ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สาหรับบุคลากร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
A Study of knowledge management model for personnel
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บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ส้ าหรับบุคลากรของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และ (2) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการ
ความรูส้ าหรับบุคลากรของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 งานวิจยั นีจ้ ะเป็ น
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุม่ ตัวอย่างที่สมั ภาษณ์นนั้ จะเป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับต้นดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุม่ /หน่วยงานในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 7 คน จากกลุ่มประชากรทั้ง หมด 10 คน ซึ่งใช้การวิชัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) เครื่องมือการ
เก็บข้อมูลใช้คาถามแบบปลายเปิ ด และการวิเคราะห์ครัง้ นีใ้ ช้ค่าแจกแจงความถี่เพื่อการสรุปผลการวิจยั
จากการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการจั ด การความรู ้ข องส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบด้วย (1) การแสวงหาความรู ้ (2) การสร้างความรู ้ (3) การจัดเก็บความรู ้ (4) การ
วิเคราะห์และทาเหมืองความรู ้ (5) การถ่ายโอนและการใช้ความรู ้ และ (6) การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบทัง้ หมดที่กล่าวมานีม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการความรูข้ องบุคลากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คาสาคัญ : การจัดการความรู,้ รูปแบบการจัดการความรู,้ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
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 openended 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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การจัดการความรู เ้ ป็ นความพยายามอย่างเป็ นระบบในการสร้าง รวบรวม เผยแพร่ และใช้ความรู น้ ั้น
(Davenport and Prusak,1998) ซึ่งเป็ นมากกว่าการจัดการข้อมูล รวมถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อดึงความรู ้
หรือศักยภาพในตัวคนออกมาเพื่อจัดการความรู ท้ ่ีชัดเจน พร้อมทัง้ มีการพัฒนาองค์กรเพื่อสนั บสนุนการจัดการ
ความรู ้ กระบวนการคิดของบุคลากร (Liebowitz,2003) นอกจากนีย้ งั เป็ นการรวบรวมวิธีปฏิบตั ิและกระบวนการ
เกี่ยวกับการสร้าง การนามาใช้ และเผยแพร่ความรูใ้ นบริบทต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
,2548)
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สานักงานพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานและสอดคล้อ งกั บ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กาหนดทิศทางในการ
พัฒ นาองค์ก ร โดยใช้ NEW PNST 4 Model ในการบริ ห ารจัด การคุณ ภาพของหน่ ว ยงาน ประกอบด้ว ย 7
องค์ป ระกอบ ดัง นี ้ (1) เครื อ ข่ า ย (Network) (2) ความเป็ น ธรรม (Equity) (3) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
(Workshop) (4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (5)
ความต้อ งการจ าเป็ น ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา (Need) (6) คณะท างาน (Staff) และ (7) ที ม งาน
(Teamwork) โดยมี 4 จุดเน้น คือ จุดเน้นที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี เป็ นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จุดเน้นที่ 2
บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ จุดเน้นที่ 3 สถานศึกษาสะอาด
สวยงามและปลอดภั ย จุ ด เน้น ที่ 4 หนึ่ ง สถานศึ ก ษาหนึ่ ง Best Practice (ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,2563) ดังนั้นเมื่อองค์กรได้กาหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการพัฒนาที่
ชัดเจนทาให้กลุม่ งานต่าง ๆ ในองค์กรจาเป็ นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร อีกทัง้ ยังทา
ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความความตระหนักในการเรียนรู แ้ ละเกิดการพัฒ นาความรู ม้ ากขึน้ ดังนั้นการ
จัดการความรูแ้ ละการสร้างการเรียนรูภ้ ายในองค์กรเพื่อเป็ นเครื่องมือที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการความรูส้ าหรับบุคลากรของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
2. เพื่อศึกษาสภาพและปั ญ หาการจัดการความรู ส้ าหรับบุคลากรของส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้ง นีเ้ ป็ นผูบ้ ริหารระดับต้นที่ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม /หน่วยงานใน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต 4 ซึ่งประกอบไปด้วย 10 กลุ่ม โดยมีอายุงานหรือ
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุม่ /หน่วย ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นีม้ ี จานวน 7 คน
ขอบเขตด้านเนือ้ หา สาหรับแนวคิด ทฤษฎีท่นี ามาศึกษารูปแบบการจัดการความรูข้ องสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็ นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และสรุปแนวคิดรูปแบบการจัดการ
ความรู ้ 6 ขัน้ ตอน (1) การแสวงหาความรู ้ (2) การสร้างความรู ้ (3) การจัดเก็บความรู ้ (4) การวิเคราะห์และทา
เหมืองความรู ้ (5) การถ่ายโอนและการใช้ความรู ้ และ (6) การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบข้อมูล
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ไพโรจน์ ชลารักษณ์ (2551) ได้ให้คาจากัดความของความรูว้ ่า เป็ นสิ่งที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ในความคิด
ของคน หลังจากได้รบั รู ห้ รือมีประสบการณ์กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ได้รบั รู ้ สัมผัส หรือ
ประสบการณ์นนั้ เป็ นอะไรและอย่างไร เป็ นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์กับความรูเ้ ดิมของผูน้ นั้
ความรูจ้ ึงสะสมในตัวคนทุกครัง้ (พรธิดา วิเชียรปั ญญา,2547,หน้า 21) ความรูเ้ ป็ นกระบวนการของการจัดการ
และบูรณาการการใช้สารสนเทศจนเกิดเป็ นความรู ใ้ หม่ (New Knowledge) ความรู ใ้ หม่เกิดจากการผสมผสาน
ความรู แ้ ละประสบการณ์เ ดิม ผนวกกับ ความรู ้ใหม่ ท่ีไ ด้รับ นอกจากนี ้ (สามารถ อัยกร, 2559) ได้กล่าวถึ ง
องค์ความรู ใ้ หม่ท่ีได้จากการดึงความรู ท้ ่ีฝังในตัวบุคคลจากประสบการณ์ตรง ออกมาเป็ นความรู ช้ ัดแจ้งที่เป็ น
ลายลักษณ์อักษร มีค่ายิ่งเมื่อมีการนามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายขององค์กร (ชดช้อย วัฒนะ,2561) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู ้ ว่าเป็ นกระบวนการ
ค้นหา รวบรวมความรู ท้ ่ีมีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือจากเอกสารมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบการ
จัดเก็บ ผ่านการประมวล กลั่นกรอง ตรวจสอบ ให้บคุ คลในองค์กรสามารถเข้าถึงความรูแ้ ละพัฒนาตนเอง มีการ
แบ่งปั น แลกเปลี่ยนเรียนรู ต้ ่อยอดความรู ส้ าหรับนาไปเผยแพร่ รวมทัง้ นาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช,2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึงการจัดการความรูว้ ่าเป็ น การยกระดับความรูข้ ององค์กร
เพื่อสร้างผลประโยชน์จ ากต้น ทุน ทางปั ญ ญา เป็ นกิจ กรรมและหลายกระบวนการ ได้แก่ (1) การรวบรวม
การจัด ระบบ การจัด เก็ บ และการเข้า ถึ ง ข้อ มูล เพื่ อ สร้า งเป็ น ความรู ้โ ดยมี เ ทคโนโลยี ด้า นข้อ มูล และด้า น
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือช่วยเพิ่มการจัดการความรู ้ (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ พฤติกรรมวัฒนธรรมภายใน
องค์การและวิธีปฏิบตั ิมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ (3) การตีความและประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการสร้างนวัตกรรม
และเป็ นผูน้ าทางในองค์กร (4) การเพิ่มประสิทธิผล การประเมิ นต้นทุนทางปั ญญา และผลสาเร็จ ของการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความรูเ้ ป็ นดัชนีบอกว่าองค์กรมีการจัดการความรูอ้ ย่างได้ผลหรือไม่
