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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคก์ารวิจัย (1)  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูส้  าหรบับุคลากรของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   และ (2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ

ความรูส้  าหรบับุคลากรของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   งานวิจยันีจ้ะเป็น

การวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ  โดยใชห้ลกัการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ  โดยกลุม่ตวัอย่างที่สมัภาษณน์ัน้จะเป็นผูบ้ริหาร

ระดบัตน้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุม่/หน่วยงานในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  จ านวน 7 คน  จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 10 คน  ซึ่งใชก้ารวิชัยเชิง

คณุภาพ  (Qualitative Research)  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling)    เครื่องมือการ

เก็บขอ้มลูใชค้  าถามแบบปลายเปิด  และการวิเคราะหค์รัง้นีใ้ชค่้าแจกแจงความถ่ีเพื่อการสรุปผลการวิจยั 

 จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบดว้ย (1) การแสวงหาความรู ้(2) การสรา้งความรู ้  (3) การจดัเก็บความรู ้(4) การ

วิเคราะหแ์ละท าเหมืองความรู ้(5) การถ่ายโอนและการใชค้วามรู ้และ (6) การประยกุตใ์ชแ้ละการตรวจสอบขอ้มลู 

ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบทัง้หมดที่กล่าวมานีม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการจดัการความรูข้องบคุลากร

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 

ค าส าคัญ : การจดัการความรู,้ รูปแบบการจดัการความรู,้ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 
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Abstract 

  

The purpose of this research was (1) To study the Knowledge Management model. And (2) To 

study the problems knowledge management Nakhon Si Thammarat Primary  Educational Service Area 

Office 4. This research was the qualitative analysis method by using the in-depth interview and open-

ended questions from target interviewees. The population was the administrator 10 people and selected 

into the samples 7 people by purposive sampling method. And this analysis used the frequency 

distribution method to summarize the research results. 

 The research found that the knowledge management model for personnel Of Nakhon Si 

Thammarat Primary Educational Service Area Office 4. There are divided into 6 elements of knowledge 

management which are (1) acquisition knowledge (2) creation knowledge (3) knowledge storage (4) 

analysis and data mining (5) knowledge transfer and utilization and (6) application and validation. 

Therefore, these knowledge management were Influenced decision-making for knowledge management 

model at Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4 

 

Keywords : Knowledge management, Knowledge Management model, Nakhon Si Thammarat Primary 

Educational Service Area Office 4 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การจัดการความรูเ้ป็นความพยายามอย่างเป็นระบบในการสรา้ง  รวบรวม  เผยแพร่ และใชค้วามรูน้ั้น 
(Davenport and Prusak,1998)  ซึ่งเป็นมากกว่าการจัดการขอ้มูล  รวมถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อดึงความรู้
หรือศักยภาพในตัวคนออกมาเพื่อจัดการความรูท้ี่ชัดเจน พรอ้มทัง้มีการพัฒนาองคก์รเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรู ้ กระบวนการคิดของบุคลากร (Liebowitz,2003) นอกจากนีย้งัเป็นการรวบรวมวิธีปฏิบติัและกระบวนการ
เก่ียวกบัการสรา้ง การน ามาใช ้และเผยแพรค่วามรูใ้นบริบทต่าง ๆ  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
,2548) 
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ส านกังานพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่การศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื ้นฐานและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ไดก้ าหนดทิศทางในการ
พัฒนาองค์กร  โดยใช้ NEW PNST 4 Model ในการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ ดังนี ้ (1) เครือข่าย (Network)  (2) ความเป็นธรรม  (Equity)  (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) (4) การสนบัสนุนชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  (5) 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Need)   (6) คณะท างาน (Staff) และ (7) ทีมงาน 
(Teamwork)  โดยมี 4 จุดเนน้ คือ จุดเนน้ที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี  เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม  จุดเนน้ที่ 2 
บุคลากรกา้วทันเทคโนโลยี  มีผลงานเชิงประจักษ์ไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรติ   จุดเนน้ที่ 3 สถานศึกษาสะอาด  
สวยงามและปลอดภัย  จุดเน้นที่  4  หนึ่งสถานศึกษาหนึ่ง  Best Practice (ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,2563)  ดังนั้นเมื่อองคก์รไดก้ าหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการพัฒนาที่
ชดัเจนท าใหก้ลุม่งานต่าง ๆ  ในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายขององคก์ร อีกทัง้ยงัท า
ใหบุ้คลากรในหน่วยงานเกิดความความตระหนักในการเรียนรูแ้ละเกิดการพัฒนาความรูม้ากขึน้   ดังนั้นการ
จดัการความรูแ้ละการสรา้งการเรียนรูภ้ายในองคก์รเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสูเ่ปา้หมายขององคก์ร   

