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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ      โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้      2.1 เพื่อศึกษา
ความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ    2.2 เพื่อพัฒนา
ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครู
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และ  2. 3 เพื่อศึกษาผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางท่ีใชทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการความรูเปนครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับรุนแรงถึงปานกลาง จํานวน 4 โรงเรียนดวยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑจากภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองเปนตนแบบแผนการสอน
อานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร ท่ีสรางข้ึนตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษจํานวน 20 แผนการสอน และสังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา วิธีรวบรวมขอมูลดวยการรวบรวมพฤติกรรมการอานจํานวน 20 คร้ัง สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางดวยสถิติที(t-test) 
แบบdependent 

ผลการวิจัยพบวา 
1. รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย 2 

องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 44 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

องคประกอบหลักท่ี 1 ไดแก การจัดการความรู(KMP) ประกอบดวย 7 องคประกอบยอย 
25 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ องคประกอบยอยไดแก 1.1) การบงช้ีความรู มี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน1.2) 
การสรางความรูมี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ มี 4 ข้ันตอนการ
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ดําเนินงาน  1.4) การประมวล และกล่ันกรองความรู  มี3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.5) การเขาถึงความรู 
มี2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  และ1.7 การ
เรียนรูมี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

องคประกอบหลักท่ี2 ไดแก  การบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) ประกอบดวย  6 
องคประกอบยอย 19 ข้ันตอนการททํางาน ดังนี้  องคประกอบยอยไดแก 2.1) การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน  2.2) การส่ือสาร มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  2.3) 
กระบวนการและเคร่ืองมือ มี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  2.4) การเรียนรู 2.5) การวัดผล มี 3 ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน  และ2.6) การยกยองชมเชยและใหรางวัลมี 3ข้ันตอนการดําเนินงาน   

2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ      
โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้        1) ความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ    อยูในระดับปานกลาง 2) ไดพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและ
การส่ือสาร ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได 20 แผนการสอน 
และ   3) ผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ พบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีเรียนจากตนแบบแผนการสอนอานในวิชา
ทักษะภาษาและการส่ือสาร ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูการศึกษาพิเศษ มีผลการอานหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research in type of knowledge management to develop a prototype of 

lesson Plans in Language and Communications subjects for teachers in Special Education Schools 
were: 1) to develop Model of knowledge management for teachers in Special Education Schools; 2) 
to test the effectiveness Mode of knowledge management for teachers in Special Education Schools. 
The sub-purposes were: 2.1) to study the readiness Mode of knowledge management  for teachers in 
Special Education Schools; 2.2) to develop prototype of Lesson Plans in Language and 
Communications subjects for teachers in Special Education Schools and 2.3) to study the results of 
using prototype of Lesson Plans in Language and Communications subjects in Special Education 
Schools. The group sample that used to test the effectiveness Model of knowledge management for 
teachers in Special Education Schools was teachers in Special Education Schools and Mental 
retardation children with intelligent deficiency at high to medium level (4 schools) with specific 
selection under criteria from North, Central, South and North East. The tools that were used in test 
was prototype of Lesson Plans in Language and Communications subjects that created under Mode of 
knowledge management for teachers in Special Education Schools (comprising 20 teaching plans) 
and observed reading behavior of Mental retardation children  with intelligent deficiency.  Data 
collection methods with reading behavior were 20 times. The statistic was used to analyze data such 
as mean, standard deviation and t-test type dependent. 

The results of this research were found that 
              1.Mode of knowledge management for teachers in Special Education Schools comprised  2 
essential elements, 13 sub-elements  and 44 working processes. 

The first essential element was KMP comprising 7 sub-elements, 25 working processes.  
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The sub-elements were: 1.1) Knowledge signification had 5 stages;  1.2) Developing knowledge had 
4 stages; 1.3) Knowledge management system had 4 stages;  1.4)  Assessment and screening 
knowledge had 3 stages; 1.5) knowledge access had 2 stages; 1.6) knowledge sharing had 4 stages 
and 1.7) Learning had 3 stages. 

The second element was CMP comprising 6 sub-elements, 19 working processes. The  
sub-elements were:  2.1) Preparation and behavior adjustment had 5 stages; 2.2) Communication had 
3 stages; 2.3) Process and tool had 2 stages; 2.4) Learning; 2.5) Assessment had 3 stages and 2.6) 
Rewards had 3 stages. 

               2. Effectiveness of Mode of knowledge management for teachers in Special  
Education Schools consisted of 3 sub-elements. First, the readiness with Mode of knowledge 
management for teachers in Special Education Schools was medium level. Secondly, developed a 
model of teaching reading plan in language skill and communication subject under Mode of 
knowledge management for teachers in Special Education Schools  included 20 lesson plans. Thirdly, 
the results of using a model of teaching reading plan in language skill and communication subject in 
Special Education Schools were found that the children with Mental retardation children. had learned 
from prototype of lesson Plans in Language and Communications subject under Mode of knowledge 
management for teachers in Special Education Schools indicated the post-test score was significantly 
higher than pre-test score at level 0.5 as defined assumption. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
สังคมแหงการเรียนรูกับการจัดการความรูในองคกร 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานในศตวรรษ 
ท่ี 21 องคกรจะตองมีผูบริหารซ่ึงมีภูมิปญญาท่ีฉลาดในการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีทาทายตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการสรางฐานแหงความรูสําหรับองคกรได  รวมท้ังสามารถเปล่ียน
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีการตอบสนองตอการพัฒนาส่ิงใหมๆไดอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงเซงเก (Senge) กลาววา องคกรเปนสถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง  สามารถสรางผลงานท่ีต้ังเปาหมายไว เปนท่ีซ่ึงเกิดความคิดใหมๆหลากหลายมากข้ึน  เปนท่ี
ซ่ึงแตละคนมีอิสระท่ีจะสรางแรงบันดาลใจ และเปนท่ีซ่ึงทุกคนตางเรียนรูรวมกัน (Senge .1990 : 
Citimg in Kai Larsen et al. 1996)  และเปนองคกรท่ีใหอํานาจแกคนของตนเอง  มีการบูรณาการ
คุณภาพเขากับชีวิตการทํางาน ใหอิสระสําหรับการเรียนรู กระตุนความรวมมือ แบงปนผลงาน 
เสริมสรางการใฝรู และสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง(สุวพักตร เวศวิบูล.2552: ออนไลน, 
http:WWW.medical.nmd.go.th /model/blog/index. php? userid=1. 2551, 31 มีนาคม, อางถึงในรุงนภา  
มีกระจิต. 2552)               

ในสังคมแหงการเรียนรู (knowledge society)  “ความรู”  ถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีมีคายิ่งซ่ึง
แตกตางจากปจจัยการผลิตอื่นๆ เนื่องจากความรูเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและสรางข้ึนใหมไดตลอดเวลา  
ซ่ึงสภาวะดังกลาวกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู (knowledge – based economy) ความรูไดกลายเปนตัวขับเคล่ือนท่ีสําคัญดังนั้นแนวคิดและ
หลักการบริหารจัดการความรู (knowledge management) จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการใน
ทุกระดับ  สังคมไทยจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรูเพื่อเปนพลัง
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง และเปนการเปล่ียนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift 
หรือ Mindset Change) ของท้ังสังคม  สังคมไทยจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบค้ันรอบดาน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สภาพบีบค้ันจากกระแสโลกาภิวัฒนและประสิทธิภาพ  การจัดการความรูและภูมิปญญาถูก
นํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของนานา
ประเทศ ในยุคสังคมแหงความรู (knowledge-base society) 

การสรางสังคมแหงการเรียนรู กลายเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับวงการศึกษาไทย  
เพื่อใหคนไทยเติบโตอยางมีคุณภาพตามสภาพและสังคมที่เปล่ียนไปโดยมุงเนนใหเรียนรูจากการ
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ดําเนินชีวิตประจําวัน และเทาทันสังคมโลกดวยการเช่ือมโยงระบบความรูท่ีมีอยูในแหลงตางๆกับความ
เจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเกิดองคการเรียนรูอยางยั่งยืน  ท้ังนี้เนื่องจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีทําใหเกิดสภาพที่เรียกวา โลกไรพรมแดน การติดตอส่ือสารสามารถทําไดอยางรวดเร็ว
และท่ัวถึงกัน  นอกจากนี้การคนควาขอมูล ขาวสาร และองคความรูตางๆ ท่ีปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว  
สถานการณในการแขงขันจึงเขมขน  องคกรท่ีจะอยูรอดไดจะตองเรียนรูใหทันสถานการณโดยอาศัย
การปรับเปล่ียนท่ีคลองตัว  คนในองคกรจะตองเรียนรูรวมกันเพื่อผลักดันใหองคกรมุงไปสู “องคการ
เอ้ือการเรียนรู” (learning organization) และปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหองคกรสามารถเรียนรู
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากข้ึนคือ “การจัดการความรู” (knowledge management) ซ่ึงความรู
ท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย และมากมายในองคกรถูกเก็บอยูอยางเปนหมวดหมู และสงเสริมใหองคกร
เกิดการเรียนรู  แบงปนความรูรวมกัน (ปณิตา พนภัย. 2544)  โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือชวยให
เกิดการล่ืนไหลขององคความรู (flow of knowledge) ท่ีมีอยูท้ังในตัวบุคคลและในองคกร  ท้ังนี้เพื่อ
เสริมสรางสังคมแหงความรู  และเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานความรูซ่ึงนับวาเปนการปฏิรูปองคกร 
และฟนฟูเศรษฐกิจใหมีความแข็งแกรงม่ันคงอยางเต็มท่ี  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชนใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและมีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุค
โลกาภิวัฒนพรอมกับมีความเปนคนท่ีมีสมดุลท้ังทางสติปญญา ดานจิตใจ และดานสังคมอยางครบถวน
ตามวิถีชีวิตแบบไทยและอยูในสภาวะท่ีพรอมท่ีจะ”แขงขัน” และ “รวมมือ” กันในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงผูท่ี
จะประสบความสําเร็จและดํารงชีวิตอยูในสังคมของโลกยุคใหมได อยางสงางาม จะตองเปนคน
แข็งแกรง มีความสามารถท่ีสรางสรรคในวงกวาง มีไหวพริบมีความรอบรูท่ีไมใชแคความฉลาด ตอง
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ท่ีสําคัญตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองได และใชเปน
เคร่ืองมือแสวงหาความหมายของ การเรียนรูชีวิต เรียนรูโลกอนาคต และเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงการ
จัดการเรียนรูในปจจุบันของประเทศไทยยังไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาใหไดคนไทยยุคใหมท่ีพรอมดวย
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม และการเปนสังคมฐานการเรียนรูรวมกัน(รุง  แกวแดง. 2547, อาง
ถึงใน บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน. 2550: 1) 

การจัดการความรู เกิดข้ึนจากการคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆกับการท่ี
บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการอันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง  
ดังนั้นจากแนวคิดท่ีมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากแตเพียงอยางเดียวไมพอเพียง จําเปนตองให
องคกรไดเรียนรูดวย (กรมการปกครอง, 2550: ออนไลน) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี เปนกฎหมายออกมาเพ่ือผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล(Good 
Government) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมข้ึนในมาตรา11 กําหนดวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูใน
สวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดนตองรับรูขอมูลขางสารและ
สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สราง
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วิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปฎิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2548: 17, อางถึงใน 
ประมวล  ศรีขวัญใจ. 2550:  2) 

 การจัดการความรูคือเครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการไปพรอมๆกัน
ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน  บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู (วิจารณ  พานิช. 2548: 4) การจัดการความรู เปนประบวนการอยางเปนระบบ
เกี่ยวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพื่อ
สรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดย
อาศัยชองทางตางๆท่ีองคกรจัดเตรียมไว เพื่อความรูท่ีมีอยูนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
กอใหเกิดการแบงปนการถายโอนความรูและในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจายไหลเวียนไปท่ัวท้ัง
องคกรอยางสมดุล(วีระพจน  กิมาคม. 2548: ออนไลน) การจัดการความรูเปน  การรวบรวมองคความรู
ท่ีอยูในตัวบุคคลหรือในเอกสารนํามาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในการแขงขันสูงสุด (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานาน เขต1. 2550: ออนไลน) 
องคประกอบแรกของกระบวนการจัดการความรูเปนทัศนะของการปรับเปล่ียนมุมมองในประเด็นตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของการจัดการความรูวา  ผูปฏิบัติงานจําเปนท่ีจะตอง
ขยายขอบเขตไปยังบุคคลท่ีเปนผูเช่ียวชาญหรือผูรูในดานตางๆ ในฐานะท่ีเปน “ผูสรางความรู” ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงานของตน  โดยอาจจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการถายทอด แลกเปล่ียน และ
แบงปนความรูใหเกิดข้ึน และองคประกอบท่ีสอง เปนขอเสนอแนะแนวทางของการปรับเปล่ียนท่ียั่งยืน  
สําหรับการฝงรากของการจัดการความรูลงในกระบวนการของการดําเนินงานท้ังนี้ความสําเร็จดังกลาว
ต้ังอยูภายใตเง่ือนไขท่ีสําคัญ  คือ สมองประสานใจ นั่นคือ ผูท่ีอยูในวิชาชีพจะตองมีทัศนะ ความคิดเห็น
และความรูสึกเชิงบวก  รวมท้ังมีความมั่นใจและเช่ือม่ันวาจะสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใช
ไดอยางเหมาะสม(อาภรณ  ภูวิทยาพันธุ. 2549: ออนไลน, อางถึงใน ประมวล  ศรีขวัญใจ. 2550: 2) 
  
