 

14. ยุทธศาสตร์การพฒันาการนิเทศการศึกษา 
 แนวทางการพฒันา 

14.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการนิเทศการศึกษา 
14.2 พฒันาระบบการนิเทศการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 แนวทางการพฒันา 
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15.1 ใหค้วามรู้ในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เดก็ เยาวชน และประชาชน 
 15.2 จดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
16. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจัดการการศึกษาพเิศษ 
 แนวทางการพฒันา 

 16.1 ให้ความรู้ในเร่ืองการศึกษาพิเศษแก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

16.2 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่างหน่วยงาน 
สถาบนัภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูป้กครอง 

 16.3 จดัสรรงบประมาณ เพื่อการบริหารจดัการ ส่ือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 17.  ยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงานการศึกษา 

 แนวทางการพฒันา 
 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานของสํานัก /กอง /ส่วนการศึกษา /
สถานศึกษา จะเห็นไดว้่าการกาํหนดบทบาทของการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินจากกฎหมายท่ีระบุใน
พระราชบญัญติัต่าง ๆ ลว้นเป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงานดา้นการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัได ้ฉะนั้นการท่ีโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรีจะมีการจดัทาํแนวการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัดว้ยการมีส่วนร่วมการ
สร้างความเขม้แขง็นาํความรู้จากภูมิปัญญาท่ีเป็นประโยชน์ในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ร่วมกนัดว้ย
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก็น่าจะยงัผลให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายร่วมกนัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

6.2 ลกัษณะและวธีิการการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากรายงานผลการวิจยัเร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันานโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ในปี 2550 พบว่า กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ไดด้าํเนินการพฒันาระบบการบริหารการศึกษาเพื่อรองรับการจดัการศึกษาให้
สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดด้าํเนินการพฒันา
ระบบการบริหารการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) โครงสร้างการบริหารการจดั
การศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.2) การจดัระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษา 3) การ
บริหารงานวิชาการ และ 4) การบริหารงบประมาณและการบริหารทัว่ไป และ5) การบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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6.2.1) โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคล ขา้ราชการ พนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน (ก.จ. ก.ท.และก.อบต.) ไดก้าํหนดโครงสร้างสาํนกั/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อใหเ้ป็น
หน่วยรับผดิชอบดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ละประเภท โดยกาํหนดใหต้อ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา สาํหรับจาํนวนบุคลากรดา้นการศึกษา องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะเป็นผูก้าํหนดตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีดาํเนินการในปัจจุบนัและท่ีจะ
ดาํเนินการในอนาคต รวมถึงกรณีรับโอนการจดัการศึกษาดว้ยโดยมีโครงสร้างการบริหารและ    
การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัภาพประกอบท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ก.ถ. หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
  ก.ก. หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
  ก.จ. หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  ก.ท. หมายถึง คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
  ก.อบต. หมายถึง คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล 
  อ.ก.ก คณะอนุกรรมขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
  ก.จ.จ. หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  ก.ท.จ. หมายถึง คณะกรรมการพนกังานเทศบาล(ระดบัจงัหวดั) 
ภาพประกอบที่ 14 โครงสร้างการบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ทีม่า : (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

กถ/ก.ก กระทรวงมหาด/ไทย 

ก.จ. /ก.ท.และก.
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สนง.คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ก.จ.จ/ก.ท.จ/ก.อบต. จงัหวดั สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

เทศบาล อบต. เมืองพทัยา อบจ. 

รร. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ รร.เมืองพทัยา 
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6.2.2) การจัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อการศึกษา การบริหารงานบุคคล/
บุคลากรทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารท่ีสอดคลอ้ง และปฏิบติัตาม
กฎหมายระเบียบ หลกัเกณฑ ์ และวิธีปฏิบติัต่างๆ ตามระเบียบของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 โดยดาํเนินการตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติัเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่ง 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) 2) คณะกรรมการกลางขา้ราชการ
หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 3) คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบั
จงัหวดั โดยคณะกรรมการ ก.ถ. มีอาํนาจหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดมาตรฐานกลางและแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้ง และการใหพ้น้จากตาํแหน่ง รวมถึงกาํหนดโครงสร้าง
อตัราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนกาํหนดแนวทางการพฒันาการบริหารงานบุคคล
ส่วนทอ้งถ่ินและกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั นอกจากน้ียงัมีอาํนาจในการแจง้ให้คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัดาํเนินการแกไ้ข
หลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานกลางสาํหรับการกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.2.3) การบริหารงานวิชาการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยึดแนวการบริหารงาน
วิชาการตามความมุ่งหมาย หลกัการและแนวการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นหลกัสูตรแกนกลางสาํหรับใชใ้นโรงเรียน ซ่ึงไดมี้การดาํเนินงาน
เพื่อส่งเสริมดา้นวิชาการในดา้นต่าง ๆ (สภาการศึกษา, 2551) ดงัน้ี 

(1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
1) อบรมทบทวนการจดัทาํและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทุกโรงเรียน 
2) พฒันาบุคลากรระดบัปฏิบติัการสอน ใหส้ามารถวิเคราะห์หลกัสูตรสู่

แผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในชั้นเรียนท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตรในปีการศึกษาแรกของทุกชั้นปี 
3) ให้เทศบาลและเมืองพทัยาจดัตั้งงบอุดหนุนสถานศึกษาเพื่อการจดัทาํ

และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
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(2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ 
1) ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยอบรม

ครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2) ส่ง เสริมการเ รียนรู้ของผู ้เ รียนกลุ่มด้อยโอกาสโดยส่งเสริมให้

สถานศึกษาของทอ้งถ่ินจดัการเรียนการสอนแก่เดก็พิการ 
3) สนบัสนุนการวิจยัในชั้นเรียน โดยนาํผลการวิจยัในชั้นเรียนมาเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน 
4) สนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมจดัการศึกษาและใหส้ถานศึกษาในสังกดั

ทุกแห่ง จดัให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีกรรมการจากชุมชนเป็นกรรมการร่วม และให้
สถานศึกษาของเทศบาลเป็นศูนยบ์ริการชุมชนของเทศบาล 

5) จดัใหมี้การวดัและประเมินผลการจดัการศึกษาโดยใหส้ถานศึกษาแต่ละ
แห่งเป็นผูก้าํหนดแนวทางการวดัผลการเรียนตามหลกัสูตรไดเ้อง และตอ้งมีการประเมินคุณภาพ
ภายในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบประเมินเดียวกนั เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผล 
และเพื่อใชว้างแผนพฒันาร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 

6.2.4) การบริหารงบประมาณและการบริหารทัว่ไป 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกดั เป็นเงินอุดหนุนสําหรับการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
การศึกษาภาคบงัคบัเด็กดอ้ยโอกาส การพฒันาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรียนกิจกรรม
นนัทนาการ การส่งเสริมเด็กและเยาวชน การกีฬา การแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนัแก่นักเรียนสังกดัสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานต่าง ๆ  

6.2.5) การบริหารสถานศึกษา 
สําหรับงานบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดจ้าํแนกงานบริหารสถานศึกษา
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทัว่ไปโดย
กาํหนดหนา้ท่ีของสถานศึกษาไวด้งัน้ี 

(1) งานดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 
1)  การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด และ

ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
2)  การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาจดัหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชจ้ดักิจกรรม ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
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การปฏิบติั ทาํได ้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน และจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนตลอดเวลา
และทุกสถานท่ี 

3)  การประเมินผูเ้ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้รียนความ
ประพฤติการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสเขา้
ศึกษาต่อและนาํผลการประเมินผูเ้รียนมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

4)  การจดัทาํสาระหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาในชุมชน และนาํภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดัการศึกษา 

5)  ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

6)  ใหส้ถานศึกษาพฒันาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
7)  ส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ

ผูเ้รียน 
8)  จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปี
เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

9)  สถานศึกษาตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปี 
10)  ให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 (2) งานงบประมาณสถานศึกษามีอาํนาจในการบริหารงบประมาณของตนเอง และ

มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
(3) งานบุคคล มีอาํนาจในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
(4) งานบริหารทัว่ไป มีอาํนาจในการบริหารงานทัว่ไป 
สําหรับการจดัระบบกาํหนดโครงสร้างการบริหารและการจดัการศึกษาองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการในการบริหารและการจดัการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ละระดบัส่วนกลางจนถึงระดบั
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการจดัระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ
บริหารท่ีสอดคลอ้งและปฏิบติัตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัต่างๆ เช่นเดียวกบัขา้ราชการ
ครูสังกดักระทรวงศึกษาธิการทุกประการ โดยการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะบริหารในรูปของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลรายส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) 2) คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน และ 3) คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั โดย
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คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดมาตรฐานกลางในการแต่งตั้ง การพน้จากตาํแหน่ง ของ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดโครงสร้างอตัราเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทน อีกดว้ย ซ่ึงยงัพบปัญหาในดา้นการขาดแคลนบุคคลากรทางดา้นการศึกษาท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ในการจดัการศึกษา การสรรหาบุคลากรขาดความยติุธรรมมี
การใชร้ะบบอุปถมัภ ์ เป็นตน้ ในดา้นการบริหารวิชาการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยึดแนว
ทางการบริหารวิชาการตามความมุ่งหมาย หลกัการและแนวการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดส่้งเสริมสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใหก้ารสนบัสนุนการอบรมพฒันาครู และการส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา ในส่วนของการบริหารงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดโดยแหล่งท่ีมาของ
งบประมาณเพ่ือการศึกษาไดจ้าก 1) เงินรายไดข้องเทศบาลและเมืองพทัยา 2) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จากการวิจยัพบว่า เทศบาลท่ีมีโรงเรียนในสังกดัมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา
มากกว่า ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัรายไดข้องเทศบาล ซ่ึงในการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการโดย
คณะผูบ้ริหารเทศบาลมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีการระดมและควบคุมการใชท้รัพยากรจากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณ ไดแ้ก่ การขอสนบัสนุนจากบริษทัเอกชนการจดักิจกรรมหารายไดเ้พื่อ
การศึกษา เป็นตน้ สาํหรับการบริหารทัว่ไป พบว่า เทศบาลส่วนใหญ่มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ ให้
จดัการศึกษาทุกระบบให้ประชาชนอยา่งทัว่ถึงอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยเทศบาลส่วน
ใหญ่มีการจัดแผนพฒันาการศึกษา โดยผูร่้วมวางแผนการศึกษาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน                 
คณะเทศมนตรี ครูและผูป้กครองในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ียงัไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน
จากกระทรวงมหาดไทยมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข องคก์รชุมชน เป็นตน้ 

6.3  สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาระดบัใด

ระดบัหน่ึงหรือทุกระดบั จดัการฝึกอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการ
ภายในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐนั้น ในปัจจุบนัสภาพการจดั
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเชิงปริมาน ปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) แบ่งการปกครองออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และการปกครองรูปแบบพิเศษ 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ซ่ึงในปี 2551 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 7,853 แห่ง ดงัตารางท่ี 5  
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ตารางที ่5  จาํนวน รูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.)  76 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบล  5,509 แห่ง 
กรุงเทพมหานคร  1 แห่ง 
เมืองพทัยา  1 แห่ง 
รวม 7,853 แห่ง 

ทีม่า : ส่วนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 
 

ในปัจจุบนัพบว่ามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 7,853 แห่ง ประกอบดว้ย องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 76 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 5,509 แห่ง เทศบาล 2,266 
แห่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และเมืองพทัยา 1 แห่ง โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 333 แห่ง 
หรือประมาณร้อยละ 3.7 ท่ีจดัการศึกษาในระบบ (ท่ีมีโรงเรียนในสังกดั) ส่วนใหญ่เปิดสอนใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งส้ิน 1,481 แห่ง (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน, 2555)  

(2) การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ ในปี 2555 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไดมี้การดาํเนินงานในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั ดงัน้ี 
3.1) การส่งเสริมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรการ
ศึกษาชาติ และไดมี้การพฒันาเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกดัใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา
และดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการศึกษา
ดงักล่าว ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินคุณภาพภายใน 
จาํนวน 24 มาตรฐาน ดงัน้ี 
ด้านปัจจัย 

มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
หมัน่พฒันาตนเองเขา้กบัชุมชนไดดี้ มีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ 

มาตรฐานท่ี 2 ครู มีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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มาตรฐานท่ี 3 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษามีจาํนวนผูเ้รียนและอายตุามเกณฑ ์
มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
ด้านกระบวนการ 

มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษามีการจดัองคก์รโครงสร้างระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร
อยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน

พฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รทางศาสนา และสถาบนั

ทางวิชาการเพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษา 
ด้านผลผลติ 

มาตรฐานท่ี 14 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานท่ี 15 ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานท่ี 16 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงานรักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานท่ี 17 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองคิดแบบองคร์วมทั้งระบบ และมีวิสยัทศัน์ 
มาตรฐานท่ี 18 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
มาตรฐานท่ี 19 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ 

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐานท่ี 20 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 21 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานท่ี 22 ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน สังคมและปฏิบติัตนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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มาตรฐานท่ี 23 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูเ้รียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 
และชุมชน 

มาตรฐานท่ี 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจและยอมรับโดยผูป้กครองและชุมชน 
ใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

6.4 การส่งเสริม/ความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีการดาํเนินการจดัการศึกษาร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม/
ความร่วมมือในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น 1) การดาํเนินงานและการ
จดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์ สวนสัตว ์
อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและ แหล่งการเรียนรู้
อยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 2) การใหค้วามรู้และการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งการฝึก
อาชีพ ระยะสั้นและระยะยาว ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม การจดัอบรมและ
จดักิจกรรมใหค้วามรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และการพฒันาชีวิตดา้นต่าง ๆ 
เช่น สุขอนามยั ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศิลปวฒันธรรมและกีฬา    
3) การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของรัฐในดา้นต่าง ๆ เช่น การสนบัสนุน
งบประมาณและทรัพยสิ์นโดยระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา อุดหนุนงบประมาณ บริจาคทรัพยสิ์น
และทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา ดา้นวิชาการ เช่น การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน การระดมทรัพยากรบุคคลหรือผูรู้้ในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน โดย
นาํประสบการณ์ความรอบรู้ ความชาํนาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งยงัมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา กรรมการอ่ืน ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ กาํหนดทิศทางการพฒันา
สถานศึกษาการวางแผน และติดตามประเมินผล 4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งได้
ร่วมมือกนัจดัการศึกษาทั้งระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง และระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น อบจ.เชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายไดจ้ดัทาํบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) ความร่วมมือดา้นวิชาการและการพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินร่วมกนั เทศบาล
นครลาํปางมีความร่วมมือกบัเทศบาลอ่ืน ๆ ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือในการจดัทาํแผนพฒันา
การศึกษาร่วมกนั และช่วยเหลือกนัในดา้นวิชาการเทศบาลนครราชสีมา อบจ.และสถาบนัการศึกษา
ในจงัหวดันครราชสีมาจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครราชสีมาโดย
เทศบาลจัดสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรมุ่งเน้นการพฒันาทักษะด้านกีฬา ส่วนสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจะรองรับนกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาเขา้ศึกษาต่อ สาํหรับ อบจ.      
จะสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งและเปิดกรอบอตัรากาํลงัดา้นกีฬาและนนัทนาการเพ่ือรองรับ
นกัศึกษาท่ีจบจากโปรแกรมการศึกษาสถาบนัท่ีร่วมเป็นภาคี 5) ความร่วมมือดา้นการศึกษารูปแบบ
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สหกิจระหว่างสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กบักรุงเทพมหานครซ่ึงมีการ
ลงนามความร่วมมือในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัดว้ย 

6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คณะอนุกรรมสภาการศึกษาดา้นการกระจายอาํนาจทางการศึกษา พบว่า องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีปัญหาอุปสรรคในการจดัการศึกษา (สํานักประสานและพฒันาการจดัการศึกษา
ทอ้งถ่ิน, 2555) พอสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารทัว่ไป 
1) นโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขาด

ความชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง มกัมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเปล่ียนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และ
ผูบ้ริหาร ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่
เห็นความสาํคญัของการศึกษา และไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีดา้นการศึกษาเท่าท่ีควร 

2) โครงสร้างการบริหารการศึกษาของ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บางแห่ง
ยงัไม่ไดจ้ดัโครงสร้างรองรับงานดา้นการศึกษา ในขณะท่ีบางแห่งมีการจดัโครงสร้างรองรับแลว้ 
แต่ยงัไม่มีบุคลากรตามโครงสร้าง 

3) ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและการบริหารจดัการศึกษา 

4)  ขาดความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขาดรับผดิชอบ
โดยตรง  

5)  กฎระเบียบไม่เอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการจดัและส่งเสริมการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (2) ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ 
1) การจดัสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอล่าชา้ มีขั้นตอนมาก และขาด

ความคล่องตวั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในกฎระเบียบการเบิกจ่าย และการเงินการคลงั 
2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัมีทรัพยากรไม่ทดัเทียมกนั ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมี

ทรัพยากรจาํกดั และขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการศึกษา 
 6.6  การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีเป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหาร
และพฒันาทอ้งถ่ินตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรีไดมี้การกาํหนดแนวทางการพฒันาและบริหารองค์กรตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ     
กลยทุธ์ในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี
, 2555) 
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(1) แนวทางการพฒันาและบริหารองค์กรตามวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการพฒันา 
วสัิยทศัน์  

“เป็นองคก์รหลกัในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมืองท่องเท่ียว
ครบวงจร ท่ีไดม้าตรฐานสากล และพฒันาเศรษฐกิจ  การศึกษา กีฬา สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มแบบ
บูรณาการโดยทอ้งถ่ิน เป็นกลไกสาํคญัเพื่อขบัเคล่ือนสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื”  
พนัธกจิ  
           1. เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           2. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
            3. ส่งเสริมการจดัการศึกษา การใหบ้ริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
           4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 
            5. สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การป้องกนั
แกปั้ญหาสงัคมยาเสพติดและโรคเอดส์ 
            6. เสริมสร้างความร่วมมือในการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และการจดัระบบบาํบดั
นํ้าเสียในชุมชน 
            7. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม รวมทั้งช่องทางในการขยายตวัทางการคา้ การท่องเท่ียว
และกีฬา 
กลยุทธ์ในการพฒันา  
           1. เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัชลบุรีใหมี้การขยายตวัอยา่งเพียงพอต่อการสร้างงานและ
สร้างรายได ้รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเช่ือมโยง
พฒันาชนบทและเมืองอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งตนเองได ้
            2. เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทยบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์
วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมดว้ย
คุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินยั 
           3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทุกคนให้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง มี
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สร้างระบบคุม้ครองความมัน่คงทางสังคม รวมทั้งใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
           4. เพื่อพฒันาการศึกษาของเยาวชนในจงัหวดัชลบุรีให้กา้วหน้า ทนัสมยั เหมาะสมกบั
ภาวการณ์ในปัจจุบนั 
           5. เพื่อให้การใชป้ระโยชน์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้เอ้ือต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เพื่อใหค้นและธรรมชาติอยูด่ว้ยกนัอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
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           6. เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํและร่วมกนัรับผิดชอบ เพื่อพฒันา
บุคลากรในองคก์รเป็นบุคลากรยคุใหม่สามารถนาํพาองคก์รไปสู่องคก์รยคุใหม่และสามารถบริหาร
จดัการองคก์รดว้ยระบบการบริหารสมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 (2) นโยบาย การพฒันาด้านสังคม และการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี 
 จากการกาํหนดแนวทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี (2555) ดงัท่ีกล่าว 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรียงัไดมี้การประกาศนโยบาย การพฒันาดา้นสังคม และการศึกษา
ไวว้่า การกา้วเขา้สู่สังคมแห่งคุณภาพ จาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญักบัการสร้างให้เกิดความเสมอภาค
ในสังคม เกิดความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีโอกาสในการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง ไดรั้บการ
จรรโลงและหล่อหลอมจิตใจด้วยศาสนา ศิลปวฒันธรรม ได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ        
การเขา้ถึงบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวกเป็นธรรมและการไดรั้บ
สวสัดิการสังคมท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีองคก์ารบริหารจงัหวดัชลบุรียงัไดมี้การประกาศ
เก่ียวกบันโยบาย การพฒันาดา้นสงัคม และการศึกษา ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรมประเพณีและวิถีทอ้งถ่ิน 
2. ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีพื้นบ้าน ส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรม      

รักษาอารยธรรมและภูมิใจในถ่ินเกิด 
3. เชิดชูและให้ความสําคญักับตัวแทนและผูน้ําทุกศาสนา ศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน        

ทูตและตวัแทนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์การทาํนุบาํรุงศาสนา โบราณสถาน การจรรโลง 

และหล่อหลอมจิตใจ ในทุกรูปแบบ ทุกศาสนา 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายโอกาสและวางรากฐานการศึกษา ใหมี้คุณภาพสู่สากล 
6. ส่งเสริมสถานศึกษา หลกัสูตรการศึกษาสากล การเรียนรู้อาเซียน ดว้ยส่ือการสอน 

ครูผูส้อน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐาน ครบครัน 
7. ต่อยอดเรียนฟรี 15 ปี สนบัสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ลดภาระค่าใชจ่้ายลูกหลาน 
8. สนบัสนุนการเรียนการสอนเพื่อเติมเตม็หลกัสูตรพดูอ่านเขียน 2 ภาษา “เรียนท่ีไหนก็

พดูได ้2 ภาษา มาตรฐานเดียวกนัทุกอาํเภอ” 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งในและนอก

หอ้งเรียน ตามแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ 
10. ส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายช่องทางและโอกาสเขา้ถึงการศึกษารูปแบบใหม่ 
11. ส่งเสริมสร้างสรรค์เวทีการแสดงออกด้วยกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง     

“จุดประกายสานฝัน เผยพรสวรรค ์เสริมรายได ้สร้างอาชีพ” นาํร่องในโรงเรียนและสถาบนั ทัว่ถึง 
ทุกระดบัการศึกษา 
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 (3) โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี (2555) มีโรงเรียนในสังกดั ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรีตอ้งมีหนา้ท่ีดูและและพฒันาในดา้นการจดัการศึกษา จาํนวน 11 โรงเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนท่ีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีจดัตั้งข้ึนเอง เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2) โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

3) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 4) โรงเรียนบ้านเขาซกเบ็ญจศิริวิทยาคาร เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนใน
ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 5) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 6) โรงเรียนบา้นคลองมือไทรสว่างไสววิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนใน
ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 7) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 8) โรงเรียนวดัเขาเชิงเทียนเทพาราม เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 9) โรงเรียนวดัยุคลราษฏร์สามคัคี เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดบัชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 10) โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 11) โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดบัชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จากการศึกษาการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชลบุรีสงักดัอยูส่ามารถสรุปไดว้า่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีจะตอ้งดาํเนินงานการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ และเป็นไปตามกรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษาไดต้ามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการท่ีโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชลบุรีมีลกัษณะกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ ในหลายอาํเภอของจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงองคก์าร
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บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีรับสถานศึกษาท่ีพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมินรับถ่ายโอนเขา้ไปใน
สังกดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ทาํให้โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชลบุรี ตอ้งร่วมกนัพฒันาการจดัการศึกษาให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินของตน ดงันั้นการ
นาํรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาการบริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี ย่อมทาํให้สถานศึกษาเหล่าน้ีสามารถพฒันาการจัด
การศึกษาใหไ้ปในแนวทางเดียวกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ตอนที ่7 ข้อมูลเกีย่วกบัจงัหวดัชลบุรี 
7.1 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัชลบุรี (กองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี, 2554) 

ชลบุรี เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย ริมฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวไทย 
ตามประวติัเป็นเมืองเก่า อยู่ในราวสมยัทวาราวดีหรือสมยัขอมนั่นเอง เขตจงัหวดัชลบุรีมีเมืองท่ี
เกิดข้ึนในสมยันั้น 3 เมืองดว้ยกนั คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอาํเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอาํเภอ
พนสันิคม และเมืองศรีพะโลในเขตอาํเภอเมืองชลบุรี เมือง 3 เมืองน้ี มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 
คือ เมืองพญาเร่ติดต่อกบัเมืองพระรถโดยคลองหลวง ปัจจุบนัคลองยงัอยูแ่ละเป็นคลองสายท่ีสาํคญั
และยาวท่ีสุดของจงัหวดัชลบุรี การทาํนาในอาํเภอพนสันิคม และอาํเภอพานทองอาศยันํ้ าจากคลอง
น้ี ซ่ึงมีแควหลายแคว แควใหญ่ท่ีสุด คือ แควท่ีเกิดจากทิวเขาป่าแดง ไหลผ่านตลาดอมพนมและ
เมืองพระรถติดต่อกบัเมืองศรีพะโลทางถนน (ปัจจุบนัแนวถนนยงัมีอยู่) จากการสันนิษฐานโดย
อาศยัหลกัฐานทางโบราณสถาน และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบกนัเมืองโบราณทั้งสามเมืองน้ี
น่าจะเกิดข้ึนก่อนหลงักนัไม่นานนักกล่าวคือ เมืองพญาเร่เกิดข้ึนก่อนจากนั้นเมืองพระรถเกิดข้ึน
และเมืองศรีพะโล  เกิดข้ึนในระยะต่อมา ซ่ึงอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามรวมกนัเป็นพ้ืนท่ีของ
จงัหวดัชลบุรีในปัจจุบนั  