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูส้  าหรบับุคลากรของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

2. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรูส้  าหรับบุคลากรของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นผูบ้ริหารระดับต้นที่ด  ารงต าแหน่งผู้อ  านวยการกลุ่ม/หน่วยงานใน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งประกอบไปดว้ย 10 กลุ่ม โดยมีอายุงานหรือ
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุม่/หน่วย ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นีม้ี  จ านวน 7 คน   
 ขอบเขตดา้นเนือ้หา  ส าหรบัแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาศกึษารูปแบบการจดัการความรูข้องส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และสรุปแนวคิดรูปแบบการจัดการ
ความรู ้6 ขัน้ตอน  (1) การแสวงหาความรู ้ (2) การสรา้งความรู ้(3) การจดัเก็บความรู ้ (4) การวิเคราะหแ์ละท า
เหมืองความรู ้(5) การถ่ายโอนและการใชค้วามรู ้และ (6) การประยกุตใ์ชแ้ละการตรวจสอบขอ้มลู 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ไพโรจน ์ ชลารกัษณ ์(2551) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของความรูว้่า  เป็นสิ่งที่ตกคา้งหลงเหลืออยู่ในความคิด
ของคน หลงัจากไดร้บัรูห้รือมีประสบการณก์ับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว้จะเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ไดร้บัรู ้สมัผัส หรือ
ประสบการณน์ัน้เป็นอะไรและอย่างไร เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างประสบการณก์ับความรูเ้ดิมของผูน้ัน้  
ความรูจ้ึงสะสมในตวัคนทุกครัง้ (พรธิดา  วิเชียรปัญญา,2547,หนา้ 21)  ความรูเ้ป็นกระบวนการของการจัดการ
และบูรณาการการใชส้ารสนเทศจนเกิดเป็นความรูใ้หม่ (New Knowledge)  ความรูใ้หม่เกิดจากการผสมผสาน
ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ  นอกจากนี ้ (สามารถ  อัยกร, 2559) ได้กล่าวถึง          
องคค์วามรูใ้หม่ที่ไดจ้ากการดึงความรูท้ี่ฝังในตัวบุคคลจากประสบการณ์ตรง  ออกมาเป็นความรูช้ัดแจง้ที่เป็น    
ลายลกัษณอ์ักษร  มีค่ายิ่งเมื่อมีการน ามาใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม วิสยัทัศน ์ 
พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายขององคก์ร  (ชดชอ้ย  วฒันะ,2561) ไดก้ล่าวถึงการจัดการความรู ้ ว่าเป็นกระบวนการ
คน้หา  รวบรวมความรูท้ี่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือจากเอกสารมาวิเคราะห ์ สงัเคราะห ์จัดระบบการ
จดัเก็บ  ผ่านการประมวล  กลั่นกรอง ตรวจสอบ  ใหบ้คุคลในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรูแ้ละพฒันาตนเอง มีการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรูต่้อยอดความรูส้  าหรบัน าไปเผยแพร่ รวมทัง้น าไปใชใ้นการพัฒนาการปฏิบติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพ (วิจารณ ์ พานิช,2551, หนา้ 3) ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรูว้่าเป็นการยกระดบัความรูข้ององคก์ร
เพื่อสรา้งผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา  เป็นกิจกรรมและหลายกระบวนการ  ได้แก่ (1) การรวบรวม           
การจัดระบบ  การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้โดยมีเทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้าน
คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มการจัดการความรู ้   (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ พฤติกรรมวัฒนธรรมภายใน
องคก์ารและวิธีปฏิบติัมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ (3) การตีความและประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการสรา้งนวตักรรม
และเป็นผูน้  าทางในองค์กร  (4) การเพิ่มประสิทธิผล  การประเมินตน้ทุนทางปัญญา  และผลส าเร็จของการ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความรูเ้ป็นดชันีบอกว่าองคก์รมีการจดัการความรูอ้ย่างไดผ้ลหรือไม่ 
 แนวคิดของ Marquardt (2011,p.27) ไดก้ล่าวถึงการจัดการความรูว้่าเป็นการจัดรูปแบบการผสมผสาน 
การรวบรวมความรู ้ การจัดระบบขอ้มูล  การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละการถ่ายโอนความรูเ้พื่อเป็นกระบวนการ        
ในการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง  ประกอบดว้ย  (1) การแสวงหาความรู ้เป็นการสะสมขอ้มลูเบือ้งตน้ ซึ่งมีทัง้
ความรูท้ี่เกิดขึน้ภายในองคก์รและความรูภ้ายนอกองคก์ร  (2) การสรา้งความรู ้ คือการน าความรูใ้นเบือ้งต้นที่
ไดม้าท าการวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละหาสิ่งที่เหมาะสมเพื่อน าไปใชป้ระโยชนก์ับองคก์ร อาทิ การสรา้งความรู ้       
ที่ฝังลึกในบุคคลถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน การสรา้งความรูท้ี่เปิดเผยไปสู่ความรูท้ี่เปิดเผย  การสรา้งความรูท้ี่ฝักลึกใน
บุคคลไปเป็นความรูท้ี่เปิดเผย  การสรา้งความรูท้ี่เปิดเผยไปสู่ความรูท้ี่ฝังลึกในตัวบุคคล (3) การจัดเก็บความรู ้ 
เป็นการเก็บรกัษาและการสืบคน้ความรู ้ โดยมีกระบวนการแบ่งหมวดหมู่ ขอ้มูลที่ชัดเจน  มีการรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มีการจัดเก็บขอ้มูลเป็นสารสนเทศ  (4) การวิเคราะหแ์ละท าเหมืองความรู ้ เป็นการน าความรูท้ี่
ไดม้าจากการแสวงหาน ามากลั่นกรอง  แยกแยะและตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความรูท้ี่สมบูรณน์ ามาใชป้ระโยชน์
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ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู ้ เป็นกระบวนการการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่กลุ่ม
บุคคล  เพื่อใหส้ามารถกระจายและถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  รวดเร็ว  สะดวก  และง่ายต่อการสืบคน้
ต่อไป ซึ่งการถ่ายโอนความรูจ้ะมีทัง้เกิดจากความตัง้ใจจะถ่ายโอนความรู ้ เช่น การสื่อสารผ่านการเขียน  การ
ฝึกอบรม  การสรุปผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนการถ่ายโอนความรูจ้ะมีทัง้ที่เกิดจากความไม่ตัง้ใจ เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้บบไม่ตัง้ใจ  (6) การประยุกตใ์ชแ้ละการตรวจสอบขอ้มูล  การน าเอาขอ้มูลความรูภ้ายในและภายนอก
องคก์ร และความรูจ้ากประสบการณท์ างานมาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชนต่์อองคก์ร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ส  าหรับบุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  ผูศ้ึกษาใชว้ิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ   (In-Depth Interview)  รวมถึงการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง  โดยใช้
รูปแบบการสอบถาม  ส ารวจความคิดเห็นและสมัภาษณผ์ูอ้  านวยการกลุม่ในหน่วยงาน โดยมีล  าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 
1.1 ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ ผูอ้  านวยการกลุม่/หน่วยในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 10  คน 
1.2  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยั ก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purpose sampling)  