 ความสําคัญของการจัดการความรูทางการศึกษา     

 การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศทุกดาน  เพราะฉะน้ันเคร่ืองมือท่ีจะ
ทําใหคนไทยและสังคมไทยไปสูความเจริญกาวหนาใหสมกับเปนสังคมแหงปญญาและการเรียนรู คือ 
ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การจัดการความรูและภูมิปญญาถูก
นํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของนานา
ประเทศ  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู นั้นมีหลายวิธีการดวยกัน  ซ่ึงจาก
การศึกษาแนวคิดตางๆพบวา  การจัดการความรูเปนวิธีการหนึ่ง  เพราะการจัดการความรูเปนการ
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รวบรวม  การจัดเก็บ  และสรางเปนความรู  มีการแบงปนความรู (knowledge sharing)  รวมไปถึงการ
ปรับพฤติกรรมภายในองคกรเกี่ยวกับวัฒนธรรม  พลวัต  และวิธีปฏิบัติดวยการพัฒนาคน การติดตาม
ความกาวหนาของคน  และการดึงคนมีความรูความสามารถไวในองคกร การจัดการความรู(knowledge 
Management)  ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยทําใหองคการทางการศึกษากาวไปสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรูไดจริงๆและทุกองคการทางการศึกษา(ประเวศ วะสี. 2545) 

การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยทําใหองคการทางการศึกษากาวไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูไดจริง ทุกองคการทางการศึกษามีการ จัดการความรูอยูบางแลวในสวนหนึ่ง 
ตัวอยางเชน การเรียนรูการทํางานจากการถายทอดความรูประสบการณของหัวหนางานกับลูกนอง โดย
ผานชองทางการสอน และการนิเทศงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงเนนใหมีการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่องแตสวนท่ียังขาดอยูและเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการความรูคือการ
จดบันทึก หรือการจัดทําฐานขอมูลแนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีเปน Best  Practice เพื่อใหเกิดความงาย
ตอการสืบคน และนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั่งท้ังองคการ  รวมถึงการแลกเปล่ียน
กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิผลระหวางแผนกงาน ทําใหเกิดการเรียนรูเฉพาะสวน หลายแผนกใน
องคการมีความเชื่อวา กระบวนการทํางานท่ีดีของตนถือเปนลิขสิทธ์ิทางปญญาท่ีจะไมยอมเผยแพรให
แผนกอ่ืนรับทราบเพราะกลัววาคนอ่ืนจะทํางานไดเทาเทียมหรือดีกวาตน  ซ่ึงอาจกลาวไดวาการจัดการ
ความรูดังกลาวยังขากองคประกอบ ขาดระบบท่ีชัดเจน และสมาชิกขาดคติฐานท่ีถูกตองในการทํางาน 
ทําใหการนําความรูท่ีมีอยูในองคการมาใชไมเกิดประโยชนสูงสุด (สุวพักตร เวศวิบูล.2552: ออนไลน,  
http:WWW.medical.nmd.go.th/model./blog /index. php?userid. 2552. 31 มีนาคม, อางถึงในรุงนภา 
มีกระจิต. 2552: 2)       

การจัดการความรูในสถานศึกษาทําใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในองคกร 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย
การสรางความรูและการแสวงหาความรูเปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมาย เพื่อแสวงหาความรูและสราง
ความรูใหมข้ึนภายในองคกร โดยมีวิธีการจัดเก็บและประมวลความรูรูปแบบตางๆ ท่ีผูใชสามารถเขาถึง
ได  นําสูกระบวนการเผยแพรความรูหรือแบงปนความรูระหวางบุคคลในองคกรและเช่ือมโยงองคกร
กับองคกรภายนอกกระตุนและสนับสนุนใหบุคลากรภายในองคกรเห็นคุณคาของความรู  และนํา
ความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด( ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 
2548: 71-73) การจัดการศึกษา จึงตองปรับเปล่ียนใหเทาทันตามกระแสการกระจาย และพัฒนาการของ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Enriquez. 2001: 211) และตองมุงพัฒนาใหคนมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต มีสวนรวม และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพราะทุกสวนและทุกฝายจะเปนท้ังผูใหความรูและ
ผูรับความรู (พนม พงษไพบูลย. 2543: 2)  ดังนั้น เพื่อใหมีการใชการศึกษาในการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศอยางจริงจัง จึงไดกําหนดใหมีการพัฒนาวิชาชีพครูไวในมาตรา 81 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยในปพุทธศักราช 2540 และใหครูตองอาศัยความรูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน  ท่ีมุงใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
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จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมท้ังใหจัด
การศึกษาโดยใชความรูเปนฐานและใหมีการจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานท่ี (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2546: คํานํา) 

สถานศึกษาที่มีการจัดการความรู จะมีผลผลิตและบริการท่ีไดรับการยอมรับมากข้ึน (Sallia 
Jones. 2002: 72-73) และในฐานะท่ีสถานศึกษาเปนองคการประเภทบริการทางการศึกษาในการสราง
คนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับความกาวหนาของเทคโนโลยีและ
วิทยาการตางๆมีความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก (กรมสามัญศึกษา. 2545: 11) มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถตัดสินใจไดดวยตนเองอยางชาญฉลาด 
(Wilson. 2002: 1)  จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 11 กําหนดไววา “สวนราชการมีหนาท่ี พัฒนาความรูในหนวยราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล ขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน จาก
พระราชบัญญัตินี้ ดังกลาว บงบอกถึงความสําคัญในการจัดการความรู ท่ีทุกองคกรรวมท้ังโรงเรียน ท่ี
จะยกระดับคุณภาพงาน คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใชความรูเปนฐาน 
(Knowledge Base) หากโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆใหความสําคัญกับการไดมาซ่ึงองค
ความรูใหมๆท่ีมีอยูในตัวของครู หรือบุคลากรแตละคน หรือความรูจากแหลงอ่ืน โดยวิธีการจัดการ
ความรู หรือวิธีการอ่ืนๆเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน หรือบริการทางการศึกษา หรือ การ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา ก็จะชวยใหการศึกษาของชาติเจริญรุดหนา ตามความปรารถนาของ
ทุกฝาย (เอกสารแนวทางการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดการความรู เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร. 2550: 12)   การที่ครูตองปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญในการฝกทักษะ   
กระบวนการคิดใหแกผูเรียนและใหรูจักการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารและรูจักประยุกตความรูมา
ใชเพื่อประโยชนตอตนเองและชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2546: 10  และ
ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ. 2547: 28) ตองสรางเครือขาย และแหลงการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา   ใหสอดคลองกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   มีการเปล่ียนความรู  และ
ประสบการณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผูเรียนใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในโลกปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 1-4) เพื่อใหเปนไปตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 มุงใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน และ
รักการคนควา เพ่ือใหมีความรูท่ีเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาทางวิทยาการ 
สามารถใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับสถานการณ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 9) และใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีมุงใหครูไดมีการใชกลยุทธการจัดการความรู
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เพื่อเปนตัวนําสังคมฐานความรูในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547:  ก.9 และบทสงทาย)  ซ่ึงมี
ความสามารถในการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 1-9) ครูจึงตองปรับตัวใหทันกับสถนการณท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  ความสามารถในการรับรูขาวสาร การจัดการความรู  การสรางสรรคองคความรู  ตลอดจน
นวัตกรรมใหมๆ  และตองเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  จากการเปนผูใหความรูแกผูเรียน มา
เปนการใหความรูดวยวิธีใหผูเรียนรูจัดคิด  รูจักสรางองคความรูและรูจักประยุกตใชความรูใหเหมาะสม
กับการพัฒนาตนเอง และยังชวยใหครูมีความพรอมในการเขาสูยุคขาวสารในปจจุบันไดอยางเปนผลดี 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546: 16-39  และ วิจารณ พานิช. 2547: 62-65 ; 
Cunningham & Corderior. 2000: 71-72; Petrash. 2001:16; Sallis & Jones.2002:1-2; Petridies & 
Gulney. 2003: Online)  การถายทอดความรูระหวางบุคคลในสถานศึกษา  สถานศึกษามักประสบปญหา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและแหลงความรู  เนื่องจากสถานศึกษาขาดงบประมาณ  ขาด
บุคลากรที่มีความรู  ความสามารถเฉพาะทาง ดานปญหาทางการสรางความรู ดังท่ี ปรีชา วิหคโต 
สมพงษ  แตงตาด และสมชาย  นําประเสริฐ (2006. ออนไลน, http://WWW.Ku.ac.th. 2006, 25 กรกฎคม) 
พบวาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการสรางองคความรูในระดับ
ตํ่า  ปญหาการจัดเก็บความรูของสถานศึกษาท้ังความรูระดับประสบการณ (tacit  knowledge ) และ
ความรูจากเอกสารตํารา (explicit  knowledge)  ยังขาดความเปนระบบท่ีดี ซ่ึงการจัดการความรูอยางเปน
ระบบในองคกรเปนเร่ืองใหมท่ีจะมีบทบาทท่ีสําคัญอยางมากในอนาคต  ดังนั้นการที่จะเปนองคกร
ประสิทธิภาพ  จึงควรกําหนดเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการความรู (knowledge  management) ของ
สถานศึกษาในแผนกลยุทธของสถานศึกษาอยางเปนระบบและชัดเจน  แตพบวาสถานศึกษายังไมนิยม
นําสูแผนกลยุทธอยางจริงจัง ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบผลสําเร็จ 

การจัดการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนการศึกษาเฉพาะทาง   การจัดการ
ความรูไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  แตการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ยังเปนเพียงนโยบาย การบริหารจัดการยังขาดความรู ความเขาใจ และไม
สามารถจัดการความรูใหมีข้ึนในโรงเรียนไดทุกโรงเรียน  โรงเรียนท่ีอยูในสังกัดของมูลนิธิ ยังไมมี
นโยบายการนําการจัดการความรูเขามาใชในโรงเรียนเทาท่ีควร 

นโยบายกรมสุขภาพจิตเก่ียวกับการจัดการความรู 
 ในป 2547 กรมสุขภาพจิต ไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรูดังกลาว จึงได

กําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพื่อพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู
ภายใตแผนยุทธศาสตรข้ึนโดยใหหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแหงดําเนินการตามแผนที่
กําหนด  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี10 (ปงบประมาณ 2550 – 2551) ผลการดําเนินงานดานวิชาการ กรมสุขภาพจิตไดนํา
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องคความรูตางๆ มาดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู ในดาน”การพัฒนาและถายทอด
นวัตกรรมความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต”  รวมท้ังกําหนดแผนพัฒนาคลังความรูใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีสํานักพัฒนาสุขภาพจิตเปนแกนหลักในการดําเนินงาน ตลอดจน การพัฒนา
คลังความรู ใหมีขอมูลท่ีทันสมัย สามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาฐานความรูท่ีใชได
จริง  พรอมกับการประชาสัมพันธเผยแพรคลังความรูใหกลุมเปาหมายตางๆ ไดทราบเพื่อการใช
ประโยชนอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนากฎหมาย
สุขภาพจิต จึงไดเรงรัดการพัฒนาและขับเคล่ือนกฎหมายสุขภาพจิตซ่ึงปจจุบันพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 มีผลบังคับใชแลว (แผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต. 2552 :19) กรมสุขภาพจิต ให
ความสําคัญในเร่ืองการจัดการความรู โดยกําหนดนโยบายในป2552 ดานบริหาร ใหทุกหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ Competency  
รวมท้ังใชกระบวนการ Km ในการสรางองคกรแหงการเรียนรูในทุกระดับ โดยเตรียมระบบ E-
Learning สําหรับใชเผยแพรไดในป 2554  ตลอดจนเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยาง
มีความสุขและในป 2553 กรมสุขภาพจิตไดกําหนด นโยบายดานบริหาร ใหพัฒนาประสิทธิภาพของ
องคกรใหเปนองคกรตนแบบดานการบริหารองคกร ตามเกณฑการบริหารกิจการบานเมือท่ีดีดวยการ
พัฒนาคานิยม วัฒนธรรมท่ีดีขององคกร  สรางแบบอยางของผูนําองคกร สรางระบบการจูงใจท่ีมีความ
เปนธรรม เนนกระบวนการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได มีกระบวนการ KM ท่ัวท้ังองคกร มีระบบการบริหารความเส่ียงขององคกรทุกดาน ธํารง
รักษาระบบมาตรฐานISO รวมท้ังพัฒนาเพื่อมุงสูการไดรับรางวัล PMQA (แผนพับแผนยุทธศาสตรกรม
สุขภาพจิตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550-2554)  

