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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดการความรู้สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์หา 
ค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs Index: M

odified
) ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ สภาพปัจจบัุนการจดัการความรูข้องสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่นเขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีา =4.50 เมือ่พจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ระดับมาก 2 ด้าน โดยสามารถเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยสามอันดับได้ดังนี้ อันดับแรกสองด้านคือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
อนัดบัสองด้านการกาํหนด ด้านการแลกเปลีย่น และอนัดบัสามด้านการสร้างความรู ้สภาพทีพ่งึประสงค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า =4.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 6 
ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรกได้ดังนี้ ด้านการกําหนดความรู้ ด้านการ
จัดเก็บความรู้และ ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้

2. แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เรียงตามความต้องการจําเป็นและความต้องการพัฒนา ดังนี้ ด้านการจัดเก็บความรู้ 
13 แนวทาง ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ 10 แนวทาง ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 11 แนวทาง ด้านการ
กําหนดความรู้ 12 แนวทาง ด้านการสร้างความรู้ 8 แนวทาง และ ด้านการแสวงหาความรู้ 14 แนวทาง
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Abstract

This study aimed to 1) study the current state and desirable state of 
knowledge management in Schools in Khon Kaen Primary Educational Service Area  
Office 5. 2) Develop Guidelines of knowledge management in Schools in Khon Kaen  
Primary Educational Service Area Office 5. The study was divided into 2 phases, the first 
phase was study the current state and desirable state of knowledge management in Schools 
in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5, the second phase was development 
guidelines of knowledge management in Schools in Khon Kaen Primary Educational Service 
Area Office 5. Descriptive statistics used in this study were average, mainly percentage and 
modified priority needs index. The study were found:

1. The result of current conditions and desirable conditions. The current conditions of 
knowledge management in Schools in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 
5 as whole was at high level, =4.50 When consideration on each aspect, were found 4 
aspect at highest level and 2 aspects were at high level, can be sorted in ascending order 
on the tip three were, The first has two aspect Knowledge Acquisition Knowledge Utilization 
The second has two Knowledge Acquiescing Knowledge Sharing and The third Knowledge 
Acquiescing. 

The desirable conditions as whole was at highest level, =4.71 When consiseration 
on each aspect were found 6 aspect at highest level, the average order can be sorted in 
ascending order on the top three were Knowledge Acquiescing Knowledge Storing and 
Knowledge Sharing.

2. Guidelines of knowledge management in Schools in Khon Kaen Primary  
Educational Service Area Office 5 with prior necessity are Knowledge Acquiescing 12 
guidelines, Knowledge Acquisition 14 guidelines, Knowledge Development 8 guidelines, 
Knowledge Storing 13 guidelines, Knowledge Sharing 10 guidelines and Knowledge  
Utilization 11 guidelines.

Keywords: Development, Guidelines of Knowledge Management, Schools in Khon Kaen 
Primary Educational Service Area Office 5

บทนำา

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม จึงนับ
เป็นเครือ่งมอืสําคญัในการพัฒนาทรพัยากรบคุคล
ให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกายจติใจ สตปัิญญา

ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน
เกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือ
อันสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความ
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ประพฤติ เจตคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล
เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การพฒันาประเทศก็ย่อมทาํได้สะดวกราบรืน่ได้ผล
ทีแ่น่นอนและรวดเรว็” (คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559)

การสร้างความเข้มแขง็ให้องค์กรเพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงถือว่ามีความ
สาํคญัและจาํเป็น ทกุองค์กรจะต้องสร้างความเข้ม
แขง็ ความสามคัคใีห้เกดิขึน้ระหว่างบคุลากรทกุคน 
เพราะพลงัแห่งความสามคัคเีป็นนํา้หนึง่ใจเดยีวกนั
จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง  
ในสภาพสงัคมปัจจบุนั Knowledge Management 
หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า KM นัน้กค็อืแนวทางการบรหิาร
แนวทางการทาํงานภายในองค์กรเป็นกระบวนการ
ดําเนินงานรูปแบบใหม่ท่ีเน้นการทํางานอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ความรูเ้ป็นฐานควบคูก่บัการพฒันาการ
เรียนรู้ มีกระบวนการรวบรวม การจัดระบบ การ
แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
ความรู้ขององค์กร การจดัการความรูเ้กดิขึน้เพราะ
มคีวามเชือ่ว่าจะช่วยสร้างความสําเรจ็ เพิม่ขดีความ
สามารถเชิงการแข่งขันและให้ได้มุมมองในองค์กร
มากขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2547 ; สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ; ประเวศ 
วะสี, 2550 ; ไพโรจน์ ชลารักษ์, 2551 ; เจษฎา 
นกน้อย, 2552) โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรอืสญัชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรูท่ี้ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาํพดูหรอืลายลกัษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะ
ในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  
2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน

วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู ้
แบบรูปธรรม (คณะวารสารและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

การจัดการความรู้คือเครื่องมือเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลุ 
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลเุป้าหมายการพฒันาองค์กรไปเป็นองค์กรเรยีนรู้  
บรรลคุวามเป็นชุมชนเป็นหมูค่ณะ การจดัการความรู้
ร่วมกนั การมคีณุค่าร่วม และวสิยัทศัน์ร่วมกนั ไปถึง
การเรยีนรูร่้วมกนัและการนาํสิง่ท่ีเรยีนรูไ้ปประยกุต์
ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบ
นี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการ
และความสนใจของสมาชกิใน ชมุชนแห่งการเรยีนรู้  
Professional Learning Community (PLC) เพื่อ
การเรยีนรูแ้ละพฒันาองค์กรสูม่าตรฐานการจดัการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Senge, 1990) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC 
คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของ
ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน และ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการจัดการ 
ความรูข้ององค์กร ตลอดจนการพฒันามาตราฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่ Sergiovanni (1994) 
ได้กล่าวว่า PLC เป็นการสร้าง “ปฏิสัมพันธ์”  
ลด “ความโดดเดีย่ว” ของมวลสมาชกิวชิาชพีครขูอง
โรงเรียน ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ของนักเรียน หรืองานวิชาการโรงเรียน ซึ่งมองใน
มุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว  
มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นําร่วมกันของครู หรือ
เปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลีย่นแปลง 
(วิจารณ์ พานิช, 2555)

การจัดการความรู้จึงเป็นการสร้างความรู้  
และแบ่งปันความรู้จากการดําเนินงานซึ่งจะต้อง
สร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงเรียน
สามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และบุคลากร
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ได้รบัประโยชน์สงูสุดในกรณกีารจัดการความรูข้อง
โรงเรียนจะมีผลดี คือ โรงเรียนจะได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพให้สงูขึน้ สามารถดาํเนินงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการ
ศึกษาของประเทศ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ซึง่ได้แก่ นกัเรยีน ผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงโรงเรียน
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
มีบรรยากาศท่ีดีในการดําเนินงาน ครูได้รับการ
พัฒนาให้มีความชํานาญและความเชี่ยวชาญเพิ่ม
สูงขึ้น (จักรพรรดิ วะทา, 2550) 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาจึงเป็น
สิ่งที่สําคัญ แต่สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการจัด
เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ขาดการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา ขาดการนําความรู้
มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรคนอ่ืนๆ ด้วยข้อจํากัด
การหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้น ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดการ
ความรูเ้พยีงพอ การจดัการความรูไ้ม่ได้เชือ่มโยงกบั 
เป้าหมายขององค์กร และไม่มีระบบที่เอื้อต่อ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การทํางานขาด 
ประสิทธิภาพเพราะเกิดจากบุคลากรไม่มีการ
จัดการความรูท้ีเ่ป็นระบบ และบุคลากรของโรงเรยีน 
มีอัตราการโยกย้ายทุกภาคเรียน ไม่มีการเผยแพร่
ให้บุคลากรคนอื่นๆ ตลอดจนการประสานงาน  
ยงัไม่มปีระสทิธิภาพเท่าทีค่วร (สํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5, 2562)