โดยพิจารณาจากเกณฑแ์ละคณุสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที่ผูอ้  านวยการกลุ่ม/หน่วย ซึ่งมีบทบาทในการบริหารให้
ค าแนะน าและพฒันาบุคลากรในกลุ่ม  โดยมีอายุงาน 1 ปี ขึน้ไป โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (in depth interview) 
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูข้องบุคลากรในกลุ่มงานจ านวน 7 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ  านวยการกลุ่ม
อ านวยการ  ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผูอ้  านวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์และประเมินผลการจัดการศึกษา  ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริม
การศกึษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  

2. ประเด็นที่ศึกษาเก่ียวกบั  (1) รูปแบบการจดัการความรู ้ (2) ปัญหาและอปุสรรคการจดัการความรูข้อง
บคุลากรส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 

3. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิด  เพื่อสอบถามเก่ียวกับรูปแบบและ
ปัญหาการจัดการความรู้ จากผู้อ  านวยการกลุ่ม/หน่วย ของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

3.1 ผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถาม และใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบค าถามและแนะน าการปรบัปรุงแกไ้ข 
3.2 ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
3.3 น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจอีกรอบ 

4. เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 7 คน ดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึตามแบบสอบถามขอ้ 3 
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5. การวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามตามขอ้ 4 โดยสรุปเป็นประเด็นส าคญัคือ รูปแบบการจดัการ
ความรู ้ และปัญหาการจดัการความรูข้องส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

6. การน าเสนอขอ้มูลจากผลการวิเคราะหข์อ้มูล  ผูว้ิจัยน าเสนอในรูปแบบของตารางค่าความถ่ีและการ
พรรณาตามลกัษณะของขอ้มลู 
 
ผลการวิจัย 
 รูปแบบการจดัการความรูข้องบุคลากรส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   
มีการแสวงหาความรูด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ  ดงันี ้ การศึกษาดว้ยตนเองจากระเบียบ  คู่มือ  แฟ้มงานและผ่านเว็บไซต ์ 
มีการสอนงานใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่ยา้ยมาใหม่ หรือกรณีมีการปรบัเปลี่ยนงานจากรุ่นพี่ หรือผูอ้  านวยการกลุ่ม หรือ
จากเจา้ของงงานเดิม  คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือมีการประชุมสัมมนาทั้งที่หน่วยงานตน้สังกัดจัด หรือ
หน่วยงานภายนอกจดั คิดเป็นรอ้ยละ 85.71  มีการสอบถามผ่านเครือข่ายกลุ่มไลนท์ี่จัดตัง้ขึน้โดยสงักัดเดียวกัน
หรือต่างหน่วยงาน  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 และจากการศึกษาดูงาน คิดเป็นรอ้ยละ 42.85 ตามล าดับ   โดยมีการ
สรา้งความรูด้ว้ยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  การน าเสนอ Best practice ของบุคลากร  คิดเป็นรอ้ยละ 100   
รองลงมาคือการน าความรูท้ี่ไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการปรบัปรุงวิธีการปฏิบติังาน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 มีการ
พัฒนาตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  และการส่งผลงานทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ตามล าดับมีรูปแบบการจัดเก็บความรูใ้หเ้ป็นระบบ โดยการจัดเก็บคู่มือปฏิบติังาน เอกสาร แฟ้มงานไวใ้นตูเ้ก็บ
เอกสาร การจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณส์ ารองขอ้มูล  คิดเป็นรอ้ยละ 100  ความรูค้วามช านาญจะอยู่
เฉพาะตวับุคคล  คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 และการอพัโหลดคู่มือการปฏิบติังานไวท้ี่ เว็บไซตห์น่วยงาน คิดเป็นรอ้ยละ 
57.14  โดยการท าเหมืองความรู ้ เช่น การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน คิดเป็นรอ้ยละ 100  รองลงมาคือการจดัเก็บ