7.2 การปกครองของจังหวดัชลบุรีแบ่งออกเป็น 11 อาํเภอ ประกอบด้วย 
1. อาํเภอเมืองชลบุรี  2. อาํเภอบา้นบึง   3. อาํเภอหนองใหญ่ 
4. อาํเภอบางละมุง  5. อาํเภอพานทอง  6. อาํเภอพนสันิคม  
7. อาํเภอศรีราชา   8. อาํเภอเกาะสีชงั  9. อาํเภอสตัหีบ 
10.อาํเภอบ่อทอง   11.อาํเภอเกาะจนัทร์ 

7.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัชลบุรี มีทั้งท่ีเป็นภูเขาพื้นท่ีราบลุ่มและท่ีราบติด
ชายฝ่ังทะเลรวมทั้งเกาะนอ้ยใหญ่อีกมากมาย 
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ภาพประกอบที ่15  แผนท่ีจงัหวดัชลบุรี 
  

7.4 ทีต่ั้งอาณาเขต  
จงัหวดัชลบุรีตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกของประเทศไทย หรือริมฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของ

อ่าวไทยประมาณเส้นรุ้งท่ี 12 องศา 30 ลิบดา-13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศา     
45 ลิบดา ถึง 101 องศา 45 ลิบดาตะวนัออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวง
แผน่ดิน บางนา–ตราด เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 
กรุงเทพฯ–ชลบุรี ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นท่ีทั้ง
จงัหวดั จาํนวน 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย
(พื้นท่ีของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) 

 
 



104 

 

 7.5 ตราประจําจังหวดั ชลบุรี   
 

 
 
ภาพประกอบที ่16  ตราประจาํจงัหวดัชลบุรี 
 

ภูเขา หมายถึง เขาสามมุข ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศาลเจา้แม่สามมุขอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวชลบุรี ตลอด
ถึงประชาชนทัว่ไป ท่ีเคยเดินทางไปมาแถบนั้น เช่ือถือว่า ศาลเจา้แม่สามมุข สามารถให้ความ
คุม้ครองชาวชลบุรี และผูท่ี้เคารพกราบไหวใ้ห้พน้จากภยนัตรายต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะการออกไป
ประกอบอาชีพจบัปลาในทอ้งทะเล เขาสามมุขจึงเป็นสถานท่ีสาํคญัและเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดั
ชลบุรี 

7.6 ลกัษณะภูมิอากาศ  
 จงัหวดัชลบุรีมีลกัษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียง
ใต้มีผลทําให้ฝนตกชุกในช่วง เ ดือนสิงหาคม–ตุลาคม  และได้รับมรสุมจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นช่วงฤดูท่ีอากาศหนาวหรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน–
กมุภาพนัธ์ 

7.7 ประชากรและเขตการปกครอง  
 จงัหวดัชลบุรีมีประชากร จาํนวน 1,284,588 คน แบ่งเป็น เพศชาย จาํนวน 629,817 คน และ
เพศหญิง จาํนวน 654,771 คน มีครัวเรือนทั้งส้ิน 673,050 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 
โดยเฉล่ีย 295 คน ต่อตารางกิโลเมตร การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเป็น 11 อาํเภอ 92 ตาํบล 687 
หมู่บา้น การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมือง 8 แห่ง 
เทศบาลตาํบล 31 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 58 แห่งและมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ เมืองพทัยา   
 7.8 ผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวดัชลบุรี  

ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์มวลรวม 453,886 ลา้นบาท แบ่งเป็น ภาคเกษตร 16,240  ลา้นบาท 
(3.58%) และนอกภาคเกษตร 437,645 ลา้นบาท (96.42%) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 
10.74 ประชากร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั จาํนวน 388,174 บาท เป็นลาํดบัท่ี 5 ของประเทศ รองจาก
จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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7.9 การเกษตรกรรม  
พื้นท่ีทาํการเกษตร รวม 1,214,663 ไร่ ร้อยละ 44.43 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั ประกอบดว้ย พื้นท่ี

เพาะปลูกขา้ว 131,875 ไร่ พืชไร่ 529,532 ไร่ พืชผกั 15,421 ไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ 536,521 ไร่ และไม้
ดอก ไมป้ระดบั 1,314 ไร่ พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีมีการเพาะปลูกกนัมาก คือ พืชไร่นา/ไมย้ืนตน้ 
ไดแ้ก่ ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้ว ยางพารา และสับปะรด มีครัวเรือนเกษตรกร รวม 35,527 ครัวเรือน 
ร้อยละ 5.43 ของครัวเรือนทั้งจงัหวดั 
 7.10 การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตวข์องจงัหวดัชลบุรี มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์รวม 36,094 ราย มีโคนม 3,874 ตวั  
โคเน้ือ 26,491 ตวั กระบือ 10,998 ตวั สุกร 257,715 ตวั แพะ 2,911 ตวั แกะ 729 ตวั ไก่พื้นเมือง 
436,413 ตวั ไก่เน้ือ 13,832,791 ตวั ไก่ไข่ 6,623,403 ตวั เป็ดเน้ือ 1,968,632 ตวั เป็ดไข่ 588,733 ตวั 
โรงฆ่าสตัว ์186 แห่ง สหกรณ์โคนม 1 แห่ง 
 7.11 การประมง 
 มีพื้นท่ีทาํการประมง 12,614 ไร่ การประกอบอาชีพประมง แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การ
ประมงทะเล ปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีจบัได ้25,299 ตนั มูลค่ารวม 752.52 ลา้นบาท การเพาะเล้ียงสัตว ์    
นํ้ าจืด ปริมาณสัตวน์ํ้ าจืด 15,692 ตนั มูลค่ารวม 244.326 ลา้นบาท และ การประมงชายฝ่ัง ปริมาณ
สัตว์นํ้ า 31,049.83 ตนั มูลค่ารวม 338.62 ลา้นบาท รวมปริมาณสัตว์นํ้ าท่ีจบัได้ทั้ งส้ิน จาํนวน 
72,040.83 ตนั มูลค่ารวม 1,335.46 ลา้นบาท 
 7.12 การทาํเหมืองแร่ 
 ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีมีการสาํรวจพบแหล่งแร่พลวงเหล็ก แบไรต ์แคลซต ์โดโลไมต ์
เฟลดส์ปาร์ แต่มีปริมาณสาํรองนอ้ย ไม่คุม้ค่าต่อยกเวน้แร่พลวง ท่ีมีการทาํเหมืองอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบล
บ่อทอง แต่ก็มีปริมาณสํารองน้อยเช่นกัน ประกอบกับราคาแร่ตกตํ่า ช่วงเวลาท่ีผ่านมาจึงไม่มี
ผลผลิตแต่อย่างใด ปัจจุบนัเหมืองแร่ท่ีมีการผลิตอย่างต่อเน่ืองมีเพียงแร่เดียว ไดแ้ก่ เหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง โดยแยกเป็น 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 

ตอนที ่8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
8.1 งานวจัิยในประเทศ 
สุดารัตน์ ภทัรดุลพิทกัษ ์ และคณะ (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม ้บา้นโนนศึกษา ตาํบลนาอุดม อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด       
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนดา้นการผลิตผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม ้ บา้น
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โนนศึกษา ตาํบลนาอุดมอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 2) ศึกษาการผลิต และการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม ้ 3) จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา้ฝ้ายยอ้มสี
เปลือกไมก้าร ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 

การผลิตผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม ้เร่ิมตั้งแต่ ปี 2539 รวมกลุ่มโดยกลุ่มสตรีท่ีทาํมาแต่เดิมเพื่อ
ใชใ้นครัวเรือนอยูแ่ลว้ กลุ่มชาวบา้นไดเ้สนอโครงการไปยงัจงัหวดั ซ่ึงขณะนั้นจงัหวดัร้อยเอด็ได้
เป็นจงัหวดันาํร่องในการผลิตผา้โดยการร่วมมือของจงัหวดัและมูลนิธิมินไซเซ็นเตอร์ ประเทศ
ญ่ีปุ่น มีการศึกษาดูงานจากขอนแก่นและมหาสารคาม จนไดเ้ร่ิมผลิตผา้จริงจงั และสินคา้ออกสู่
ตลาดในปี 2542 

ผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไมมี้ขั้นตอนการผลิตหลกั ๆ 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ การยอ้ม การทอ และ   
การแปรรูป โดยในขั้นตอนการยอ้มเก่ียวขอ้งกบั วตัถุดิบ เช่น เปลือกไมฝ้้าย จุนสี เกลือ เป็นตน้ 
วสัดุอุปกรณ์เช่น หมอ้ กะละมงั ไมค้รกสาก เป็นตน้ เทคนิคการยอ้ม เช่น การเลือกสีเปลือกไม ้การ
ยอ้ม 3 คร้ัง การยกผา้เพื่อใหอ้ากาศเขา้ผา้ การแช่โคลนตมเพ่ือสร้างสีใหม่ ขั้นตอนการทอเก่ียวขอ้ง
กบั ฝ้ายสีเปลือกไม ้เทคนิคการทอ ลายในการการทอ การสลบัลาย รูปแบบการทอ เช่น ผา้ช้ินเพื่อ
ใชใ้นการแปรรูป ผา้ห่ม ผา้พนัคอ เป็นตน้ ขั้นตอนการแปรรูปเก่ียวขอ้งกบัวสัดุอุปกรณ์ เช่น จกัร
เยบ็ผา้ ดา้ย เป็นตน้ รูปแบบการแปรรูป เช่น การตดัเยบ็ การเลือกสีผา้ เป็นตน้ เป็นขั้นตอนใหม่ท่ี
กลุ่มชาวบา้นเพ่ิงเร่ิมนาํผา้มาแปรรูป ซ่ึงแต่ก่อนทาํถึงขั้นตอนการทอเท่านั้น ในปี 2544 มูลนิธิมิน
ไซ เซ็นเตอร์ ประเทศญ่ีปุ่น ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนการสอนโดยมีโครงการและงบประมาณให้
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร จดัทาํหลกัสูตรการทอผา้พื้นเมือง โดยใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เรียนในขั้นตอนการยอ้มและการทอ ผูผ้ลิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการผลิตผา้เป็นวิทยากร โดย
มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นผูดู้แล ซ่ึงท่ีผา่นมา นกัเรียนสามารถผลิตผา้ไดป้ระมาณ 2 ผืน   
ต่อ 1 ภาคการศึกษา ในลกัษณะผา้ช้ิน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ากระบวนการต่างๆท่ีดูแลโดยมูลนิธิมิน
ไซเซ็นเตอร์กใ็ชห้ลกัการของการจดัการความรู้ (Knowledge management) เพราะประเทศญ่ีปุ่นเป็น
ประเทศชั้นนาํดา้นน้ี แต่ก็ยงัคงเกิดปัญหา เช่น ความต่อเน่ืองของการพฒันาโครงการ การแกปั้ญหา
บางอยา่งท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญใหม้าดูแลและพฒันาเพิ่มเติม เช่น การพฒันาฝีมือดา้นสี การแปรรูป 
และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่กลุ่มชาวบา้นจะตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใชเ้ปลือกไมเ้ป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิต และมีการปลูกตน้ไมท้ดแทนทุกครัวเรือน รวมทั้งการรักษาแผลตน้ไมซ่ึ้ง
เป็นความเช่ือของกลุ่มชาวบา้น แต่เน่ืองจากยงัไม่มีการปฏิบติัอย่างเป็นระบบ และการปลูกไม้
ทดแทนตอ้งใชเ้วลานาน ทาํใหต้น้ไมไ้ม่เพียงพอต่อการผลิตผา้ยอ้มสีเปลือกไม ้จนตอ้งอาศยัเปลือก
ไมจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ และมีผลกระทบต่อการผลิตผา้ยอ้มสีเปลือกไมท่ี้มีการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของตลาด 

จากผลการศึกษาเบ้ืองตน้สามารถนาํความรู้ไปส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ผา้ฝ้ายยอ้มสี
เปลือกไมข้องชุมชนใหค้งอยูแ่ละสามารถถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลงัหรือผูท่ี้สนใจได ้ในส่ือรูปแบบ 
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E-learning ผา้ฝ้ายยอ้มสีเปลือกไม ้ ท่ีไดร้วบรวมและจดัการความรู้แลว้นาํไปเผยแพร่ให้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไม่เส่ือมสลายไปตามกาลเวลา 

ไพฑูรย ์ ช่วงฉํ่า (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้ในโรงพยาบาลพบว่า
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็คือภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ และแสดงอิทธิพลในการท่ีจะนาํการจดัการความรู้มาใชใ้น
องคก์ารให้บรรลุผลสาํเร็จ โดยบุคลากรในองคก์ารตอ้งมีการส่ือสารเพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เพื่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือในองคก์ร รวมทั้ง ตอ้งมีการทาํงานเป็นทีมและมี
การสร้างเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกองคก์ารในการแลกเปล่ียนและการนาํความรู้ไปใชอ้ย่าง
เหมาะสม 

ศิริสุภา เอมหยวก และคณะ (2548) ไดท้าํการการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินการทอผา้บา้นคลองเตย ตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(สัมภาษณ์แบบเจาะลึก) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการทอผา้บา้นคลองเตยทั้งในอดีตและปัจจุบนั 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้บา้นคลองเตย 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จดัการความรู้ เพื่อกระตุน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นคลองเตย กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้คลองเตย ผูน้าํชุมชน ผูอ้าวุโสของชุมชน เยาวชน บุตร หลาน คนหนุ่มสาว 
บา้นคลองเตย พื้นท่ีวิจยัได้แก่ กลุ่มทอผา้บา้นคลองเตย ตาํบลบึงกอก อาํเภอบางระกาํ จงัหวดั
พิษณุโลก ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1) บริบทการทอผา้บา้นคลองเตยทั้งในอดีตและปัจจุบนั พบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มี
วิวฒันาการมาตามลาํดบัแบ่งแยกเป็น 4 ยคุ คือ 1) ยคุแสวงหาเดินเทา้ป้ันขา้วเหนียว มีการอพยพท้ิง
ถ่ินฐานท่ีจงัหวดัยโสธร เดินเทา้รอนแรมมาตั้งถ่ินฐานท่ีอาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก 2) ยคุโหย
หาภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีเร่ิมทอผา้ใชใ้นครัวเรือนขยายออกสู่ตลาดบางระกาํ มีผูน้าํไปใชแ้ละขยายผล
ต่อจนเกิดการทอเหลือเผื่อขาย 3) ยุคริเร่ิมสานฝันอนัเป็นช่วงท่ีก่อตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ     
เพื่อรวมพลงัสืบทอดภูมิปัญญาการทอผา้ท่ีเป็นมรดกทางปัญญาของภาคอีสาน และ 4) ยคุปัจจุบนั
กา้วไกล เป็นยุคท่ีมีการจดัตั้งกลุ่มโดยความช่วยเหลือของทางราชการมอบอุปกรณ์ในการทอผา้ 
และทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นของสมาชิก เกิดกลุ่มทอผา้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม         
วนัทาผา้ขิต และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้บา้นคลองเตย ปัจจุบนัทั้ง 2 กลุ่มทอผา้พื้นเมืองจาํหน่าย
อยา่งแพร่หลาย แต่ยงัมีปัญหาดา้นการบริหารการจดัการและปัญหาดา้นการตลาด 

2) กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้บา้นคลองเตยพบว่า ในอดีต
บรรพบุรุษถ่านทอดดว้ยการ “ทาํใหดู้ จบัมือสอน” รวมทั้งใชแ้รงผลกัดนัดา้นค่านิยมความเช่ือ และ
วฒันธรรมของคนภาคอีสานท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ถา้ผูห้ญิงทอผา้ไม่เป็นจะหาสามีไม่ได ้ทาํใหพ้่อแม่อบัอาย
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ขายหน้า และถา้ไม่ทอก็ไม่ตอ้งนุ่งผา้ การทอผา้จึงฝันอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานทุกคน ส่วน
กระบวนการถ่ายทอดในปัจจุบนัไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาค
ประชาชนท่ีรวมกลุ่มกนัทอผา้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในอาํเภอบางระกาํ ต่างอาํเภอและต่างจงัหวดั โดย
ประธานกลุ่มและผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้ความสามารถเร่ืองการทอผา้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก
กลุ่มแม่บา้นท่ีตอ้งการจะเพิ่มพูนทกัษะดา้นการทอ และสร้างสรรคล์วดลายผา้รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เดก็นกัเรียน ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเวลาเรียนปกติ และเวลาวา่งตอนปิดภาคเรียน 

3) แนวทางในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นคลองเตย ปรากฏผล ดงัน้ี 
3.1) สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้บา้นคลองเตย และกลุ่มวนัทาผา้ขิต มี

ความเห็นตรงกนัว่า ควรจดัการความรู้ดา้นภูมิปัญญาการทอผา้ดั้งเดิมท่ีเร่ิมตั้งแต่การเตรียมเส้นดา้ย 
กระบวนการทอ และลวดลายผา้โบราณกบัการจดัหารความรู้ดา้นการทอผา้สมยัใหม่ท่ีผนวกเร่ือง
การบริหารการจดัการ การตลาด การมีขอ้มูลลูกคา้ และการขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ชียวชาญดา้นต่าง ๆ ท่ี
จะช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และความมีกิจกรรมเพ่ิมพูน
ทกัษะความรู้ใหท้นัโลก 

3.2) ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นผลิตภณัฑส่ิ์งทอ และดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา้ทอ แนวทางท่ีเป็นไปไดคื้อ 
ตวัอยา่งวฒันธรรมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในองคก์รในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง และกาํหนดกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีสิงเสริมการสร้างความรู้ และส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าสังเคราะห์เป็นสารสนเทศ และอาศยัเทคโนโลยีดา้นขอ้มูล ดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองช่วย
เพิ่มพลงัในการจดัการความรู้ 

ทิพรัตน์ อติวฒันชยั (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในวิทยาลยับณัฑิตศึกษา
การจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบนัการจดัการ
ความรู้ในวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาไดแ้ก่ 
บุคลากรสายผูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจดัการ
ความรู้ดา้นการเรียนรู้ องคก์รมีสถานท่ี เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมาบุคลากรไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและมีอิสระในการทางาน 
และนอ้ยท่ีสุดมีแผนยทุธศาสตร์ แผนกลยทุธ์ โดยยงัไม่มีนโยบายเช่ือมโยงในการจดัการความรู้ 
สภาพการจดัการความรู้ดา้นการรวบรวมความรู้ พบว่ามีการจดัทาเอกสารสรุป คู่มือการปฏิบติังาน 
รายงาน สรุปผลการดาเนินงานมีมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดคือ การสรุปความรู้อนัเกิดจากการร่วม
อบรม สัมมนา เสวนา ยงัไม่มีการจดัทาเป็นเน้ือหาเอกสารหรือรายงานหรือคู่มือ สภาพการจดัการ
ความรู้ในดา้นการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ พบว่าเทคโนโลยสีารสนเทศจากคอมพิวเตอร์มาใชช่้วยให้
องคก์รส่ือสารและเช่ือมโยงทั้งในกบันอกองคก์รมากท่ีสุด และพบว่ายงัไม่มีระบบ e-Library หรือ
เวบ็ไซตเ์พื่อใชใ้นการสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบท่ีทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงได ้ สภาพการ
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จดัการความรู้ในดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ พบว่าเทคโนโลยช่ีวยใหบุ้คลากรใชป้ระโยชน์ 
ส่ือสาร เช่ือมโยงขอ้มูลในองคก์รมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดคือ การประชุมหารือแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
ไดจ้ากการอบรม เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้  

จิราพร ชายสวสัด์ิ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่นเขต 1. การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อกระบวนการจดัการความรู้ ในสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1. จงัหวดั
ขอนแก่น ประชากรประกอบดว้ยศึกษานิเทศก ์ จาํนวน 29 คนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มี
หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้งานและผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 74 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจดัการความรู้ ในสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการเรียนรู้และดา้นการคน้หา
ความรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “มาก” ส่วนดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ และ
ดา้นการแบ่งบนัแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบั “ปานกลาง”  

วสันต ์ ลาจนัทึก (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4. การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การ
จดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบท่ีทาํให้การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประสบผลสาํเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน 140 สถานศึกษา จาํนวน 280 คน ผล
การศึกษาพบว่า การจดัการความรู้ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ตามทศันะของครูและผูบ้ริหาร 
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ ภาวะผูน้าํขององคก์าร ความเช่ือค่านิยมวฒันธรรมของหน่วยงาน
เทคโนโลยีท่ีใชใ้นโรงเรียน การส่ือสารในโรงเรียน กระบวนการจดัการความรู้ ส่วนดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ยคือ การวดัผลการจดัการความรู้ และองคป์ระกอบท่ีทาํให้การจดัการความรู้
ประสบผลสาํเร็จ ในส่วนของสถานศึกษาไดแ้ก่ส่งเสริมบุคลากรโดยสนบัสนุนงบประมาณ มี
นโยบายแผนงานชดัเจน ตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั ดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่
เรียนสร้างขวญักาํลงัใจโดยใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูง ดา้นครูผูส้อนตอ้ง
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง นาํเขา้องคค์วามรู้ใหม่บรรยากาศเป็นประชาธิปไตย ตระหนกัใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองประสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเขา้ใจ
หลกัของการจดัการความรู้ 

ฉลองรัฐ อินทรีย ์ (2550) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชธานี การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายสามประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการความรู้
ก่อนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานีและวิทยาเขต
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อุดรธานี 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชธานี และ
วิทยาเขตอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี ทาํการวิจยัแบบผสานวิธีคือประยกุตก์ารวิจยั
แบบมีส่วนร่วม การวิจยัและพฒันา การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี 

1)  ก่อนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์มีการดาํเนิน
กิจกรรมท่ีเป็นการจดัการความรู้บางองคป์ระกอบ แต่ยงัไม่เป็นระบบและไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 

2)  รูปแบบการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีพฒันาประกอบดว้ย 3 ลาํดบัขั้น ไดแ้ก่  
ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นเตรียมผูบ้ริหารและคณาจารย ์โดยการสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ และ

ขอความร่วมมือ การประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายการจดัการความรู้ และศึกษาบริบทสภาพ
การจดัการความรู้ก่อนการพฒันารูปแบบ  

ขั้นท่ี 2 คือ ขั้นจดัทาํแผนปฏิบติัการ กาํหนดวิสัยทศัน์ตั้งกรรมการ พฒันาศกัยภาพของทีม 
แบ่งกลุ่มจดัการความรู้ และจดัตั้งศูนยจ์ดัการความรู้ และลาํดบัขั้นท่ี 3 คือ ขั้นปฏิบติัการจดัการ
ความรู้ สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายความรู้ 

3)  จากการนาํรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันา ไปทดลองใชท่ี้คณะพยาบาลศาสตร์ทั้ง
สองแห่ง เป็นเวลา 8 เดือน โดยมีคณะกรรมการจดัการความรู้ กรรมการท่ีปรึกษาและกลุ่มจดัการ
ความรู้ 7 กลุ่ม ดาํเนินการจดัการความรู้ตามกระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยการจาํแนก
ความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ การนาํความรู้ไปใชก้ารเผยแพร่ความรู้ 
การสร้างเครือข่ายความรู้ และการประเมินผลความรู้ ไดผ้ลดงัน้ี 

มีศูนยจ์ดัการความรู้ สาํหรับรอผลงานจากกลุ่มจดัการความรู้ทั้ง 7 กลุ่ม ไดอ้งคค์วามรู้ใน
การปฏิบติังานจาํนวนทั้งหมด 285 เร่ือง ผูบ้ริหารและคณาจารยทุ์กกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีการประเมินความสาํเร็จในการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และรูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