แนวคิดของ Marquardt (2011,p.27) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู ว้ ่าเป็ นการจัดรู ปแบบการผสมผสาน
การรวบรวมความรู ้ การจัดระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู แ้ ละการถ่ายโอนความรู เ้ พื่อเป็ นกระบวนการ
ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย (1) การแสวงหาความรู ้ เป็ นการสะสมข้อมูลเบือ้ งต้น ซึ่งมีทงั้
ความรู ท้ ่ีเกิดขึน้ ภายในองค์กรและความรู ภ้ ายนอกองค์กร (2) การสร้างความรู ้ คือการนาความรู ใ้ นเบือ้ งต้นที่
ได้มาทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาสิ่งที่เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับองค์กร อาทิ การสร้างความรู ้
ที่ฝังลึกในบุคคลถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น การสร้างความรูท้ ่ีเปิ ดเผยไปสู่ความรูท้ ่ีเปิ ดเผย การสร้างความรูท้ ่ีฝักลึกใน
บุคคลไปเป็ นความรู ท้ ่ีเปิ ดเผย การสร้างความรู ท้ ่ีเปิ ดเผยไปสู่ความรู ท้ ่ีฝังลึกในตัวบุคคล (3) การจัดเก็บความรู ้
เป็ นการเก็บรักษาและการสืบค้นความรู ้ โดยมีกระบวนการแบ่งหมวดหมู่ ข้อมูลที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ นสารสนเทศ (4) การวิเคราะห์และทาเหมืองความรู ้ เป็ นการนาความรู ท้ ่ี
ได้มาจากการแสวงหานามากลั่นกรอง แยกแยะและตรวจสอบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลความรูท้ ่สี มบูรณ์นามาใช้ประโยชน์

5
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู ้ เป็ นกระบวนการการถ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่กลุ่ม
บุคคล เพื่อให้สามารถกระจายและถ่ายทอดความรู ไ้ ด้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการสืบค้น
ต่อไป ซึ่งการถ่ายโอนความรู จ้ ะมีทงั้ เกิดจากความตัง้ ใจจะถ่ายโอนความรู ้ เช่น การสื่อสารผ่านการเขียน การ
ฝึ กอบรม การสรุปผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนการถ่ายโอนความรูจ้ ะมีทงั้ ที่เกิดจากความไม่ตงั้ ใจ เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แ้ บบไม่ตงั้ ใจ (6) การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบข้อมูล การนาเอาข้อมูลความรู ภ้ ายในและภายนอก
องค์กร และความรูจ้ ากประสบการณ์ทางานมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การความรู ้ส าหรับ บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) รวมถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
รูปแบบการสอบถาม สารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ผอู้ านวยการกลุม่ ในหน่วยงาน โดยมีลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
1. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
1.1 ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูอ้ านวยการกลุม่ /หน่วยในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 10 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purpose sampling)
โดยพิจารณาจากเกณฑ์และคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ซึ่งมีบทบาทในการบริหารให้
คาแนะนาและพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม โดยมีอายุงาน 1 ปี ขึน้ ไป โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview)
เกี่ ยวกับรู ปแบบการจัด การความรู ข้ องบุคลากรในกลุ่ม งานจานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผูอ้ านวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์และประเมินผลการจัดการศึ กษา ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับ (1) รูปแบบการจัดการความรู ้ (2) ปั ญหาและอุปสรรคการจัดการความรูข้ อง
บุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบและ
ปั ญ หาการจัด การความรู ้ จากผู้อ านวยการกลุ่ม /หน่ ว ย ของส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
3.1 ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถาม และให้อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบคาถามและแนะนาการปรับปรุงแก้ไข