เอกสารในระบบคอมพิวเตอร ์คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ตามล าดบั  และมีรูปแบบการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู ้ 
โดยการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่  การสอนงาน การใหค้ าแนะน าบุคลากรในกลุ่มงาน  การจดักิจกรรมอบรม
สมัมนาใหก้บับุคลากร  ทัง้ on-site และ on-line ผ่านช่องทาง google meet, facebook live  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
รองลงมา คือการน าเสนอ Best practice ของบุคลากร  คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 การเผยแพร่ขอ้มลูผ่าน  QR-Code 
เช่น แบบฟอรม์ ต่าง ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 การจดัตัง้ทีมโค๊ช ITA  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 การจดัรายการวิทย ุ“เขต 
4 วิถีใหม่” และการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธผ์่านกลุ่มไลน ์และ  Facebook หน่วยงาน    คิดเป็นรอ้ยละ 42.85  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ขององคก์ร โดยการศึกษาดูงาน Online กับส านักงานเขตพืน้ที่อ่ืน ๆ   
คิดเป็นรอ้ยละ 14.28 ตามล าดับ  ส่วนรูปแบบการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชแ้ละการตรวจสอบขอ้มูล  มีการน า
ความรูท้ี่ไดม้าปรบัปรุงวิธีการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือการน าความรูท้ี่ไดม้าพฒันางานที่ตนเอง
รบัผิดชอบ คิดเป็นรอ้ยละ 85.71  และการน าความรูท้ี่ไดม้าพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 
ตามล าดบั 
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นอกจากนี ้พบว่า สภาพปัญหาการจัดการความรู้ส  าหรับบุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   ในดา้นการแสวงหาความรูเ้กิดจากการขาดการสนับสนุนดา้นงบประมาณ
และเวลา คิดเป็นรอ้ยละ 100  ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายมากจึงไม่มีเวลา    ในการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ คิดเป็น
รอ้ยละ 85.71 และจะแสวงหาความรูใ้หม่เมื่อประสบปัญหา  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 ตามล าดับ ส่วนสภาพปัญหา
ดา้นการสรา้งความรู ้ คือ บคุลากรขาดโอกาสในการน าเสนอแผนพฒันาตนเอง  คิดเป็นรอ้ยละ 100   รองลงมาคือ
บุคลากรมีภาระงานมาก  คิดเป็นรอ้ยละ 71.42  และการไม่ไดร้บัความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็นรอ้ยละ 42.85 
ตามล าดับ  ส าหรบัสภาพปัญหาดา้นการจัดเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ  มีการจัดเก็บขอ้มูลเอกสารไม่เป็นระบบ      
คิดเป็นรอ้ยละ 100  บุคลากรขาดความรูใ้นการจัดท าฐานขอ้มูล  ไม่มีการออกแบบวิธีการจัดเก็บความรูข้อง
บุคลากรใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกัน  คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 และไม่มีผูร้บัผิดชอบในการจัดเก็บขอ้มูลพืน้ฐานของ
หน่วยงาน คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 ตามล าดบั  ส่วนสภาพปัญหาดา้นการท าเหมืองความรู ้ คือ บุคลากรขาดความรู ้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน  ขาดผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหค้วามรู ้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.42  และ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย คิดเป็นรอ้ยละ 14.28  ตามล าดับ  ส าหรบัสภาพปัญหาดา้นการถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู ้ คือ บุคลากรมีภาระงานมาก  คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 19 
ท าใหม้ีขอ้จ ากดัในการจดักิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 71.42  ไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้และบุคลากรใหค้วามสนใจ
นอ้ย คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 ตามล าดบั   ส าหรบัสภาพปัญหาดา้นการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชแ้ละตรวจสอบขอ้มลู
ของบุคลากร คือ บุคลากรมีความรูเ้ฉพาะดา้น คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือระบบเทคโนโลยีไม่เอือ้อ านวย     
คิดเป็น  รอ้ยละ 85.71 ตามล าดบั 