ในปงบประมาณ 2552  กรมสุขภาพจิตยังคงสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตนําเครื่องมือ “การจัดการความรู” ไปบูรณาการกับงานประจํา เพื่อสนันสนุน/ผลักดัน
ความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตรมากข้ึน และนําพาใหกรมสุขภาพจิตกาวสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน (รายงานประจําปกรมสุขภาพจิต. 2552: 69)      

การพัฒนาระบบริหารจัดการความรู กรมสุขภาพจิตใหเปนไปตามเปาประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดกําหนดใหทุกหนวยในสังกัดกรมสุขภาพจิตนําการจัดการความรูไป
เปนเคร่ืองมือเพื่อสนับสนุนและผลักดันความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตร 

ในป 2554 กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดให การจัดการความรูอยูในนโยบายดานวิชาการดังนี้ 
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาตอยอดองคความรู ท้ังดานสงเสริม/ปองกัน/บําบัดรักษา/ฟนฟู

สุขภาพจิตและจิตเวชท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยเนนภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับฝายกาย เพื่อให
ประชาชนทุกกลุมวัยสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
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2. ใหทุกหนวยงานรวบรวมผลการศึกษาวิจัย  รวมท้ังผลงานนวัตกรรมใหมๆ  ดวย
กระบวนการจัดการความรู (KM) โดยคัดเลือก/จัดเก็บไวใน คลังความรูของหนวยงาน ท่ีสามารถ
เช่ือมตอกับคลังความรูของกรมสุขภาพจิตได 

3. รณรงคและส่ือสารความรูสุขภาพจิตท่ีเปนปญหาหรือผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของทุกกลุมวัย (วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ) และผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต สู
สาธารณชนในวงกวางเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดรับความรูสุขภาพจิตและการ
ปองกันปญหาสุขภาพจิต สําหรับนําไปใชในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

4. แสวงหาการสนับสนุนและความรวมมือกับเครือขายองคการตางประเทศ รวมไปถึงการ
พัฒนาใหหนวยบริการและหนวยวิชาการเปนแหลงฝกอบรมและศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต( แผนพับแผนยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต. 2554) 

สถาบันราชานุกูลไดตอบสนองนโยบายของกรมสุขภาพจิต โดยกําหนดใหการจัดการความ
รูอยูในยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกรและสมรรถนะบุคลากร เปาประสงคการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู ตัวช้ีวัดท่ี 16.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู และไดจัดต้ังคณะกรรมการ การ
จัดการความรูของสถาบัน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานในสถาบันราชานุกูล มีการจัดการความรู 
เพื่อพัฒนางานวิชาการ 

กลุมงานการศึกษาพิเศษเปนหนวยงานหนึ่งในสถาบันราชานุกูล ท่ีไดนําการจัดการความรูมา
ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนากลุมงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู   โดยจัดใหมีคณะกรรมการการ
จัดการความรูในกลุมงานการศึกษาพิเศษ  ช่ือวา ทีม KM Special Education  จัดใหมีหอง KM Room 
เพื่อประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ประเด็นความรูในเรื่องตางๆที่สําคัญดานการศึกษาพิเศษ  นอกจากนี้การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการความรูในองคกรเพื่อพัฒนาคน  พัฒนางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
ยุทธศาสตรของสถาบันและของกรมสุขภาพจิต และสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ  4  มิติ ในมิติท่ี 4 การพัฒนาองคกรไดกําหนดประเด็นการประเมินผลคือ  การจัดการ
ความรู (Knowledge  Management) และตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานคือ รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในองคกร  ไดใชกระบวนการการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนางาน   จากการดําเนินงานการจัดการความรูกลุมงานการศึกษาพิเศษ ไดนํารูปแบบการจัดการ
ความรูมาใชในกลุมงาน และจัดทําองคความรูท่ีสําคัญใหเปนหนวยงานท่ีมีการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง มีผลงานจากการจัดการความรูดังนี้ 

ป 2552  ผลงานการจัดการความรู1 เร่ืองคือ “คูมือการเตรียมความพรอมการสอนอาน สําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา อายุ 6-9 ป” 

ป2553 ผลงานการจัดการความรู 3 เร่ือง คือ 
1. “คูมือพอแมหัวใจแกรง”  
2.“คูมือบุคลากรยุคใหมใสใจเด็ก” 



  ‘

3. ”คูมือโรงเรียนเรียนรวมมืออาชีพ”   
                     ผลงานการจัดการความรู ไดนําไปเผยแพรในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/มูลนิธิ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ซ่ึงมีครูการศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาท่ีสอนเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาอยูจํานวนมาก สามารถนําคูมือไปใชสอนเด็กไดและทางกลุมงานจะจัด
เชิญครูการศึกษาพิเศษ มาแลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็นการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 
 
1.2 ปญหาและมูลเหตุของการวิจัย 
 

จากการรายงานสถานการณคนพิการป 2550 พบวามีคนพิการจํานวนประมาณ 1,871,860  คน 
หรือคิดเปนรอยละ 2.9 ของประชากรท้ังหมด จํานวน 65,566,359 คน โดยเพศหญิงมีสัดสวนท่ีสูงกวา
เพศชายเล็กนอย คือ รอยละ 3.0 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2552)   จํานวนคน
พิการที่ไดรับสิทธิดานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาสําหรับคนพิการ มีจํานวน 276,129 คน โดยแบงออกไดดังนี้ 

เด็กพกิารที่ไดรับการศึกษาท่ีศูนยการศกึษาพิเศษ 13 เขต  ศูนยการศกึษาพิเศษ 63 จังหวัด และ
โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 43 โรงเรียน รวมจํานวน 272,506 คน  

นักศึกษาพิการในโรงเรียนอาชีวศึกษาจํานวน 1,670 คน 
นักศึกษาพิเศษในระดับอุดมศึกษาจํานวน 1,953 คน 

ในจํานวนเด็กพิการทั้งหมดนี้เด็กบกพรองทางสติปญญาท่ีเขาเรียนรวม ในโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา จํานวน 11,048 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,827 คน (ขอมูลทางสถิติของ ส.ศ.ศ. 
สิงหาคม. 2551)  
           เด็กพิการสวนหน่ึงไมมีโอกาสเขาเรียนรวมเนื่องจากระดับความสามารถทางสติปญญา ตํ่ากวา
เกณฑ 50  เด็กพิการเหลานี้ตองเขารับการฟนฟูทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ท้ังภาครัฐและ
มูลนิธิตางๆ ในป 2553  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามารับบริการที่สถาบันราชานุกูล เปนผูปวย
นอก มีจํานวน 28,898 คน เฉล่ีย 254 คนตอวัน และผูปวยใน จํานวน3,979 คน เฉล่ีย 144 คนตอวัน และ
เขารับการฟนฟูทักษะทางการศึกษาท่ีกลุมงานการศึกษาพิเศษโดยเฉล่ีย 90 คนตอวัน ลักษณะเฉพาะ
ทางการเรียนรูของเด็กกลุมนี้ มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง เชาวนปญญาอยู
ระหวาง 20-34 และ35-49  พัฒนาการทางกายลาชา ไมเหมาะสมกับวัย  ความสามารถในการเรียนรูนอย 
สวนใหญจะมีปญหาในการพูดส่ือสารเชน พูดไมได พูดไมชัด รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียนหนังสือ
ไมได เนื่องจากมีขอจํากัดทางภาษา จึงเปนผลใหเด็กมีปญหาในการเรียนแทบทุกวิชา  มีปญหาในการ
ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไมสามารถบอกความตองการของตนเองได การจัดการเรียนการสอนเด็กบกพรอง
ทางสติปญญาตองคํานึงถึงศักยภาพของเด็กเปนสําคัญ  



  ‘

จากขอจํากัดความบกพรองและความสามารถทางการเรียนรูท่ีจํากัดนี้ ผูวิจัยในฐานะหัวหนากลุม
งานการศึกษาพิเศษ  สถาบันราชานุกูล  ไดพัฒนาโปรแกรมฟนฟูดานการศึกษาพิเศษ ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพการเรียนรูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง  เชาวนปญญาอยู
ระหวาง 20-34 และ 35-49  ดังนี้ 

1. โปรแกรมบูรณาการ  เปนโปรแกรมท่ีเตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางพัฒนาการและสติปญญา ในดานพื้นฐานการเรียนประกอบดวย โปรแกรมทักษะภาษาและการ
ส่ือสาร  โปรแกรมการคิดเพื่อการดํารงชีวิต และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนา 

2. โปรแกรมการเคล่ือนไหว เปนโปรแกรมท่ีชวยพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน  และ
แกไขปญหาการเดิน การทรงตัว และปญหากลามเนื้อท่ีบกพรองในสวนตางๆของรางกาย โดยใช
โปรแกรมพลบําบัด ประกอบดวย ทักษะกลไก ท่ีเหมาะสําหรับเด็กบกพรองทางพัฒนาการและ
สติปญญา ระดับปานกลาง-รุนแรง ทักษะกีฬา ประกอบดวย กีฬาบอชช่ี ฟุตบอล วายน้ํา และวิ่ง  และ
การสรางเสริมสุขภาพโดยใชเคร่ืองออกกําลังกาย โปรแกรมดนตรีเพื่อการพัฒนา เปนโปรแกรมการ
พัฒนาการเคล่ือนไหว โดยใชเคร่ืองดนตรี  เสียงเพลง  เพื่อใหเด็กเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงมีลีลา
ประกอบ รูจักการฟงจังหวะ และใชเคร่ืองดนตรีงายๆประกอบ เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน และกลา
แสดงออก                              

3. โปรแกรมเตรียมความพรอมเพ่ือการดํารงชีวิต  เปนโปรแกรมท่ีเตรียมความพรอม การฝก
อาชีพเบ้ืองตน  แกเด็กท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการและสติปญญา ชวงอายุ 16-18ป  ประกอบดวย  
ฝกการลางรถ ฝกการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ฝกงานประดิษฐ และฝกการประกอบอาหาร 

4. โปรแกรมเฉพาะทางสําหรับเด็กออทิสติก ชวงอายุ 6-12 ป เตรียมความพรอม ทักษะทาง
สังคม  ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ และการชวยเหลือตนเอง 

เปาหมายสําคัญของการฟนฟูทักษะดานการศึกษาคือ เพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวิตอยูใน
ครอบครัว และชุมชนไดอยางมีความสุข  ทักษะท่ีจําเปนมากสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา คือทักษะการสื่อสาร  ดังนั้นโปรแกรมทักษะภาษาและการส่ือสารจึงเปนโปรแกรมท่ีสําคัญ
มากสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มี
พัฒนาการดานภาษาลาชามากสวนใหญพูดไดนอยคํา พูดไมได  พูดไมชัด ไมพูด จะใชภาษากายในการ
ส่ือสาร ดวยการชี้บอก  การส่ือสารจึงเปนส่ิงเร่ืองสําคัญสําหรับเด็กมาก  คนปกติมักจะไมมีปญหา
ทางดานการฟง พูด อาน เขียน  เพราะสามารถเขาใจและติดตอส่ือความหมายใหคนอ่ืนเขาใจได  แตเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ฟงคนอ่ืนพูดแลว ไมสามารถเขาใจ และไมสามารถบอกความตองการ
ของตนเองได ดังนั้นการสอนทักษะภาษาและการส่ือสารแกเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา จึงเนน
ใหเด็กเขาใจความหมายและสามารถโตตอบกับผูอ่ืน ดวยการพูด หรือใชภาษากายในการส่ือสารดวย
การชี้บอก  ภาษาของเด็กบกพรองทางสติปญญานั้นนอกจากจะข้ึนอยูกับวุฒิภาวะของสมองและอวัยวะ
ท่ีใชสําหรับพูดแลว ยังข้ึนกับส่ิงแวดลอมท่ีชวยสงเสริมเปนอยางมาก ส่ิงแวดลอมท่ีจะชวยกระตุนและ
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เอ้ืออํานวยใหเด็กพูดและแสดงออก  จะทําใหมีพัฒนาการทางการส่ือความหมายและภาษาไดดี  แตถา
เด็กอยูในภาวะขาดโอกาสดังกลาว จะมีพัฒนาการทางภาษาส่ือความหมายชา (ทิพยวัลย  สีจันทร. 2547: 
43) 
            ครูการศึกษาพิเศษ ท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง  เชาวน
ปญญาอยูระหวาง 20-34 และ35- 49 ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือมูลนิธิ ท้ังภาครัฐและเอกชน   เปน
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคายิ่งทางการศึกษา  เนื่องจากการสอนเด็กกลุมนี้ จําเปนตองอาศัยประสบการณ 
เทคนิค  และวิธีการสอนท่ีหลากหลายและตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก ประสบการณและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของครูการศึกษาพิเศษ นี้ หากปลอยใหความรูและ เทคนิคเหลานี้สูญหายไป จาก
การลาออกหรือการเกษียณอายุราชการ  จึงเปนเร่ืองท่ีนาเสียดายมาก  การนําประสบการณความรูตางๆ
ของครูการศึกษาพิเศษ (tacit  knowledge) มารวบรวมจึง เปนส่ิงท่ีมีคาควรรักษาและยังเปนประโยชน
ตอองคกร ซ่ึงผูบริหารจะตองธํารงรักษาและสรางความรูใหม เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  