3.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
3.3 นาแบบสอบถามที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจอีกรอบ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 7 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแบบสอบถามข้อ 3
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามตามข้อ 4 โดยสรุปเป็ นประเด็นสาคัญคือ รูปแบบการจัดการ
ความรู ้ และปัญหาการจัดการความรูข้ องสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
6. การนาเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยนาเสนอในรู ปแบบของตารางค่าความถี่และการ
พรรณาตามลักษณะของข้อมูล
ผลการวิจัย
รูปแบบการจัดการความรูข้ องบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
มีการแสวงหาความรูด้ ว้ ยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้ การศึกษาด้วยตนเองจากระเบียบ คู่มือ แฟ้มงานและผ่านเว็บไซต์
มีการสอนงานให้กบั เจ้าหน้าที่ท่ียา้ ยมาใหม่ หรือกรณีมีการปรับเปลี่ยนงานจากรุ่นพี่ หรือผูอ้ านวยการกลุ่ม หรือ
จากเจ้าของงงานเดิม คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือมีการประชุมสัมมนาทั้งที่หน่วยงานต้นสัง กัดจั ด หรือ
หน่วยงานภายนอกจัด คิดเป็ นร้อยละ 85.71 มีการสอบถามผ่านเครือข่ายกลุ่มไลน์ท่ีจัดตัง้ ขึน้ โดยสังกัดเดียวกัน
หรือต่างหน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และจากการศึกษาดูงาน คิดเป็ นร้อยละ 42.85 ตามลาดับ โดยมีการ
สร้างความรู ด้ ว้ ยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การนาเสนอ Best practice ของบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 100
รองลงมาคือการนาความรูท้ ่ไี ด้จากการฝึ กอบรมมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 มีการ
พัฒ นาตนเองโดยใช้วิจัยเป็ นฐาน และการส่ง ผลงานทรงคุณ ค่ า (OBEC AWARDS) คิดเป็ นร้อ ยละ 28.57
ตามลาดับมีรูปแบบการจัดเก็บความรู ใ้ ห้เป็ นระบบ โดยการจัดเก็บคู่มือปฏิบตั ิงาน เอกสาร แฟ้มงานไว้ในตูเ้ ก็บ
เอกสาร การจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารองข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 100 ความรูค้ วามชานาญจะอยู่
เฉพาะตัวบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และการอัพโหลดคู่มือการปฏิบตั ิงานไว้ท่ี เว็บไซต์หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ
57.14 โดยการทาเหมืองความรู ้ เช่น การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการจัดเก็บ
เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ตามลาดับ และมีรูปแบบการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู ้
โดยการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ การสอนงาน การให้คาแนะนาบุคลากรในกลุ่มงาน การจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาให้กบั บุคลากร ทัง้ on-site และ on-line ผ่านช่องทาง google meet, facebook live คิดเป็ นร้อยละ 100
รองลงมา คือการนาเสนอ Best practice ของบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 85.71 การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน QR-Code
เช่น แบบฟอร์ม ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 71.42 การจัดตัง้ ทีมโค๊ช ITA คิดเป็ นร้อยละ 57.14 การจัดรายการวิทยุ “เขต
4 วิถีใหม่” และการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ และ Facebook หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 42.85
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ Best practice ขององค์กร โดยการศึกษาดูงาน Online กับสานักงานเขตพืน้ ที่อ่ืน ๆ
คิดเป็ นร้อยละ 14.28 ตามลาดับ ส่วนรู ปแบบการนาความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้และการตรวจสอบข้อมูล มีการนา
ความรูท้ ่ีได้มาปรับปรุงวิธีการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการนาความรูท้ ่ีได้มาพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบ คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และการนาความรู ท้ ่ีได้มาพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14