 

อภปิรายผล 

  การวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ส  าหรับบุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยก าหนดรูปแบบการจดัการความรูท้ัง้หมด 6 ประเด็น  อภิปรายผลไดด้งันี  ้

1. ด้านการแสวงหาความรู้  จากผลการวิจัย  พบว่า  บุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากระเบียบ  คู่มือ  แฟ้มงานและ

ผ่านเว็บไซต ์การสอนงานใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่ยา้ยมาใหม่ หรือกรณีมีการปรบัเปลี่ยนงานจากรุ่นพี่ ผูอ้  านวยการกลุม่ 

หรือจากเจา้ของงงานเดิม  คิดเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมาคือมีการประชุมสมัมนาทัง้ที่หน่วยงานตน้สงักดัจดั หรือ

หน่วยงานภายนอกจดั คิดเป็นรอ้ยละ 85.71  มีการสอบถามผ่านเครือข่ายกลุ่มไลนท์ี่จัดตัง้ขึน้โดยสงักัดเดียวกัน

หรือต่างหน่วยงาน  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 และจากการศกึษาดงูาน คิดเป็นรอ้ยละ 42.85 ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้ง

กับแนวคิดของ Marquardt (2011)  ได้กล่าวถึงการแสวงหาความรู ้ เป็นการแสวงหาความรูจ้ากภายในและ

ภายนอกองคก์ร  โดยความรูภ้ายในองคก์รจะมีทัง้แบบ Tacit  ซึ่งอยู่ในรูปของประสบการณ ์ ความสามารถ  ความ

ทรงจ า (Memories)  ความเชื่อ   (Beliefs) และขอ้สมมติฐาน   (Assumptions)  และแหล่งความรูภ้ายนอกองคก์ร  
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ไดแ้ก่ สิ่งตีพิมพแ์ละสื่อต่าง ๆ การแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรูภ้ายในองคก์ร  กระท าไดโ้ดยการเรียนรูจ้าก