4)  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชธานี 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารทุกระดบั ศูนยจ์ดัการความรู้ วฒันธรรมในการจดัการความรู้ของ
ผูบ้ริหารและคณาจารย ์ และยทุธศาสตร์ในการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท่ี้ทาํงานโดยใช้
ความรู้ท่ีผา่นการฝึกอยา่งดี ความไวว้างใจ พลงัร่วมและการมีส่วนร่วม และยดึหลกัการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ไดแ้ก่การศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ คาํนึงถึง
วฒันธรรมองคก์าร การมีส่วนร่วม ความซ่ือสตัยสุ์จริต จริงใจต่อกนัและรู้รักสามคัคี 

ฉลาด จนัทรสมบติั (2550) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้องคก์ารชุมชน 
การวิจยัคร้ัง น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาแผนการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ควบคู่กบัการ
พฒันากลุ่มองคก์ารชุมชน 2) พฒันาและทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้องคก์ารชุมชนควบคู่
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กบัแผนพฒันากลุ่มองคก์ารชุมชน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการดาํเนินการจดัการความรู้องคก์าร
ชุมชน 4) ศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้องคก์ารชุมชนผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 

1)  ไดแ้ผนการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ควบคู่กบัการพฒันากลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ระยะ 
คือ 1) การเตรียมชุมชน 2) การสร้างแรงจูงใจ จิตสาํนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวิสัยทศัน์ 
3) การจดัทาํแผน/พฒันาศกัยภาพทีม 4) นาํแผนไปปฏิบติัและพฒันางาน และ 5) ประเมินสรุปผล 

2)  ผลการพฒันาและทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้องคก์ารชุมชน พบวา่ 
2.1)  รูปแบบการจดัการความรู้องคก์ารชุมชนท่ีพฒันาประกอบดว้ย 18 กิจกรรม

หลกัคือ 1) ทาํความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชน 2) สร้างทีมและแกนนาํ 3) ศึกษาบริบทชุมชน กลุ่มองคก์าร
ชุมชนและสภาพการจดัการความรู้ 4) สร้างแรงจูงใจและจิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนั 5) สร้าง
วิสัยทศัน์การจดัการความรู้ 6) สร้างความเขา้ใจกิจกรรมพฒันาการจดัการความรู้ 7) จดัทาํแผน
กิจกรรมพฒันาการจดัการความรู้และแผนความรู้ 8) พฒันาความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์สาํหรับ
ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 9) สร้างตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกลุ่ม 10) ส่งเสริมแสวงหาความรู้และศึกษาดูงานการ
จดัการความรู้ท่ีดีเด่น 11) ทาํการสรุปทบทวนแผนกิจกรรมในกระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่ม 
12) ดาํเนินการนาํร่องใชกิ้จกรรมในกระบวนการจดัการความรู้ 13) การสรุปบทเรียน สะทอ้นผล
และทบทวนแผนการจดัการความรู้ระดบักลุ่ม หมู่บา้น 14) ดาํเนินการยกระดบัองคค์วามรู้และ
จดัการความรู้ในประเด็นอ่ืนจนเกิดองคค์วามรู้ท่ีชดัแจง้ 6 ดา้น คือ การสร้าง การจาํแนก การจดัเก็บ
การนาํความรู้ไปใช ้การแบ่งปัน แลกเปล่ียน และการประเมินผล 15) ประเมินกระบวนการจดัการ
ความรู้ 16) จดัตั้งศูนยจ์ดัการความรู้องคก์ารชุมชนระดบัหมู่บา้นและเผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซต ์17) 
การเสริมแรงทางบวกใหร้างวลั เผยแพร่ผลงานเวบ็ไซต ์และ 18) อภิปรายสรุปผลการจดัการความรู้ 

2.2)  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้องคก์ารชุมชน พบว่า 1) เกิด
บุคคลเรียนรู้ไดแ้ก่ ผูร่้วมวิจยั คือ ผูอ้าํนวยความสะดวก ผูป้ฏิบติังานกลุ่ม ผูจ้ดบนัทึกและผู ้
ประสานงาน   2) การจดัการความรู้ ท่ีมาของความรู้ไดจ้ากปัญหา การตั้งคาํถามการแกปั้ญหาดว้ย
การปฏิบติัจริงจนเกิดองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม 3) กระบวนการเรียนรู้ ตอ้งมีท่ีมาของการสร้างความรู้ 
การจาํแนกการจดัเกบ็ การนาํไปใช ้การแลกเปล่ียน และการประเมินผล 4) ความรู้ท่ีผา่นการสกดัขมุ
ความรู้ของบุคคลท่ีฝังอยู่ในตวัเองมาผสมผสานกบัความรู้ท่ีอยู่ภายนอกเกิดความเหมาะสมกับ
บริบทมีการปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการ 2) ดา้นเทคนิคการ
ผลิต 5) มีศูนยจ์ดัการความรู้ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้กลุ่มไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีการใชเ้วบ็ไซต ์และอินเทอร์เน็ต 6) มีชุดความรู้และช้ินงานกลุ่ม 

2.3) ปัจจัยแห่งความสําเ ร็จของรูปแบบการจัดการความรู้องค์การชุมชน 
ประกอบดว้ย 1) บุคคลมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 2) การใชภ้าวะผูน้าํของผูศึ้กษาและ              
ผูร่้วมวิจยั 3) ความสามารถในการปฏิบติังานตามบทบาททีมผูร่้วมวิจยั 4) การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วม
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วิจยัไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก 5) บรรยากาศในการทาํงานแบบมีส่วนร่วม 6) กระบวนการเรียนรู้
ควบคู่ดว้ยวิธีปฏิบติั และ 7) มีกลไกขบัเคล่ือน คือ ศูนยจ์ดัการความรู้ขององคก์ารชุมชน 

อนงค ์ปันทะโชติ และคณะ (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการความรู้ในโรงเรียน
สงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการความรู้
ในปัจจุบนั และเพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการความรู้ของโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะวิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 215 คน ทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้นาํเสนอ
โดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพการบริหารจดัการความรู้ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ บุคลากรของ
โรงเรียนประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความรู้ในแต่ละ
ดา้น 5 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการไดม้าซ่ึงความรู้ 
ดา้นการใชค้วามรู้ ดา้นการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ดา้นการกาํหนดส่ิงท่ีเรียนรู้ และดา้นการ
สร้างความรู้ ตามลาํดบั รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิด
ของตนเองอย่างมีเหตุผล การนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมมาประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน      
การยินดีสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้พฒันาความรู้ในการปฏิบติังานรวมทั้งการแสวงหาความรู้    
ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อพฒันาศกัยภาพการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม
บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า การสร้างสรรครู์ปแบบการจดัการเรียนรู้หรือรูปแบบการบริหารงานของ
ตนเองอยูใ่นระดบัมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง นอกจากนั้นบุคลากร ยงัควรเรียนรู้เพิ่มเติมในเร่ือง
การจดัการความรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตน้ ในการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นวา่โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดด้าํเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการจดัการความรู้ในโรงเรียนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัการของโรงเรียน การสนบัสนุนและส่งเสริมการ
สร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากร การจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน
โรงเรียน การสนบัสนุนครูเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะทางวิชาการดว้ยการอบรมสัมมนา จดัเอกสาร
ทางวิชาการให้ศึกษาคน้ควา้แต่จดัให้นอ้ย ไดแ้ก่ ส่ือมลัติมิเดียท่ีให้ความรู้ทางการจดัการความรู้ 
และการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยงัพบว่าโรงเรียนนิเทศ กาํกบั ติดตามใหบุ้คลากร
ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนมาพฒันางานท่ีตนเองรับผดิชอบ และการให้บุคลากรใชข้อ้มูล
ยอ้นกลบัจากการนิเทศมาปรับปรุงงานอยูใ่นระดบัมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง 

2. ปัญหาในการบริหารจดัการความรู้ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าทั้ง     
5 ดา้นมีปัญหาในระดบันอ้ย รายการท่ีเป็นปัญหานอ้ยแต่เกือบถึงระดบัปากลาง ไดแ้ก่ การท่ี
โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะ และความสามารถในการนวตักรรมใหม่ ๆ  
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3. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการความรู้ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่
โรงเรียนควรจดัให้มีการฝึกอบรมโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาให้ความรู้ ให้คาํแนะนาํ และ
คาํปรึกษา และใหมี้การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ จดัมุมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
ให้ครูไดศึ้กษา และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง นอกจากนั้นควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร และส่ิงอาํนวยความสะดวกรวมทั้งใหข้วญักาํลงัใจแก่บุคลากรดว้ย 

ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษา การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
2) รูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา วิธีดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ (1) 
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาโดยผลการสงัเคราะห์
ไดจ้าํนวน 10 องคป์ระกอบ 140 ตวัแปร (2) ทดลองใชอ้งคป์ระกอบของการจดัการความรู้ท่ี
สังเคราะห์ไดก้บักลุ่มโรงเรียนนาํร่องจาํนวน 9 โรงเรียนเป็นโรงเรียนมธัยม 3 โรงเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาส 3 โรงเรียนและโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มูลคือผูบ้ริหารและครูจาํนวน 
174 คน และ (3) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อถามผลการใชอ้งคป์ระกอบการจดัการความรู้ของ
โรงเรียนนาํร่อง (4) วิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการความรู้เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการจดัการความรู้
ของสถานศึกษาโดยใช ้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์โดยคร้ังแรกใช ้Exploratory Factor 
Analysis โดยวิธีสกดัปัจจยั(Principal Component Analysis :PCA) คร้ังท่ีสอง วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั Confirmatory Factor Analysis : CFA)ไดจ้าํนวน 9 องคป์ระกอบ คร้ังท่ีสาม 
ตรวจสอบองคป์ระกอบโดยอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ (connoisseurship) เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  

ผลการวิจยัพบว่า 1) องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ของสถานศึกษาประกอบดว้ย         
9 องคป์ระกอบ คือ (1) การเตรียมการตามกระบวนการจดัการความรู้ (2) การนิเทศติดตามผล (3) 
การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ (4) การจดัเกบ็ความรู้ (5) การเปล่ียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม
ในการทาํงานของบุคลากร (6) การวางแผน (7) การติดต่อส่ือสาร (8) การสร้างความรู้ (9) การยก
ยอ่งชมเชยและการให้รางวลั และ 2) รูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษา มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมและเป็นไปไดท่ี้จะนาํมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและทฤษฎีของ     
การวิจยั 

ธงชยั พาบุ (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ธุรกิจสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึง ผลิตภณัฑ ์มี
วตัถุประสงค ์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของธุรกิจสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์
ประสบผลสาํเร็จ 2) วิเคราะห์ปัจจยัในการจดัการความรู้ท่ีส่งผลใหสุ้ดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ประสบผลสาํเร็จและ 3) สังเคราะห์และนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ของธุรกิจสุดยอดหน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ประสบผลสาํเร็จ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ
การจดัการความรู้ของธุรกิจสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ประสบผลสาํเร็จ ในกระบวนการ
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จดัการธุรกิจ เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัมีความตอ้งการเหมือนกนั มิได้
ดํา เนินธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรเหมือนการจัดการธุรกิจสมัยใหม่แต่เป็นธุรกิจของชุมชน               
สร้างเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑภ์ายใตว้ฒันธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน ผสานกบัความรู้ทาง
วิชาการสมยัใหม่ พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เอกลกัษณ์โดดเด่นมีคุณภาพ สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ 
การจดัการความรู้ในกระบวนการจดัการธุรกิจ จึงไม่ไดย้ึดหลกัการแบบเดียวกบัการจดัองคก์าร
ธุรกิจสมยัใหม่ การจดัการความรู้ของธุรกิจสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ม่ไดด้าํเนินการอยา่ง
ชดัเจนในทุกขั้นตอน เม่ือวิเคราะห์การจดัการความรู้ ในกระบวนธุรกิจตามกรอบการวิจยัแลว้ 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การจดัการความรู้ในกระบวนธุรกิจแต่ละขั้นตอนไม่แตกต่างกนั ทุกขั้นตอนมี
การดาํเนินงานคลา้ยกนั แต่ละกระบวนการมีการดาํเนินงานแบบไม่เป็นเส้นตรง ไม่มีรูปแบบ ไม่มี
ลาํดบัขั้นตอน เน่ืองจากความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีเป็นความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) ท่ีฝังอยู่
ในตวัคนเป็นทกัษะท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสั่งสม เรียนรู้มาจากคนในครอบครัวและเครือญาติ การถ่าย
โอนความรู้ท่ีเป็นทกัษะไปสู่ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จึงมีอยูน่อ้ย ส่วนมากจะเป็น  
การทาํซํ้ า (Reproduction) ฉะนั้นขั้นตอนการจดัการความรู้อาจจะกา้วกระโดด และสามารถสรุป  
จดักลุ่มการจดัการความรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การกาํหนดความรู้ การสร้างความรู้ และการจดัการ
ความรู้ ในกระบวนการน้ี ความรู้มาจากวฒันธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน อาศยั
กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
กระบวนการและกิจกรรมท่ีใชส่้วนมากเป็น การเล่าเร่ือง การบอกต่อ สาธิต และฝึกปฏิบติั และ
ความรู้ทางวิชาการสมยัใหม่เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ ์จากหน่วยงานท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม 2) การจดัเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการใชค้วามรู้ 
ในกระบวนการน้ี ความรู้ท่ีจดัเกบ็จะเป็นความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชุมชนเป็น
ทกัษะท่ีถูกถ่ายทอดส่ังสมมาจากครอบครัวและเครือญาติ ฝังลึกในตวัคน การจดัเก็บในรูปของ
ความรู้ชดัแจง้จึงมีนอ้ย ส่วนความรู้ทางวิชาการสมยัใหม่มีการจดัเก็บความรู้ท่ีชดัแจง้ เช่นเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวิจยัของบุคคลภายนอก เอกสารมาตรฐาน และ
เอกสารเผยแพร่ มีการเผยแพร่ความรู้ โดยอาศยักระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการมีส่วนร่วม ดว้ยการเล่าเร่ือง บอกต่อ สนทนา ประชุมช้ีแจง การฝึกอบรม การสาธิต 
การติดประกาศ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือในทอ้งถ่ิน และการใชค้วามรู้ในกระบวนการธุรกิจ
โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ การตลาดและการกระจายสินคา้ดว้ยการเล่าเร่ือง บอกต่อ 
ฝึกอบรม สาธิต ทดลองปฏิบติั การศึกษาดูงาน การร่วมแสดงสินคา้และจดัจาํหน่าย และ 3) การ
วดัผลการจดัการความรู้ ดาํเนินการในทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑ ์
ความพึงพอใจของลูกคา้ การสั่งซ้ือซํ้ า ตรวจสอบจากบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีลูกคา้ บญัชีการสั่ง 
ซ้ือ สมุดบนัทึกและรายงานการประชุม 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการจดัการความรู้ธุรกิจ
สุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัหลกั 4 ประการ คือ (1) ภาวะผูน้าํ ผูน้าํมี
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วิสยัทศัน์ มีความรู้ความสามารถ สมาชิกเช่ือถือศรัทธา ใหค้วามเคารพเช่ือฟัง สามารถบริหารจดัการ
และนาํกลุ่มใหป้ระสบความสาํเร็จ (2) คน กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั มีความตอ้งการ
เหมือนกนั มีความรักสามคัคี มีความมุ่งมัน่เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวในการรักษาวฒันธรรมภูมิปัญญาและ
พฒันาความรู้สมยัใหม่ให้สามารถสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์โดดเด่นสามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพและรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (3) วฒันธรรม ท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสร้างความภาคภูมิใจใหส้มาชิก
มีความเช่ือและศรัทธาผูน้าํ มีความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั พฒันาผลิตภณัฑจ์ากวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตใหมี้คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ และ (4) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
เป็นสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ และ 2) ปัจจยัรอง ไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้เป็นการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
กลบัมาซ้ือสินคา้อีก การจดัการประสบการณ์ลูกคา้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหลู้กคา้เห็นคุณค่าของ
สินคา้และบริการ ทาํให้เกิดการเรียนรู้จากลูกคา้แลว้ไปสู่การพฒันาการผลิต และการตลาด            
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้ง
อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซด์ การดาํเนินงานระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทาง
ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ การตลาดและการกระจายสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง    
มากข้ึน 

กมลวรรณ วรรณธนงั (2553) ศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการจดัการความรู้สู่ชุมชน
พึ่งตนเอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง โดยใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า การจดัการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่    
1) การสร้างความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่ามี 2 ลกัษณะ คือ การสร้างความรู้ท่ีไดม้ากจาการ
พฒันาภายในกลุ่ม และการสร้างความรู้ท่ีไดรั้บมาจากภายนอกกลุ่ม ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองทั้ง 
4 แห่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างความรู้ท่ีไดม้าจากการพฒันาภายในกลุ่ม ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก การคน้ควา้ทดลองและการลองผดิลองถูก ส่วนการ
สร้างความรู้ท่ีไดรั้บมาจากภายนอกกลุ่มก็มกัมาจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
ร่วมกนั การไดรั้บคาํแนะนาํ และการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 2) การจดัเก็บความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง พบว่ามีการจดัเก็บความรู้ 2 ระบบท่ีปรากฏ 
ไดแ้ก่ ระบบท่ีจดัเก็บไวใ้นตวัคน และระบบท่ีจดัเก็บไวน้อกตวัคน ระบบท่ีจดัเก็บความรู้ไวใ้นตวั
คนมกัมาจาการเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการบอกเล่าหรือการสอนจากบุคคลอ่ืน การจดัเก็บ
ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองส่วนมากพบวา่มกัเป็นระบบท่ีจดัเก็บไวใ้นตวัคน สาํหรับระบบท่ีจดัเก็บ
ไวน้อกตวัคนเป็นการถ่ายทอดออกมาจากตวัคนแลว้บนัทึกไวใ้นส่ือบนัทึกชนิดต่างๆ  3) การ
แบ่งปันความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแบ่งปันความรู้ของกลุ่ม
ให้แก่สมาชิก การแบ่งปันความรู้จากภายนอกกลุ่มสู่สมาชิกและการแบ่งปันความรู้ของกลุ่มสู่
ภายนอกกลุ่ม อยา่งไรก็ตามแต่ละชุมชนมกัเลือกใชว้ิธีการแบ่งปันความรู้โดยคาํนึงถึงศกัยภาพและ
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ความเหมาะสม จึงมีวิธีการแบ่งปันความรู้ท่ีหลากหลายท่ีพบ ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การลงมือปฏิบติัจริง การสร้างเครือข่ายการสอน การถ่ายทอดประสบการณ์ การอบรม การเทศนา 
และการใชส่ื้อ และ 4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง มีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การนาํ 
เร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มมาประยุกต์ใช้กบัการความดีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยบ์า้นท่าพริก      
การนาํความเช่ือดั้งเดิมของชาวบา้นมาประยกุตก์บัการอนุรักษป์าของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนศิลาแลง 
การนาํคาํสอนเร่ืองบุญนิยมมาประยกุตก์บัการดาํเนินงานของโรงปุ๋ยธรรมชาติศรีษะอโศก เป็นตน้ 

ณรงค ์ สมพงษ ์และคณะ (2555) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาการศึกษา และอาชีพการเกษตรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษากระบวนการในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจงัหวดันครนายก (2) เพื่อสร้างคลงัเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาการศึกษาและ
อาชีพการเกษตรในทอ้งถ่ินจงัหวดันครนายก (3) เพื่อประเมินผลการใชค้ลงัความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อการพฒันาการศึกษาและการพฒันาอาชีพการเกษตร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปดว้ยผูท่ี้อยูใ่นชุมชนต่าง ๆ ในเขต 4 อาํเภอใน
จงัหวดันครนายก ไดแ้ก่ผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีทาํงานดา้นต่าง ๆ เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
ในการพฒันาดา้นการศึกษาและอาชีพ ประกอบไปดว้ย เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาํนวน 7 คน 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมในการศึกษาและจัดทาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจังหวดันครนายก 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก จาํนวน 19 คน ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการ
จดัการความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนดว้ย  

จากผลการทดลองพบว่า นักเรียนท่ีใชค้ลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีดชันีประสิทธิผล
เท่ากบั 0.58 ใชเ้วลาเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 7 เร่ือง เป็นเวลา 3-4 ชัว่โมง มีความพึงพอใจ
ต่อคลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในประเด็นท่ีสาํคญั ๆ คือ คลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความ
น่าสนใจ เมนูหลกัเขา้ใจง่าย สะดวกในการเขา้ถึงสาระของภูมิปัญญา การอธิบายสาระความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ใจง่าย วิดีทศัน์ท่ีนาํเสนอทั้งภาพและเสียงมีความน่าสนใจ การลงทะเบียนเขา้ใช้
ง่าย และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูใ้ชมี้ความรู้สึกชอบในการเรียนรู้ดว้ยคลงัความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากการจดัอนัดบั 5 อนัดบัคือ ผูเ้รียนชอบภูมิ
ปัญญาเร่ืองการทอพรมเช็ดเทา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ การปลูกใบดอกไมป้ระดบั ผลิตภณัฑไ์มไ้ผ ่
การทอเส่ือกก เคร่ืองดนตรีองักะลุง การปลูกมะยงชิดมะปรางหวาน และ การทาํไมก้วาดดอกหญา้
ตามลาดบั ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าควรมีการพฒันาภูมิปัญญาแบบร่วมมือในเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป และนาํ
คลงัความรู้ไปใชใ้หก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

กนกพร ฉิมพลี (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา การศึกษาคร้ังน้ี                
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน: 
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กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา มีวิธีดาํเนินการวิจยัโดยการศึกษาจากเอกสารอา้งอิง
และการศึกษาภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาน
หมวกใบตาลบา้นคลา้ อาํเภอพิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา อาํเภอจกัราช             
3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบึงมิตรภาพ อาํเภอโนนสูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา อาํเภอชุมพวง  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ไม่ตํ่ากว่า 3 คร้ัง     
การสมัภาษณ์เชิงลึกจาํนวน 20 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งรูปแบบการจดัสนทนา
กลุ่มเป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มละประมาณ 3 คร้ัง คร้ังละ    
4-9 คน ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัรวมทั้งหมด 52 คน จากการศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน กระบวนการจดัการความรู้ และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดสืบต่อกนัมา จน
กลายเป็นองคค์วามรู้ประจาํทอ้งถ่ินท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิบติัสืบต่อกนัมา 2) กระบวนการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (1) การ
กาํหนดความรู้เก่ียวกบัการกาํหนดผลิตภณัฑ์ ผ่านการคิดและตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม 
จากนั้นจึงนาํไปสู่ (2) การแสวงหาและยดึกุมความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อใหเ้กิด
ความรู้เฉพาะของกลุ่ม และนาํไปสู่ (3) การแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกมีความรู้และทกัษะในการผลิตมากข้ึน และเป็นท่ีมา
ของ (4) การจดัเกบ็ความรู้ในตวับุคคล และ (5) การถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีเม่ือ
ถ่ายทอดความรู้แลว้ สามารถยอ้นกลบัไปกาํหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ 3) 
เง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานประสบความสาํเร็จ 
มี 4 เง่ือนไขท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ (1) ความรู้ดา้นการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรมองคก์ร (3) ภาวะผูน้าํ
และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงขอ้คน้พบท่ีสาํคญัของการวิจยั คือ “การพึ่งตนเอง” ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตเคร่ืองจกัสาน ซ่ึงจากองคป์ระกอบหลกัทั้ง 3 ประการนั้น นาํไปสู่การ
พึ่งตนเองของกลุ่มองคก์ารชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีหลกัการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การมีผูน้าํท่ี
เขม้แขง็ มีความสามคัคี การยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต และการมีใจรักในดา้น   
การจกัสาน 
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 สรุปได้ว่า การจัดการความรู้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับองค์กรท่ีต้องการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูง และตอ้งการพฒันาการดาํเนินงานของตนใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์รนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรใน
องคก์ร ดว้ยวิธีการทาํงานอยา่งมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัในการทาํงาน มุ่งการทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั 
มีบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในหน่วยงานหรือองคก์ร นอกจากนั้น ผูบ้ริหารองคก์รยงั
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในองคก์รอยา่งเท่าเทียมกนั โดยใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความสามารถไดมี้โอกาสเพิ่มพนูความรู้มากข้ึนจากเดิม และขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมผูท่ี้ไม่
รู้ ใหเ้กิดการพฒันาดว้ยเช่นกนั ตลอดจนการจดัใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการ
ใชง้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการแก่คนในองคก์ร รวมถึงสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร
ในการทาํงาน กจ็ะเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ พบว่าการศึกษาการจดัการความรู้
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ๆ คือ กระบวนการจดัการความรู้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้
และการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ภายในองค์กรซ่ึงสอดคลอ้งกับรูปแบบในการวิจยัการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีในคร้ังน้ี ดงันั้นงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีไดศึ้กษาจะสามารถเป็นส่ิงยืนยนัแนวทางการดาํเนินงานวิจยัให้สามารถนาํทั้งขอ้ดีและ
ขอ้จาํกดัของผลงานการวิจยัต่าง ๆ มาปรับใชเ้ป็นแนวทางการจกัการความรู้ของการวิจยัในคร้ังน้ีได ้