ตามลาดับ
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นอกจากนี ้พ บว่ า สภาพปั ญ หาการจั ด การความรู ้ส าหรับ บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในด้านการแสวงหาความรูเ้ กิดจากการขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
และเวลา คิดเป็ นร้อยละ 100 ภาระงานที่ได้รบั มอบหมายมากจึงไม่มีเวลา ในการแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 85.71 และจะแสวงหาความรูใ้ หม่เมื่อประสบปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ตามลาดั บ ส่วนสภาพปั ญหา
ด้านการสร้างความรู ้ คือ บุคลากรขาดโอกาสในการนาเสนอแผนพัฒนาตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ
บุคลากรมีภาระงานมาก คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และการไม่ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 42.85
ตามลาดับ สาหรับ สภาพปั ญหาด้านการจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารไม่เป็ นระบบ
คิดเป็ นร้อยละ 100 บุคลากรขาดความรู ใ้ นการจัดทาฐานข้อมูล ไม่มีการออกแบบวิธีการจัดเก็บความรู ข้ อง
บุคลากรให้เป็ นไปในแนวเดียวกัน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และไม่มีผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานของ
หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ตามลาดับ ส่วนสภาพปั ญหาด้านการทาเหมืองความรู ้ คือ บุคลากรขาดความรู ้
คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย คิดเป็ นร้อยละ 14.28 ตามลาดับ สาหรับสภาพปั ญหาด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู ้ คือ บุคลากรมีภาระงานมาก คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ทาให้มีขอ้ จากัดในการจัดกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 71.42 ไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ และบุคลากรให้ความสนใจ
น้อย คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ตามลาดับ สาหรับสภาพปัญหาด้านการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้และตรวจสอบข้อมูล
ของบุคลากร คือ บุคลากรมีความรู เ้ ฉพาะด้าน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือระบบเทคโนโลยีไม่เอือ้ อานวย
คิดเป็ น ร้อยละ 85.71 ตามลาดับ
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ อ งการศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การความรู ้ส าหรับ บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยกาหนดรูปแบบการจัดการความรูท้ งั้ หมด 6 ประเด็น อภิปรายผลได้ดงั นี ้
1. ด้า นการแสวงหาความรู ้ จากผลการวิ จัย พบว่ า บุค ลากรส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการแสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเองจากระเบียบ คู่มือ แฟ้มงานและ
ผ่านเว็บไซต์ การสอนงานให้กบั เจ้าหน้าที่ท่ียา้ ยมาใหม่ หรือกรณีมีการปรับเปลี่ยนงานจากรุ่นพี่ ผูอ้ านวยการกลุม่
หรือจากเจ้าของงงานเดิม คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือมีการประชุมสัมมนาทัง้ ที่หน่วยงานต้นสังกัด จัด หรือ
หน่วยงานภายนอกจัด คิดเป็ นร้อยละ 85.71 มีการสอบถามผ่านเครือข่ายกลุ่มไลน์ท่ีจัดตัง้ ขึน้ โดยสังกัดเดียวกัน
หรือต่างหน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และจากการศึกษาดูงาน คิดเป็ นร้อยละ 42.85 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Marquardt (2011) ได้กล่าวถึง การแสวงหาความรู ้ เป็ นการแสวงหาความรู จ้ ากภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยความรูภ้ ายในองค์กรจะมีทงั้ แบบ Tacit ซึ่งอยู่ในรูปของประสบการณ์ ความสามารถ ความ
ทรงจา (Memories) ความเชื่อ (Beliefs) และข้อสมมติฐาน (Assumptions) และแหล่งความรูภ้ ายนอกองค์กร
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ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์และสื่อต่าง ๆ การแสวงหาความรู จ้ ากแหล่งความรู ภ้ ายในองค์กร กระทาได้โดยการเรียนรู จ้ าก