ประสบการณต์รง  การสอนงาน  การประชมุ  การสมัมนา  และการฝึกอบรม  เป็นตน้  สว่นการแสวงหาความรูจ้าก

แหล่งความรูภ้ายนอกองคก์ร  ไดแ้ก่  การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน  การจา้งที่ปรกึษาและการเปิดรบั

ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  และยงัสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ (2548, หนา้ 5-6)  ที่กลา่วโดยสรุปว่า คนท างานดว้ยกนัในกลุม่มีความสมัพนัธก์นัอย่างเหนียวแน่น มีการ

สรา้งความร่วมมือและมีปฏิสมัพันธ์ ระหว่างบุคคล เป็นขัน้ตอนส าคัญในการดึงความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่

อย่างกระจดักระจายมารวม ไวเ้พื่อจดัท าเนือ้หาใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  

2. ด้านการสร้างความรู้   จากผลการวิจัย  พบว่า บุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4    มีรูปแบบการจัดท าคู่มือการปฏิบติังาน  การน าเสนอ  Best practice ของ

บุคลากร  คิดเป็นรอ้ยละ 100   รองลงมาคือการน าความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบติังาน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 มีการพัฒนาตนเองโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน  และการส่งผลงานทรงคุณค่า  (OBEC 

AWARDS)  คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 ตามล าดับ  ซึ่งสอคลอ้งกับแนวคิดของ  Marquardt (2011) กล่าวว่า  ความรู้

จากส่วนตวับุคคลสามารถ่ายทอดความรูผ้่านไปยงับุคคลอ่ืนไดด้ว้ยความสมัพนัธ์   การปฏิสมัพนัธ ์ การฝึกอบรม  

ท างานรว่มกนั เป็นความรูท้ี่เผยแพร่และรบัรูไ้ดท้ั่วไป  เช่น  เอกสารที่ไดจ้ากการบนัทกึ  เอกสาร  และการถ่ายทอด

สู่บุคคลในองคก์รโดยสามารถรบัรู ้  ท าความเขา้ใจ และน าไปพัฒนากระบวนการแนวคิดของบุคคลใหส้ามารถ

ท างานหรือพัฒนาแนวคิดของตนเองไดต่้อไป   (Davenport, de Long & Beer 1998) การสรา้งความรูไ้ดจ้าก 3 

แหลง่  คือ  ความรูจ้ากภายนอก  ความรูแ้ละประสบการณข์องพนกังานในองคก์ร  และความรูจ้ากกิจกรรมองคก์ร

หรือความรูท้ี่เปิดเผยที่องคก์รสรา้งขึน้  (สวุรรณ  เหรียญเสาวภาคย ์และคณะ, 2548)    ไดก้ลา่วถึงปัจจยัที่เอือ้ท า

ใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความส าเรจ็ โดยจะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารองคก์ร  ผูบ้รหิารจะตอ้งเขา้ใจ

แนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บั  (Nonaka and Takeuechi, 1995) การสรา้งความรูใ้หม่ที่บนัทึกเป็น

ขอ้มลูได ้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูโ้ดยนยั  ไปเป็นความรูท้ี่ปรากฏชดัแจง้  เป็นหวัใจส าคญัของ

กระบวนการเรียนรูเ้พราะเป็นขัน้ตอนที่ความรูโ้ดยนยัถกูท าใหม้ีความชดัเจนโดยการเปรียบเทียบ ยกตวัอย่าง หรือ

ตัง้สมมติุฐาน 

3. ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ   จากผลการวิจัย  พบว่าบุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการจัดเก็บความรูใ้ห้เป็นระบบโดยการจัดเก็บคู่มือ

ปฏิบติังาน  เอกสาร แฟ้มงานไวใ้นตูเ้ก็บเอกสาร  การจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณส์ ารองขอ้มลู  คิดเป็น

รอ้ยละ 100  ความรูค้วามช านาญจะอยู่เฉพาะตัวบุคคล  คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 และการอัพโหลดคู่มือการ

ปฏิบติังานไวท้ี่เว็บไซตห์น่วยงาน คิดเป็นรอ้ยละ 57.14  ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ(Marquardt, 2011) 

การจดัเก็บความรูเ้ป็นการน าความรูท้ี่สรา้งขึน้หรือไดม้าน ามาจดัเก็บเพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการน า
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ความรู้ไปใช้ใหม่ในครั้งต่อไป  องค์กรจึงต้องก าหนดสิ่งส าคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้  และควรมีระบบ