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเห็นความจําเป็นในการ
พฒันาแนวทางการจดัการความรูส้าํหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา สภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่ึง่ประสงค์ของการจดัการความรู ้เพ่ือ
พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้สําหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่นเขต 5 ในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการความรู้สําหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) มกีารดําเนนิการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการ
ศึกษา 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 197 
คน และ ครู จํานวน 2,904 คน รวมประชากร 
ทั้งสิ้น 3,101 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปี
การศึกษา 2562 จํานวน ผู้บริหารสถานศึกษา  
จํานวน 23 คน และ ครู จํานวน 324 คน รวม
กลุ่ม ตัวอย่างทั้งสิ้น 347 คน ที่ได้มาจากวิธีการ 
ใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บข้อมูล

2.1เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และ
ขนาดสถานศึกษา

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจําเป็นในจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท 
บุญชม ศรีสะอาด (2554: 74) โดยใช้ค่าความคิด
เห็นมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด

2.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

ผูว้จิยันําแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัความสอดคล้องของ
ข้อคําถาม โดยใช้เทคนิค เทคนิค IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อ
คําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  
2) ดร.วุฒิชัย วรครบุรี 3) นายพลกฤษณ ศึกษา 
4) นายสมชาย โพธิ์ศรี 5) ดร.ณัฎณรงค์ พิริยการ

ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือ 1) นํา
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและผ่านการพจิารณาจากอาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์แล้ว นําไปทดลองใช้กับผู้บริหารและ
ครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.3.1 ผูว้จิยัดาํเนนิการทาํหนงัสอืจาก
ต้นสงักดัถงึผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาขอนแก่น เขต 5 เพือ่ขออนญุาต และอาํนวย
ความสะดวกในการจดัเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

 2.3.2 นําแบบสอบถามในรูปแบบ
เอกสาร และคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จัดส่งไปยงัสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2.4 การจดักระทาํและการวเิคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย ดังนี้

 ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมลูทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5

ระยะที ่2 พฒันาแนวทางการจดัการความรู้ 
ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดี  
(Best Practice) ในสถานศึกษาที่ประสบความ
สําเร็จด้านการจัดการความรู้ การดําเนินงาน
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอย่างต่อเนือ่ง และ
ได้รบัรางวลัในการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ะดบัเขต  
ตลอดจนระดบัชาต ิได้แก่ โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 และ โรงเรียนชุมชนชุมแพ สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษา
สถานศกึษาท่ีมวีธิปีฏบิตัทิีด่เียีย่ม (Best Practice) 
มาสรุปหลอมรวมตามประเด็นขององค์ประกอบ
ทั้ง 6 ด้านของการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินแนวทาง การ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน

1. เครือ่งมอื ทีใ่ช้ในการวิจยั คอืแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทาง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จัิยขอหนังสอืราชการขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ของแบบประเมินทีไ่ด้รบัคืน ทาํการบนัทกึ
ข้อมลูเพือ่นาํไปวเิคราะห์ด้วยวธีิการทางสถติ ิแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการหาค่า
เฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยกาํหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,
2553: 35) จากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการ
พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 4 ด้าน ระดับมาก 2 ด้าน โดยสามารถ
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับ
ได้ดังนี้ อันดับแรกมีสองด้านคือ ด้านการแสวงหา
ความรู ้ด้านการประยกุต์ใช้ความรู ้และอนัดบัสอง
ด้านการกําหนด ด้านการแลกเปลี่ยน และอันดับ
สามด้านการสร้างความรู้ 

2. ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดย
มีค่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทีส่ดุ 6 ด้าน โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไป
หาน้อย สามอันดับแรกได้ดังนี้ การกําหนดความรู้  
การจัดเก็บความรู้ และ การแลกเปลี่ยนความรู้ 

3. ผลการศึกษาความต้องการจําเป็นของ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 ค่า มีค่าเท่ากับ 0.376 เรียงลําดับผลต่าง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้

การจดัเกบ็ความรู ้การแลกเปลีย่นความรู้  
การประยกุต์ใช้ความรู ้การกําหนดความรู ้การสร้าง
ความรู้และการแสวงหาความรู้

4. แนวทางการจัดการความรู้ของสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรียงตามความต้องการ
จําเป็นและความต้องการพัฒนา ดังนี้