ประสบการณ์ตรง การสอนงาน การประชุม การสัมมนา และการฝึ กอบรม เป็ นต้น ส่วนการแสวงหาความรูจ้ าก
แหล่งความรูภ้ ายนอกองค์กร ได้แก่ การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การจ้างที่ปรึกษาและการเปิ ดรับ
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2548, หน้า 5-6) ที่กล่าวโดยสรุปว่า คนทางานด้วยกันในกลุม่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างเหนียวแน่น มีการ
สร้างความร่วมมือและมีปฏิสมั พัน ธ์ ระหว่างบุคคล เป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการดึงความรู จ้ ากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่
อย่างกระจัดกระจายมารวม ไว้เพื่อจัดทาเนือ้ หาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
2. ด้า นการสร้า งความรู ้ จากผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอ Best practice ของ
บุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการนาความรู ท้ ่ีไ ด้จากการฝึ กอบรมมาใช้ในการปรับปรุ ง วิธี ก าร
ปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 มีการพัฒนาตนเองโดยใช้วิจัยเป็ นฐาน และการส่งผลงานทรงคุณค่า (OBEC
AWARDS) คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ตามลาดับ ซึ่งสอคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (2011) กล่าวว่า ความรู ้
จากส่วนตัวบุคคลสามารถ่ายทอดความรูผ้ ่านไปยังบุคคลอื่นได้ดว้ ยความสัมพันธ์ การปฏิสมั พันธ์ การฝึ กอบรม
ทางานร่วมกัน เป็ นความรูท้ ่เี ผยแพร่และรับรูไ้ ด้ท่วั ไป เช่น เอกสารที่ได้จากการบันทึก เอกสาร และการถ่ายทอด
สู่บุคคลในองค์กรโดยสามารถรับรู ้ ทาความเข้าใจ และนาไปพัฒนากระบวนการแนวคิดของบุคคลให้สามารถ
ทางานหรือพัฒนาแนวคิดของตนเองได้ต่อไป (Davenport, de Long & Beer 1998) การสร้างความรู ไ้ ด้จาก 3
แหล่ง คือ ความรูจ้ ากภายนอก ความรูแ้ ละประสบการณ์ของพนักงานในองค์กร และความรูจ้ ากกิจกรรมองค์กร
หรือความรูท้ ่เี ปิ ดเผยที่องค์กรสร้างขึน้ (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ, 2548) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่เอือ้ ทา
ให้การจัดการความรูป้ ระสบความสาเร็จ โดยจะต้องได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารองค์กร ผูบ้ ริหารจะต้องเข้าใจ
แนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั (Nonaka and Takeuechi, 1995) การสร้างความรู ใ้ หม่ท่ีบนั ทึกเป็ น
ข้อมูลได้ เป็ นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูโ้ ดยนัย ไปเป็ นความรูท้ ่ปี รากฏชัดแจ้ง เป็ นหัวใจสาคัญของ
กระบวนการเรียนรูเ้ พราะเป็ นขัน้ ตอนที่ความรูโ้ ดยนัยถูกทาให้มีความชัดเจนโดยการเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง หรือ
ตัง้ สมมุติฐาน
3. ด้า นการจัด เก็ บ ความรู ้ใ ห้เ ป็ น ระบบ จากผลการวิ จัย พบว่ า บุค ลากรส านัก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 4 มีรูปแบบการจัดเก็บความรู ใ้ ห้เป็ นระบบโดยการจัดเก็ บ คู่มื อ
ปฏิบตั ิงาน เอกสาร แฟ้มงานไว้ในตูเ้ ก็บเอกสาร การจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารองข้อมูล คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ความรู ค้ วามช านาญจะอยู่เ ฉพาะตัว บุค คล คิดเป็ นร้อยละ 71.42 และการอัพ โหลดคู่มื อ การ
ปฏิบตั ิงานไว้ท่เี ว็บไซต์หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ(Marquardt, 2011)
การจัดเก็บความรูเ้ ป็ นการนาความรูท้ ่สี ร้างขึน้ หรือได้มานามาจัดเก็บเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการนา
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ความรู ้ไ ปใช้ใ หม่ ใ นครั้ง ต่ อ ไป องค์ก รจึ ง ต้อ งก าหนดสิ่ ง ส าคัญที่ จ ะเก็ บ ไว้เ ป็ น องค์ค วามรู ้ และควรมี ร ะบบ
ตรวจสอบที่ให้เข้าค้นหาข้อมูลและส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง (นันท์ณภัสร์ จัน ทร์สว่าง, 2559) กล่าวว่าการ