ตรวจสอบที่ใหเ้ขา้คน้หาขอ้มูลและส่งขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่ง (นันทณ์ภัสร ์ จันทรส์ว่าง, 2559)  กล่าวว่าการ

บริหารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการคน้หาโดยการรวบรวมและจดัเก็บความรูท้ี่อยู่ในตวับุคคล  

เช่น ความคิด  ทักษะ  ประสบการณ ์ และความรูท้ี่อยู่ในรูปแบบเอกสาร  บนัทึกขอ้ความ  รายงานการประชุม  

คู่มือการปฏิบัติงาน  เป็นการน าความรูม้าจัดเก็บใหเ้ป็นระบบเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสะดวกในเวลาที่ตอ้งการ       

ใชง้าน   โดย (น า้ทิพย ์ วิภาวิน, 2547, หนา้ 17-21)  กล่าวว่า   องคก์ารควรค านึงถึงโครงสรา้งการจดัเก็บความรู ้ 

ควรเป็นระบบที่สามารถสืบคน้และส่งมอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว  ทันเวลาและเหมาะสมกับความตอ้งการ  

โดยองคก์รตอ้งพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มคนในการคน้คืนความรู ้ ตอ้งมีการจดัหมวดหมู่ ตามองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ  เช่น  ตามวัตถุประสงคข์องงาน  ความช านาญของผูใ้ช ้  และองคก์ารตอ้งหาวิธีท าใหพ้นักงานทราบถึง

ช่องทางหรือวิธีการส าหรบัคน้หาความรู ้ เช่น  การท าสมดุจดัเก็บรายชื่อและทกัษะของผูเ้ชี่ยวชาญ  เครือข่ายการ

ท างานตามล าดบัขัน้  การประชมุ  การฝึกอบรม เป็นตน้  สิ่งเหลา่นีจ้ะน าไปสูก่ารถ่ายทอดความรูใ้นองคก์าร 

4. ด้านการท าเหมืองความรู้   จากผลการวิจัย  พบว่าบุคลากรส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการท าเหมืองความรูโ้ดยการจัดท าคู่มือการปฏิบติังาน      คิดเป็น

รอ้ยละ 100  รองลงมาคือการจดัเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร ์คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ (Marquardt, 2011)  ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะหแ์ละท าเหมืองความรูว้่า เป็นการน าความรูท้ี่ไดม้าจาก

การแสวงหา  น ามากลั่นกรอง  แยกแยะและตรวจสอบเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความรู้ที่ถูกตอ้งสมบูรณ ์ สามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีเ้ครื่องมือที่ใช ้   ในการท าเหมืองความรูม้ีการพฒันาที่ส  าคญัน าทางสู่

ขอ้มูลคน้หารูปแบบ  รวมทัง้มีการสรา้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ดว้ย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548, หน้า 5-6) การสร้างคลังความรู้ (know - ledge base หรือ knowledge 

warehouse หรือ knowledge repository) มีการจัดแบ่ง ความรูอ้อกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อใหก้ารรวบรวม การ

คน้หา การน าไปใชท้ าไดง้่ายและรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงแหล่งความรูไ้ดโ้ดยง่าย ซึ่งเป็นการรวบรวมความรูท้ี่มีอยู่

ในองคก์าร การแปลงความรูฝั้งลึกใหเ้ป็น  ความรูช้ัดแจง้ การสรา้งตัวแทนข้อมูล (data representative) และ

ออกแบบโครงสรา้งขอ้มลู การจดัเก็บ ความรูไ้วใ้นคลงัความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญใน

การด าเนินการ 

5. ดา้นการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู ้  จากผลการวิจัย  พบว่าบุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4  มีรูปแบบการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู ้  โดยการปฐมนิเทศ

บุคลากรบรรจุใหม่  การสอนงาน การใหค้ าแนะน าบุคลากรในกลุ่มงาน  การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้กับ

บคุลากร ทัง้ on-site และ on-line ผ่านช่องทาง google meet และ facebook live  คิดเป็นรอ้ยละ 100  รองลงมา 

คือการน าเสนอ Best practice ของบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ 85.71 การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน  QR-Code เช่น 
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แบบฟอรม์ ต่าง ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 71.42 การจดัตัง้ทีมโค๊ช ITA  คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 การจดัรายการวิทยุ “เขต 4 