8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
Hughes and Holbrook (2005) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวดัการจดัการความรู้: ตวับ่งช้ี

นวตักรรมขององคก์าร จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 500 ตวัอยา่ง ในบริทิสโคลมัเบีย พบวา่ ตวับ่งช้ีการ
จดัการความรู้ในองคก์าร มี 7 องคป์ระกอบ คือ ภาวะผูน้าํ การวดัผลการปฏิบติังาน การพฒันา
บุคลากร กลยทุธ์ การดาํเนินการตามกลยทุธ์ ความร่วมมือในการทาํงานและการพยากรณ์แนวโนม้
ซ่ึงการคน้พบน้ีองคก์ารสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประเมินการจดัการความรู้ในองคก์ารได้
เป็นอยา่งดี 

Morey, Maybuzy and Thrashingha (2005) ไดส้าํรวจความคิดเห็นของพนกังานจาํนวน 
6,500 คน ในบริษทัชั้นนาํต่าง ๆ 10 องคก์ารเพื่อจดัลาํดบัองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของ
การจดัการความรู้ พบว่า องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการจดัการความรู้ท่ีสําคญั 
ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํและการตดัสินใจ โครงสร้างองคก์ร การติดต่อส่ือสารในองคก์ร 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การทาํงานเป็นทีม ภาพลกัษณ์ขององคก์าร ผลตอบแทน                
สิทธิประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลย ี

Hlupic; Pouloudi; and Rzevski (2006) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ความสาํเร็จขององคก์รใน
การจดัการความรู้ พบว่า องค์กรจะประสบความสําเร็จในการจดัการความรู้ไดจ้ะตอ้งมี
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีสาํคญั คือ บรรยากาศองคก์ารใชแ้ละการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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คนและวฒันธรรมองคก์ร โดยคนและวฒันธรรมองคก์รเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการจดัการ
ความรู้มากท่ีสุด 

Sabherwal (2006) ไดท้าํการวิจยัศึกษาผลของกระบวนการจดัการความรู้ในระดบับุคคล 
ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร ในความเขา้ใจหลกัการจดัการความรู้ใหม้ากข้ึน รูปแบบการวิจยัใช้
กระบวนการจดัการความรู้ 4 ดา้น คือ 1) การดาํเนินการภายใน (Internalization) 2) การดาํเนินงานสู่
ภายนอก (Externalization) 3) กระบวนการทางสังคม (Socialization) และ 4) การผสมผสานเขา้
ดว้ยกนั (Combination) ผลการวิจยัพบว่า การดาํเนินการภายใน และการดาํเนินงานสู่ภายนอก มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการจดัการความรู้ในระดบับุคคล ในขณะท่ีกระบวนการทางสังคมและการ
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ส่งผลต่อความรู้ระดบักลุ่มและระดบัองคก์ร อีกทั้งผลการวิจยัยงัสามารถ
นาํไปใชส้นบัสนุนผลกระทบเชิงบวกต่อทุกระดบัขององคก์ร 

Van Zolingen, Streumer, and Stooker (2009) ไดท้าํการวิจยัเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์ร กรณีศึกษาการจดัการความรู้และการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั Comp จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเนน้องคค์วามรู้ในการบริหารจดัการ ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาจากการจดัการความรู้
และผลกระทบท่ีตามมาทางการบริหารทรัพยากรมนุษยบ์ริษทัน้ีไดรั้บการแนะนาํใหใ้ชรู้ปแบบการ
จดัการความรู้ท่ีนุ่มนวล (Soft Model) โดยเนน้การผสมผสานนโยบายทางดา้นบุคลากร ระบบ และ
กิจกรรมใหเ้ขา้กบักลยทุธ์ขององคก์ร สังเกตทกัษะของพนกังาน สนบัสนุนใหมี้การเพิ่มพนูความรู้ 
ใชก้ารบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้โดยถือเป็นทุนทางสังคม 
(Social Capital) ซ่ึงเนน้การแลกเปล่ียนความรู้ผา่นการสร้างเครือข่ายและชุมชนในการทาํงาน 

Faliciano (2007) ไดท้าํการศึกษาตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ไปใชใ้นองคก์ร 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสํารวจเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์กร รวมถึงกระบวนการสร้าง
ฐานความรู้ในการนาํความรู้ไปใช ้ การศึกษาส่วนแรกไดศึ้กษากระบวนการสร้างรูปแบบความรู้ใน
กรอบของระบบสารสนเทศและการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีและโครงสร้าง 
ส่วนท่ี 2 กาํหนดเกณฑ์ความเช่ือมัน่ในรูปแบบโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสํารวจในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลการวิจยัพบว่า เทคโนโลยีและผูส้นบัสนุนองคก์รเป็นตวัช้ีวดัท่ีทาํให้ระบบการ
จดัการความรู้มีประสิทธิผลมาก หรือการกระตุน้พนกังานท่ีมีความรู้ (Knowledge Worker) ให้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัฐานความรู้มากกวา่การทาํงานประจาํ 

Coukos-Semmel (2009) ไดท้าํการศึกษากลยุทธ์และกระบวนการจดัการความรู้ใน
มหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินการใชร้ะบบการจดัการความรู้ซ่ึงเช่ือมต่อกบังานวิจยั
ของมหาวิทยาลยั 2) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการใชร้ะบบและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การจดัการความรู้ 3) พฒันารูปแบบการจาํแนกประสิทธิผลของการจดัการความรู้ 4) วิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจดัการความรู้ เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นมาตรประมาณค่าเก่ียวกบั
กลยทุธ์และกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า 1) มหาวิทยาลยัมีการใชก้ลยทุธ์ระดบัมาก แต่ใช้
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กระบวนการในระดบันอ้ย 2) กลยทุธ์ใชเ้ทคโนโลยมีากท่ีสุด 3) ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้
ภาวะผูน้าํใน กลยทุธ์และกระบวนการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 4) กลยทุธ์
และกระบวนการจดัการความรู้สามารถจาํแนกประสิทธิภาพการจดัการความรู้ไดร้้อยละ 76 มีความ
แปรปรวนของประสิทธิผลระหว่างร้อยละ 46.6 (ดา้นการวดัผล) ถึงร้อยละ 30.1 (ดา้นวฒันธรรม) 
และ 5) กระบวนการวดัผลเป็นปัจจยัท่ีมีความวิกฤตมากท่ีสุดต่อประสิทธิภาพของระบบการจดัการ
ความรู้ 

Hirschbuh; & Bishop. (2010) ไดท้าํการศึกษาการจดัการความรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) เพื่อคน้หากระบวนการลดช่องว่างท่ีเป็นสาเหตุของการวิตกกงัวลในตวัผูเ้รียน
ระหว่างอตัราการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและอตัราการเรียนรู้ ท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 
ผลการวิจยัพบว่า ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัสาํคญั 2 ประการ คือ1) การเปล่ียน
กระบวนทศัน์ของผูเ้รียนและผูส้อน 2) ผูเ้รียนและผูส้อนไม่มีทกัษะและความสามารถในการใชง้าน 
ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะบบการจดัการความรู้ท่ีง่ายต่อการใชง้าน มีการทดสอบและรายงานผลผา่นเวบ็ จึงทาํ
ใหช่้องวา่งท่ีเกิดข้ึนลดลง 

Gustafson (2007) ไดท้าํการศึกษาระบบการจดัการความรู้ในหลกัสูตรพยาบาล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาในการสะทอ้นความคิด การกาํหนดโอกาสในการ
สร้างความรู้ การสอนผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพการเขา้ถึงผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ดว้ยเวบ็ไซต ์ และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนการสร้างความรู้ โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ย เพื่อสร้างส่ือความรู้ออนไลน์
แก่ผูป่้วยเบาหวานและอลัไซเมอร์ ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีความเขา้ใจในการส่ือสารกบัผูป่้วย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความร่วมมือและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่มนักศึกษา และ
ความสามารถของนักศึกษาเพิ่มข้ึนในการให้ความรู้กบัผูป่้วยแบบองคร์วมและคาํนึงถึงหลกัการ
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

McCarthy (2010) ทาํการวิจยัการจดัการความรู้: กลยทุธ์การประเมินผลและกระบวนการ
ใชป้ระโยชน์ในระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมาใชก้บัระดบัอุดมศึกษา โดยทาํการศึกษารายกรณีศึกษา การวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ย
กระบวนการวิจยัภาคสนาม ผลการศึกษาพบว่า 1) การเรียนการสอนและการเรียนรู้สามารถใชก้าร
จดัการจดัการความรู้ดว้ยการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก 2) การพฒันา การจดัการความรู้มี
ความสาํคญักบั พนกังานท่ีมีความรู้ (Knowledge Worker) ในการทาํวิจยั นอกจากน้ียงัเสนอแนะว่า
การวิจัยในอนาคตในระดับอุดมศึกษาควรให้มีการระบุความสําเร็จของการจัดการความรู้          
ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ พบว่าการศึกษาการจดัการความรู้
แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็หลกัๆ คือ กระบวนการจดัการความรู้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้และ
การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ภายในองคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบในการวิจยัการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีในคร้ังน้ี ดงันั้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ไดศึ้กษาจะสามารถเป็นส่ิงยนืยนัแนวทางการดาํเนินงานวิจยัใหส้ามารถนาํทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัของ
ผลงานการวิจยัต่าง ๆ มาปรับใชเ้ป็นแนวทางการจกัการความรู้ของการวิจยัในคร้ังน้ีได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในโรงเรียนสงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีราบละเอียดวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการศึกษาและดา้นการจดัการความรู้ และ (2) ครูใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
กลุ่มตวัอย่าง คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการศึกษาและดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน       

5 คน ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และ (2) ครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 92 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยมีรายละเอียดของ
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวิจยัแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

ประชากรไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้  
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 

5 คน ไดม้าดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

1. เป็นนกัวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา หรือ  
2. เป็นนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินการจดัการความรู้ โดยดาํรงตาํแหน่ง

ระดบัชาํนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
3. เป็นนักวิชาการท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีสอนหรือวิจยัเก่ียวกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 85 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 22 คน ไดม้าโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
โดยวิธีการดงัน้ี 

1. จาํแนกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสงักดัตามภูมิศาสตร์จากภาคต่าง ๆ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 6 ภาค ประกอบดว้ย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ (3) ภาคใต ้(4) ภาคตะวนัออก (5) 
ภาคตะวนัตก และ (6) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากนั้นสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Sample Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่ม เลือกไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ี
มีโรงเรียนในสงักดัจากภาคตะวนัออก 

2. สุ่มเลือกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสังกดัจากภาคตะวนัออก ซ่ึงมี
ทั้งหมด 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ (1) จงัหวดัชลบุรี (2) จงัหวดัระยอง (3) จงัหวดัจนัทบุรี (4) จงัหวดัตราด 
(5) จงัหวดัปราจีนบุรี และ (6) จงัหวดัสระแกว้ จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่ม เลือกไดอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนในสงักดั
จากจงัหวดัชลบุรีเป็นตวัแทนสุ่มเลือก 

3. ทาํการสุ่มเลือกโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีโรงเรียนในสงักดั
จาํนวน 11 โรงเรียน ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (2) โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้     
(3) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์(4) โรงเรียนบา้นเขาซกเบญ็จศิริวิทยาคาร (5) โรงเรียนพลูตาหลวง
วิทยา (6) โรงเรียนบา้นคลองมือไทร (7) โรงเรียนบา้นหนองใหญ่( 8) โรงเรียนวดัเขาเชิงเทียนเทพา
ราม (9) โรงเรียนวดัยคุลราษฏร์สามคัคี (10) โรงเรียนหวัถนนวิทยา และ (11) โรงเรียนท่าขา้มพิทยา
คม จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจบัสลาก และผลการสุ่ม 
เลือกไดโ้รงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ซ่ึงมีจาํนวนครูทั้งส้ิน 85 คน เป็นหน่วยทดลองใชรู้ปแบบ 

4. ผูว้ิจยัคดัเลือกครูจากโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ จาํนวน 22 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ดว้ยคุณสมบติั คือเป็นครูท่ีสามารถจดัทาํเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นทีมร่วมวิจยั
ในการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายละเอียด ดงัน้ี  

1.  การประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลผลิตความรู้ เป็นการประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
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ประชากร ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
จาํนวน 85 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชลบุรี จาํนวน 70 คน จากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี และมอร์แกน (R.V. Krejcie and 
morgan)  

2.  การประเมินความพงึพอใจของครูทีมี่ต่อการดําเนินการจัดการความรู้  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเดียวกนักบัการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูใน
โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 22 คน ไดม้าดว้ยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

3.  การประเมินความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญทีมี่ต่อรูปแบบการจัดการความรู้  
ประชากรไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ กลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 คน ไดม้า
ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติั เช่นเดียวกบั
ผูเ้ช่ียวชาญในชั้นตอนท่ี 1 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ จาํนวน 7 ขอ้ หาค่า

ความเช่ือมัน่โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.81 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูใ้ชค้วามรู้เก่ียวกบัผลผลิตความรู้ จาํนวน 11 ขอ้ 
ประกอบดว้ยคาํถาม ใน 3 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะของผลงาน ดา้นคุณภาพของผลงาน ดา้นประโยชน์
ของผลงานท่ีสามารถนําไปใช้ในการปฏิบติังาน นําขอ้มูลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.65 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้เก่ียวกบักิจกรรมในการ
จดัการความรู้ จาํนวน 14 ขอ้ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ       
ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.69 
 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการจดัการความรู้ จาํนวน 14 ขอ้ 
ประกอบดว้ยคาํถาม ใน 3 ดา้น คือ ดา้นความมีประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ และดา้นความ
เหมาะสมในการนาํไปใช ้จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.77 



125 

 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบั ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพือ่สร้างต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้  
กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 คน 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ คือแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสาร ตาํรา ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2.  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ กระบวนการ

จดัการความรู้ และการประเมินการจดัการความรู้  
3.  กาํหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์

กาํหนด 
4.  สร้างเคร่ืองมือ คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างครอบคลุม ประเด็นปัจจยั

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ การประเมินการจดัการความรู้ และ
ภาพรวมการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ 

5.  นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยผ์ูค้วบคุม วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมถูกตอ้ง และรับขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

6.  นาํแบบสมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
6.1 ดร .สมศักด์ิ  ลิลา  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
6.2 ผศ . ดร .ปริญญา  ทองสอน  อาจารย์ภาควิชาการจัดการเ รียน รู้  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
6.3 รศ. ดร.สุการตพ์ิชา ปิยะธรรมวรากุล หวัหนา้ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
6.4 ดร.อมรรัตน์ สวนชูผล อาจารย์สาขานวตักรรมวิชาการส่ือสาร วิทยาลัย

นวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
6.5 ดร. อารักษ ์อินทร์พยงุ นกัวิชาการศึกษา ชาํนาญการพิเศษ ผูอ้าํนวยการกลุ่ม

ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสม และความ
ชดัเจนของภาษาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) กาํหนดเกณฑพ์ิจารณา คือ 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่รูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม 

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ วา่รูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม 
-1 หมายถึง แน่ใจวา่รูปแบบการจดัการความรู้ไม่เหมาะสม 

การตดัสินพิจารณาขอ้คาํถามในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกคาํถามท่ีไดค่้าความสอดคลอ้งของคู่
คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  

7. นาํแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
จาํนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ และนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.81 

8. นาํแบบสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มเติม ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

8.1  ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน อาจารยภ์าควิชาการจดัการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

8.2  ดร.สุพรรณี สมานญาติ อาจารยว์ิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ สาขา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

8.3  นายปราศรัย สุขปิติ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ กองการศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

8.4  นางนงนุช พรชัยไชยวฒัน์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ กองการศึกษา สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

8.5  ดร.อมรรัตน์ สวนชูผล อาจารย์สาขานวตักรรมวิชาการส่ือสาร วิทยาลัย
นวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis and Content 
Synthesis) แลว้ปรับปรุงร่างรูปแบบการจดัการความรู้ รายละเอียดขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
สรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี 17 
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ภาพประกอบที ่17 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของ 
   ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา ดา้นการจดัการ

ความรู้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยวิธีการดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัขอหนังสือจากคณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ สาขาบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการสัมภาษณ์ดว้ยการส่ง
จดหมาย โดยมีการนดัหมายวนัเวลา สถานท่ี อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งส่งโครงสร้างคาํถามท่ีใชใ้นการ
สมัภาษณ์ไปใหล่้วงหนา้ก่อน 2 สปัดาห์ 

2.  ดาํเนินการสัมภาษณ์ โดยใชเ้วลาสัมภาษณ์ท่านละไม่นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง มีการจดและ
บนัทึกในขณะท่ีสมัภาษณ์จนเสร็จส้ินการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน  

3.  สรุปผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน จดัเกบ็ และบนัทึกไวเ้ป็นผลการสมัภาษณ์ 
 

ไม่ผา่น 

ศึกษาเอกสาร ตาํรา เก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการความรู้ 

สร้างแบบสมัภาษณ์โดยกาํหนดโครงสร้าง 
และประเดน็การสมัภาษณ์ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงค ์

ท่ีกาํหนด 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ตรวจสอบ 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นตอนที ่2 การทดลองใช้ต้นแบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ท่ีเป็นหน่วยทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นครู

โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 85 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นหน่วยทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นครู

โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 22 คน ไดม้าโดยใช้
การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ผูว้ิจยัคดัเลือกครูจากโรงเรียน
ชุมชนวดัหนองคอ้ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็นทีมร่วมวิจยัในการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยคุณสมบติัคือเป็นครูท่ีสมคัรใจเป็นผูร่้วมวิจยัและ
สามารถจดัทาํเวบ็ไซตไ์ด ้ 

สาํหรับการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาแลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอน ใน 2 ระยะ
ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ระยะที ่1 ขั้นเตรียมการ 
ผูว้ิจยัดาํเนินการตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชลบุรี ขออนุญาตการจดัโครงการอบรม การดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เชิญผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโรงเรียน

ชุมชนวดัหนองคอ้ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีร่วมประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
เก่ียวกบักรอบเง่ือนไขในการดาํเนินงานวิจยัร่วมกนั และสานพลงัภาคีการทาํงานแบบมีส่วนร่วม
และขอความร่วมมือ สนบัสนุน อาํนวยความสะดวก การดาํเนินการตามโครงการให้ประสบ
ความสาํเร็จ โดยใชเ้ทคนิคการประชุมและการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ ส่งผลใหเ้กิดความคุน้เคย
และนาํสู่การคน้หาและสรรหาคนท่ีจะร่วมเป็นผูร่้วมวิจยั ซ่ึงตอ้งทาํความเขา้ใจและวางแผนร่วมกนั
ระหว่างผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผลการดาํเนินงานระยะน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัไดค้น้พบผูน้าํในการในโรงเรียน
เขา้มาขบัเคล่ือนการทาํงานให้เป็นไปตามแผน โดยจากการประชุมเชิงปฏิบติัการการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม วนัท่ี 6-8 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ หอ้งประชุมกลัปพฤกษโ์รงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ 

3. เชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัคณะผูร่้วมวิจยั 
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4. แบ่งกลุ่มทีมจัดการความรู้คณะผู ้ร่วมวิจัยตามความสมัครใจเพ่ือสะดวกในการ
ดาํเนินการสร้างทีมและแกนนาํ โดยแต่ละทีมร่วมกนักาํหนดแกนนาํและบทบาทของสมาชิกใน    
แต่ละทีมในการจดัการความรู้ 

ระยะที ่2 การใช้กระบวนการจัดการความรู้  
ทีมจัดการความรู้ร่วมกันดําเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 

รายละเอียด ดงัน้ี 
1. ขั้นการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ในขั้นตอนน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นทีมจดัการ

ความรู้ท่ีแบ่งเป็น 3 ทีม ดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Second Data) ร่วมกนัแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี 
จาก 10 สาขา คือ 1) สาขาความเช่ือและศาสนา 2) สาขาประเพณีและวฒันธรรม       3) สาขาศิลปะ
พื้นบา้น 4) สาขาอาหารและผกัพื้นบา้น 5) สาขาการละเล่นพื้นบา้น 6) สาขาศิลปวฒันธรรม 7) 
สาขาเพลงพื้นบา้น 8) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพื้นบา้น 9) สาขาประดิษฐก์รรม และหตัถกรรม
พื้นบา้น และ 10) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

ทีมการจดัการความรู้แบ่งออกเป็น 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีการแบ่งทีมจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี  

ทีมท่ี 1 จดัการความรู้ในสาขาเร่ือง 1) สาขาความเช่ือและศาสนา 2) สาขาประเพณีและ
วฒันธรรม 3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น  

ทีมท่ี 2 จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาท่ี 4) สาขาอาหาร และผกัพื้นบา้น 5) สาขา
การละเล่นพื้นบา้น 6) สาขาศิลปวฒันธรรม 

ทีมท่ี 3 จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาท่ี 7) สาขาเพลงพื้นบา้น 8) สาขาสมุนไพร 
และตาํรายาพื้นบา้น 9) สาขาประดิษฐก์รรม และหตัถกรรมพื้นบา้น และ 10) สาขาการดาํรงชีวิต
ตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติศาสนา   

2. ขั้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สืบเสาะคน้หารายละเอียดองคค์วามรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) และความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) 
ท่ีตอ้งการเช่น การสมัภาษณ์เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาจากส่ือ เอกสาร 
และเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ การสอบถามความรู้จากบุคคลผูรู้้ในชุมชน จากผูน้าํทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในขั้นตอนการสร้างความรู้ 

3. ขั้นการรวบรวมความรู้ (Knowledge System: K) โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสาํรวจนาํมาตรวจสอบ กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของ
ความรู้ในแต่ละสาขาใหเ้ป็นระบบ 

4. ขั้นการจัดเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing) ครูทีมจดัการความรู้ร่วมกนัสร้างเวบ็ไซต์
การจดัการความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ี จดัระบบกลุ่มความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละสาขา
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ให้เป็นระบบแลว้ นาํมาเก็บไวใ้นเว็บไซต์การจดัการความรู้ แลว้จดัระบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการ
เขา้ถึงอยา่งมีขั้นตอน 

 5. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยความรู้ประเภท Tacit Knowledge แบ่งปันในช่องทางการเชิญเจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาใหค้วามรู้ ส่วนความรู้ประเภท Explicit Knowledge มีวิธีแบ่งปันความรู้ในช่องทางการเรียนรู้จาก
เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

6. ขั้นการนําความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) โดยการสร้างมาตรการส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใช ้ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในขั้นตอนน้ี เป็นการประเมินใน 3 ดา้น คือ 1) การประเมินผลผลิตความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 2) การประเมินการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 3) การประเมินรูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีรายละเอียด
แต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. การประเมินผลผลติความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การประเมินผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ช้

ความรู้ ท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก็บไวใ้นเว็บไซต์การจดัการความรู้ ท่ีสร้างข้ึน 
ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร เป็นครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

จาํนวน 85 คน  
กลุ่มตวัอยา่ง เป็นครูในโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

จาํนวน 70 คน ไดม้าจากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี และมอร์แกน (R.V. Krejcie and 
morgan)  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ีมี จาํนวน 1 ชุด ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับครูกลุ่ม
ผูใ้ชค้วามรู้  
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ

กลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.  กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
3.  กาํหนดคุณลกัษณะ โครงสร้าง และเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
4.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในโรงเรียน

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 1 ฉบบั โดยเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ์
ประเมินดงัน้ี (วิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2554) 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
และไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 
4.50-5.00 หมายถึง มีความความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

5.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกตอ้ง และรับขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

6.  ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และความครอบคลุมของคาํถาม
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยไดก้าํหนดการใหค้ะแนนและความหมาย ไวด้งัน้ี 
 +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ วา่แบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม 

-1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความความพึงพอใจไม่เหมาะสม 
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การตดัสินพิจารณาขอ้คาํถามในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกคาํถามท่ีไดค่้าความสอดคลอ้งของคู่
คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00  

7.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้สอบถามครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.69 

8.  ปรับปรุงแบบประเมินความความพึงพอใจ แลว้นาํขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้คาํถามให้มีความถูกตอ้งและชดัเจนข้ึนตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล สรุปไดด้งัภาพประกอบท่ี 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่18  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญา 
    ทอ้งถ่ินของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 
 

ศึกษาเอกสาร ตาํรา เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงใจ 

กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถามความความพึงพอใจ 

กาํหนดคุณลกัษณะ โครงสร้าง และเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

สร้างแบบแบบสอบถามเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

นาํแบบสอบถามไปใชใ้นการวิจยั 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น ตรวจสอบ 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้ท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอหนงัสือจากคณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ สาขา

บริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
2. ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้ท่ีมีต่อผลผลิต

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ครูซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บ
ความรู้ จาํนวน 70 คน โดยดาํเนินการดว้ยตนเองและขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ติดตามช่วยเก็บคืนได้แบบสํารวจคืนหลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วปรากฏว่า           
ไดแ้บบสาํรวจคืนจากครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 100 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชใ้ชค่้าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํผลการ
วิเคราะห์มาเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย 

2. การประเมินการความพึงพอใจดําเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการ
ประเมินความพงึพอใจของกลุ่มผู้ดําเนินการจัดการความรู้ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเดียวกับ

ขั้นตอนท่ี 2 (ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชร่้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) คือกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 22 คน  จากกลุ่มครู
ผูด้าํเนินการจดัการความรู้ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขั้นตอนน้ีได้แก่ แบบประเมินความความพึงพอใจต่อการ

จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของกลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้ 
 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินของกลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้ มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
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1.  กาํหนดวตัถุประสงค์ของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.  กาํหนดคุณลกัษณะ โครงสร้าง และเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม โดยเป็น
แบบประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจนอ้ย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นวา่มีความความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
และไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 
4.50-5.00 หมายถึง มีความความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง มีความความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

4.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยผ์ูค้วบคุม วิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมถูกตอ้ง และรับขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

5.  ปรับปรุงแบบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย ์          
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และความครอบคลุมของคาํถาม
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence / IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยไดก้าํหนดการใหค้ะแนนและความหมาย ไวด้งัน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ วา่แบบประเมินความความพึงพอใจ มีความเหมาะสม 
-1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินความความพึงพอใจไม่เหมาะสม 

การตดัสินพิจารณาขอ้คาํถาม จากคะแนนดชันีความสอดคลอ้ง ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.00 
ข้ึนไป นาํแบบประเมินไปทดลองใชส้อบถามครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ
ตรงกนัหรือไม่ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.65 
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6.  ปรับปรุงแบบประเมินความความพึงพอใจ แลว้นาํขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้คาํถามให้มีความถูกตอ้งและชดัเจนข้ึนตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลซ่ึงสรุปไดเ้ช่นเดียวกบัภาพประกอบท่ี 18 ในขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความ          
พึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของกลุ่มครูผูใ้ชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูด้าํเนินการ

จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยวิธีการดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอหนงัสือจากคณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ สาขา
บริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยซ่ึีงเป็นกลุ่มผูด้าํเนินการจดัการความรู้ จาํนวน 22 คน โดยดาํเนินการ
ดว้ยตนเอง และไดแ้บบสาํรวจคืนจากครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 22 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชใ้ชค่้าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้
นาํผลการวิเคราะห์มาเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย 
 3.  การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  สําหรับการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใช้ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัการสร้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ขั้นตอนท่ี 1  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการ

จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
สําหรับการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
1.  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการประเมิน

รูปแบบการจดัการความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
2.  กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบประเมิน 
3.  กาํหนดคุณลกัษณะ โครงสร้าง และเน้ือหาท่ีตอ้งการประเมิน 
4.  กาํหนดรูปแบบของแบบประเมินเป็นแบบการประเมินค่าความสอดคลอ้ง โดยการหาค่า 

IOC (Index of Item Objective Congruence) และไดก้าํหนดการใหค้ะแนนและความหมาย ไวด้งัน้ี 
+1 หมายถึง แน่ใจวา่รูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ วา่รูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม 
 -1 หมายถึง แน่ใจวา่รูปแบบการจดัการความรู้ไม่เหมาะสม 

การตดัสินพิจารณา จากคะแนนดชันีความสอดคลอ้ง ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0 ข้ึนไป ถือ
วา่รูปแบบการจดัการความรู้มีความเหมาะสม 

5.  นาํแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความครบถว้นสมบูรณ์และความครอบคลุมของคาํถาม
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ  

6.  นาํแบบประเมินไปทดลองใชส้อบถามครูในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ
ตรงกนัหรือไม่ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.77 

นําขอ้เสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขขอ้คาํถามให้มีความถูกตอ้งและชัดเจนข้ึนตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการนดัหมายและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในระหว่าง วนัท่ี 22 มกราคม 2556 ถึง 
วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
 2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูใ้ชผ้ลผลิตความรู้ การ
ดาํเนินการจดัการความรู้และแบบประเมินความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบ ผูว้ิจยัดาํเนินการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการนดัหมายการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ในแต่ละคร้ัง ใน
การอบรมสัมมนาตามโครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา(Content Validity) ร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปการดาํเนินการวจิยั 
ในการดาํเนินการวิจยั การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียน

สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัแบ่งการดาํเนินการวิจยั ในการสร้างรูปแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อสร้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีขั้นตอนแสดงเป็นแผนภาพ ดงัภาพประกอบท่ี 19 
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ภาพประกอบที ่19  ขั้นตอนดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน   
   โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ผลทีไ่ด้รับจากการ
ดําเนินการ 

 วเิคราะห์/สงัเคราะห์ขอ้มูลแนวคิด 
ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

รายละเอยีดของการดําเนินการ 

1. ยกร่างรูปแบบการจดัการความรู้ 

 
 
 
 
 

 

2. ตรวจสอบตน้แบบรูปแบบการจดัการ
ความรู้ และเคร่ืองมือ โดยการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ  

 ทดลองใชร่้างรูปแบบโดยนาํร่าง
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไปทดลองใชก้บักลุ่มครู
ผูด้าํเนินการจดัการความรู้ดว้ยการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

1.โมเดลรูปแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1.ขอ้มูลพื้นฐานการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ตน้แบบรูปแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่น
การตรวจสอบแลว้ 

3.ปรับปรุงร่างรูปแบบ และเคร่ืองมือ 
2. เคร่ืองมือวจิยั 

 
 

รูปแบบการจดัการความรู้ 
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 
1.ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ช้
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีต่อผลผลิต
ความรู้ 

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูด้าํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3. ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นของการ 

ดําเนินการวจัิย 

ขั้นตอนที ่1 
การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานเพื่อสร้าง
ตน้แบบรูปแบบ 

ขั้นตอนที ่3  
ประเมินรูปแบบ
การจดัการความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนที ่2  
การทดลองใช้
ตน้แบบรูปแบบ
การจดัการความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อสร้าง
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในของโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพ่ือสร้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเพื่อสร้างต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

การสร้างตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยันาํขอ้มูลพื้นฐานไดแ้ก่ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้ รูปแบบการจดัการ
ความรู้ และการประเมินการจดัการความรู้ นาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ รายละเอียดของผลการดาํเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท่ีดาํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ไดพ้ฒันาจากการบูรณาการตามหลกัการและ
แนวคิด ของหน่วยงาน นกัการศึกษาและนกัวิชาการ เช่น จิรประภา อคัรบวร จุฑามาศ แกว้พิจิตร 
และสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ์(2548) ;วิจารณ์ พานิช (2547) ; ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ; บดินทร์ 
วิจารณ์ (2547) ; สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2548) สาํราญ มีแจง้ ;นนัทา วิทวุฒิศกัด์ิ; 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 นาํมาสร้าง
รูปแบบการจัดการความรู้มีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีทาํให้การจัดการความรู้
ประสบผลสาํเร็จ ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่6  การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จ 

 
องค์ประกอบ/เงือ่นไข
ทีท่าํให้การจัดการ
ความรู้ประสบ
ความสําเร็จ 

สุว
รร
ณ 
เห
รีย
ญเ
สา
วภ

าค
ย์ 

(25
47

) 

บด
นิท

ร์ ว
จิา
รณ์
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7) 

จุฑ
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) 
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 D
ell
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ys
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d 
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8) 
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QC
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99

6) 
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00
4) 
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or
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98
)  (

19
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) 
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itz

 (2
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(19
97
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รว
ม 

รา
ยก

าร
ทีเ่
ลอื

ก 

ภาวะผูน้าํ            7 เลือก 

วฒันธรรมองคก์าร            8 เลือก 

เทคโนโลย ี            8 เลือก 

การวดัผล            1  

โครงสร้าง            7 เลือก 

การใหร้างวลั            1  
การวดัและประเมินผล            2  
ความรู้            5  
การจดัการ            1  
จดัการองคก์าร            1  
ผูบ้ริหารองคก์าร            4  
กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

           3  

การวัดผลการจัดการ
ความรู้ 

           2  

กลยุท ธ์ ก า ร จัด ก า ร
ความรู้ 

           4  

คุณค่าขององคก์าร            1  
วตัถุประสงค ์            1  
การ มี ส่ วน ร่วมของ
บุคลากร 

           1  

ทาํงานเป็นทีม            1  
กลยทุธ์ขององคก์ร            1  
ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการ
จดัการความรู้ 

           1  

วสิยัทศัน์            1  
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ตารางที ่6 (ต่อ) 
องค์ประกอบ/เงือ่นไข
ทีท่าํให้การจัดการ
ความรู้ประสบ
ความสําเร็จ 

สุว
รร
ณ 
เห
รีย
ญเ
สา
วภ

าค
ย์ 

(25
47

) 

บด
นิท

ร์ ว
จิา
รณ์

 (2
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จุฑ
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 D
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รว
ม 

รา
ยก

าร
ทีเ่
ลอื

ก 

ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
เป้าหมาย 

           1  

การเรียนรู้            1  

สินทรัพยค์วามรู้            1  

การสร้างความรู้            1  

ร ว บ ร ว ม จั ด ร ะ บ บ
ความรู้ 

           1  

ปรับเปล่ียนความรู้            1  
ถ่ายทอดความรู้            1  
เกบ็รักษาความรู้ 
 

           1  

 
จากตารางท่ี 6 การศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบ

ผลสาํเร็จ โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือกองคป์ระกอบท่ีมีความสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ 7 รูปแบบข้ึนไป พบว่ามี
องคป์ระกอบดา้นปัจจยัความสําเร็จของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกนัตามเกณฑ์ดงักล่าวซ่ึง
ผูว้ิจัยได้นํามาใช้กาํหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ท่ีสร้างข้ึนด้านปัจจัย
ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้าํ 2) วฒันธรรมองคก์าร 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน 

 
2. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้  
สําหรับการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านกระบวนการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัได้นําขอ้มูล

พื้นฐานจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้
ของแต่ละรูปแบบนํามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรากฏผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ดา้นกระบวนการการจดัการความรู้
ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นกระบวนการการจดัการความรู้ 
 

องค์ประกอบ/
ขั้นตอน/

กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

AP
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 (1
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54
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ลอื
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ภาวะผูน้าํ                2  
วฒันธรรมองคก์าร                3  
เทคโนโลย ี                3  
การวดัผล                2  
โครงสร้าง                1  
การระบุความรู้                2  
การสร้างความรู้                9 เลือก 

การกาํหนดความรู้                4  
การแสวงหาความรู้                7 เลือก 

การประยกุตใ์ช ้                4  
การแพร่กระจาย                3  
การปรับเปล่ียน                4  
การจดัระบบ                3  
การรวบรวม                5 เลือก 

การเรียบเรียง                3  
การเพิ่มคุณค่า                1  
การจดัเกบ็ความรู้                5 เลือก 

การแบ่งปันแลก- 
เปล่ียนความรู้   

 
 

   
 

   
 

  
 

 
 

   
 

  
 

 
7 

 
เลือก 

การกรองความรู้                  

การนาํความรู้ไปใช ้                5 เลือก 

การเรียนรู้                4  
การป้องกนัความรู้                1  
การดกัจบัความรู้                1  
การเลือกความรู้                 1  

 
จากการดาํเนินงานดงักล่าวสามารถสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้น

กระบวนการจดัการความรู้ นาํมาสรุปเป็นองคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้ของรูปแบบ
การจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 1) การสร้างความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การรวบรวมความรู้ 4) 
การจดัเกบ็ความรู้ 5) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ 6) การนาํความรู้ไปใช ้ 
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3. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการประเมินการจัดการความรู้ ท่ีนาํมาใชใ้นการสร้าง
รูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยันาํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นการ
ประเมินการจดัการความรู้ ของ สาํราญ มีแจง้ นนัทา วิทวุฒิศกัด์ิ (2549) O’Dell and Grayson 
(1998) Smits and Moor (2004) ท่ีไดน้าํเสนอองคป์ระกอบดา้นการประเมินว่า การประเมินการ
จดัการความรู้ควรมีการประเมินโดยสรุปใน 3 ดา้น คือ 1) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินว่า
จากการจดัการความรู้ไดอ้ะไรบา้ง เช่นวฒันธรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้ แบบ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด หรือ องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน และ 2) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) ซ่ึง
จะตอ้งประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อตอ้งการทราบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้สึกอยา่งไรต่อกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ เช่น 
พอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงท่ีไดรั้บ และ 3) การประเมินรูปแบบ (Model Evaluation) ท่ีควรประเมินว่า 
รูปแบบการจดัการความรู้สามารถใชไ้ดใ้นบริบทขององคก์ารหรือไม่ 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าสังเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้มารวบรวมได้
ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดงัน้ี 

ต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 
1. ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1.1 ภาวะผูน้าํ 
1.2 วฒันธรรมองคก์าร 
1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 

องค์ประกอบที ่2 
2. กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 

2.1 การสร้างความรู้  
2.2 การแสวงหาความรู้  
2.3 การรวบรวมความรู้  
2.4 การจดัเกบ็ความรู้  
2.5 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
2.6 การนาํความรู้ไปใช ้
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องค์ประกอบที ่3 
3. การประเมินการจดัการความรู้ 

การประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ 
 
ซ่ึงตน้แบบของรูปแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกัด

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพประกอบท่ี 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่20  ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร   
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 

การสร้างวฒันธรรมองค์การ การใช้ภาวะผู้นํา 

การวางโครงสร้างพืน้ฐาน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 กระบวนการจัดการความรู้ 

4. การจดัเกบ็
ความรู้ 

การประเมนิการจัดการความรู้  

1.การสร้าง
ความรู้ 

2.การแสวงหา
ความรู้ 

3.การรวบรวม
ความรู้ 

5.การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 

6. การนาํ
ความรู้ไปใช ้

ต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สําหรับการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัดาํเนินการโดย 

1. ประเมินความเหมาะสมของตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยั
นําตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไปตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูเ้ ช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา          
ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 องคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านเห็นดว้ยว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการ
ความรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐาน มีความเหมาะสม โดยมีขอ้เสนอแนะปัจจยัแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1.1 ดา้นภาวะผูน้าํ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ ภาวะผูน้าํมีความสาํคญัมาก 
ผูน้าํตอ้งมีความเขา้ใจในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยผูน้าํควรเช่ือว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ทุกคนมีความรู้และความชาํนาญในระดบัท่ีต่างกนั ตอ้งเคารพองคค์วามรู้ของแต่ละคน ไม่ใช่เช่ือมัน่
ความรู้ในตาํราวิชาการอย่างเดียว ตอ้งเขา้ใจว่า คนท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือ แต่สามารถปฏิบติัจริงจน
ประสบความสาํเร็จเท่ากบัว่าคนนั้นเป็นคนท่ีมีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองเหล่านั้น เป็นองคค์วามรู้
ท่ีควรอนุรักษ ์และเผยแพร่ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ ส่งเสริมใหก้ารจดัการความรู้เป็นภารกิจ
ท่ีสาํคญัขององคก์ารท่ีทุกหน่วยงานตอ้งนาํไปปฏิบติั รวมทั้งผลกัดนัวิสัยทศัน์ท่ีให้ความสาํคญัต่อ
บทบาทการจดัการความรู้ เป็นวิสัยทศัน์ท่ีสร้างจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัในองคก์าร
ไม่ใช่ของผูบ้ริหารฝ่ายเดียว มีการกระจายอาํนาจการบริหาร อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารตอ้ง
เป็นผูน้าํอย่างเป็นทางการในดา้นการจดัการความรู้เพื่อให้มีการดาํเนินการอย่างครบถว้นและเป็น
ระบบทัว่ทั้งองคก์าร อีกทั้งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงมีความสาํคญัเร่ิมตั้งแต่เห็น
คุณค่าต่อการนาํความคิดริเร่ิม ความรอบรู้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการใชอิ้ทธิพลเพ่ือช้ีนาํ จูงใจหรือ
ผลักดันให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงาน  ส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้เปิดใจรับต่อการเปล่ียนแปลงและความรู้ใหม่ ๆ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้หรือทีมเรียนรู้ และคณะทาํงานการจดัการ
ความรู้ให้เกิดข้ึนเพื่อให้การดาํเนินงานด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่เป้าหมาย
ความสาํเร็จในดา้นการจดัการความรู้ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



146 

 

1.1.2 ดา้นวฒันธรรมองค์การ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า วฒันธรรม
องคก์ารจะเกิดข้ึนได ้โดยคนในองคก์ารควรตอ้งร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ 
เช่น ตอ้งสร้างแรงจูงใจให้แลกเปล่ียนความรู้ หรือเปิดโอกาสให้ทุกคนในองคก์ารเขา้ถึงและ
แลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีความยัง่ยนื ควรมีการมุ่งเนน้ทกัษะการใชปั้ญญา
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บอย่างสร้างสรรค ์โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นเหตุเป็นผล ขอ้เท็จจริง รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับแก่ตนเองและสังคมอย่างย ัง่ยืน อีกทั้ ง
วฒันธรรมองค์การจะทาํให้มองเห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียนในมุมมองของการ
จดัการความรู้ เช่น การคิดสร้างสรรค ์การต่ืนตวัต่อการเรียนรู้ ความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีบน
พื้นฐานของค่านิยม ความเช่ือต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในมุมมอง
ท่ีต่างกนั ซ่ึงจะเป็นจุดเด่นท่ีโรงเรียนแต่ละแห่งจะพิจารณาหยบิยกมาใชใ้นการบริหารจดัการความรู้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.1.3 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือพฒันาฐานขอ้มูลความรู้ และช่วยเพิ่มพลงั
ในการจัดการความรู้ให้สามารถเขา้ถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงควรมีระบบเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีจาํนวนเพียงพอกบัจาํนวนผูเ้รียน เช่น ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และจาํนวนของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอแก่การใชง้านของผูเ้รียนและบุคลากรทุกคน นอกจากน้ีเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยทาํให้กระบวนการจดัการความรู้ประประสบความสาํเร็จ โดย
จะทาํหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นคลงัเก็บความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง
การศึกษาคน้ควา้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัการ
ความรู้ออกมาใชใ้นการทาํงาน และการพฒันาบุคคลกรในองค์กรให้มีทกัษะในการสืบคน้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการความรู้ สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
รวดเร็วและมีความยัง่ยนื เพราะโลกยคุปัจจุบนัแข่งขนักนัดว้ยการสร้างนวตักรรม (Innovation) เป็น
ปัจจยัหลกั  

1.1.4 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การท่ีจะทาํใหก้าร
จดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น โครงสร้างพื้นฐานตอ้งมีความพร้อม ทั้งในดา้นงบประมาณ 
บุคลากร หรือสถานท่ีท่ีทาํการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นกลไกสนับสนุนท่ีเช่ือมต่อระหว่างคลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่การ
ใหบ้ริการต่าง ๆ นอกจากน้ีส่ิงท่ีสาํคญัควรมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการในการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน มีระบบการประสานงานอยา่งเป็นทางการ และควรไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ ใน
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียน  
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1.2 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านเห็นดว้ยว่า 
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอนมีความเหมาะสมโดยมีขอ้เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 

1.2.1 ดา้นการสร้างความรู้ท่ีเก่ียวกบัองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควร
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ เช่น การจดัเวทีชาวบา้นการ
สัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ การจดัการความรู้จากเอกสาร ส่ือออนไลน์ ฯลฯ ควรเน้นการสร้าง
ความรู้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากความรู้ท่ีเป็นนามธรรมอยูใ่นตวับุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นความรู้ประเภท Tacit Knowledge ใหเ้ป็นความรู้ประเภท Explicit Knowledge เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาคน้ควา้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช ้

1.2.2 ดา้นการแสวงหาความรู้ องคก์ารควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
นาํเสนอแนวทางในการแสวงหาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยระบุวิธีการแสวงหาความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน วา่จะหามาไดอ้ยา่งไร สร้างไดอ้ยา่งไร อีกทั้งควรมีการสืบคน้ขอ้มูลภูมิปัญญาจากส่ือ
อิเลคทรอนิกส์  

1.2.3 ด้านการรวบรวมความรู้ ทีมการจัดการความรู้ควรนําความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบคน้จากวิธีต่าง ๆ นาํมาประมวล จดัประเภท และปรับปรุงเน้ือหาภาษา รูปแบบ
ขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูลความรู้ให้เป็นระบบหมวดหมู่ มีการคดักรองความรู้ ตรวจสอบความรู้โดย
ทีมงานจดัการความรู้ขององคก์าร 

1.2.4 ดา้นการจดัเก็บความรู้ เป็นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดจ้าก
การรวบรวมความรู้มาจดักระทาํใหเ้ป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ และเก็บเป็นระเบียบ สามารถเขา้ถึงได้
ง่ายและสะดวก ควรตอ้งกาํหนดวิธีการเขา้ถึงความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีจดัเก็บไว ้อีกทั้งควรใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยใีหไ้ดม้ากท่ีสุด ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการช่วยจดัเก็บ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ สามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดว้่าจะนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งไร โดยมีการปรับปรุงพฒันาให้มี
ความพร้อมต่อการนาํไปใชอ้ยูเ่สมอ 

1.2.5 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นความพยายามในการจดัการความรู้จะใหป้ระสบผลสาํเร็จ เช่น การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์
หรือ การจดัเวทีชาวบา้นเขา้ไปเผยแพร่ในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ตอ้งพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศให้
เป็นระบบเครือข่ายใหส้ามารถสืบคน้ ติดต่อส่ือสาร การถ่ายทอด และเปล่ียนความรู้กนัหลากหลาย
ช่องทางเพื่อความสะดวกอยา่งรวดเร็ว 

1.2.6 ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ โดยในองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ สามารถสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํในการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช้
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างย ัง่ยืน ตอ้งมีมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รนาํความรู้
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช ้ซ่ึงจะนาํไปสู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จในการพฒันาการศึกษา ดว้ยความ
เขม้แขง็และยัง่ยนื 

1.3 องคป์ระกอบดา้นการประเมินการจดัการความรู้ ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านเห็นดว้ย
กบัการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความเหมาะสมในระดบัมาก ส่วนดา้นขอ้เสนอแนะพบว่า ควรเพิ่มการประเมินผลผลิต
ความรู้ท่ีได ้แลว้จึงประเมินภาพรวมของรูปแบบซ่ึงจะไปกาํหนดใหร้วมอยูใ่นดา้นการการประเมิน
การจดัการความรู้กไ็ด ้แต่ตอ้งระบุรายละเอียดใหช้ดัเจนเป็นส่วน ๆ 

หลงัจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ผูว้ิจยันาํผลการ
สังเคราะห์องคป์ระกอบดา้นการประเมินการจดัการความรู้ดงักล่าวมาปรับปรุงองคป์ระกอบ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ 2) การประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ และ 3) การประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการความรู้  

2. ปรับปรุงรูปแบบโดยนาํผลการสัมภาษณ์ และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง
ตน้แบบรูปแบบ ทาํให้ไดรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที ่1 
1. ปัจจัยทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 

1.1 การใช้ภาวะผู้นํา 
1.1.1 จดัโครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนในสังกดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
1.1.2 ผูบ้ริหารประชุมทาํความเขา้ใจกบัคณะครูตามโครงการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.1.3 เชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้  

1.2 การสร้างวฒันธรรมองค์การ 
1.2.1 ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2.2 เขา้ร่วมสัมมนาร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้การสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้  
1.2.3 ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ สร้างบรรยากาศในการส่ือสารเป็นไปอย่างเป็น

กนัเอง  
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1.3 การวางโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.3.1 สร้างทีมและแกนนาํการจดัการความรู้ 
1.3.2 ทีมจดัการความรู้แต่ละทีมร่วมกนักาํหนดแกนนาํและบทบาทของสมาชิกใน

แต่ละทีมในการจดัการความรู้  
1.3.3 วางแผนกิจกรรม โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.4 การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ทีมจดัการความรู้ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาเผยแพร่เพื่อการนาํความรู้มาใช ้
 

องค์ประกอบที ่2 
2.  กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ทีมจดัการความรู้ร่วมกนัดาํเนินการจดัการความรู้