บริหารจัดการความรูอ้ ย่างเป็ นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหาโดยการรวบรวมและจัดเก็บความรูท้ ่ีอยู่ในตัวบุคคล
เช่น ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ และความรู ท้ ่ีอยู่ในรู ปแบบเอกสาร บันทึกข้อความ รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็ นการนาความรู ม้ าจัดเก็บให้เป็ นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสะดวกในเวลาที่ตอ้ งการ
ใช้งาน โดย (นา้ ทิพย์ วิภาวิน, 2547, หน้า 17-21) กล่าวว่า องค์การควรคานึงถึงโครงสร้างการจัดเก็บความรู ้
ควรเป็ นระบบที่สามารถสืบค้นและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันเวลาและเหมาะสมกับความต้องการ
โดยองค์กรต้องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มคนในการค้นคืนความรู ้ ต้องมีการจัดหมวดหมู่ ตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ตามวัตถุประสงค์ของงาน ความชานาญของผูใ้ ช้ และองค์การต้องหาวิธีทาให้พนักงานทราบถึง
ช่องทางหรือวิธีการสาหรับค้นหาความรู ้ เช่น การทาสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เครือข่ายการ
ทางานตามลาดับขัน้ การประชุม การฝึ กอบรม เป็ นต้น สิ่งเหล่านีจ้ ะนาไปสูก่ ารถ่ายทอดความรูใ้ นองค์การ
4. ด้า นการท าเหมื อ งความรู ้ จากผลการวิ จัย พบว่ า บุค ลากรส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการทาเหมืองความรู โ้ ดยการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 รองลงมาคือการจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ตามลาดับ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Marquardt, 2011) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์และทาเหมืองความรู ว้ ่า เป็ นการนาความรู ท้ ่ีได้มาจาก
การแสวงหา นามากลั่นกรอง แยกแยะและตรวจสอบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลความรู ้ ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้ ครื่องมือที่ใช้ ในการทาเหมืองความรูม้ ีการพัฒนาที่สาคัญนาทางสู่
ข้อมูลค้นหารู ปแบบ รวมทัง้ มีการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้วย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ง ชาติ , 2548, หน้า 5-6) การสร้า งคลัง ความรู ้ (know - ledge base หรื อ knowledge
warehouse หรือ knowledge repository) มีการจัดแบ่ง ความรู อ้ อกเป็ นประเภทต่างๆ เพื่อให้การรวบรวม การ
ค้นหา การนาไปใช้ทาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงแหล่งความรูไ้ ด้โดยง่าย ซึ่งเป็ นการรวบรวมความรู ท้ ่ีมีอยู่
ในองค์การ การแปลงความรู ฝ้ ั ง ลึกให้เ ป็ น ความรู ช้ ัดแจ้ง การสร้างตัวแทนข้อมูล (data representative) และ
ออกแบบโครงสร้างข้อมูล การจัดเก็บ ความรูไ้ ว้ในคลังความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การดาเนินการ
5. ด้านการถ่ายโอนและการเผยแพร่ ความรู ้ จากผลการวิจัย พบว่าบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู ้ โดยการปฐมนิเทศ
บุคลากรบรรจุใหม่ การสอนงาน การให้คาแนะนาบุคลากรในกลุ่มงาน การจัดกิจกรรมอบรมสัม มนาให้กับ
บุคลากร ทัง้ on-site และ on-line ผ่านช่องทาง google meet และ facebook live คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมา
คื อ การน าเสนอ Best practice ของบุค ลากร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85.71 การเผยแพร่ข้อ มูล ผ่ า น QR-Code เช่ น

10
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 71.42 การจัดตัง้ ทีมโค๊ช ITA คิดเป็ นร้อยละ 57.14 การจัดรายการวิทยุ “เขต 4
วิถีใหม่” และการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุม่ ไลน์ และ Facebook หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 42.85 และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ Best practice ขององค์กร โดยการศึกษาดูงาน Online กับสานักงานเขตพืน้ ที่อ่นื ๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.28 ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิ ด ของ (Marquardt, 2011) ซึ่ง เป็ นขั้นการนาความรู ไ้ ปใช้เ พื่ อ