วิถีใหม่” และการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธผ์่านกลุม่ไลน ์และ Facebook หน่วยงาน คิดเป็นรอ้ยละ 42.85  และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้Best practice ขององคก์ร โดยการศกึษาดงูาน Online กบัส านกังานเขตพืน้ที่อ่ืน ๆ  คิดเป็น

รอ้ยละ 14.28 ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Marquardt, 2011)  ซึ่งเป็นขั้นการน าความรูไ้ปใช้เพื่อ

ประโยชนข์ององคก์ร  และความจ าเป็นขององคก์รซึ่งจะเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ต่อเมื่อความรูม้ีการกระจายและการ

ถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีการถ่ายทอดความรูไ้ดโ้ดยวิธีการตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ การถ่ายโอนความรูโ้ดยตัง้ใจ  

ไดแ้ก่  การสื่อสารดว้ยการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  การฝึกอบรม  การเยี่ยมชมงาน  การประชุม  เป็นตน้  ส่วนการ

ถ่ายโอนความรูโ้ดยไม่ตัง้ใจ  ไดแ้ก่  เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ  เรื่องเล่าต่อ ๆ  กนัมา  (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัดสุิต

ธานี, 2556) กล่าวถึง Best Practice  ว่าเป็นกระบวนการใด ๆ  หรือวิธีการใด ๆ  ซึ่งเป็นตวัแทนของวิธีปฏิบติัที่มี

ประสิทธิภาพสงูสดุในการท างานนัน้  ๆ  หรือแบบปฏิบติัที่ไดผ้่านการพิสจูนแ์ลว้ว่าใชก้ารไดดี้และก่อใหเ้กิดผลผลิต

ที่ดี  โดยแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศประกอบด้วยความรูช้ัดแจง้และความรูฝั้งลึกที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน  มีขอ้ดีคือ  

ยกระดบัการปฏิบติังานไม่เสียเวลาคิดวิธีการใหม่  

6. ดา้นการประยุกตใ์ชแ้ละการตรวจสอบขอ้มลู  จากผลการวิจยัพบว่าบุคลากรส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า มีรูปแบบการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้โดยการน าความรูท้ี่

ไดม้าปรบัปรุงวิธีการท างาน  คิดเป็นรอ้ยละ 100  รองลงมาคือการน าความรูท้ี่ไดม้าพฒันางานที่ตนเองรบัผิดชอบ 

คิดเป็นรอ้ยละ 85.71  และการน าความรูท้ี่ไดม้าพฒันาบุคลากรในกลุม่งาน คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 ตามล าดบั   ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิด (วิจารณ ์ พานิช, 2547)  กลา่วถึงการประยกุตใ์ชข้อ้มลูว่า ท าใหเ้กิดผลจากการใชค้วามรูเ้พื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์ บริการ  พัฒนากระบวนการท างาน  พัฒนาสมาชิกองคก์ร  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548)  การเรียนรูข้องบุคลากรจะท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ เพื่อ 

เพิ่มพนูความรูข้ององคก์ารที่มีอยู่แลว้ใหม้ากขึน้เรื่อยๆ ความรูน้ีก้็จะถกูน าไปใชเ้พื่อสรา้งความรูใ้หม่อีก เป็นวงจรที่

ไม่มีที่สิน้สดุ ที่เรียกว่า “วงจรความรู”้ จึงควรท าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การน าความรูไ้ปใชใ้นงาน

การเรียนรูแ้ละสรา้งประสบการณใ์หม่ โดยท าหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  คุณค่าของความรูอ้ยู่ที่การน าไปใช้

ประโยชน ์สามารถน าไปปฏิบติัในลกัษณะการบรูณาการกบังานที่ท า และเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่ผูอ่ื้น 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีนโยบายสนบัสนนุสง่เสรมิการจดัการความรูอ้ย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
2. ควรมีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรบัการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูข้องบคุลากรในองคก์ร 
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3. ควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีการน าเสนอแผนพฒันาตนเอง เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารจดัการความรูท้ี่
ฝังอยู่ในตวับคุคลใหถ้่ายทอดออกมาเป็นความรูท้ี่ส  าคญัส าหรบัองคก์ร 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการจัดการความรูข้องบุคลากร   ในส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรูข้องบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานในส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 

3. ควรมีการสรา้งรูปแบบการจัดการความรูข้องบุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
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