นักการศึกษาหลายทานรวมท้ังผูวิจัยเช่ือวากระบวนการจัดการความรู(knowledge management) 
จะสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวได เนื่องจากการ
จัดการความรู เปนกระบวนการท่ีมุงใหคนทํางานรวมกันดวยการแบงปนและเอาใจใสตอกัน แตการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในการใชการจัดการความรู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั้นยังไม
ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากโรงเรียนขาดรูปแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีแนนอนทําใหตางคนตาง
ทําใหประสบผลสําเร็จไดยาก ดังจะเห็นปญหาตางๆในสังคมยังคงมีอยูมากและนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงผูวิจัยเช่ือวากระบวนการดําเนินงานเพื่อการจัดการความรู ในโรงเรียนยังขาดแนวทาง
ท่ีชัดเจนหรือรูปแบบที่แนนอนท่ีจะใหโรงเรียนนําไปปฏิบัติเพื่อนําพาโรงเรียนเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรูและแกปญหาระยะยาวใหกับสังคมได  จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะสรางและพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง ในการบริหารโรงเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จและเปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษท่ีสังคมใหการยอมรับวาเปนโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาใหมีพัฒนาการดีข้ึนและสามารถดํารงชีวิตอยูกับครอบครัวและสังคมได
อยางมีความสุข  
           ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการความรูท่ีสรางนําไปทดลองใชในศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคาร
ปญญา และจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (COP)  การเขียนแผนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง เชาวนปญญา อยูระหวาง 20-34 และ 35-49 และไดนําตนแบบ
แผนการสอนอานท่ีไดจากชุมชนแหงการเรียนรู (Community  of  Practice  หรือ CoP)นําไปทดลอง
สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง เชาวนปญญาอยูระหวาง 20-34 และ
35-49 อายุ 6-12 ป ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย จํานวน 4โรงเรียน อยูใน 
4 ภาคของประเทศไทย  
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จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดตระหนักถึงคุณคาของการจัดการความรู  ซ่ึงสามารถแกปญหาและ
ตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรู ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง 
เชาวนปญญาอยูระหวาง 20-34 และ35-49 ได     

ปญหาของการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 ประการไดแก 
ประการท่ี 1 การจัดการความรูสําหรับครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะมี

รูปแบบอยางไร 
รูปแบบ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการของวิธีการ ซ่ึงวิธีการนี้นําไปสูเปาหมายอยางใดอยาง

หนึ่งโดยเฉพาะ (An model is a step-by-step procedure that lead to specific outcome) ดังนั้นรูปแบบ
การจัดการความรู จึงหมายถึงข้ันตอนการดําเนินการของวิธีการจัดการความรู ซ่ึงในคร้ังนี้ปญหาของ
การวิจัยคือ การจัดการความรูสําหรับครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีข้ันตอนการ
ดําเนินการอะไรบาง ซ่ึงไดมีนักวิชาการเสนอข้ันตอนการจัดการความรูไวแตกตางกัน เชน 

ตารางท่ี1 ตัวอยางองคประกอบหรือข้ันตอนการจัดการความรู 
 

นักวิชาการและหนวยงานตางๆ 
 

องคประกอบ หรือขั้นตอนการจัดการความรู 
 

1. สุวัฒน  ชางเหล็ก( 2549 ) 1. สํารวจความรู 
2. รวบรวมและพัฒนา 
3. จัดเก็บ  สังเคราะห 
4. ถายทอด 

2. พิเชฐ  บัญญัติ ( 2548 ) 1. กําหนดเปาหมาย 
2. การแบงปนความรู 
3. การนําเอาความรูท่ีไดมาเก็บไวเปนแหลงความรู  
หรือขุมทรัพยความรู  

3. นฤมล  พฤกษศิลป  และ พัชรา  หาญเจริญกิจ 
( 2543 ) 

1. การจัดหาหรือการสรางความรู 
2. การจัดเก็บความรู 
3. การเผยแพรความรู 
4. การใชโปรแกรมการจัดการความรู  

4. สมชาย  นําประเสริฐชัย ( 2546 ) 1. การสราง 
2. การจัดและเก็บ 
3. การเลือกและกรอง 
4. การกระจาย 
5. การใช 
6. การติดตาม / ตรวจสอบ 
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จากตัวอยางดังกลาวแลวขางตน จะพบวา นักวิชาการกําหนดองคประกอบ และข้ันตอนการ
จัดการความรูไวตางๆกัน บางทานมี 3 องคประกอบ บางทาน 6 องคประกอบ ทําใหผูวิจัยตองการศึกษา
วา การจัดการความรูสําหรับครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีองคประกอบหลักเทาไร 
องคประกอบยอยเทาไร และมีข้ันตอนดําเนินการอยางไร 

ประการท่ี 2 รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ี
ศึกษานี้จะมีประสิทธิภาพหรือไม  โดยมีคําถามของการวิจัยวา  1)ครูท่ีสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมี
ความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบนี้มากนอยเพียงใด  2) ครูท่ีสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จะนํารูปแบบนี้
ไปใช  ดวยการพัฒนาตนแบบแผนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึงสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาไดหรือไม และ 3) ตนแบบแผนการสอนน้ี จะทําใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
พัฒนาข้ึนไดหรือไม 

จากปญหาของการวิจัยท้ัง 2 ประการ ไดมาเปนคําถามของการวิจัย 2 ขอไดแก 
     คําถามขอท่ี 1 รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีองคประกอบ

อะไร และมีข้ันตอนการดําเนินการอะไรบาง และดําเนินการอยางไร 
     คําถามขอท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาแลวนั้น มีประสิทธิภาพหรือไม โดยครูผูสอนจะตองมีความ

พรอมในเร่ืองใด ครูสามารนํารูปแบบนี้ไปพัฒนาตนแบบแผนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึงไดหรือไม 
และหากไดตนแบบแผนการสอนแลวนําไปทดลองกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะทําใหผล
สัมฤทธเพิ่มข้ึนหรือไม 
     จากคําถามการวิจัยนี้ไดนํามากําหนดวัตถุประสงคการวิจัย สมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย  กรอบความคิดการวิจัย และประโยชนท่ีจะไดรับ ดังตอไปนี้ 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพือ่พัฒนาตนแบบ แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ มีวตัถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา 
พิเศษ ประกอบดวย 3 วัตถุประสงคยอย ดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาความพรอมเกี่ยวกบัการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
2.2 เพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตามรูปแบบ

การจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
2.3 เพื่อศึกษาผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร

สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
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1.4 สมมติฐานการวิจัย   
 

สมมุติฐานการวิจัยมีดังนี ้
เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีเรียนจากตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา

และการส่ือสาร ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูการศึกษาพเิศษ มีผลการอานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการวจิัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 
1. ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
1)  ครูท่ีสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือมูลนิธิ ท้ังภาครัฐและเอกชน   
2)  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีมีอายุระหวาง 6-12 ป และเชาวนปญญาอยูระหวาง

ระดับรุนแรงถึงปานกลาง 20-34 และ 35-49  ท่ีศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือ มูลนิธิ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  

2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจยัไดแก  
1)  รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 
2)  การสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร และพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจยัและทดลอง 

      ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยและทดลอง คือ ระหวางเดือน กนัยายน 2552 – พฤษภาคม 2553  
 

1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 
 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  

    1. รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หมายถึง วิธีการจัดการ
ความรูท่ีประกอบดวย องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และข้ันตอนของการจัดการความรูสําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงวิธีการน้ีนําไปสูเปาหมายอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ (An model is a 
step-by-step procedure that lead to specific outcome) ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ รูปแบบการจัดการความรู
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหมายถึงข้ันตอนการจัดการความรู ท่ีประกอบดวยองคประกอบ
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หลัก องคประกอบยอย และข้ันตอนท่ีครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นํามาเปนกรอบในการทําแผนสอน
อานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
              2. ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร  หมายถึง แผนการสอนอาน
ในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ
การจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
             3.  เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหวาง 6-12 ป และมีสติปญญา 
ระดับรุนแรง ถึงปานกลาง ระดับเชาวปญญาอยูระหวาง 20-34 ระหวาง 35-49  ซ่ึงเด็กเหลานี้มีลักษณะ
เดน ไดแก พัฒนาการทางกายลาชา ไมสมกับวัย  ความสามารถในการเรียนรูนอย มีขอจํากัดในการ
ส่ือสาร เชนพูดไมชัด หรือพูดไมไดใชภาษากายในการส่ือสาร และมีความสามารถจํากัดในการปรับตัว
ตอส่ิงแวดลอมและสังคม ทําใหมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิต  

4.  ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงถึงปานกลาง ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือมูลนิธิ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  
 
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย มีดงันี้  
 
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

รูปแบบการจัดการความรู 
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ 

ตนแบบแผนการสอนอานใน
วิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร  
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ 

การอาน 

ของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา 
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1.8 ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 
     ประโยชนท่ีจะไดรับ ไดแก  
            1. ไดรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

 2. ไดนวัตกรรมท่ีเปนตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครู
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดแก 

         2.1 คูมือรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
         2.2 ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ 
  3. ชวยแกปญหาการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ใหสามารถมีทักษะภาษา

และการส่ือสารไดถูกตอง 
 4. ไดแนวทางการประยุกตใชรูปแบบการจัดการความรู  สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา 

พิเศษเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนในวิชาอ่ืนๆ   
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บทท่ี 2 
 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพือ่พัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสาร สําหรับครู ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
        2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ 
     2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
     2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
     2.1.3 องคประกอบของรูปแบบ 
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2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ 
 

       2.1.1  ความหมายของรูปแบบ 
 คําวา “รูปแบบ” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Model”  ซ่ึงในภาษาไทยมีคําท่ีแทนกันหลายคําเชน 
แบบจําลอง ตัวแบบ หุนจําลอง รูปหุน แบบตุกตา โมเดล เปนตน 
 ไดมีผูใหความหมายของรูปแบบไวเชน 

เมตตา นกเกตุ. (2546: 11)ไดใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึงภาพจําลองอยางงายหรือ
ยอสวนของปรากฏการณตาง ๆ ท่ีผูเสนอรูปแบบดังกลาวไดศึกษาและพัฒนาข้ึนมา เพื่อแสดงหรือ
อธิบายปรากฏการณใหเขาใจงายข้ึน และควรแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกันดวย ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป  
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อุทุมพร จามรมาน. (2541: 21-23)ใหความหมายรูปแบบวาหมายถึง โครงสรางของความ
เกี่ยวของระหวางหนวยงานตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ดังนั้นโมเดลจึงมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปรและ
ตัวแปรดังกลาวมีความเกี่ยวของเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน 

กรรณิกา เจิมเทียนชัย. (2538: 82) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงาย
หรือยอสวนของปรากฏการณ   ตาง ๆ ท่ีผู เสนอไดศึกษาและพัฒนาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณใหเขาใจงายข้ึน หรือ อาจใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจน
อาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