ประโยชน์ขององค์กร และความจาเป็ นขององค์กรซึ่งจะเกิดการเรียนรู ไ้ ด้ดีต่อเมื่อความรู ม้ ีการกระจายและการ
ถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู ไ้ ด้โดยวิธีการตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ การถ่า ยโอนความรู โ้ ดยตัง้ ใจ
ได้แก่ การสื่อสารด้วยการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ การฝึ กอบรม การเยี่ยมชมงาน การประชุม เป็ นต้น ส่วนการ
ถ่ายโอนความรูโ้ ดยไม่ตงั้ ใจ ได้แก่ เครือข่ายที่ไม่เป็ นทางการ เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา (ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยดุสิต
ธานี, 2556) กล่าวถึง Best Practice ว่าเป็ นกระบวนการใด ๆ หรือวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็ นตัวแทนของวิธีปฏิบตั ิท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางานนัน้ ๆ หรือแบบปฏิบตั ิท่ไี ด้ผ่านการพิสจู น์แล้วว่าใช้การได้ดีและก่อให้เกิดผลผลิต
ที่ดี โดยแบบปฏิบัติท่ีเป็ นเลิศประกอบด้วยความรู ช้ ัดแจ้งและความรู ฝ้ ั งลึกที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน มีขอ้ ดีคือ
ยกระดับการปฏิบตั ิงานไม่เสียเวลาคิดวิธีการใหม่
6. ด้านการประยุกต์ใช้และการตรวจสอบข้อมูล จากผลการวิจยั พบว่าบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า มีรูปแบบการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ โดยการนาความรู ท้ ่ี
ได้มาปรับปรุงวิธีการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการนาความรูท้ ่ไี ด้มาพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ
คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และการนาความรูท้ ่ไี ด้มาพัฒนาบุคลากรในกลุม่ งาน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด (วิจารณ์ พานิช, 2547) กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลว่า ทาให้เกิดผลจากการใช้ความรูเ้ พื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ พัฒนากระบวนการทางาน พัฒนาสมาชิกองค์กร (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) การเรียนรู ข้ องบุคลากรจะทาให้เกิดความรู ใ้ หม่ๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูข้ ององค์การที่มีอยู่แล้วให้มากขึน้ เรื่อยๆ ความรูน้ กี ้ ็จะถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความรูใ้ หม่อีก เป็ นวงจรที่
ไม่มีท่ีสิน้ สุด ที่เรียกว่า “วงจรความรู”้ จึงควรทาให้การเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การนาความรูไ้ ปใช้ในงาน
การเรียนรู แ้ ละสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยทาหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง คุณค่าของความรู อ้ ยู่ท่ีการนาไปใช้
ประโยชน์ สามารถนาไปปฏิบตั ิในลักษณะการบูรณาการกับงานที่ทา และเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ผอู้ ่นื
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดการความรูอ้ ย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. ควรมีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรูข้ องบุคลากรในองค์กร
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3. ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีการนาเสนอแผนพัฒนาตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการความรูท้ ่ี
ฝังอยู่ในตัวบุคคลให้ถ่ายทอดออกมาเป็ นความรู ท้ ่สี าคัญสาหรับองค์กร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารู ปแบบแรงจูงใจการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู ข้ องบุคลากร ในสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
2. ควรมี การศึก ษารู ป แบบการจัดการความรู ข้ องบุค ลากรในแต่ ละกลุ่ม งานในส านักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3. ควรมีการสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ข้ องบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
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