ตามกระบวนการจดัการความรู้ รายละเอียด ดงัน้ี  
1. ขั้นการสร้างความรู้ ดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยร่วมกนักาํหนด 
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก 9 สาขาตามแนวคิดของ อรพินท์ ภาคาผล (2548) คือ 1) 

สาขาความเช่ือและศาสนา 2) สาขาประเพณีและวฒันธรรม 3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น 4) สาขาอาหาร
และผกัพื้นบา้น 5) สาขาการละเล่นพื้นบา้น 6) สาขาศิลปวฒันธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตาํรายา
พื้นบา้น 8) สาขาประดิษฐ์กรรม และหัตถกรรมพ้ืนบา้น และ 9) สาขาการดาํรงชีวิตตาม
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

2. ขั้นการแสวงหาความรู้ เป็นการสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากภายในและ
ภายนอก  

3. ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการแสวงหา
ความรู้ นาํมาตรวจสอบ กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู้ในแต่ละสาขา
ใหเ้ป็นระบบ 

4. ขั้นการจัดเกบ็ความรู้ ทีมการจดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
เพื่อนาํขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีรวบรวมได ้ทั้ง 9 สาขา มาจดัเกบ็ความรู้ไวใ้นเวบ็ไซต ์

5. ขั้นการแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ เป็นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดป้รับปรุง
แกไ้ขและจดัเกบ็ไวใ้นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นเวบ็ไซตก์าร
จดัการความรู้ท่ีสร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการเรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

6. ขั้นการนําความรู้ไปใช้ โดยการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันาการศึกษา พฒันาทอ้งถ่ินอนันาํไปสู่ความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
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องค์ประกอบที ่3 
3. การประเมินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

1. การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้  
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินการจดัการความรู้  
3. การประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการความรู้ 

 
จากรูปแบบดงักล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภาพของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้งัภาพประกอบท่ี 21 
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ภาพประกอบที ่21 รูปแบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

การสร้างวฒันธรรมองค์การ การใช้ภาวะผู้นํา 

การวางโครงสร้างพืน้ฐาน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

รูปแบบการจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประเมนิการจัดการความรู้  

การประเมนิการดาํเนินการจัดการความรู้ การประเมนิผลผลติความรู้ 

การประเมนิรูปแบบการจัดการความรู้ 

 กระบวนการจัดการความรู้ 
5K&U model 

4. การจดัเกบ็
ความรู้ 

1.การสร้าง
ความรู้ 

2.การแสวงหา
ความรู้ 

3.การรวบรวม
ความรู้ 

5.การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ 

6. การนาํ
ความรู้ไปใช ้
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

สาํหรับการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพ ในการปฏิบติักิจกรรมทดลองการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นพื้นท่ีการทดลองเป็นโรงเรียนชุมชน
วดัหนองคอ้ ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีบริบทของการจัด
การศึกษาภายใตแ้นวนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดวิธีการทดลองใช้
รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ผลการทดลองปรากฏผลตามระยะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
ระยะที ่1 ขั้นเตรียมการ 

ผูว้ิจยัดาํเนินการตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ทาํหนังสือถึงผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ขออนุญาตการจดัโครงการอบรม การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เชิญผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียน

ชุมชนวดัหนองคอ้ ร่วมประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย เก่ียวกับกรอบเง่ือนไขในการ
ดาํเนินงานวิจยัร่วมกนั เป็นและขอความร่วมมือ สนบัสนุนการอาํนวยความสะดวกการดาํเนินการ
ตามโครงการให้ประสบความสาํเร็จ โดยใชเ้ทคนิคการประชุมและการพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 
ส่งผลใหเ้กิดความคุน้เคยและนาํสู่การเสาะคน้หาและสรรหาคนท่ีจะร่วมเป็นผูร่้วมวิจยั ซ่ึงตอ้งทาํ
ความเขา้ใจและวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผลการดาํเนินงานระยะน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัได้
คน้พบผูน้ําในการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนเขา้มาขบัเคล่ือนการทาํงานให้เป็นไปตามแผนการ
สมัภาษณ์ทีมผูร่้วมวิจยั ดงัน้ี  

ตวัอยา่งผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมีส่วนร่วม วนัท่ี 6-8 เมษายน พ.ศ. 2556 
“…ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ให้การสนบัสนุน โดยกาํหนดใหบุ้คลากรใน

สังกดัทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม และมอบหมายใหห้ัวหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ รองผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป รองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายและ และครูใน
แต่ละระดบัชั้นเขา้ร่วมกิจกรรม…” 

“…ดิฉนัในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา เห็นดว้ยกบัการนาํกระบวนการจดัการความรู้มาใช้
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินจะไดม้าถูกละเลยและสูญหาย …” 

(ผูว้ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสมัภาษณ์ทีมผูร่้วมวิจยั) 
 “…ดิฉันในฐานะหัวหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ คิดว่าเป็นการดีท่ีจะไดมี้การรวบรวม

องคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินนาํมาเป็นขอ้มูลความรู้ของสถานศึกษา ดว้ยการจดัการความรู้…” 
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(ผูว้ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสมัภาษณ์ทีมผูร่้วมวิจยั) 
 “…เห็นดว้ยท่ีทุกฝ่ายเขา้ร่วมกิจกรรม ในส่วนงานตามโครงการยินดีร่วมกิจกรรมการ

จดัการความรู้ในคร้ังน้ี…” 
(ผูว้ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสมัภาษณ์ทีมผูร่้วมวิจยั) 
 “…เป็นช่องทางหน่ึงของการพฒันาองคก์ารใหมี้ความกา้วหนา้ เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ท่ีดี…” 
(ผูว้ิจยั 6 เมษายน 2556 : การสมัภาษณ์ทีมผูร่้วมวิจยั) 

3. เชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้กบัผูบ้ริหารและครูโรงเรียนชุมชนวดั
หนองคอ้ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี โดยดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 7-8 เมษายน 2556  

สาํหรับการอบรมในวนัท่ี 7 เมษายน 2556 มีการกาํหนดกิจกรรม ดงัน้ี 
1) เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
2) เวลา 10.00-12.00 น. การใหค้วามรู้ดา้นจดัการความรู้ทัว่ไปภาคทฤษฎี โดย

นายปราศรัย สุขปิติ ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
3) เวลา 13.00-16.30 น. การจดัการความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาคทฤษฎี โดย

นายปราศรัย สุขปิติ ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะเช่ียวชาญ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
การอบรมในวนัท่ี 8 เมษายน 2556  
มีการกาํหนดกิจกรรม ในเวลา 09.00-16.30 น. การอบรมการจดัการความรู้ดา้นภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินสู่การปฏิบติั โดย นางนงนุช พรชยัไชยวฒัน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเช่ียวชาญ สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี โดยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั การปฏิบติัการจดัการความรู้ให้
ประสบความสาํเร็จ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. วิทยากรจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกั  ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยจดัสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิด และวิธีการปฏิบติัร่วม
เพื่อใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จ 

2. จดักิจกรรมสัมมนาร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเนน้การ
สร้างวฒันธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ สร้างบรรยากาศในการส่ือสาร
เป็นไปอยา่งเป็นกนัเอง เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในองคก์าร ท่ีควรมีการทาํงาน
ในลกัษณะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กนัไม่ใช่ต่างคนต่างทาํงานโดยไม่ยุง่เก่ียวกนั  

  
ระยะที ่2 การใช้กระบวนการจัดการความรู้ ดําเนินการทดลองโดย 

ในระยะท่ี 2 เป็นการปฏิบติักิจกรรมต่อเน่ืองจากการสมัมนาตามโครงการการจดัการความรู้
ใชร้ะยะเวลาระหว่างเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2556 รวมเวลา 8 เดือน โดยมีรายละเอียดการใช้
กระบวนการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
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1. ขั้นการสร้างความรู้ ในขั้นตอนน้ี กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 22 คนท่ีเป็นทีมจดัการความรู้
แบ่งเป็น 3 ทีม นัดหมายการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Second Data) ร่วมกนัแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัชลบุรี จาก 9 สาขา คือ 1) สาขาความเช่ือและศาสนา 2) สาขาประเพณีและวฒันธรรม         
3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น 4) สาขาอาหารและผกัพื้นบา้น 5) สาขาการละเล่นพื้นบา้น 6) สาขา
ศิลปวฒันธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพื้นบา้น 8) สาขาประดิษฐ์กรรม และหตัถกรรม
พื้นบา้น และ 9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทีมการจดัการความรู้แบ่ง
ออกเป็น 3 ทีม โดยแต่ละทีมมีการแบ่งทีมจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี  

ทีมท่ี 1 จดัการความรู้ในสาขาเร่ือง 1) สาขาความเช่ือและศาสนา 2) สาขาประเพณีและ
วฒันธรรม 3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น  

ทีมท่ี 2 จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาท่ี 4) สาขาอาหาร และผกัพื้นบา้น           5) 
สาขาการละเล่นพื้นบา้น 6) สาขาศิลปวฒันธรรม 

ทีมท่ี 3 จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาท่ี  7) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพ้ืนบา้น 
8) สาขาประดิษฐก์รรม และหตัถกรรมพื้นบา้น และ 9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติศาสนา 

2. ขั้นการแสวงหาความรู้ สาํหรับการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูทีมการจดัการความรู้แต่ละ
ทีมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากภายใน
และภายนอก ผลการทดลองการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดั
ชลบุรี จาํนวน 9 สาขา โดยมีรายละเอียดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละสาขาดงัน้ี สาขาท่ี 1) สาขาความ
เช่ือและศาสนา ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกิจกรรมของพทุธสมาคมเพียวเยี้ยงไทศ้รีราชา สาขาท่ี 2) 
สาขาประเพณีและวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกินเจ 
ประเพณีบุญกลางบา้น ประเพณีกองขา้วบวงสรวง ประเพณีวนัไหล และประเพณีแห่พญายม สาขา
ท่ี 3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานจกัสานพนสันิคม งานผา้ทออ่างศิลา 
สาขาท่ี 4) สาขาอาหารและผกัพื้นบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น ขา้วหลามหนองมน แจงลอน 
ขนมกน้ถัว่ ขนมปังหนา้ถัว่/ขนมปังหนา้หมู สาขาท่ี 5) สาขาการละเล่นพื้นบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้น การทายโจ๊ก สะบา้ ลูกช่วง ผกีระดง้ ผลีอบ ผสุ่ีม คราดนา หรือวิ่งคราด การรําเทียน 
หมากรุกคน สาขาท่ี 6) สาขาศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น การแสดงเอง็กอ สาขาท่ี 
7) สาขาสมุนไพรและตาํรายาพื้นบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นยาสมุนไพรพรอุดม สาขาท่ี 8) 
สาขาประดิษฐก์รรมและหตัถกรรมพ้ืนบา้น ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น เคร่ืองจกัสานพนสันิคม 
ผา้ทออ่างศิลา-บา้นปึก และสาขาท่ี 9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทาํอาชีพประมง  
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3. ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสาํรวจ
นาํมาตรวจสอบ กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู้ในแต่ละสาขาใหเ้ป็น
ระบบ 

4. ขั้นการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) ครูทีมการจดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํ
เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้คือเวบ็ไซต ์ http://www.cholburiwisdom.in.th เพื่อนาํขอ้มูลภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ท่ีรวบรวมได ้ทั้ง 9 สาขา มาจดัเกบ็ความรู้ไวใ้นเวบ็ไซต ์

5. ขั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดป้รับปรุง
แก้ไขและจัดเก็บไวใ้นเว็บไซต์การจัดการความรู้คือเว็บไซต์ http://www.cholburiwisdom.in.th 
เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านเวบ็ไซตท่ี์สร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการ
เรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

6. ขั้นการนําความรู้ไปใช้ สร้างมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันาการศึกษา พฒันาทอ้งถ่ินอนันาํไปสู่
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นการแสดงผลการประเมินแต่ละดา้น ดงัน้ี 

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูใ้ชค้วามรู้ จาํนวน 70 คน ท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ท่ีจดัเก็บไวใ้นเวบ็ไซตก์าร
จดัการความรู้ท่ี URL http://www.cholburiwisdom.in.th  ไดผ้ลการประเมินดงัตาราง 8 
 
ตารางที ่8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของครูกลุ่มท่ีไดรั้บความรู้ 
   จากผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

ผลผลติความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   SD 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

ลาํดับที ่

ด้านลกัษณะของผลงาน   
1. ความสามารถเขา้ถึงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4.49 0.50 มาก 10 
2. การจดัเก็บขอ้มูลความรู้เป็นระบบสามารถ
เรียกใชไ้ดร้วดเร็วทนัเวลา 4.50 0.50 มากท่ีสุด 8 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

ผลผลติความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ลาํดับที ่

ด้านลกัษณะของผลงาน  (ต่อ)   
3. การเช่ือมโยงขอ้มูลบนฐานคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 1 
4. ผลผลิตความรู้สามารถใชง้านสะดวก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 4 
5. ระบบสืบคน้ความรู้อาํนวยความสะดวกแก่
การคน้หาความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 4.46 0.50 มาก 11 
ค่าเฉลีย่ 4.51 0.18 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพของผลงาน   
6. ผลงานมีความหลากหลาย 4.53 0.50 มากท่ีสุด 4 
7. ผลงานมีความน่าเช่ือถือ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 2 
ค่าเฉลีย่ 4.54 0.36 มากทีสุ่ด 

ด้านประโยชน์ของผลงานที่สามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน   
8. เป็นความรู้ท่ีสงัคมตอ้งการ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 2 
9. เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 4.50 0.5 มากท่ีสุด 8 
10. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร
ช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ระหวา่งการปฏิบติังาน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 6 
11. สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน
อยา่งทัว่ถึง 4.51 0.50 มากท่ีสุด 6 
ค่าเฉลีย่ 4.52 0.28 มากทีสุ่ด 

รวมเฉลีย่ทั้งหมด 4.52 0.27 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ครูกลุ่มท่ีไดรั้บความรู้จากผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความพึง
พอใจต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.52) ในรายดา้นเรียง
จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นคุณภาพของผลงาน ( = 4.54) ดา้นประโยชน์ของผลงานท่ีสามารถ
นาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ( =4.52) และดา้นลกัษณะของผลงาน ( = 4.51) ส่วนความพึงพอใจ
เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 9 ขอ้ และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
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2 ขอ้ สรุปผลความพึงพอใจรายละเอียด ดงัน้ี 1) ดา้นลกัษณะของผลงาน ระดบัความพึงพอใจ          
มีค่าเฉล่ียยู่ในระดบั มากท่ีสุด ( =4.51) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ การเช่ือมโยง
ขอ้มูลบนฐานคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ( =4.56) ผลผลิตความรู้สามารถใชง้านสะดวก ( = 
4.53) การจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นระบบสามารถเรียกใช้ได้รวดเร็วทันเวลา (  =4.50) 
ความสามารถเขา้ถึงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ( =4.49) และ ระบบสืบคน้ความรู้อาํนวยความสะดวก
แก่การคน้หาความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน ( =4.46) 2) ดา้นคุณภาพของผลงาน ระดบัความพึง
พอใจ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ผลงานมีความน่าเช่ือถือ (

=4.54) ผลงานมีความหลากหลาย ( =4.53) 3) ดา้นประโยชน์ของผลงานท่ีสามารถนาํไปใชใ้น
การปฏิบติังาน ระดบัความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.52) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยคือ เป็นความรู้ท่ีสังคมตอ้งการ ( =4.54) การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูใ่น
องคก์รช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งการปฏิบติังาน และสามารถนาํความรู้ไป
ใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง ( =4.51) เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ีย (

=4.50) 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ คือควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานอ่ืนรับทราบขอ้มูลผลผลิต

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จะทาํให้มีการใช้ผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากยิง่ข้ึน 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
การประเมินความพึงพอใจของครูต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จาํนวน 22 คน 
ไดผ้ลการประเมินดงัตาราง 9 

 
ตารางที ่9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญา    
   ทอ้งถ่ิน จากกลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้ 
 

ประเด็นการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   SD. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ลาํดับที ่

1. การจดัโครงการอบรม สัมมนา ทาํความเขา้ใจ 
สร้างความตระหนกั เก่ียวกบัการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.32 0.47 มาก 13 
2. การเชิญผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนร่วม
ประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 4.55 0.50 มากท่ีสุด 5 
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ตารางที ่9  (ต่อ) 

ประเด็นการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   SD. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ลาํดับที ่

3. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัสนบัสนุนการดาํเนินการ
จัดการความรู้  และสนับสนุนอนุญาตคณะครู   
เขา้ร่วม กิจกรรม 4.55 0.50 มากท่ีสุด 5 
4. ผูบ้ริหารระดบัสูง ของสถานศึกษาเห็น
ความสําคัญให้การสนับสนุน การสร้างรูปแบบ
จดัการความรู้ 4.50 0.50 มากท่ีสุด 11 
5. การเชิญวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้กบัครู 4.68 0.47 มากท่ีสุด 1 
6. การจดัสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนกั  ปรับ
ทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ของวิทยากร 4.55 0.50 มากท่ีสุด 5 
7. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิด และวิธีการ 4.32 0.47 มาก 13 
8. การใหผู้ร่้วมสัมมนาร่วมกนักาํหนดกิจกรรมการ
จดัการความรู้ปฏิบติัร่วม เพื่อให้การจดัการความรู้
ประสบผลสาํเร็จ 4.68 0.47 มากท่ีสุด 1 
9. การส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 4.55 0.50 มากท่ีสุด 5 
10. ขั้นการสร้างความรู้ โดยทีมร่วมกนัสร้างหรือ
กาํหนดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.55 0.50 

 
มากท่ีสุด 5 

11. การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.59 0.49 มากท่ีสุด 3 
12. การจดัเก็บความรู้ โดยทีมจดัการความรู้ร่วมกนั
สร้างเว็บไซต์การจดัการความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลองค์
ความรู้ท่ีไดน้าํมาเกบ็ไว ้ 4.43 0.49 มาก 12 
13. การแบ่งปันความรู้ วิธีแบ่งปันความรู้ใน
ช่องทางการเรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 4.54 0.49 มากท่ีสุด 10 
14. การนาํความรู้ไปใช ้การสร้างมาตรการส่งเสริม
ใหบุ้คลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใช ้

 
 

4.59 0.49 มากท่ีสุด 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.55 0.50 มากทีสุ่ด 



 

 

จากตารางท่ี 9 สรุปไดว้่า กลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความพึง
พอใจต่อการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระดบัมากท่ีสุดเป็นรายขอ้ 11 ขอ้ และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (   = 4.55) โดยมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ การเชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
จดัการความรู้กบัครูจากโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ การให้ผูร่้วมสัมมนา
ร่วมกนักาํหนดกิจกรรมการจดัการความรู้ปฏิบติัร่วม เพื่อให้การจดัการความรู้ประสบผลสําเร็จ        
(  = 4.68) การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการนาํความรู้ไปใช ้การสร้างมาตรการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากเว็บไซต์การจดัการความรู้ไปใช ้       
(   = 4.59) การเชิญผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนร่วมประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจ ผูบ้ริหารให้
ความสาํคญัสนบัสนุนการดาํเนินการจดัการความรู้ และสนบัสนุนอนุญาต 

คณะครูเขา้ร่วม กิจกรรม การจดัสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนกั  ปรับทศันคติและสร้าง
แรงจูงใจในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของวิทยากร การส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั และขั้นการสร้างความรู้ โดยทีมร่วมกนัสร้างหรือกาํหนดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    
(  = 4.55) การแบ่งปันความรู้ วิธีแบ่งปันความรู้ในช่องทางการเรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการ
ความรู้ (  = 4.54) ผูบ้ริหารระดบัสูง ของสถานศึกษาเห็นความสาํคญัใหก้ารสนบัสนุน การสร้าง
รูปแบบจดัการความรู้ (  = 4.50) การจดัเก็บความรู้ โดยทีมจดัการความรู้ร่วมกนัสร้างเวบ็ไซต์
การจดัการความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีไดน้าํมาเก็บไว ้ (  = 4.43) การจดัโครงการอบรม 
สัมมนา ทาํความเขา้ใจ สร้างความตระหนกั เก่ียวกบัการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และ การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิด และวิธีการ (  = 4.32) 

4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผูว้ิจยั
นาํรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี
ไดรั้บการพฒันาแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และดา้นการจดัการความรู้จาํนวน     
5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนในสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการประเมินสรุปไดด้งั ตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10   ผลการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อความ  
   เหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนในสังกดัองคก์ร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  

รายการความเหมาะสม   SD 
ระดับความ
คดิเห็น 

ลาํดับที ่

ด้านความมีประโยชน์   
1. รูปแบบน้ีสามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ใชป้ระโยชน์ในการศึกษาได ้ 5 0 มากท่ีสุด 1 
2.การนํารูปแบบน้ีไปใช้ จะทําให้ครูเห็น
ความสําคญัการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 
3. การดาํเนินงานตามรูปแบบแต่ละขั้นตอน
ช่วยใหก้ารทาํงานมีระบบมากข้ึน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 

ค่าเฉลีย่ 4.78 0.34 มากทีสุ่ด 

ด้านความเป็นไปได้   
4. รูปแบบน้ีสามารถนําไปใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง 5 0 มากท่ีสุด 1 
5. รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถยอมรับได ้ 4.83 0.41 มากท่ีสุด 3 

6. รูปแบบน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํไปใช ้ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 
ดา้นความเหมาะสมในการนาํไปใช ้   

7. รูปแบบน้ีมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 

ค่าเฉลีย่ 4.79 0.36 มากทีสุ่ด 

ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้   
8. รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการนาํไปใช้
ในการพฒันาระบบบริหารการจดัการความรู้ 4.83 0.41 มากท่ีสุด 3 
9. รูปแบบน้ีสามารถช่วยใหจ้ดัการความรู้ 
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดง่้ายข้ึน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 

10. รูปแบบน้ีประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารต่างๆ ได ้ 4.83 0.41 มากท่ีสุด 3 

ค่าเฉลีย่ 4.78 0.45 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่10  (ต่อ) 

รายการความเหมาะสม   SD 
ระดับความ
คดิเห็น 

ลาํดับที ่

ด้านความถูกต้อง   
11. รูปแบบน้ีมีความถูกตอ้งตามหลกัการ
จดัการความรู้ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 

12. รูปแบบน้ีมีความถูกตอ้งตามเน้ือหา 4.83 0.41 มากท่ีสุด 3 
13. รูปแบบน้ีมีความเป็นมาตรฐานในการ
ตรวจสอบท่ีดี 4.67 0.52 มากท่ีสุด 6 

14. การดาํเนินการของรูปแบบถูกตอ้ง 4.67 0.52  

ค่าเฉลีย่ 4.71 0.49 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.76 0.43 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้

โดยผูเ้ช่ียวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.76) ในรายดา้นเรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความเป็นไปได ้(  = 4.79) ดา้นความมีประโยชน์ (  = 4.78) ดา้นความ
เหมาะสมในการนาํไปใช ้(  = 4.78) ดา้นความถูกตอ้ง จาํแนกในรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 1)  
ดา้นความมีประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.78) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 3 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ รูปแบบน้ีสามารถนาํภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาได ้ (  = 5.00) การนาํรูปแบบน้ีไปใชจ้ะทาํใหค้รูเห็น
ความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ การดาํเนินงานตามรูปแบบแต่ละ
ขั้นตอนช่วยใหก้ารทาํงานมีระบบมากข้ึน (   = 4.67) 2) ดา้นความเป็นไปได ้ จากความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.79) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ทั้ง 4 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ รูปแบบน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 
(  = 5.00) รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถยอมรับได ้ (  = 4.83) รูปแบบน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะนาํไปใช ้และรูปแบบน้ีมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน (  = 4.67) 3) ดา้นความเหมาะสมในการ
นาํไปใชโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (  = 4.72) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดทั้ง 3 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการ
นาํไปใชใ้นการพฒันาระบบบริหารการจดัการความรู้ รูปแบบน้ีประยุกต์ใชก้บัองคก์ารต่างๆ         
ได ้และรูปแบบน้ีมีความถูกตอ้งตามเน้ือหา(  = 4.83) รูปแบบน้ีสามารถช่วยใหจ้ดัการความรู้จาก
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดง่้ายข้ึน (   = 4.67) 4) ดา้นความถูกตอ้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
(   = 4.71) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ เคร่ืองมือน้ีมีความถูกตอ้งตามเน้ือหา (  = 4.83) ส่วนรูปแบบน้ีมีความถูกตอ้งตาม
หลกัการจดัการความรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบัรูปแบบน้ีมีความเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี และ 
การดาํเนินการของรูปแบบถูกตอ้ง (  = 4.67)  

 