4.1 ด้านการจัดเก็บความรู้ แนวทางการ
พัฒนาคือ 1) สถานศึกษามีการกําหนดขั้นตอน
การจัดเก็บความรู้ท่ีเป็นระบบ 2) สถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู ้
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 3) สถานศกึษามกีารจัดเกบ็ความรู้ 
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ที่สะดวก 4) สถานศึกษามีการปรับปรุงความรู้
อย่างต่อเนื่อง 4.2 ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ 
แนวทางการพัฒนาคือ 1) สถานศึกษาส่งเสริม
ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสถานศึกษา  
2) สถานศกึษาส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนความรู้ 
ภายนอกสถานศึกษา 3) การแลกเปลีย่นความรูด้้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารและเชือ่มโยง
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4) สถานศกึษา 
จัดให้มีการสับเปล่ียนงานภายในสถานศึกษา  
5) สถานศึกษาจดัให้มกีารสบัเปลีย่นงานภายนอก
สถานศึกษา 4.3 แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ 
แนวทางการพฒันาคอื 1) การนาํความรู้ไปประยกุต์
ใช้ในการพฒันางาน 2) การนาํความรูไ้ปประยกุต์ใช้
ในการพฒันาตนเอง การพฒันางานตนเองและปรบั
ใช้ในชีวิตประจําวัน 3) การนําความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการพฒันาผูอ้ืน่ 4) การนาํความรูไ้ปประยกุต์
ใช้ในการตัดสินใจ 5) การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา 4.4 แนวทางการกําหนดความรู้ 
แนวทางการพัฒนาคือ 1) สถานศึกษามีการแต่ง
ตัง้คณะกรรมการเพือ่รบัผดิชอบในด้านการจัดการ
ความรู้ 2) สถานศึกษามีการสํารวจและรวบรวม
ความรูท้ีม่อียูภ่ายในสถานศกึษา 3) สถานศกึษามี
การสํารวจและรวบรวมความรูท้ีม่อียูภ่ายนอกสถาน
ศึกษา 4) สถานศึกษามีการประชุมเพื่อวิเคราะห์
ความรูท้ีต้่องการใช้ 5) สถานศกึษามกีารจดัลาํดบั
ความสําคญัของความรูท้ีจํ่าเป็นต่อสถานศกึษา 4.5 
แนวทางการสร้างความรู้ แนวทางการพัฒนาคือ  
1) สถานศึกษามีกระบวนการนําความรู้มาพัฒนา 
ต่อยอดให้เกดิความรูใ้หม่อย่างเป็นระบบ 2) สถาน
ศกึษาเชญิบุคลากรภายนอกทีมี่ความเช่ียวชาญมาให้
ความรูเ้พ่ือพัฒนางานให้มปีระสทิธภิาพ 3) สถาน
ศึกษามีส่งเสริมให้บุคลากรกระตือรือร้นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.6 
แนวทางการแสวงหาความรู้ แนวทางการพัฒนา
คือ 1) สถานศึกษามีกระบวนการสํารวจ รวบรวม

ความรู้ภายในสถานศึกษา เช่น การประชุม อบรม 
สมัมนา 2) สถานศกึษามกีระบวนการสํารวจ รวบรวม
ความรูภ้ายนอกสถานศึกษา เช่น การประชมุ อบรม 
สัมมนา 3) การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาที่ม ี
วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 4) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความรูข้องสถานศึกษา ถอืว่าการเรยีนรูเ้ป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกคน

อภิปรายผล

ผลการวิจัยสามารถนําไปสู่การอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสถาพ 
ท่ีพงึประสงค์ของการจดัการความรู้ของสถานศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ผูวิ้จยัได้ทาํการศกึษาสภาพปัจจบุนั
และสภาพทีพ่งึประสงค์ของการดาํเนนิงานด้านการ
จดัการความรูข้องสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผล
การวจัิยพบว่า สภาพปัจจุบนัขององค์ประกอบการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน
พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 4 ด้าน และอยูใ่นระดบั
มาก 2 ด้าน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีการดําเนินงานด้านการ
จดัการความรู้ทีม่ากและมกีารพฒันาด้านการจดัการ
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญารัตน์  
เกื้อหนุน (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทาง
การจดัการความรูส้ถานศกึษา สังกดัองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงการศึกษาสภาพปัจุบันโดย
รวมพบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ อมรรัตน์ 
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เชญิรมัย์ (2556) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
การจัดการความรู้ของสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของการบรหิารงานสถานศกึษาในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 2 โดยรวมพบว่า สภาพการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ กฤติกา พูลสุวรรณ (2559). ศึกษา
เรื่อง การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับการบริหารงานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยรวมพบว่า การ
จัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศกึษาพบว่าความสาํคญัจาํเป็น
และความต้องการแนวทางการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญจาํเป็นและความต้องการ คอื การจดัเกบ็
ความรู ้การแลกเปลีย่นความรู ้การประยกุต์ใช้ความรู้ 
การกาํหนดความรู ้การสร้างความรู ้และการแสวงหา
ความรู้ สอดคล้องกับ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค  
(2554: 69-71) ศึกษาเร่ือง พัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ 
เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการจัดการความรู้
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 การจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาน้ันจะต้องมีการดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมมีการสร้างแบบแผนของความรู้ 
กําหนดขอบข่ายของความรู้เพื่อจะได้สามารถรับรู้
สิ่งที่ต้องการศึกษา และจะต้องกําหนดว่าแนวทาง
หรอืวธิกีารแสวงหาความรู้ท่ีบุคลากรได้ลงมอืปฏิบัติ
อย่างเป็นรปูธรรม และนอกจากนีก้ารจดัการความ
รู้ในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษา เกิดการผสมผสานการทํางานโดย  
ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรภายในสถานศกึษาต้องมี
ความรูค้วามเข้าใจในความสามารถและมุง่ม่ันทีจ่ะ
พัฒนาการจัดการความรู้ โดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
เป็นผู้นําแหง่การเรียนรู้ ต้องมกีารจัดกระบวนการ
จัดการความรู้อย่างเหมาะสม บุคลากรทุกฝ่าย
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพรองรับการจัดการความรู้
ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้
ระบบสารสนเทศอย่างทัว่ถงึ มกีารกระจายอํานาจ 
ให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม รวมทัง้มกีารจงูใจทีเ่หมาะสม 

3. ผลการพฒันาแนวทางการจดัการความรู้
ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดังนี้

3.1 ด้านการกําหนดความรู้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชมุเพือ่วเิคราะห์ความต้องการ
จาํเป็น และจัดลาํดบัความสาํคญัของความรูท่ี้จาํเป็น
ต่อสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ 
พานิช (2547) ได้อธิบายถึง การกําหนดความรู้
ที่ต้องการใช้ (Define) ว่าเป็นการนําความมุ่งมั่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรมากําหนดความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อให้การ
จัดการความรู้มีจุดเน้น ไม่สับสน สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554) ได้
อธิบายการกําหนดความรู้ เริ่มต้นการวิเคราะห์ 
การพจิารณาว่าโรงเรยีนขาดความรู้ในเร่ืองใด และ
ต้องการ ความรูป้ระเภทใด จะเพิม่ความรูค้วามชาํ
นาญของครูโดยความรู้ชนิดใด วิเคราะห์ประโยชน์ 
ความเหมาะสมที่จะใช้ในโรงเรียน เข้าใจปัญหา 
โอกาส ยุทธศาสตร์ ทางแก้ การวิเคราะห์ความ
รู้เป็น ข้ันตอนที่สําคัญต่อความสามารถในการ
จัดการความรู้ ทําให้รู้ว่าการจัดหาความรู้ และ
จะนําความรู้ไป ใช้อย่างไรให้เหมาะสม 3.2 ด้าน
การแสวงความรู้ มีการสํารวจรวบรวมความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษา การศกึษาวิธกีาร
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ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พวงพรรณ แสงนาโก (2559) ที่ได้นําเสนอ
แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างและแสวงหาความรู ้ไว้ว่า  
เป็นการพัฒนาความสามารถในการสร้างและ 
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอก รวมทั้ง 
การดงึความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีอ่าจอยู่กระจัดกระจาย
มารวมไว้ ซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ขั้นตอนนี้ประสบ
ความสําเร็จ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนที่เอื้อบุคลากรกระตือรือร้นในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้จากกันได้รวดเร็ว สอดคล้องกับ
แนวคิดของฉลาด จันทรสมบัติ (2550) เสนอ
แนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ 
แสวงหาความรู้จาก ภายนอก รักษาความรู้เก่า  
กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 3.3 ด้านการสร้าง 
ความรู้ การนําความรู้มาพัฒนาต่อยอด การเชิญ
บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทัง้ในและนอกสถานศกึษา สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สุภาภรณ์ อินทมาตย์ (2552) ได้นําเสนอนิยาม 
เกีย่วกบั การสร้างและแสวงหาความรู้ ว่าการแสวงหา
ความรู้ สถานศึกษาจะมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานโดยเข้าเรยีนรู้
ในกจิกรรม การอบรม การประชมุ การสมัมนา และ
การเสวนาทางวชิาการ ทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
และการสร้างความรู้ สถานศกึษาให้บคุลากรเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง เช่น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทํางาน 3.4 ด้านการ
จัดเก็บความรู้ มีการกําหนดข้ันตอนการจัดเก็บท่ี
เป็นระบบ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
บดนิทร์ วจิารณ์ (2547) ได้นาํเสนอแนวคดิเกีย่วกบั
การจดัเกบ็ความรูแ้ละการเข้าถงึความรู ้ว่าเป็นการ
เสาะหาและการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้
ที่มีอยู่ในรูปสื่อต่างๆ (Explicit Knowledge) และ
ความรูท้ีอ่ยู่ในรปูประสบการณ์ (Tacit Knowledge) 