ศุภลักษณ เศษธะพานิช. (2544: 15) ใหความหมายวารูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงาย
ของปรากฏการณตาง ๆ ท่ีผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงและ
ควรแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกันดวย 
 พจนานุกรมการศึกษาซ่ึง กูด (Good. 1973: 79) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบไว 4 
ความหมาย คือ 
                   1. เปนแบบอยางของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้า 
 2. เปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศเพื่อให
ผูเรียนไดเลียนแบบ เปนตน 
 3. เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ หลักการ หรือ 
แนวคิด 
 4. เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเปนตัว
ประกอบและเปนสัญลักษณทางระดับสังคม อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตร หรือ บรรยาย
เปนภาษาก็ได 
 สมิธ และคณะ. (Smith and others.1971: 461-462) ใหความหมายของรูปแบบวา รูปแบบเปน
การยอสวนของจริงใหเล็กลง เพื่อใหพิจารณาและชวยทําความเขาใจในขอเท็จจริง ปรากฏการณหรือ
พฤติกรรมตาง ๆ โดยการจัดวางแบบแผนใหเขาใจงายข้ึน ซ่ึงเปนเหมือนตัวแทนความจริงแตมิใช
ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 
 คีฟส. (Keeves.1988: 559) ใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึงส่ิงท่ีแสดงโครงสรางของ
ความเกี่ยวของระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือ องคประกอบท่ีสําคัญในเชิงความสัมพันธ
หรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน เพื่อชวยใหเขาใจขอเท็จจริง หรือ ปรากฏการณในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
   สไตนเนอร. (Styner. อางถึงใน กูด Good.1973) ใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึงส่ิงของ
ส่ิงหนึ่งท่ีคลายคลึงกับส่ิงของอีกส่ิงหนึ่งและไดจําแนกความหมายโดยเฉพาะของโมเดลเปน 2 ลักษณะ 
คือ  

1. โมเดลเชิงกายภาพ (Physical Models) แบงออกเปน ดังนี้ 
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1.1 โมเดลของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (model-of) เชน โมเดลหรือแบบจําลองเคร่ืองบินเอฟ 16 
ลําเล็ก ๆ ท่ีสรางจําลองมาจากเคร่ืองบิน เอฟ 16 เปนตน 

1.2 โมเดลเพื่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (model-for) เชน โมเดลหรือแบบจําลองท่ีลอกแบบไว เพื่อ
ใชเปนตนแบบผลิตเคร่ืองบิน เอฟ 16 เราตองสรางโมเดลหรือแบบจําลองชนิดนี้ข้ึนมากอน เพื่อจะได
นําไปเปนตัวแบบผลิตเคร่ืองบิน เอฟ 16 ลําจริง เปนตน 

2. โมเดลเชิงแนวความคิดของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (conceptual models) คือ โมเดลหรือ
แบบจําลองท่ีสรางข้ึนโดยจําลองมาจากทฤษฏีท่ีมีอยูแลว 

2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (conceptual model - of) คือ แบบจําลอง
หรือโมเดลท่ีสรางข้ึนโดยจําลองมาจากทฤษฏีท่ีมีอยูแลว 

2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (conceptual model - of) คือแบบจําลอง
หรือโมเดลท่ีสรางข้ึนเพื่อใชอธิบายทฤษฏี 

บารโดและฮารทแมน. (Bardo and Hartman) ไดใหความหมายของรูปแบบในทาง
สังคมศาสตรไววา เปนชุดของขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเราสนใจ เพื่อใชในการ
นิยามคุณลักษณะ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ รูปแบบเปนอะไรบางอยางท่ีเราพัฒนาข้ึนมา เพื่อ
บรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจรูปแบบ
จึงมิใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกมุม เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหรูปแบบมี
ความซับซอนและยุงยากเกินไปในการท่ีจะทําความเขาใจ ซ่ึงจะทําใหคุณคาของรูปแบบนั้นดอยลงไป 
สวนการที่จะระบุวารูปแบบหนึ่ง ๆ จะตองมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น 
ๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัว ท้ังนี้แลวแตปรากฏการณแตละอยาง 
และวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบท่ีตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ อยางไร 

อิงลิช และ อิงลิช. (English and English.1985) ไดใหความหมายไวดังนี้  
             1. แบบจําลองของจริง 
             2. ตัวแบบที่ใชเปนแบบอยาง 
             3. รูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล สัญลักษณและหลักการของระบบ 
             4. แบบแผนตัวอยางของการดําเนินงานแสดงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ใน
ระบบ 

สรุป จากความหมาย ท่ีนักวิชาการกลาวไว สรุปเปนความหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้วา 
รูปแบบ (model) หมายถึงชุดของปจจัย หรือตัวแปร ท่ีผูศึกษาไดพัฒนาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบายใหเห็น
ถึงความสัมพันธขององคประกอบ ท่ีสําคัญในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ  

ดังนั้น รูปแบบการจัดการความรู  สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จึงหมายถึง
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ ท่ีสัมพันธกันในการจัดการ
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ความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงรูปแบบนี้จะนําไปเปนแบบอยางหรือตัวอยางของการ
จัดการความรู หรือเปนแนวทางในการจัดการความรูตอไป 

2.1.2  ประเภทของรูปแบบ 
      คีฟส. (Keeves:1976) แบงประเภทของโมเดล โดยยึดแนวทางของ แคปแลนและทัทสุโอกะ 
(Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการของการใชโมเดลทางการศึกษาไวเปน 4 ประเภท คือ 
             1. โมเดลเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) 
           ลักษณะเปนโมเดลเชิงกายภาพ สวนใหญใชทางดานวิทยาศาสตร เชน โมเดลแสดง
พัฒนาการของอะตอม เปนตน โมเดลประเภทนี้ทางการศึกษาไมคอยนํามาใชกัน สรางข้ึนโดยใช
หลักการเทียบเคียงโครงสรางของโมเดลใหสอดคลองกับลักษณะของส่ิงท่ีคลายคลึงกันและทําให
โมเดลสอดคลองกับขอมูลหรือความรูท่ีมีอยูในขณะน้ันดวย โมเดลที่สรางข้ึนตองมีองคประกอบท่ี
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษได และสามารถนําไปใชหาขอสรุปของ
ปรากฏการณไดอยางกวางขวาง 
           โมเดลประเภทท่ีใชในวงการศึกษา เชน โมเดลของจํานวนประชากรนักเรียนในโรงเรียน 
(Model of a School Population) สรางข้ึนโดยการเทียบเคียงกับลักษณะของแทงคน้ําท่ีประกอบดวยทอ
น้ําเขาและทอน้ําออก กลาวคือ จํานวนนักเรียนท่ีเขาโรงเรียนประกอบดวยอัตราการเกิดของเด็ก อัตรา
การยายเขาพื้นท่ี และอัตราการรับเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑ สวนจํานวนนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียน 
ประกอบดวย อัตราการยายออกจากพ้ืนท่ี อัตราการออกจากโรงเรียนตามระบบ และอัตราการออกจาก
โรงเรียนเนื่องจากอายุพนเกณฑ จุดมุงหมายของโมเดลนี้เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของจํานวน
ประชากรนักเรียนในโรงเรียนนั่นเอง 
            การทดสอบโมเดลประเภทน้ี ทําไดโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเชิงประจักษท่ีเก็บ
รวบรวมไดในขณะน้ัน ตามหลักการการใหเหตุผลทางตรรกะ อยางไรก็ดี โมเดลประเภทนี้มีจุดออน คือ 
ไมสามารถระบุความสัมพันธของแตละองคประกอบภายในโมเดลไดอยางชัดเจนจึงทําใหนําไปใชได
อยางจํากัด 
 2. โมเดลเชิงขอความ (Semantic Model) 
            ลักษณะสําคัญของโมเดลประเภทน้ี คือ การแสดงความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในโมเดลในรูปของขอความ โมเดลเชิงขอความใชหลักการเทียบเคียงเชิงแนวความคิด จึงใหเนื้อหา
สาระมากกวาโมเดลเชิงเทียบเคียง การที่โมเดลประเภทน้ีใชขอความ จึงทําใหอธิบายรายละเอียดของ
โมเดลไดดี แตจุดออนของโมเดลประเภทน้ี คือ ขาดความชัดเจน ยากแกการทดสอบโครงสรางของ
โมเดล อยางไรก็ตาม โมเดลเชิงขอความก็นํามาใชกันแพรหลายทางดานการศึกษา เพราะสามารถ
นําไปใชศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณทางการศึกษาไดดี เชน โมเดลการเรียนรูในโรงเรียน เปน
ตน 
 3. โมเดลเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) 
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           โมเดลเชิงคณิตศาสตรไดเร่ิมนํามาใชทางการศึกษา ประมาณป พ.ศ. 2503 แรก ๆ 
นํามาใชทางดานการวัดผลการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชทางดาน
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเพิ่มข้ึน เพราะสามารถทดสอบสมมุติฐานได ซ่ึงจะชวยใหนําไปสู
การสรางทฤษฏีในสาขาวิชานั้น 
  4. โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) 
     4.1 โมเดลระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนโมเดลท่ีแสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางเดียวกัน หรือไมมี
ความสัมพันธยอนกลับ รวมท้ังกรณีความสัมพันธของตัวแปรเดียวกัน แตตางวันเวลากัน 
     4.2 โมเดลเชิงสาเหตุเสนคู (Non – Recursive Model) เปนโมเดลท่ีแสดงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในโมเดลตัวหนึ่ง อาจเปนไดท้ัง
สาเหตุและผลของตัวแปรภายในโมเดลอีกตัวหนึ่ง หรือมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับนั่นเอง 
 จอยซและวีล. (Joyce and Weil) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิด
หลักการหรือทฤษฏีซ่ึงเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และไดแบงกลุมรูปแบบการสอนเอาไว 4 
รูปแบบ คือ 
       1. Information – Processing Models เปนรูปแบบการสอนท่ียึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
       2. Personal Models รูปแบบการสอนท่ีจัดไวในกลุมนี้ ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการท่ีแตละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติตอสรรพส่ิง 
(reality) ท้ังหลาย 
       3. Social Interaction Models เปนรูปแบบท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล
และบุคคลตอสังคม 
       4. Behavior Models เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรมศาสตร
เปนหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเนนท่ีสําคัญ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตไดของผูเรียน 
มากกวาการพัฒนาโครงสรางทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตได 
   ชวิเรียน. (Schwirian.1982:70) ไดใหทัศนะถึงแนวคิดหรือทฤษฏีพื้นฐานในการกําหนด
รูปแบบโดยแบงประเภทของรูปแบบดวยการอธิบายลักษณะ จากลักษณะของเมืองออกมาเปนรูปแบบท่ี
อธิบายโดยลักษณะพ้ืนท่ี และรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบท่ีใชในการอธิบาย
พื้นท่ีนั้น มีจุดมุงหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองวา ลักษณะอยางไร เชน Concentric Zone Model 
และ Social Area Analysis Model เปนตน สําหรับรูปแบบท่ีใชอธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้น 
เปนรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมืองตาง ๆ เชน Residential 
Segregation Models และ Group Location Models เปนตน 
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2.1.3 องคประกอบของรูปแบบ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของตาง ๆ พบวา ไมปรากฏมีหลักเกณฑตายตัววารูปแบบนั้น

ตองมีองคประกอบอะไรบางอยางไร สวนใหญจะข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของเร่ืองหรือปรากฏการณท่ี
ผูสนใจดําเนินการศึกษา สวนการกําหนดองคประกอบรูปแบบในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดองคกรและการบริหารจัดการ (The Model of Organization and Management) นั้น ตามแนวคิด
ของ บราวนและโมเบิรก (Brown and Moberg) ไดสังเคราะหรูปแบบข้ึนมา จากแนวคิดเชิงระบบ 
(Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) และองคประกอบ 
โดยรูปแบบประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอม (Environment) 
2. เทคโนโลยี (Technology) 
3. โครงสราง (Structure) 
4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจส่ังการ (Decision Making) 

 รูปแบบการศึกษาและการทําความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดองคกรและการบริหารของ Brown and 
Moberg มีลักษณะดังภาพประกอบท่ี2 
 
 
 
 
 

  

  
   
 

ภาพประกอบท่ี 2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ 
 (Systems/Contingency Model)ของ Brown and Moberg 

ท่ีมา:Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro Approach. 1980:17 
. 