 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสม มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา ดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 5 คน และครูในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) แบบ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูผูใ้ชค้วามรู้เก่ียวกบัผลผลิตความรู้ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูด้าํเนินการจดัการ
ความรู้และ (4) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อรูปแบบการจดัการความรู้ โดยมี
ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  
สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวจิยั 
ผลการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างจากขั้นตอนการวิจยัต่าง ๆ ทาํให้ไดรู้ปแบบการจดัการความรู้ มี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.1 ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
1.1.1 ภาวะผูน้าํ ผูน้าํควรมีบทบาทสาํคญั ดงัน้ี 

(1) สร้างวิสยัทศัน์ร่วมท่ีส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
และใหเ้ป็นภารกิจท่ีสาํคญัท่ีส่งเสริมใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

(2) ส่งเสริมการเขา้ร่วมการวิจยั การร่วมปฏิบติัการการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ เปิดใจรับต่อการเปล่ียนแปลง
และความรู้ใหม่ ๆ 

(3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้หรือทีมเรียนรู้  
และคณะทาํงานการจดัการความรู้ใหเ้กิดข้ึน 

(4) ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ โครงสร้าง 
พื้นฐานท่ีรองรับเครือข่าย เช่น เทคโนโลย ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  
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1.1.2 วฒันธรรมองคก์าร ดาํเนินการโดย 
(1) สร้างความตระหนกั  ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการจดัการ

ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการอบรม ประชุมช้ีแจง สัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิด และส่ือสาร
ผา่นส่ือต่าง ๆ  

(2) สร้างวฒันธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้โดยเนน้การแลกเปล่ียน
ความรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีฝังลึกอยูใ่นครูภูมิปัญญา สร้างบรรยากาศในการส่ือสารเป็นไปอยา่ง
เป็นกนัเอง เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในองคก์าร และครูภูมิปัญญา และส่ือสาร
ผา่นเทคโนโลย ี

(3) ส่งเสริมให้สมาชิกในองคก์าร ตระหนกัถึงความสาํคญั ท่ีตอ้งการ
ร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั ไม่กลวัความลม้เหลว 

(4) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารมีการทาํงานในลกัษณะเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กนัใหค้วามร่วมมือในการทาํงานร่วมกนั 

1.1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีการดาํเนินงานโดย 
(1) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นกระบวนการและระบบงาน ท่ีช่วยใหไ้ด้

สารสนเทศความรู้ภูมิปัญญาท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร แลกเปล่ียน รวบรวม จดัเก็บ 
ประมวลผลและแสดงผลเป็นสารสนเทศ ความรู้ในรูปแบบท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

(2) เทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นเทคโนโลยีท่ีใชง้านง่ายทนัสมยัและ
สะดวกในการเขา้ถึง เช่น เวบ็ไซตใ์นการจดัการความรู้เพื่อรวบรวม จดัเก็บ คน้หา ประมวลและ
แสดงผล และมีช่องทางในการส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ โดยใช้
เวบ็บอร์ดหรือเวบ็บลอ็ก 

(3) สร้างบรรยากาศในการส่ือสารโดยโน้มน้าวให้บุคลากรเขา้มา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(4) จดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการจดัการโครงสร้างพื้นฐานขององคก์าร ดงัน้ี 
(1) องคก์ารควรเนน้โครงสร้างองคก์ารแบบกระจายอาํนาจในการ 

ตดัสินใจแก่บุคลากรทุกระดบั 
(2) จดัตั้งทีมการจดัการความรู้และมีผูบ้ริหารความรู้หรือ  CKO (Chief 

knowledge Officer) และผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ รวมทั้งจดัตั้งผูป้ระสานงานการ
จดัการความรู้ 

(3) จดัตั้งทีมเรียนรู้ หรือชุมชนนกัปฏิบติัท่ีเป็นการรวมกลุ่มของผูท่ี้สนใจ
ท่ีศึกษาเร่ืองเดียวกนัมารวมกลุ่มกนัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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(4) มีมาตรการในการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วม      
ในการจดัการความรู้ สร้างแรงจูงใจโดยการสนบัสนุน ให้รางวลัให้ความสาํคญัในการเป็นส่วน
หน่ึงของระบบการทาํงาน 

1.2  กระบวนการจัดการความรู้ ดําเนินการใน 2 ระยะ คอื 
ระยะที ่1 ขั้นเตรียมการ ดาํเนินการตามรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) จดัโครงการอบรม การดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(2) เชิญผูบ้ริหาร และคณะครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ร่วมประชุม

ช้ีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
(3) เชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(4) แบ่งกลุ่มทีมจดัการความรู้ตามความสมคัรใจเพ่ือสะดวกในการดาํเนินการ

สร้างทีมและแกนนาํ โดยแต่ละทีมร่วมกนักาํหนดแกนนาํและบทบาทของสมาชิกในแต่ละทีมใน
การจดัการความรู้ 

ระยะที่ 2  การใช้กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน โดยทีมจดัการความรู้ร่วมกนั
ดาํเนินการจดัการความรู้ตามกระบวนการจดัการความรู้ คือ 

(1) ขั้นการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินโดยร่วมกนักาํหนดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากสาขาต่าง ๆ  

(2) ขั้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นการสืบคน้ความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากภายในและภายนอก  

(3) ขั้นการรวบรวมความรู้ (Knowledge System) โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการแสวงหาความรู้ นาํมาตรวจสอบ กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่ง
ประเภทของความรู้ในแต่ละสาขาใหเ้ป็นระบบ 

(4) ขั้นการจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing) ทีมการจดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํ
เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้  

(5) ขั้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing ) เป็นการนาํความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขและจดัเก็บไวใ้นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เผยแพร่ความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ท่ีสร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการ
เรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

(6) ขั้นการนาํความรู้ไปใช ้ (Knowledge Utilization) โดยการส่งเสริมใหบุ้คลากร
ในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใชใ้นการศึกษา การพฒันา
ทอ้งถ่ินอนันาํไปสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื 

 
 



166 

 

1.3 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้  
(1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลการประเมิน

ความรู้ท่ีเกบ็และเผยแพร่ในเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ จากกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(2) การประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินการจดัการความรู้  เพื่อให้ทราบถึง

ความพึงพอใจจากการปฏิบติังานดา้นการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีร่วมกนัดาํเนินการ เพื่อ
นาํขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) การประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ เป็นการประเมินตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากตรวจสอบและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้
รูปแบบมีความเหมาะสม สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

   
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยั การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 1. องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัความสาํเร็จในการ
จัดการความรู้ 2) กระบวนการจัดการความรู้ และ 3) การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ 
สอดคลอ้งกบั  Morey, Daryl; Maybury, Mark; Thraising, Bhavani.(2002) ท่ีพบว่า องคป์ระกอบท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จของการจดัการความรู้ท่ีสําคญั ประกอบด้วย ภาวะผูน้ําและการตดัสินใจ 
โครงสร้างองคก์ร การติดต่อส่ือสารในองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงรายละเอียดของ
ปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการความรู้อภิปรายไดว้า่  

1) ภาวะผูน้าํ ภาวะผูน้าํถือว่าสาํคญัมากต่อการจดัการความรู้ ผูน้าํตอ้งมีความเขา้ใจใน
การจดัการความรู้ของทอ้งถ่ินโดยผูน้าํควรเช่ือวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทุกคนมีความรู้และความชาํนาญ
ในระดบัท่ีต่างกนั ควรตอ้งเคารพองคค์วามรู้ของแต่ละคน ไม่ใช่เช่ือมัน่ความรู้ในตาํราวิชาการอยา่ง
เดียวตอ้งเขา้ใจว่า เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัจริงจนประสบความสาํเร็จ ซ่ึงเท่ากบัว่า
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความชํานาญในเร่ืองนั้ น ๆ เป็นองค์ความรู้ท่ีควรอนุรักษ์และเผยแพร่ผ่าน
กระบวนการจดัการความรู้ อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ารตอ้งเป็นผูน้าํอยา่งเป็นทางการในดา้น
การจดัการความรู้ ทั้งน้ีเพราะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญั เร่ิมตั้งแต่
เห็นคุณค่าต่อการนาํความคิดริเร่ิม ความรอบรู้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการใชอิ้ทธิพลเพ่ือช้ีนาํ จูงใจ
หรือผลกัดนัให้มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครู และบุคลากรของโรงเรียนปฏิบติังาน เพื่อให้การ
ดาํเนินงานดา้นการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่เป้าหมายความสําเร็จในดา้นการจดัการ
ความรู้ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุดม ฟุ้ งเกียรติไพบูลย ์ (2552)   
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ไดศึ้กษาการรับรู้ การสนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้งาน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการจดัการ
ความรู้ กรณีศึกษาพนกังานระดบัปฏิบติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ จนัทนา สุขธารักษ ์ (2550) ไดศึ้กษาเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการความรู้ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหน่วยงาน โรงพยาบาลจงัหวดั
ชลบุรี พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการความรู้ David (1997) 
ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยไดศึ้กษาในแง่
การปฏิบติักิจกรรมของผูบ้ริหารในการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยได้
จดัใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการแลกเปล่ียนความรู้และแง่คิดต่าง ๆ กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 
ใหมี้การผสมผสานความรู้และการสร้างรูปแบบข้ึน Nonaka & Takeuchi อา้งถึงในวิจารณ์ พานิช 
(2548) ไดก้ล่าวถึง ผูบ้ริหารความรู้ควรมีคุณสมบติัและความสามารถในการส่ือสารวิสัยทศัน์ความรู้
และวฒันธรรมองคก์ร ไปสู่สมาชิกของ Project Team และมีทกัษะในการเขา้ไปร่วมกระบวนการ
จัดการความรู้กับพนักงานระดับกลางและระดับล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง 
(Commitment) ของการจดัการความรู้ ดงันั้นหากผูบ้ริหารทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และ
ระดบัตน้ควรมีลกัษณะดงักล่าว จะทาํใหบุ้คลากรของหน่วยงานเกิดความรู้สึกท่ีดีระหว่างตนเองกบั
ผูบ้ริหาร เพราะความรู้สึกท่ีดีส่งผลต่อการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการทาํงาน
โดยท่ีบุคลากรมีความศรัทธาต่อผูบ้ริหาร รูปแบบการทาํงานจะแตกต่างกนักบับุคลากรท่ีต่อตา้นกบั
ผูบ้ริหาร เพราะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และความไม่เขา้ใจระหวา่งกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัสาํคญั
ต่อประสิทธิภาพการจดัการความรู้ทั้งส้ิน 

2) วัฒนธรรมองค์การ  จะเกิดข้ึนได้โดยคนในองค์การควรต้องร่วมกันสร้าง
วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ เช่น ตอ้งสร้างแรงจูงใจใหแ้ลกเปล่ียนความรู้ หรือเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในองค์การเขา้ถึงและแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการความรู้มีความยัง่ยืน       
อีกทั้งวฒันธรรมองคก์ารจะทาํให้มองเห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียนในมุมมองของ
การจดัการความรู้ เช่น การคิดสร้างสรรค ์การต่ืนตวัต่อการเรียนรู้ ความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
บนพื้นฐานของค่านิยม และความเช่ือต่าง ๆ ตามแนวคิดของความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
เป็นจุดเด่นท่ีโรงเรียนแต่ละแห่งจะพิจารณาหยิบยกมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ Murat and Bahattin (2004) ท่ีพบว่า การจดัการ
ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั 4 ประการคือ กระบวนการ (Process) ทิศทาง (Direction) 
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) และวฒันธรรม (Culture) โดย กระบวนการ ประกอบดว้ย การ
เขา้ถึง และการสะสมความรู้ ทิศทาง ประกอบดว้ย จุดเนน้ทางยทุธศาสตร์ ความตอ้งการของลูกคา้ 
จุดเนน้ทางการแข่งขนั และการแข่งขนัท่ีใชค้วามรู้ ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม
และการทาํงานเป็นทีม การฝึกอบรมและการติดต่อส่ือสาร และวฒันธรรม ประกอบดว้ย นวตักรรม 
ความสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้ 



168 

 

3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่ามีความสําคญัต่อการจดัการความรู้เพราะ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยทาํใหก้ระบวนการจดัการความรู้ประประสบความสาํเร็จ 
โดยจะทาํหน้าท่ีเสมือนหน่ึงเป็นคลงัเก็บความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงการศึกษาคน้ควา้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการ
จดัการความรู้ออกมาใชใ้นการทาํงาน และการพฒันาบุคคลกรในองคก์ารให้มีทกัษะในการสืบคน้
ผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีช่วยให้การจัดการความรู้สามารถดาํเนินการได้อย่าง
กวา้งขวาง รวดเร็วและมีความยัง่ยืน เพราะโลกยุคปัจจุบนัแข่งขนักันด้วยการสร้างนวตักรรม 
(Innovation) เป็นปัจจยัหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ George & Ricahrd (2007) ท่ีไดก้ล่าวถึง 
หลกัพื้นฐาน 4 ประการเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละกระบวนการ คือ 1) โครงสร้างท่ีใชใ้นการสนบัสนุน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 2) การประ ยกุตใ์ชท่ี้สนบัสนุน
การทาํงาน 3) ทกัษะของบุคลากรในการจดัการเทคโนโลยพีื้นฐาน และ 4) กระบวนการและเทคนิค
ในการติดตามและประเมินท่ีทาํใหค้ลงัความรู้เรียบร้อยปลอดภยั  

4) โครงสร้างพื้นฐาน การดาํเนินการจดัการความรู้ในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีผลต่อ
การขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ตอ้งมีความพร้อม ทั้งในดา้นสถานท่ี บุคลากร 
หรือท่ีทาํการจดัการความรู้นั้น เป็นกลไกสนบัสนุนท่ีเช่ือมต่อระหว่างคลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ไปสู่การใหบ้ริการต่าง ๆ นอกจากน้ีส่ิงท่ีสาํคญัควรมีคือการกาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการใน
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน มีระบบการประสานงานอยา่งเป็นทางการ และควร
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยรั์ตน์ อติวฒันชยั (2550) ศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้
ในวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ความรู้คือ การมีสถานท่ี เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รองลงมาบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริม การมีส่วนร่วม การมีอิสระในการทาํงาน และการมีความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  

2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 6 ขั้นตอน ท่ีประกอบไป
ดว้ย 1) การสร้างความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การรวบรวมความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ 5) การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ 6) การนาํความรู้ไปใช ้ในรายละเอียดของขั้นตอนแต่ละดา้น คือ 1) 
การสร้างความรู้ เก่ียวกบัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ เช่น การจดัเวทีชาวบา้น การสัมมนา แลกเปล่ียนความรู้จากเจา้ของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน การทาํวิจยั ซ่ึงการสร้างความรู้ควรเนน้การสร้างความรู้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
จากความรู้นามธรรมท่ีอยู่ในตวับุคคล ท่ีถือเป็นภูมิปัญญาซ่ึงเป็นความรู้ภายใน ให้เป็นความรู้ท่ี
ชดัเจนเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษาคน้ควา้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการนาํความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไปใช ้ 2) ดา้นการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
นาํเสนอแนวทางในการแสวงหาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยระบุวิธีการแสวงหาความรู้ภูมิ
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ปัญญาทอ้งถ่ินวา่จะหามาไดอ้ยา่งไร สร้างไดอ้ยา่งไร มีการสอบถามจากปราชญช์าวบา้นในทอ้งถ่ิน 
การทาํวิจยั หรือจดัตั้งทีมงานแสวงหาความรู้ มีฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเฉพาะท่ีชดัเจน 3) ดา้นการ
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรมีการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได ้นาํมาประมวล จดั
ประเภท ปรับปรุงเน้ือหา ภาษา และรูปแบบขอ้มูล ดาํเนินการจดักระทาํกบัขอ้มูลความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้เป็นระบบ หมวดหมู่ มีการคดักรองความรู้ ตรวจสอบความรู้โดยมีทีมงานจดัการความรู้
ของโรงเรียน 4) ดา้นการจดัเก็บความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได ้  ควรมีการกลัน่กรอง และการจดั
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ จดัหมวดหมู่และ เก็บให้เป็นระเบียบ  ใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก       
มีการกาํหนดวิธีการเขา้ถึงความรู้ท่ีจดัเก็บไว ้สามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และใหค้วามสาํคญักบั
ความรู้ท่ีจะนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สนบัสนุนใหมี้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศให้
ไดม้ากท่ีสุด และมีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ความพร้อมต่อการนาํไปใชอ้ยูเ่สมอ 5) ดา้นการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรมีการแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เผยแพร่ความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ การจดัทาํ
แผน่พบัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซีดี  หรือ การจดัเวทีชาวบา้นเขา้ไปเผยแพร่ในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 
มีการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นระบบเครือข่าย เพื่อใหส้ามารถ
สืบคน้ ติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอด และเปล่ียนความรู้หลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกอยา่งรวดเร็ว 
และ 6) ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ โรงเรียนควรมุ่งเน้นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใช้
ประโยชน์ แก่ตนเอง และสังคมโดยสร้างมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การนาํความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินไปใช ้ทั้งในดา้นการเรียนรู้ การเผยแพร่ การจดัการเรียนการสอน ฯลฯ อนัจะนาํไปสู่
เป้าหมายแห่งความสาํเร็จในการพฒันาไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และ
ยัง่ยนื ทั้งน้ีเพราะเป้าหมายของการจดัการความรู้ คือ การทาํใหทุ้กคนมีความรู้และนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิจารณ์ พานิช (2547) ท่ีไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ คือการใชป้ระโยชน์จากความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของ
องคก์าร ทาํใหอ้งคก์าร สามารถรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื การจดัการความรู้มี
เป้าหมาย 3 ประการหลกั ๆ ดงัน้ีคือ 1) เพื่อพฒันางาน เป็นการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน เพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ และบริการใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 
สามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลขชดัเจนในเชิงปริมาณ หรือวดัไดด้ว้ยตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพท่ีรับรู้หรือสัมผสั
ได ้2) เพื่อพฒันาคน เป็นการพฒันาคนผูป้ฏิบติังานในทุกระดบัใหเ้ป็นแรงงานความรู้ (Knowledge 
Worker) ซ่ึงเป็นสินทรัพยท์างปัญญาหรือทุนทางปัญญา โดยอาศยัการจดัการความรู้ท่ีเกิดจากการ
ทาํงาน ทาํใหผู้ป้ฏิบติัมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความชาํนาญ มีทกัษะ และสามารถนาํองคค์วามรู้
และประสบการณ์ทั้งหลายมาใชง้านใหม่อีกได ้ และ 3) เพื่อพฒันาฐานความรู้ขององคก์ร เป็นการ
เพิ่มพนูทุนความรู้ หรือทุนทางปัญญาขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยทาํใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการต่อสู้กบั
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ความยากลาํบากหรืออุปสรรค มีวิธีการทาํงานดีข้ึน (Best practice) และสามารถท่ีจะเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส่วนองคป์ระกอบท่ี (3) การประเมินการจดัการความรู้ มีองคป์ระกอบย่อยคือ 1) การ
ประเมินผลผลิตความรู้ และ 2) การประเมินการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 3) การประเมิน
รูปแบบการจดัการความรู้ ซ่ึงจากการสรุปผลการประเมินจากครูและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผลการประเมิน
ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดนั้น ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม สามารถนาํไปใชใ้น
การจัดการความรู้ขององค์การต่าง ๆ เพื่อนําองค์ความรู้ท่ีมีค่าในภูมิปัญญาแต่ละทอ้งถ่ินมาใช้
ร่วมกบัการพฒันาการจดัการศึกษาได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
พรพิมล หรรษาภิรมยโ์ชค (2554) ท่ีไดว้ิจยักระบวนการจดัการความรู้ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวนัตก จากผลการวิจยั พบว่า การนาํกระบวนการจดัการความรู้
มาใช ้ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การ
จดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นระบบ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6) การนาํความรู้ไปใช ้และ 7) การติดตามและ
ประเมินผล ขั้นตอนท่ีอยูร่ะดบัมาก 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การนาํความรู้ไปใช ้การกาํหนดความรู้ และ
การติดตามและประเมินผล ทาํใหท้ราบไดว้่า โรงเรียนมีเป้าหมายในการจดัการความรู้เน่ืองจากมี
การกาํหนดความรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้ ร่วมกบัระบบการติดตามและ
ประเมินผลท่ีทาํให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ในโรงเรียน หากพิจารณาถึงการดาํเนินการ
ดงักล่าวเน่ืองจากโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน และส่งเสริมจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี
แนวทางชดัเจนดา้นการจดัการความรู้ หากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่มีการสนบัสนุนอย่าง
จริงจงัก็อาจส่งผลทาํใหก้ารจดัการความรู้ในสถานศึกษาไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นช่วงแรก เน่ืองจาก
โรงเรียนดงักล่าวเป็นหน่วยงานท่ีสังกดัภาครัฐซ่ึงตอ้งอาศยันโยบายของหน่วยงานใหญ่ในการ
ขบัเคล่ือนในช่วงตน้ สาํหรับขั้นตอนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การจดัเก็บความรู้
ใหเ้ป็นระบบ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากผลการวิจยัทาํให้
ทราบว่าโรงเรียนยงัตอ้งการสนบัสนุนดงัน้ี 1) กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 2) เทคนิคการสร้างความรู้ท่ีนาํไปสู่การพฒันาเป็นนวตักรรมทางการศึกษา 3) พื้นท่ี
และเวทีแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลายรูปแบบ และ 4) 
ระบบการจดัเก็บความรู้ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และนาํไปสู่การใชฐ้านขอ้มูลประกอบการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในส่วนของปัญหาในการดาํเนินการจดัการความรู้ไดส้รุปไวว้่า 
ผูบ้ริหารและบุคลากรของโรงเรียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2545) ไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า การจดัการความรู้



171 

 

เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย 1) รวบรวมความรู้ 2) การสร้างความรู้ โดยใชก้ารศึกษาวิจยั 3) การ
จดัเกบ็ความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลย ี4) การถ่ายทอดความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลย ี 
5) การแลกเปล่ียนความรู้ โดยใชก้ารประชุมและเทคโนโลย ี 6) การสังเคราะห์ความรู้ โดยการ
ประชุม 7) การพฒันาความรู้ โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ 8) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ และ 9) การ
เรียนรู้จากการจดัการความรู้ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิจารณ์ พานิช ว่ากระบวนการจดัการ
ความรู้ คือ การพฒันาคน พฒันางานไปพร้อมๆ กนั มีวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม ในทางตรงกนั
ขา้ม ใหห้ลีกเล่ียงการลงโทษความลม้เหลวท่ีเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค ์ เพื่อการบรรลุวิสัยทศัน์
ขององคก์าร แต่ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากความลม้เหลว และถา้มีการเรียนรู้สูงส่งมากก็ใหร้างวลั
การเรียนรู้จากความลม้เหลวนั้น เพื่อป้องกนัการทาํผดิซํ้ า ซ่ึงอาจก่อผลเสียหายร้ายแรงไดร้วมถึงให้
มีการหาเพื่อนร่วมทาง และทาํงานเป็นเครือข่าย และส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ดว้ยตนเองดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคมว่า
กระบวนการจดัการความรู้ เป็นการสร้างความรู้จากการทาํงาน เพื่อหาลู่ทางใหม่ ๆ หรือหา
นวตักรรมในการทาํงานทาํให้ไดผ้ลดี หรือกา้วสู่กระบวนทศัน์ใหม่ มีกระบวนการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ารหรือเครือข่าย มีการสร้างบรรยากาศ วฒันธรรมองคก์าร ท่ีช่วย
ส่งเสริมการจดัการความรู้ การใชค้วามรู้ สร้างชุมชนความรู้ Yahya, S and Goh (2002) พบว่า 
องคก์ารแห่งความรู้จาํเป็นตอ้งออกแบบระบบการใหค่้าตอบแทนและรางวลั จากการทาํงานเป็นทีม 
มีการแบ่งปันความรู้ และการประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรมสาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน ควร
ยึดหลกัในการประเมินผลจากการท่ีพนกังานนาํการจดัการความรู้ไปปฏิบติั บุญส่ง หาญพานิช 
(2546) พบว่า ปัจจุบนัในสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีกระบวนการจดัการความรู้เกิดข้ึนในระดบัปาน
กลาง การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้โดยใชว้ิธีระดมความคิดทาํงานร่วมกนัเป็นทีม อบรม ประชุม 
สัมมนา และการสนทนาทัว่ไป มีการปฏิบติัในระดบัค่อนขา้งมาก การใชช่้องทางในการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ การใหบ้ริการความรู้ในลกัษณะของการเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
ให้คาํปรึกษา การจดัฝึกอบรม และการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ ในระดบั
ค่อนขา้งมาก Martin (2005) พบวา่ บทบาทของผูน้าํจะตอ้งมีทกัษะในการกาํจดัอุปสรรคดว้ยการทาํ
ให้เครือข่ายขององคก์ารดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง ให้การสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มในการเขา้ถึง
ความรู้ Hideo (2004) พบว่า การสร้างชุมชนความรู้ในบริษทัญ่ีปุ่นมีการแลกเปล่ียนความรู้กนั
ระหวา่งชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มไม่ดีกบัชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มดี ในลกัษณะประชุมหารือกนั ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของชุมชนในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น รวมถึงการศึกษาวิจยัของ Murat and 
Bahattin (2004) พบว่า การจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั 4 ประการคือ 1) กระบวนการ 
(Process) ประกอบดว้ย การเขา้ถึงและการสะสมความรู้ 2) ทิศทาง (Direction) ประกอบดว้ย 
จุดเนน้ทางยทุธศาสตร์ ความตอ้งการของลูกคา้ จุดเนน้ทางการแข่งขนั และการแข่งขนัท่ีใชค้วามรู้ 
3) ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) การมีส่วนร่วมและการทาํงานเป็นทีม การฝึกอบรมและการ
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ติดต่อส่ือสาร และ4) วฒันธรรม (Culture) ประกอบดว้ย นวตักรรม ความสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้ 
Yogesh and Dennis (2003) พบวา่ การจดัการความรู้ช่วยลดช่องวา่งของความรู้ ดว้ยการใหพ้นกังาน
ท่ีมีความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ฝังลึกตามความสามารถ และยินดีว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร      
ทาํให้เกิดความผกูพนัและแรงจูงใจข้ึน รายงานการวิจยัของสาํนกังานชุดโครงการวิจยัและพฒันา
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (วพร.) (2547) พบว่า ผลการจดัการเรียนรู้ดา้นผูเ้รียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และค่าเฉล่ียของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สูงข้ึน ดา้นครู พบว่า มีทกัษะการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้
หลากหลายทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน มีงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน และมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสอนจากเดิมท่ีมุ่งพฒันาใหน้กัเรียนทาํรายงาน/ผลงาน มาเนน้การพฒันาปฏิสัมพนัธ์
ทางสงัคมดว้ย ไดแ้ก่ การใชก้ระบวนการกลุ่มในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นผูบ้ริหาร พบว่า 
มีทกัษะในการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมในการใชก้ระบวนการเชิงระบบ รวมพลงัครูทั้ง
โรงเรียนใหพ้ฒันางานพฒันาแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึนในโรงเรียนท่ีพร้อม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทาํใหมี้
การใช้ประโยชน์มากข้ึนส่วนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ผูบ้ริหารก็สามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการเขา้มามีส่วนในการจดัการเรียนรู้ จนนกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้กบั 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง ศิริพร ทวีชาติ (2545) พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งขอ้มูลเป็นหลกั มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น
สารสนเทศเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจทางสารสนเทศ ร้อยละ 51 มีความสามารถดา้นสารสนเทศ
เก่ียวกับการใช้กระบวนการสารสนเทศโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีความสามารถด้าน
สารสนเทศเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อการใชส้ารสนเทศในสังคมโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนตามการสอนปกติ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.529 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลสรุปและขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