เพือ่เป็นทนุสําหรบัองค์กรในการยกการะดบัความรู้
และขยายความรู้ให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2553) ได้นาํเสนอแนวคดิเกีย่วกบั
การบันทึกและจัดเก็บความรู้ ไว้ว่าเป็นการทําให้
ผู้ท่ีต้องใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและ
สะดวก เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอื
รปูแบบอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 3.5 ด้านการแลกเปล่ียน
ความรู ้ส่งเสรมิให้บคุลากรแลกเปลีย่นความรูด้้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การสับเปล่ียนเรยีนรูง้านภายในองค์กร สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (2553) ได้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ 
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ไว้ว่าหมายถึง การนํา
ความรู้มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ซึ่งถ้าเป็นความรู้ 
แบบชัดแจ้งจะทําเป็นเอกสาร หรืออยู่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือถ้าเป็นความรู้ฝังลึก  
อาจใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้มาช่วยให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ตั้งชุมชนผู้ปฏิบัติ การจัดพี่เลี้ยง การจัดเพื่อนช่วย
เพือ่น 3.6 ด้านการประยกุต์ใช้ความรู ้ในการพฒันา
งาน พฒันาตนเอง พฒันาผูอ้ืน่ เพือ่นําไปใช้ในการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิด
ของวิจารณ์ พานิช (2548) ได้นําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Use) ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการ พัฒนากระบวนการทํางาน 
พฒันาสมาชกิองค์กร และสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
พวงพรรณ แสงนาโก (2559) ได้นําเสนอความคดิ
เกี่ยวกับการนําความรู้สู่การปฏิบัติ ไว้ว่าหมายถึง 
การทีบุ่คลากรในโรงเรยีนได้เรยีนรูซ้ึง่การใช้ความรู ้
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และนําความรู้น้ันไป
ใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจแก้ปัญหาและปรบัปรงุ
โรงเรียน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทํางานโดยใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับงาน
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า การจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้บริหาร
ควรแสดงบทบาทในการส่งเสรมิและผลกัดนัให้เป็น
นโยบายอย่างชัดเจน มกีารประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกดิการจัดการความรู ้กระจายอํานาจให้ทกุฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วางแผนการปฏิบัติ
งาน ตรวจสอบ ประเมินผลของการจัดการความรู้ 

และมทีีมการทาํงานเพือ่แลกเปลีย่นความรูร่้วมกนั 
นาํไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา และคณุภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รศกึษ�วจิยัตอ่ไป

2.1 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของบุคลากรของสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 5 

2.2 ควรศึกษาผลการนําแนวทางการ
จดัการความรูไ้ปใช้ในสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

2.3 ควรศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
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