2.1.4 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
คีฟส .  (Keeves.1988) กลาวว า  รูปแบบท่ีใชประโยชนได  ควรจะมีขอกําหนด 

(requirement) 4 ประการ คือ 
1. ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (structural relationship) มากกวา

ความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 

สภาพแวดลอม 

เทคโนโลยี โครงสราง 

กระบวนการจัดการ การตัดสินใจส่ังการ 
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2. ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยการ
สังเกตุ ซ่ึงสามารถที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

3. ควรตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบ
จะเปนเคร่ืองมือในการพยากรณไดแลว ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 

4. ควรเปนเคร่ืองมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหม ซ่ึงเปนการขยายในเร่ืองท่ีกําลังศึกษา 
  2.1.5 การทดสอบรูปแบบ 

คีฟส. (Keeves.1988) ไดกลาววา ปญหาท่ีเปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนา
รูปแบบทางการวิจัยการศึกษา คือ การสรางรูปแบบข้ึนมาเพื่ออธิบายเทานั้น ไมไดมีการนําไปทดสอบ
รูปแบบใหไดขอมูลเชิงประจักษเปนท่ียอมรับ ฉะนั้นการสรางรูปแบบท่ีดีตองมีการทดสอบรูปแบบ
ควบคูไปดวย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้นจะมีขอมูลเชิงปริมาณและ
ตัวเลขทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเร่ืองยังมีขอจํากัด ไม
สามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ 

อีสเนอร .  (Eisner:1976) ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมินโดยใช
ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีตองการสาระ รายละเอียดทางเนื้อหามากกวาทดสอบเชิงสถิติ โดยเช่ือวา การ
รับรูท่ีเทากันจะเปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูรู ซ่ึงแนวคิดในการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิเปน ดังนี้ 

1. การประเมินตามแนวทางนี้ ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึง
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีถูกนํามาพิจารณา  โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจ แตอาจจะ
มีการผสมผสานปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิโดยท้ังนี้
เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ิงท่ีตองการประเมิน 

2. การประเมินท่ีเปนความเฉพาะทาง (specialization) ในเร่ืองท่ีจะประเมิน เปนการ
พัฒนามาจากรูปแบบการวิพากษงานศิลป ตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัยตองใชความรู
ความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือใด ๆ ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเทานั้นจะเขาใจ
อยางแทจริง รูปแบบนี้จึงเปนท่ีนิยมใชในวงการศึกษาที่ตองการความลึกซ้ึงและความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางเปนอยางมาก 

3.  รูปแบบท่ีใชตัวบุคคล  จะมีผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน  โดยใหความเช่ือถือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี โดยมาตรฐานและเกณฑในการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒินั้นมาจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง 

4. เปนรูปแบบท่ียอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตามความ
ถนัดและความตองการ ต้ังแตการกําหนดประเด็นสําคัญ การบงช้ีขอมูลท่ีตองการ การเก็บรวบรวม การ
ประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล และวิธีการนําเสนอ 
 

2.1.6 การตรวจสอบรูปแบบ 
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จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการสรางรูปแบบ ก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวย
ขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจใชการวิเคราะหจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ
อาจใชผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบ สวนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ 
ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยาง คือ 
              1. การตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ/ความเกี่ยวของ/เหตุผล ระหวางตัวแปร 
              2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว ซ่ึงการประมาณคานี้สามารถ
ประมาณขามกาลเวลา กลุมตัวอยาง หรือ สถานท่ีได (Across Time, Samples, Sites) หรืออางอิงจาก
กลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได โดยผลการตรวจสอบนําไปสูคําตอบ 2 ขอ คือ 

2.1 การสรางรูปแบบใหม หรือ 
2.2 การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 

ไอสเนอร. (Eisner.1976) ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผูทรงคุณวุฒิในบาง
เร่ืองท่ีตองการความละเอียดออนมากกวาการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเช่ือวาการรับรูท่ีเทากันนั้น เปน
คุณสมบัติพื้นฐานของผูรู และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไว ดังนี้ 

1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิไดเนนผลสัมฤทธ์ิของเปาหมายหรือวัตถุประสงคตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเปาหมาย (goal-based model) การตอบสนองปญหาและความตองการของ
ผูเกี่ยวของตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือ กระบวนการการตัดสินใจ 
(decision making model) แตอยางใด แตการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะเปนการวิเคราะหวิจารณอยาง
ลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนํามาพิจารณา ซ่ึงไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตาง ๆ เขาดวยกัน ตาม
วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับ คุณภาพประสิทธิภาพ หรือ ความเหมาะสมของ
ส่ิงท่ีทําการประเมิน 

2. เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (specialization) ในเร่ืองท่ี
จะประเมิน โดยท่ีพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (art criticism) ท่ีมีความละเอียดออนลึกซ้ึง 
และตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคา ไมอาจประเมินดวย
เคร่ืองวัดใด ๆ ได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริงตอมาไดมีการนําแนวคิดนี้
มาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึนในสาขาเฉพาะท่ีตองอาศัยผูรูใน
เร่ืองนั้นจริง ๆ มาเปนผูประเมินผล ท้ังนี้ เพราะองคความรูเฉพาะสาขานั้น ผูท่ีศึกษาเร่ืองนั้นจริง ๆ จึงจะ
ทราบและเขาใจอยางลึกซ้ึง 

3. เปนรูปแบบท่ีใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเคร่ืองมือในการประเมิน โดยให
ความเชื่อถือวา ผูทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้ มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ 
นั้น จะเกิดข้ึนจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 
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4. เปนรูปแบบท่ียอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับต้ังแตการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา การบงช้ีขอมูลท่ี
ตองการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
 

2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี ้  

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
     2.2.2  กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง(Change Management Process:CMP) 

2.2.3  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge  Management Process : KMP) 
2.2.4  การแลกเปล่ียนเรียนรู 
2.2.5  การจัดการความรูของครู 

                   2.2.6 ปจจัยสงเสริมความสําเร็จของการจัดการความรู 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู    
             1. ความหมายการจัดการความรู 
            มีนักวชิาการไดใหความหมายเกีย่วกับการจัดการความรูไวไวดงันี้ 
                          เทรปป. (Trapp:1999 ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ี
ประกอบดวยงานตางๆจํานวนมาก  ซ่ึงมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพ่ือกอใหเกดิประโยชน
ท่ีคาดหวังไว  การจัดการความรูจึงเปนแนวคิดองครวมท่ีจะบริหารทรัพยากรที่เปนความรูในองคกร 
                          คูซซา. (Kucza.2001)  ไดใหความหมายไวดังนี ้ การจัดการความรูเปนกจิกรรมท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการของการสรางความรู การจัดเกบ็ และการแบงปนความรู โดยรวมถึง การระบุ
สภาพปจจุบัน การกําหนดความตองการและการแกไขปรับปรุงกระบวนการท่ีจะสงผลกระทบ ตอการ
จัดการความรูใหดีข้ึนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการ 

              ทาเคอูชิและโนนากะ. ( Takeuchi  &  Nanaka.2004.  อางถึงใน  ทิพยวรรณ  หลอ
สุวรรณรัตน. 2548:43 )  ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรู  คือ “ กระบวนการในการสราง
ความรูใหมอยางตอเนื่อง  เผยแพรความรูท่ัวท้ังองคการ  และนาํไปเปนสวนประกอบสําคัญของ
ผลิตภัณฑบริหารเทคโนโลยีและระบบใหม ๆ ”   
               เบนเน็ทและเบนเนท็. ( Bennet  & Bennet. 2004.:2 )  ไดใหความหมายไวดังนี้ การ
จัดการความรู  คือ  กระบวนการท่ีเปนระบบในการสรางรักษา  และสนับสนุนใหองคกรใชความรูของ
บุคคลและความรูของสวนรวมในการทํางานเพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคกร  โดยการมองการจดัการ
ความรูเปนเสมือนการสรางความรู เปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนเพื่อใหการ
ทํางานมีผลงานสูงข้ึน 
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                                จากการประชุม “หนึ่งทศวรรษไอทีจุฬาฯ: การเพิ่มศักยภาพการจัดการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ” ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2544 ไดสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการจัดการความรูไวดังนี้ 

1. การจัดการความรู เปนความสามารถ หรือกระบวนการภายในองคการที่จะ 
เพิ่มหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคการ  โดยอาศัยองคความรู 

2. การจัดการความรู เปนกระบวนการหรือระบบในการสรรหาความรู ท่ี 
ถูกตองสําหรับบุคคลท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีเหมาะสมและชวยใหมีการแบงปนความรูตามความเหมาะสม  
เพื่อชวยใหองคกรพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงาน 
               บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ.(2547:23)  ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรู  
คือ “ กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูหรือเรียนรูมาใชประโยชนสูงสุดตอองคการ  โดยผาน
กระบวนการตาง ๆ เชน  การสราง  รวบรวม  แลกเปล่ียนและใชความรู  เปนตน ” 
              ศุภมนต  ศุภกานต. (2547: 28 – 29)  ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรู คือ  “  
เปนเร่ืองของการท่ีองคกรหน่ึงจะสกัดคุณคาทรัพยสินทางปญญาของคนออกมาใชประโยชนอยาง
สูงสุดไดอยางไร  จุดสําคัญสําหรับการริเร่ิมเกี่ยวกับ KM  คือ  ความรูท่ีถือวามีคาสําหรับองคกร มักจะ
เกี่ยวของกับประสบการณ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญ ” 
             เกรียงศักดิ์  เจริญวงคศักดิ์. ( 2547: 63 )  ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรู  คือ 
“ ความรู ท่ีเกิดจากการประมวล  สังเคราะห  และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ  เพื่อนําไปสูการ
ตีความหมายและทําความเขาใจกับสารสนเทศ  เหลานั้นจนกลายเปนความรู  ซ่ึงความรูนี้จะครอบคลุม
ท้ังสองสวนของความรูโดยนัย  ( Tacit  Knowledge )  ท่ีซอนอยูในความคิดของพนักงาน  และท่ีฝงตัว
อยูในองคกรกับความรูชัดแจง  ( Explicit  Knowledge )  ท่ีปรากฏในเอกสารบันทึก  หรือรายงานตาง ๆ 
ขององคกร  การจัดการความรูสองประเภทนี้  ใหเปนระบบระเบียบ  เพื่อใหคนท่ีตองการเขาถึงไดงาย  
และดึงมาใชงานไดอยางสะดวก  การจัดการความรูจะเกิดข้ึนระดับทีม  หรือระดับกลุมในองคกร  ท่ี
ตองการปฏิสัมพันธระหวางปจเจกแตละคน  เพราะการจัดการความรูจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการ
ปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางทีม ” 
                         นํ้าทิพย  วิภาวิน.(2547)  ไดใหความหมายไวดังนี ้ การจัดการความรูมาจากคําวา 
Knowledge และ Management  หมายถึงการจัดการสารสนเทศ (Information) และการบริหาร (People) 
ในทุกองคกรมีการใชสารสนเทศ  ท่ีจัดเก็บไวในรูปดจิิตอลและจัดเก็บความรูใหมท่ีบุคคลในองคกรมี
เพื่อเผยแพรและแบงปนการใชสารสนเทศในองคกร  จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน 
ระบบอินทราเน็ตและโซลูช่ันกรุปแวรเปนเคร่ืองมือ  โดยการจัดเก็บความรูนั้นไมเพยีงเฉพาะความรูใน
องคกร  แตเปนความรูนอกองคกร  ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรดวย 



  ‘

                           ยุทธนา  แชเตียว.(2547)  ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรูคือการนําความรู
มาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหไดมากท่ีสุด  โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู  
ถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม 
                        วิจารณ พานิช. (2549) ไดนําเสนอนิยามของการจัดการความรู ดังนี้ 

          - การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ 

และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย

เพิ่มพลังในการจัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรจัดการโดยตัวของมันเองไมใช

การจัดการความรู 

         - การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge sharing) ถาไมมี 

การแบงปนความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกร

เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรม และสังคม 

มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 

         - การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตีความและ 

ประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมท้ังตองการผูเช่ียวชาญในสาขา

ใดสาขาหน่ึงสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การ

ดึงดูดคนเกงและดี  การพัฒนาคน  การติดตามความกาวหนาของคน  และการดึงคนมีความรู

ความสามารถไวในองคกร ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

         - การจัดการความรูเปนเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิผลขององคกร การจัดการ 

ความรูเกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแกองคกร การประเมิน 

“ตนทุนทางปญญา” (intellectual capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรูเปนดัชนี

บอกวาองคกรมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม 

        - การจัดการความรู เปนการจัดการทุนทางปญญา (intellectual capital) ในกิจกรรม  

5 กลุม คือ การใหความหมาย (define) การสราง (create) การเสาะหายึดกุม (capture) การแลกเปล่ียน 

(share) และการใช (use) 

        อาภรณ ภูวิทยพันธุ. (2549) ไดใหความหมายไวดังนี้  การจัดการความรู  

(knowledge management) เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะทําใหรูจักหาความรู และนําความรูนํามาใชใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การจัดการความรูจําเปนตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

(continuous learning) อยูตลอดเวลา  เพราะการเรียนรูอยางตอเนื่องจะทําใหมีโลกทัศนและวิสัยทัศนท่ี



  ‘

กวางไกล รูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทําในชวงเวลาไหน รับรูถึงขอดีขอเสียจากการเลือกปฏิบัติใน

แนวทางใดแนวทางหน่ึง ซ่ึงความสามารถตาง ๆ เหลานี้จะสะทอนถึงคุณคาในตัวเอง 

             วันทนา เมืองจันทร. (2549) ไดใหความหมายไวดังนี้ การจัดการความรู หมายถึง การ

รวบรวมความรูท่ีเนนการปฏิบัติ (tacit knowledge) ซ่ึงมาจากประสบการณการทํางาน มาจากทัศนคติ

และพฤติกรรมการทํางานของแตละบุคคลในองคการ  ซ่ึงปฏิบัติงานในเร่ืองเดียวกัน  แลวมีการจัดการ

ใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู  โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติเม่ือรวบรวมแลวก็มีการนําความรูท่ี