1.1 ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสาํคญักบัการจดัการความรู้ ตลอดจนสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งดา้นความรู้ เวลา สถานท่ี และงบประมาณ 

1.2 การสร้างวฒันธรรมองคก์าร ควรใชเ้วลาในการสร้างอาจมีการสัมมนาร่วมกนั
สร้างความตระหนกั ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ควรเนน้วฒันธรรมการเปิดใจ และการแบ่งปัน
ความรู้ 
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1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการจดัการความรู้ ควรมีการ
พฒันาให้เขา้ถึง ใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและใชง้านง่าย มีการพฒันาเวบ็ไซต ์ และประชาสัมพนัธ์ให้
บุคลากรในองคก์ารเขา้ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  

1.4 การกาํหนดระยะเวลาในการจดัการความรู้ ควรจดัทาํเป็นกรอบระยะเวลาใน
ภาพกวา้ง และทีมเรียนรู้ปรับใหเ้หมาะสมกบัทีมของตนเอง 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือและวิธีการจดัการความรู้ ดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ วิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เป็นตน้ 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัดา้นองคป์ระกอบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ

ความรู้ 
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัช้ีวดั ของระบบการประเมินการจดัการความรู้ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมอื 
 
1.  ดร.สมศกัด์ิ ลิลา หวัหนา้ภาควิชาจิตวิทยาประยกุต ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2. ผศ .ดร .ปริญญา  ทองสอน  อาจารย์ภ าควิ ช าการจัดการ เ รี ยน รู้  คณะ ศึกษาศาสต ร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
3.  รศ.ดร.สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
4.  ดร.อมรรัตน์ สวนชูผล อาจารยส์าขานวตักรรมวิชาการส่ือสาร วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
5.  ดร.อารักษ ์อินทร์พยงุ นกัวิชาการศึกษา ชาํนาญการพิเศษ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเพือ่สัมภาษณ์ และประเมนิรูปแบบ 
 

1. ผศ .ดร .ปริญญา  ทองสอน  อาจารย์ภ าควิ ช าการจัดการ เ รี ยน รู้  คณะ ศึกษาศาสต ร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
2. ดร.สุพรรณี  สมานญาติ อาจารยว์ิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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จงัหวดัชลบุรี 
5. ดร.อมรรัตน์ สวนชูผล อาจารยส์าขานวตักรรมวิชาการส่ือสาร วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
 

 
 
 

 
 
ท่ี วบจ.0116/พิเศษ 

                                   4 กรกฎาคม 2556 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน  ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามรูปแบบการจดัการความรู้     จาํนวน 1 ชุด 
   

ดว้ยนางสกลุพร หศิภาพร รหสั 53562257 นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การสร้างรูปแบบการการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” โดยแบบสอบถามดงักล่าว
ไดผ้า่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุบิน ยรุะรัช  

เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบสอบถามดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของภาษาให้เป็นไปตามเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถาม 
ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํแบบสอบถามดงักล่าวไปใชใ้นการทาํวิทยานิพนธ์ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ใหค้วามอนุเคราะห์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
                              ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต อู่อน้) 
คณบดีวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ประเมนิต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 
คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความเหมาะสมและศึกษาความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  
ตอนท่ี 2 ตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ตอนท่ี 3 การประเมินและขอ้เสนอแนะต่อตน้แบบรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ทีไ่ด้รับการสัมภาษณ์ 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. อาย ุ   20- 25 ปี  26- 30 ปี  31-35 ปี 
 
   36-40 ปี  41 – 45 ปี  46 ปีข้ึนไป 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน   นอ้ยกวา่ 5 ปี   5-  10 ปี  11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี   21 ปีข้ึนไป 
 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั
 …………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……… 
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ตอนที่ 2 ต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  
 
คาํช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้มูลตน้แบบรูปแบบน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการใหส้มัภาษณ์และใหเ้สนอแนะ  

ในตอนท่ี 3  
ต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี ้
องค์ประกอบที ่1 

1. ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย 
1.1 ภาวะผูน้าํ 
1.2 วฒันธรรมองคก์าร 
1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 

องค์ประกอบที ่2 
 2. กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 

2.1 การสร้างความรู้  
2.2 การแสวงหาความรู้  
2.3 การรวบรวมความรู้  
2.4 การจดัเกบ็ความรู้  
2.5 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
2.6 การนาํความรู้ไปใช ้

องค์ประกอบที ่3 
3. การประเมินการจดัการความรู้ 

การประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ 
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ตอนที่ 3 การประเมินและข้อเสนอแนะต่อต้นแบบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 
คําช้ีแจง  ผูใ้ห้สัมภาษณ์พิจารณาขอ้มูลต้นแบบรูปแบบจากตอนท่ี 2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการให้
สมัภาษณ์  

ด้านปัจจัยทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบผลสําเร็จ 
1. ท่านคิดว่าองคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีทาํให้การจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

 เหมาะสม   ไม่เหมาะสม    
 อ่ืนๆ................................................... 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอยา่งไรเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ ภาวะผูน้าํ 
วฒันธรรมองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้การ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบความสาํเร็จ
อยา่งไร โปรดแสดงความคิดเห็น 

2.1 ภาวะผูน้าํ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2.2 วฒันธรรมองคก์าร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2.3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ด้านกระบวนการจัดการความรู้ 
3. ท่านคิดว่าองคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู้ จากภาพรวมของรูปแบบการจดัการ
ความรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 เหมาะสม   ไม่เหมาะสม    
 อ่ืนๆ............................................... 

4. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอยา่งไรในการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก
รูปแบบท่ีกาํหนด โปรดแสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้นตอน 

4.1 การสร้างความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2 การแสวงหาความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.3 การรวบรวมความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.4 การจดัเกบ็ความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.5 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.6 การนาํความรู้ไปใช ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ด้านการประเมินการจัดการความรู้ 

5. ท่านคิดวา่องคป์ระกอบดา้นการประเมินการจดัการความรู้ของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 เหมาะสม   ไม่เหมาะสม    อ่ืนๆ............ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านคิดวา่องคป์ระกอบของการประเมินการจดัการความรู้ ดา้นการประเมินรูปแบบควรมีการ
ดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ท่านคิดวา่องคป์ระกอบของการประเมินการจดัการความรู้ ดา้นการประเมินผลผลิตความรู้ควรมี
การดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลผลติความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับครูกลุ่มทีไ่ด้รับความรู้จากผลผลติความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
http://www.cholburiwisdom.in.th) ฉบบัน้ีมี 2 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (จากเวบ็ไซตก์าร

จดัการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th) ในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  

2. ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจทุกขอ้ ใหต้รงตามความ
เป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด คาํตอบของท่านเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ สาํหรับการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. อาย ุ   20- 25 ปี  26- 30 ปี  31-35 ปี 
 
   36-40 ปี  41 – 45 ปี  45 ปีข้ึนไป 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน   นอ้ยกวา่ 5 ปี   5-  10 ปี  11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี    21 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 โปรดพิจารณารายการความเหมาะสมของผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์าร
จดัการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th ในแต่ละขอ้ว่าท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 
แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง � ตามระดบัความพึงพอใจ  
 

รายการความเหมาะสม 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด
(1) 

ด้านลกัษณะของผลงาน  
1. ความสามารถเขา้ถึงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

    
  

2. การจดัเกบ็ขอ้มูลความรู้เป็นระบบสามารถเรียกใชไ้ด้
รวดเร็วทนัเวลา           
3. การเช่ือมโยงขอ้มูลบนฐานคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ           

4. ผลผลิตความรู้สามารถใชง้านสะดวก           

ด้านคุณภาพของผลงาน  
5. ระบบสืบคน้ความรู้อาํนวยความสะดวกแก่การคน้หา
ความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน           

6. ผลงานมีความหลากหลาย           

7. ผลงานมีความน่าเช่ือถือ 

ด้านประโยชน์ของผลงานทีส่ามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

8. เป็นความรู้ท่ีสงัคมตอ้งการ           
9. เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

    
  

10. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารช่วย
ในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง  
การปฏิบติังาน           

11. สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการดาํเนินการจัดการความรู้ 
ภูมปัิญญาท้องถิ่น ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับครูทีด่าํเนินการจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัน้ีมี 2 ตอน 
ตอนที ่1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน 

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
2. ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทุกขอ้ ให้ตรงตามความ

เป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด คาํตอบของท่านเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง สาํหรับการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการดาํเนินจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. อาย ุ   20- 25 ปี  26- 30 ปี  31-35 ปี 
 
   36-40 ปี  41 – 45 ปี  46 ปีข้ึนไป 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน   นอ้ยกวา่ 5 ปี   5-  10 ปี  11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี    21 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณารายการดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในแต่ละขอ้ว่าท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด แลว้เขียนเคร่ืองหมาย       
ลงในช่อง � ตามระดบัความพึงพอใจ  
 

ปัจจัยทีพ่จิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 

รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. การจัดโครงการอบรม สัมมนา  ทํา
ความเขา้ใจ สร้างความตระหนกั เก่ียวกบั
การดาํเนินการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

       

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงทาํ
ความเขา้ใจ 

       

3. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัสนบัสนุนการ
ดําเนินการจัดการความรู้ และอนุญาต
คณะครูเขา้ร่วม กิจกรรม 

       

4. ผูบ้ริหารระดบัสูง ของสถานศึกษา 
เห็นความสาํคญัการสร้างรูปแบบจดัการ
ความรู้  

       

5. การเชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบั   
การจดัการความรู้กบัครู 

       

6. การจดัสมัมนาเพ่ือสร้างความตระหนกั  
ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของ
วิทยากร 

       

7. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิด 
และวิธีการ 
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ปัจจัยทีพ่จิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 

รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

8. การใหผู้ร่้วมสัมมนาร่วมกนักาํหนด
กิจกรรมการจดัการความรู้ปฏิบติัร่วม 
เพื่ อ ให้ก ารจัดการความ รู้ประสบ
ผลสาํเร็จ 

       

9. การส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

       

10. การสร้างความรู้ โดยทีมร่วมกนั
สร้างหรือกําหนดความรู้ภู มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

       

11. การแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        

12. การจดัเกบ็ความรู้ โดยทีมจดัการ
ความรู้ร่วมกนัสร้างเวบ็ไซตก์ารจดัการ
ความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีได้
นาํมาเกบ็ไว ้

       

13. การแบ่งปันความรู้ วิธีแบ่งปัน
ความรู้ในช่องทางการเรียนรู้จาก
เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 

       

14. การนาํความรู้ไปใช ้การสร้าง
มาตรการส่งเสริมใหบุ้คลากรใน
โรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใช ้

       

 
ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นทีม่ต่ีอรูปแบบการจัดการความรู้ 
ภูมปัิญญาท้องถิ่น ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สําหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัน้ีมี 3 ตอน 
ตอนที ่1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ตอนที ่3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
2.  ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ทุกขอ้   

ใหต้รงตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด คาํตอบของท่านเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
สาํหรับการสรุปผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง การสร้างรูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. อาย ุ   20- 25 ปี  26- 30 ปี  31-35 ปี 
 
   36-40 ปี  41 – 45 ปี  46 ปีข้ึนไป 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน   นอ้ยกวา่ 5 ปี   5-  10 ปี  11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี    21 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
คาํช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้มูลรูปแบบน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินรูปแบบและใหข้อ้เสนอแนะ  
ในตอนท่ี 3 

 
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย 
 

1. ปัจจัยทีท่าํให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 
1) การใช้ภาวะผู้นํา 

1.1) จดัโครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

1.2) ผูบ้ริหารประชุมทาํความเขา้ใจกบัคณะครูตามโครงการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1.3) เชิญวิทยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้  
2) การสร้างวฒันธรรมองค์การ 

2.1) ปรับทศันคติและสร้างแรงจูงใจในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.2) เขา้ร่วมสัมมนาร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน โดยเนน้การสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้  
2.3) ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ สร้างบรรยากาศในการส่ือสารเป็นไปอยา่งเป็นกนัเอง  

3) การวางโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1) สร้างทีมและแกนนาํการจดัการความรู้ 
3.2) ทีมจดัการความรู้แต่ละทีมร่วมกนักาํหนดแกนนาํและบทบาทของสมาชิกในแต่ละ

ทีมในการจดัการความรู้  
3.3)  วางแผนกิจกรรม โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
   ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เพื่อนาํขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่เพื่อ

การนาํความรู้มาใช ้
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2. กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ทีมจดัการความรู้ร่วมกนัดาํเนินการจดัการความรู้ตาม
กระบวนการจดัการความรู้ รายละเอียด ดงัน้ี  

1) ขั้นการสร้างความรู้ ดาํเนินการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยร่วมกนักาํหนด
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก 9 สาขาตามแนวคิดของ อรพินท ์ภาคาผล (2548) คือ 1) สาขาความเช่ือ
และศาสนา 2) สาขาประเพณีและวฒันธรรม 3) สาขาศิลปะพ้ืนบา้น 4) สาขาอาหารและผกัพื้นบา้น 
5) สาขาการละเล่นพื้นบา้น 6) สาขาศิลปวฒันธรรม 7) สาขาสมุนไพร และตาํรายาพื้นบา้น 8) สาขา
ประดิษฐก์รรม และหตัถกรรมพื้นบา้น และ 9) สาขาการดาํรงชีวิตตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

2) ขั้นการแสวงหาความรู้ เป็นการสืบคน้ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทั้งจากภายในและ
ภายนอก  

3) ขั้นการรวบรวมความรู้ โดยการนาํองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการแสวงหา
ความรู้ นาํมาตรวจสอบ กลัน่กรอง และรวบรวมจดัหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู้ในแต่ละสาขา
ใหเ้ป็นระบบ 

4) ขั้นการจดัเก็บความรู้ ทีมการจดัการความรู้ ร่วมกนัจดัทาํเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
เพื่อนาํขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีรวบรวมได ้ทั้ง 9 สาขา มาจดัเกบ็ความรู้ไวใ้นเวบ็ไซต ์

5) ขั้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการนาํความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดป้รับปรุง
แกไ้ขและจดัเก็บไวใ้นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านเวบ็ไซต ์ 
การจดัการความรู้ท่ีสร้างข้ึน เป็นการแบ่งปันความรู้ในช่องทางการเรียนรู้จากเวบ็ไซตก์ารจดัการ
ความรู้ 

6) ขั้นการนาํความรู้ไปใช ้ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนาํความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันาการศึกษา พฒันาทอ้งถ่ินอนันาํไปสู่ความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื 

 
3. การประเมินการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

1) การประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตความรู้  
2) การประเมินความพึงพอใจต่อการดาํเนินการจดัการความรู้  
3) การประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการความรู้ 
 
 
 
 
 

 



211 

 

ตอนที ่3 โปรดพิจารณารายการความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในแต่ละขอ้วา่ท่านมีความคิดเห็นในระดบัใด แลว้เขียน
เคร่ืองหมาย ลงในช่อง � ตามระดบัความคิดเห็น  
 

รายการความเหมาะสม 
 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด
(1) 

ด้านความมีประโยชน์ 
1. รูปแบบน้ีสามารถนาํภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาได ้
2. การนาํรูปแบบน้ีไปใช ้จะทาํใหค้รูเห็นความสาํคญัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน       
3. การดาํเนินงานตามรูปแบบแต่ละขั้นตอนช่วยใหก้ารทาํงานมี
ระบบมากข้ึน           

ด้านความเป็นไปได้           

4. รูปแบบน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง           

5. รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถยอมรับได ้

6. รูปแบบน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํไปใช ้           

ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้ 

7. รูปแบบน้ีมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน           
8. รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการพฒันา
ระบบบริหารการจดัการความรู้           
9. รูปแบบน้ีสามารถช่วยใหจ้ดัการความรู้ 
จากภมิูปัญญาทอ้งถ่ินไดง่้ายข้ึน 

10. รูปแบบน้ีประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารต่าง ๆ ได ้

ด้านความถูกต้อง 

11. รูปแบบน้ีมีความถูกตอ้งตามหลกัการจดัการความรู้ 

12. รูปแบบน้ีมีความถกูตอ้งตามเน้ือหา 

13. รูปแบบน้ีมีความเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี 

14. การดาํเนินการของรูปแบบถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
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การหาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
 

ตารางที ่11   การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัตน้แบบ 
   รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากกลุ่มครูผูเ้ช่ียวชาญ 

               คนที ่
ข้อที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 0 5 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

 
ตารางที ่12   การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
   กลุ่มท่ีไดรั้บความรู้จากผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

               คนที ่
ข้อที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

ด้านลกัษณะของผลงาน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านคุณภาพของผลงาน 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านประโยชน์ของผลงานทีส่ามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
11 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางที ่13  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินการจดัการ 
  ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากกลุ่มครูผูด้าํเนินการจดัการความรู้ 
 

               คนที ่
ข้อที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

ประเด็นการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ตารางที ่14  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ            
   การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

               คนที ่
ข้อที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

ด้านความมีประโยชน์ 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านความเป็นไปได้ 
5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้

ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้
14 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นาํไปใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
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ตารางการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคดิเห็นทีม่ต่ีอรูปแบบ 
การจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในโรงเรียนสังกดั 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตารางที ่15 แสดงการหาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรู้ 
   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

          ข้อที่
คนที ่

ข้อที ่1 ข้อที ่2 ข้อที ่3 ข้อที ่4 ข้อที ่5 ข้อที ่6 ข้อที ่7 

1 3 3 3 4 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 5 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 4 4 
7 3 4 3 4 3 4 3 
8 4 3 4 4 4 3 4 
9 3 5 4 5 3 5 4 
10 3 3 4 3 3 3 4 
11 4 5 5 5 4 5 5 
12 4 4 3 4 4 4 3 
13 3 4 4 3 3 4 4 
14 3 4 3 4 3 4 3 
15 4 4 3 5 4 4 3 
16 3 4 4 5 3 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 
18 3 4 4 4 3 4 4 
19 4 4 5 4 4 4 5 
20 4 4 5 4 4 4 5 
21 3 4 4 5 3 4 4 
22 3 4 3 4 3 4 3 
23 4 5 5 5 4 5 5 
24 3 4 5 4 3 4 5 
25 4 5 4 3 4 5 4 
26 4 4 4 3 4 4 4 
27 3 3 3 4 3 3 3 
28 4 4 3 3 4 4 3 
29 4 4 3 5 4 4 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 

                                         0.81    
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ตารางที ่16  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของครูกลุ่มท่ีไดรั้บ 
   ความรู้จากผลผลิตความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

          ขอ้ท่ี 
คนท่ี 

ขอ้ท่ี 
1 

ขอ้ท่ี 
2 

ขอ้ท่ี 
3 

ขอ้ท่ี 
4 

ขอ้ท่ี 
5 

ขอ้ท่ี 
6 

ขอ้ท่ี 
7 

ขอ้ท่ี 
8 

ขอ้ท่ี 
9 

ขอ้ท่ี 
10 

ขอ้ท่ี 
11 

1 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 
6 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 
7 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 
8 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 
9 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 
10 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
11 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 
13 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 
14 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 
15 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 
16 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 
17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
18 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 
19 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
20 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
21 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 
22 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
23 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
24 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 
25 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
27 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 
28 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
29 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

   0.65       
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ตารางที ่17  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูกลุ่มท่ีดาํเนินการจดัการ  
   ความรู้ 

        ข้อที ่
คนที ่

ข้อที ่
1 

ข้อที ่
2 

ข้อที ่
3 

ข้อที ่
4 

ข้อที ่
5 

ข้อที ่
6 

ข้อที ่
7 

ข้อที ่
8 

ข้อที ่
9 

ข้อที ่
10 

ข้อที ่
11 

ข้อที ่
12 

ข้อที ่
13 

ข้อที ่
14 

1 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
6 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 
7 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
8 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
9 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
10 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
11 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
12 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
13 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
14 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 
15 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 
16 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 
17 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
19 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 
20 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
21 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 
22 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 
23 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
24 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 
25 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 
26 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 
27 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 
28 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
29 5 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 
30 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 

0.69 
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ตารางที ่18   การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการความรู้ 
   ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

    ข้อที ่
คนที ่

ข้อที ่
1 

ข้อที ่
2 

ข้อที ่
3 

ข้อที ่
4 

ข้อที ่
5 

ข้อที ่
6 

ข้อที ่
7 

ข้อที ่
8 

ข้อที ่
9 

ข้อที ่
10 

ข้อที ่
11 

ข้อที ่
12 

ข้อที ่
13 

ข้อที ่
14 

1 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5 
6 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
7 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 
8 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
9 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
10 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 
11 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 
13 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
14 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
16 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
19 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
20 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
22 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 
23 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
24 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
25 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
27 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
29 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

= 0.77 
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ภาคผนวก ฌ 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในโรงเรียนสังกดั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

หน้าหลกั ของเวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ของเวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ http://www.cholburiwisdom.in.th 
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารโครงการจัดการความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

 
 

การประชุมเชิงปฏบัิติการโครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
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ภาคผนวก ฎ 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ -  สกลุ       นางสกลุพร หศิภาพร 
วนั เดือน ปีเกดิ     12 ธนัวาคม 2507 
 
ตําแหน่งและประวตัิการทาํงาน 
        พ.ศ. 2532      อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนวดัสระจนัทร์  
       อาํเภอพทุไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์
        พ.ศ. 2550 – 2554   ครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ   
       โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ตาํบลหนองขาม  
       อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

  
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอ้าํนวยการ 

     เช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ้ ตาํบลหนองขาม   
     อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
ประวตัิการศึกษา 
       พ.ศ. 2529     การศึกษาบณัฑิต (การประถมศึกษา) 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี 
       พ.ศ. 2550     ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  
       มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
       พ.ศ. 2552     การศึกษามหาบณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน) 
        มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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