ไดมาใชวิธีการที่เรียกวา  สังเคราะหและจําแนก(synthesis)  หรือจัดระบบใหมเพื่อสรางเปนองคความรู

มีการจัดเก็บอยางเปนระบบนําไปสูการเผยแพรความรู  โดยวิธีการเผยแพรดวยส่ือท้ัง  2  ประเภทคือ  

ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  เพื่อเปนการตอยอดสรางประโยชนและนําไปใช

ประโยชนตอไป 

                            โดยสรุป การจัดการความรู (Knowledge Management)  หมายถึง กระบวนการอยาง
เปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด  การกระทํา ตลอดจนประสบการณของ
บุคคลเพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม  และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถ
เขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสมท่ีองคการจัดเตรียมไว  เพื่อนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู   และในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะ
แพรกระจายและไหลเวยีนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุล  เปนไปเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแขงขันของ
องคการ 
 
          2. ความสําคัญของการจัดการความรู 
              การจัดการความรู  เปนแนวคิดการจัดการความรูสมัยใหมท่ีมองคนในองคกรเปน
ทรัพยพยากรณอันมีคา  เนื่องจากกระแสโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  องคกรตาง ๆ  จึงตองมี
การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ  และทําใหคนในองคกรเปน Knowledge  Worker  ท่ี
สามารถทํางานไดอยางรอบดาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความมุงม่ันเพื่อความสําเร็จ  ทํางาน
อยางมีเปาหมาย  ซ่ึงจะตองเปนคนท่ีมีสมรรถนะสูง  ( High  Competency )  เพื่อท่ีจะผลักดันใหองคกร
อ ยู ไ ด ใ น ส ภ า ว ะ แ ว ด ล อ ม ท่ี มี ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ม า ก ( ป ร ะ พ น ธ    ผ า สุ ก ยื ด  
http://bunditcenter.com/artcles.6/1/2548  อางถึงใน  วันทนา  เมืองจันทร.  2549 :2 ) 
             ประพนธ  ผาสุกยืด.(2548: 2) กลาววา การจัดการความรูเปน “ ตัวตอ หรือ Jigsaw ”   
ช้ินสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการบริหารคุณภาพจะเปนเปาหมายของผูบริหารทั้งหลายท่ีตองการจะสราง “ 
องคกรแหงการเรียนรู ” เปนจริงเร่ืองการจัดการความรู  จะมีตนตอมาจากโลกตะวนัตกแตมีประโยชน
นาจะนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทไทยเรา  การจัดการความรูทางตะวันตกเร่ิมเห็นวาในปจจุบัน



  ‘

การที่องคกร  หรือบริษัทเอาชนะกันไดนัน้  มันไมไดข้ึนอยูกับผลผลิตแคนั้น  แตเปนการเอาชนะกนั
ดวยเร่ืองความคิด  เปนเร่ืองการนําเอาส่ิงท่ีอยูในตัวคนมาใช มาทําใหเกดิส่ิงใหมข้ึนมา  ท่ีเรามักเรียกกัน
วา  “ นวตักรรม ”   
               วิจารณ  พานิช.(2547: 3)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการความรูไววา  การ
เรียนรูเร่ืองการจัดการความรู (Knowledge  Management, KM )  ดวยการอานหนงัสือฟง “ ผูรู ”  
บรรยาย  การกระทําเชนนัน้จะไมมีทางชวยใหรูจกัการจัดการความรู  เนื่องจากการจัดการความรูเปน
ทักษะ ( Skill )  ไมใชความรูเชิงทฤษฎี  หรือกลาวใหชัดเจนข้ึน  การจัดการความรูมีสวนท่ีเปนทักษะ
สิบสวน  และสวนท่ีเปนทฤษฎีเพียงสวนเดียว ( คลายพทุธศาสนา )   การเรียนรูโดยการทองทฤษฎีจึง
แทบจะไมมีประโยชน  ตองลงมือทําจึงจะทําเปนและเกดิความรูความเขาใจและการจัดการความรูท่ีแทง
จริงเปนการจดัการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน  เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันในกลุมผูทํางาน “ควา”  
ความรูท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเอามายกระดับความรู และนํากลับไปใชในการทํางานเปนวงจรตอเนื่อง
ไมจบส้ิน 
                           ทราฟ.(Trapp.1999. อางถึงในวสันต ลาจันทึก.2548:9)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การจัดการความรูไววา  การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีประกอบดวยงานตาง ๆ  จํานวนมากซ่ึงมี
การบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพือ่กอใหเกิดคุณประโยชนท่ีคาดหวังไวการจัดการความรูจึง
เปนแนวคิดองครวมท่ีบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนความรูในองคกร 
              สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม.(2548,อางถึงในวสันต ลาจันทึก 2548:9)  
ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการความรูไววา  การจัดการความรูเนนการดําเนนิการเกีย่วกับคนใน
องคกร  กลุมบุคคลหรือเครือขายผลการจัดการ  ความรูวัดจากผลงาน  วัฒนธรรมองคกร  สินทรัพยทาง
ปญญาขององคกรและความสามารถในการสรางนวัตกรรม  หรือการปรับตัวขององคกร  การจดัการ
ความรูมีท้ังการจัดการความรูท่ีดี  และการจัดการความรูท่ีเลว  การจัดการความรูท่ีดมีีลักษณะลงทุนนอย  
แตไดผลกระทบมาก  การจัดการความรูท่ีเลวเปนการจดัการความรูท่ีไดผลไมคุมคาการลงทุน  พืน้ฐาน
สําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู  คือ  ความเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning  
Organization)  หรือองคกรความวุนวาย (Chaotic  Organization )  และการท่ีสมาชิกขององคกรเปน
บุคคลเรียนรู ( Learning  person )  ในเร่ืองการจัดการความรูไมมีส่ิงใดหรือหลักการใดสําคัญยิง่กวา
จินตนาการ  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
              อาภรณ  ภูวทิยพนัธ. (2549: ข )  ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการความรูไววา  
ความรูเกิดจากการแสวงหาเปนพรแสวง  มากกวาพรสวรรคท่ีติดตัวมาต้ังแตเกดิ  ความรูเปนท่ีสามารถ
ฝกฝน  และเรียนตามทันกันได  ความรูไมจํากัดอายุและชนช้ันทุกคนมีสิทธิขวนขวายหาความรูได  คง
ไมมีใครปฏิเสธไดวา  “ ผูมีความรูมากยอมไดเปรียบ ”  และจะไดเปรียบยิ่งกวา  หากสามารถนําความรู
ท่ีมาประยุกตใชในงานใหเกดิประโยชนได 



  ‘

                         สรุปไดวาการจัดการความรู  มีความสําคัญในฐานะเปนการผสมผสานเทคนิค  

กระบวนการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยอาศัยการทํางานรวมกันเปนทีม  เพื่อสรางองคความรูใหมี

ระบบการจัดเก็บและนําไปใชอยางมีระบบ  ทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานในดานการประหยัดเวลา  

และการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

           3. องคประกอบของการจัดการความรู 
               ในการจัดการความรูใหบรรลุวัตถุประสงค  ควรดําเนินการตามองคประกอบ  ซ่ึง 

มีผูกลาวถึงองคประกอบของการจัดการความรูไวมากมาย  พอสรุปไดดังนี ้
               พรธิดา  วิเชียรปญญา .( 2547: 42 – 48 )  ไดอธิบายองคประกอบการจัดการความรูไว
วาปจจุบันความรูกลายเปนทรัพยากรหลักท่ีใชในการดําเนินงานและการแขงขันโดยท่ีวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยี  ระบบและข้ันตอนตาง ๆ  ในการทํางานขององคกรลวนมีพืน้ฐานมาจากความรู
และความชํานาญท้ังส้ิน  ดังนั้นเพื่อใหองคการสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
องคการควรมีการจัดการความรูในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอองคกร  เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรใน
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ  และใหบริการลูกคาท้ังภายในและภายนอก 
               มารควอรท. (Marquardt .1996 . อางถึงใน  พรธิดา  วิเชียรปญญา. 2547 : 43 – 48 )  
ไดนําเสนอองคประกอบการจัดการความรูไว 4 ประการ  ดังนี ้
                   1. การแสวงหาความรู ( Knowledge  Acquisition )  องคกรควรแสวงหาความรูท่ีมี
ประโยชน  และมีผลตอการดาํเนินงานจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกองคการ 
                   2. การสรางความรู ( Knowledge  Creation )  การแสวงหาความรูนัน้เปนการปรับ
ใชความรูโดยทั่วไป  แตการสรางความรูเปนส่ิงท่ีสรางสรรคข้ึนใหม ( Generative )  การสรางความรู
ใหมเกี่ยวของกับแรงผลักดนั  การหยั่งรู  และความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล  การสราง
ความรูใหมภายใตหนวยงานหรือคนในองคกร  ซ่ึงหมายความวา  ทุก ๆ คนสามารถเปนผูสรางความรู
ได ในรูปแบบตาง ๆ 
                   3. การจัดเก็บความรูและคนคืนความรู ( Knowledge  Storage  and  Retrieval )  
องคการตองกาํหนดส่ิงสําคัญท่ีจะเก็บไวเปนองคความรู   และตองพจิารณาวิธีการในการเก็บรักษา  และ
การนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ  องคกรตองเก็บรักษาส่ิงท่ีองคการเรียกวาเปนความรูไว
ใหดีท่ีสุด  ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ  ตลอดจนผลสะทอนกลับการวิจยัและทดลอง  การจัดเก็บ
เกี่ยวกับดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล ( Database )  หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษรท่ี
ชัดเจน  รวมทั้งท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางมนุษยดวย เชน การสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล  
เปนตน 
                   4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน ( Knowledge  Transfer  and  
Utilization )  การถายทอดความรู  และการใชประโยชนจากความรู  มีความจําเปนสําหรับองคการ  



  ‘

เนื่องจากองคการจะเรียนรูไดดียิ่งข้ึนเม่ือความรูมีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว  และ
เหมาะสมท่ัวถึงองคกร  การถายทอดและการใชประโยชนจากความรู  เปนเร่ืองท่ีเกีย่วของกับกลไกดาน
อิเล็กทรอนิกส  นอกจากนีก้ารเคล่ือนท่ีของสารสนเทศ  และความรูระหวางบุคคลหน่ึงไปยังอีกคนหนึ่ง
นั้นเปนไปไดโดยต้ังใจและไมต้ังใจ 
               น้ําทิพย  วิภาวิน. ( 2547: 17 – 23 )  ไดอธิบายองคประกอบของการจัดการความรูวา
ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน  กระบวนทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีดังตอไปนี ้
                     1. ดานคน  กลยุทธหลักท่ีธุรกิจใชเพือ่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ทศวรรษนี้มุงท่ีความสามารถของคนในองคกร  ท่ีจะสรางนวัตกรรมและมีความคลองตัวท่ีปรับเปลี่ยน
กลยุทธตามสภาวการณ  การพัฒนาคนในองคกรจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก  การจัดการความรูเปน
กลยุทธ  กระบวนการ  และเทคโนโลยีท่ีใชในองคกร  เพื่อแสวงหา  สราง  จัดการ  แลกเปล่ียนและทํา
ใหความรูท่ีตองการ  ไดรับผลสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีองคกรตองการ  เปนการผสมผสานความรูจากหลาย
ศาสตร  เชน  การบริหาร  ( Management  Science )  การสืบคนสารสนเทศ  ( Information )  ปญญา  
ประดิษฐ  ( Knowledge  Management )  เปนเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด
ในชวงป 2000  เปนตนมาเนือ่งจากการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ( Learning  Organization )  และการ
ร้ือปรับระบบ  ( Re – engineering )  ซ่ึงไดรับความนยิมอยางมากในชวง 1990  และ  Total  Quality  
Management  ( TQM )  ในป 1980  การจัดการความรูเปนกลยุทธการบริหารจัดการในยุคปจจุบันท่ี
องคกรนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองคกรในสภาพท่ีมีการแขงขันสูง 
                      ในบางทฤษฎีไดเนนการจัดการความรูวาเปนการพัฒนาคนในองคกร โดยรอยละ 
80  เปนการใชสมองของมนุษย  อีกรอยละ 20  เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะหวัใจของการ
จัดการความรู  คือ  การรวบรวมความรู ( Gathering  information )  และการวิเคราะห  สังเคราะหความรู 
( Synthesizing )  รวมถึงการนําความรูนั้นไปใช  ตามโมเดลการจัดการความรู  คือการสราง ( Creating )  
การจัดการ  ( Organizing )  และการนําไปใช  ( Applying  Knowledge ) 
                       2. ดานกระบวนการ  กระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวยแนวทางและ
ข้ันตอนของการจัดการความรูโดยตองระบุสารสนเทศท่ีตองการ  ท้ังจากแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกเปนการแยกแยะวา  ความรูชนิดใดท่ีควรนาํมาใชในองคกร  แลวนําความรูนั้นมากาํหนด
โครงสรางรูปแบบและตรวจสอบ  ความถูกตอง  กอนท่ีจะนํามาผลิตและเผยแพร  โดยการบริหาร
กระบวนการนั้นจะตองเขาใจวิสัยทัศนท่ีชัดเจนขององคกรวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร 
                       3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
เปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคกรเปนความรูท่ีเกิดประโยชนตอบุคคลนั้น
ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้นตองการ  เรียกวาระบบบริหารความรู 



  ‘

                 บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ.(2547: 46)  ไดอธิบายองคประกอบของการจัดการ
ความรูวามีองคประกอบหลัก ๆ 6 องคประกอบดังตอไปน้ี 

                      1.  การเปล่ียนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการทํางาน 
                      2.  การส่ือสารใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู 
                      3.  กระบวนการและเคร่ืองมือในการจดัการความรู 

4. การฝกอบรมและการเรียนรูในเร่ือง “ การจัดการความรู ”  
5. การวัดผล  “ การจัดการความรู ” 
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล  เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู  

                วิจารณ  พานิช.(2548: 105 – 106 )  ไดนําเสนอองคประกอบของการจัดการ 
ความรูวาการดําเนินการจัดการความรูมีองคประกอบสําคัญ ๆ  11 องคประกอบดังตอไปนี ้

                      1.    สรางวิสัยทัศนเกีย่วกับความรู 
                      2.    สรางทีมจัดการความรูขององคกร 
                      3.    เร่ิมจาก  “ ทุนปญญา ”  ทีมีอยูแลว  หรือหาจากภายนอกองคกรได 

โดยงาย 
4. สรางบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมพนักงาน 
5. จัดการความรูควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสินคา  หรือรูปแบบการทํางาน 

ใหม ๆ 
6. เนนการจดัการองคกรแบบ“ ใชพนักงานระดับกลางเปนพลังขับเคล่ือน ”  

 ( Middle – down  Management ) 
7. เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรไปเปนแบบ  “ พหุบท ”  ( Hypertext ) 
8. สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอก 
9. สรางวัฒนธรรมแนวราบ  การส่ือสารอยางอิสระทุกทิศทาง 
10. สรางวัฒนธรรมการจดบันทึก 
11. ประเมินผลการจัดการความรู 

                 4  แนวความคิดในการจัดการความรู 

             การจัดการความรูเกิดจากแนวความคิดในการบริหารองคกรธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานในองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาและจัดระบบความรูท่ีมีอยูท่ัวไปในองคกรให

นํามาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด  ซ่ึงอาศัยแนวความคิดในการพัฒนากระบวนดังนี้ 

1. การขยายความรู  (extension)  ซ่ึงมีท้ังความรูสวนบุคคลและการเก็บ 



  ‘

รวบรวมความรูจากแหลงความรูภายนอก  ท่ีเปนทฤษฎี  รายละเอียดเจาะลึก  และทักษะการปฏิบัติการ  

โดยการเปล่ียนผานของความรูจากความรูภายในตัวตนสูความรูจากภายนอก  (Nonaka  and  Hedlund . 

1991) 

2. การจัดสรรความรู  (appropriation)  เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 

และการรวบรวมสวนตาง ๆ  ของความรูท้ังทฤษฎี  รายละเอียดเจาะลึกและการปฏิบัติเพื่อจะไดจัดสรร

ความรูแกบุคคลตางๆใหสามารถดําเนินกิจกรรมแหงความรูและการทํางานไดเหมาะสมกับตําแหนง

โดยใชความรูจากภายนอกเปนตัวช้ีวัดการทํางาน  (Nonaka  and  Hedlund. 1991) 

3. การเรียนรูทางสังคม/สังคมประกิต  (socialization)  เปนกระบวนการทาง 

สังคมท่ีตองมีการดําเนินการกิจกรรมทางสังคม  การเกิดเหตุการณแหงการเรียนรู  การเรียนรูจากชุมชน/

สังคมรวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ของสังคม  (Lewicki . 1986)   

4. การเรียนรูแฝง  (implicit  learning)  เปนการเรียนรูจากสามัญสํานึกเปน 

การเรียนรูแบบอัตโนมัติ  แลวถอดรหัสการเรียนรู  สงผลใหเกิดการเรียนรูและการจัดเก็บความรู  

นําไปสูการฝกปฏิบัติแลวเกิดเปนพฤติกรรมการเรียนรูอันเปนสมรรถนะการเรียนท่ีปรากฎอยูในตัว

บุคคลนั้น  (Reber . 1969) 

 

5.  ประโยชนของการจัดการความรู  

                 ปจจุบันเปนยุคสังคมเศรษฐกิจความรูในตัวมนุษย  ความรูทางเทคโนโลยีและความรู

ทางดานวิทยาการตาง ๆ  เปนปจจัยหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมี

การพัฒนาความรูใหมและเทคโนโลยีใหม  ซ่ึงเปนพลังขับเคล่ือนของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต

และการจางงานในระยะยาว  (ทรงศักดิ์  สายเชื้อ. 2543)  การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจความรูจะทําให

สัดสวนความรูท่ีอยูภายในกับภายนอกตัวบุคคลเปล่ียนแปลงไป  เนื่องจากมีความจําเปนและมีความ

ตองการที่จะพัฒนาและแปลงความรูในตัวบุคคล  (tacit  knowledge)  ใหมีสภาพเปนความรูภายนอกตัว

บุคคล  (explicit  knowledge)  ท่ีมีความชัดเจน  ประชาชนเขาถึงความรูไดมากข้ึน และเปนการสงเสริม

กระบวนการเรียนรู  ซ่ึงนําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู  องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนา

เศรษฐกิจไดเสนอวา  ความรูเปนตัวจักรสําคัญตอความเจริญทางเศรษฐกิจ  นําไปสูจุดเนนใหมใน

บทบาทของสารสนเทศเทคโนโลยีและการเรียนรูระบบเศรษฐกิจ  จึงเปนการตอกยํ้าถึงบทบาทสําคัญ

ของความรูและเทคโนโลยี 

         วันทนา  เมืองจันทร. (2549)  ไดสรุปประโยชนของการจัดการความรู ดังนี้ 



  ‘

1. ชวยลดข้ันตอนในการทํางานได  ตัวอยาง  เชน  เม่ือมีปญหาในการทํางาน 

เกิดข้ึนผูปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกปญหาไดรวดเร็ว  โดยคนควาจากผลการ

จัดการความรูในเร่ืองนั้น ๆ ทางส่ือ  (internet)  เพื่อศึกษาคนหาวา  แนวทางการแกปญหาท่ีเคยทําสําเร็จ

มาแลว  ซ่ึงไดมีการรวบรวมเก็บไดบนฐานเครือขายคอมพิวเตอรนั้น  มีแนวทางวิธีการแกปญหา

อยางไร  วิธีนี้จะทําใหผูปฏิบัติท่ีมีปญหาสามารถเขาถึงแหลงความรูในเร่ืองท่ีตนประสบปญหาได

โดยตรง  จึงเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ทําใหประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณในการ

ทํางาน  เพราะสามารถแสวงหาความรูไดโดยสะดวก  รวดเร็ว  ทําใหสามารถตัดสินใจแกปญหาได 

2. การจัดการความรูชวยใหผูปฏิบัติงานไมตองทํางานดวยการลองผิดลองถูก 

เพราะกอนทํางานถามีการเรียนรูความผิดพลาดของคนอ่ืนจากบนเรียนในอดีตไดกอน  เพื่อเปนการตอ

ยอดความรูก็จะทําใหชวยประหยัดเวลา  ประหยัดทรัพยากรที่ใชในการทํางานไดมากกวาและไมตอง

เสียเวลาลองผิดลองถูกอีก 

3. การจัดการความรูท่ีไดมาโดยวิธีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันในงานท่ี 

ปฏิบัติในเร่ืองเดียวกัน  ก็จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถขจัดปญหาท่ีตนกําลังเผชิญอยูได  เม่ือมีการ

แลกเปล่ียนความรูกับผูปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ในเร่ืองเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. องคการที่มีระบบการจัดการความรูท่ีดี  จะทําใหผูท่ีจะแสวงหาความรูมี 

ชองทางการเขาถึงความรูท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  เชน  ระบบ  internet  ทําใหสามารถคนหาความรูได

ตลอดเวลา  เปนการพัฒนาตนเอง  โดยการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีประโยชนท้ังตอตนเอง  และตอองคกร 

5. การแลกเปล่ียนความรูระหวางผูปฏิบัติเปนการสรางนวัตกรรมใหม   

(innovation)  โดยการเรียนรูตอยอดจากความรูท่ีฝงในตัวตน (tacit  knowledge)  ของผูท่ีมีประสบการณ

การทํางานมากอน 

6. หนวยงานไมตองเสียเวลาทําวิจัยและพัฒนาในความรูบางเร่ือง  เพราะ 

สามารถใชความรูท่ีไดมาจากการสะสมไวแลวจากบุคคล  (tacit  knowledge)  หรือจากสวนตาง ๆ ของ

องคกรเพ่ือนํามาตอยอดความรูไดเลย 

7. ทําใหเกิดแหลงความรูในองคกรท่ีสามารถเรียกใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว   

และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนไดรับรูและไดศึกษาคนควาตอไป 

8. งานบางเร่ืองท่ีผูปฏิบัติไมตองเรียนรูจากประสบการณตนเอง  เพราะบางที 

เกิดผลเสียมากกวา  เพราะตองลองผิดลองถูก  แตถาเรียนรูจากประสบการณของคนท่ีเกงและประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน/บริหารงานมากอนก็จะชวยยนระยะเวลาในการทํางานไดมากกวา 
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9. “การจัดการความรู”  จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือวัฒนธรรมการทํางานของคนใน 

องคการปรับเปล่ียนจากเดิมมาสูการมีวินัยในตนเอง  มีการศึกษา  คนควา  เรียนรู  ตลอดชีวิต  ยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน  มีพลังในการคิดสรางสรรค  มีความขยัน  อดทน  มีจิตสํานึกของการเปน  

“ผูให”  และมีจิตใจเปนประชาธิปไตย  ดังนั้น  การจัดความรู  จะสําเร็จได  บุคลากรทุกคนในองคกรก็

จะตองมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานใหมใหสอดคลองกับ  “การจัดการความรู”   

                สรุปไดวา  การบริหารจัดการความรูมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการแหง

การเรียนรูท่ีสอดรับกับระบบสังคมเศรษฐกิจความรู  เพราะจะชวยทําใหปญหาชองวางระหวางความรู

ลดลง  ชวยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มพลังในการกระจายความรู มีการพัฒนาฐานความรู

ท่ีทันสมัยม่ันคง นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนและดีท่ีสุดของบุคคลในองคกร 

                     6.  หลักการของการจัดการความรู      

อีคุจิโร โนนากะ.(1995) ศาสตราจารย จากมหาวิทยาลัยอิโตสบาชิผูมีบทบาทสําคัญตอแนวคิดการ

จัดการความรูของญี่ปุน ไดอธิบายหลักการสําคัญของการสรางความรูในหนวยงาน หรือ องคกรตาง ๆ 

วาคือ การสังเคราะหหรือหลอมรวมความรูท่ีฝงลึกยกระดับข้ึนไปเปนความรูท่ีสูงข้ึนลึกซ้ึงข้ึนเปนองค

รวมยิ่งข้ึน โดยผานกระบวนการ 4 สวนท่ีเรียกวา “เซกิ” (SECI) ไดแก 

1. การเรียนรูทางสังคม/สังคมประกิต (socialization) หมายถึง การแลกเปล่ียน 

ประสบการณ ขอคิดเห็น ความเชื่อ วิธีการ ฯลฯ ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนความรูฝงลึกท่ีอยูในตัวบุคคล

ระหวางบุคคลผูสนใจแบบตัวตอตัว 

2. การสกัดความรูออกจากตัวคน (externalization) หมายถึง การเปล่ียนความรู 

ฝงลึกท่ีอยูในตัวบุคคลไปเปนความรูท่ีชัดแจงท่ีผูอ่ืนสามารถเขาถึงได ซ่ึงอาจทําไดโดยการสนทนากลุม 

จับกลุมคุยกันเพื่อหาความคิดใหม ๆ เปนการแลกเปล่ียนแบบเปนกลุม 

3. การรวบรวมหรือผนวกความรู หมายถึง (combination) การนําความรูท่ีชัด 

แจงอันมากมายหลากหลายมารวบรวมบันทึก จัดกลุม แบงหมวดหมูไดเปนความรูท่ีชัดแจงท่ียกระดับ

เพิ่มมากข้ึน ความรูในข้ันนี้จะอยูในรูปแบบท่ีเผยแพรไดกวางขวาง 

4. การฝงหรือผนึกความรู (internationalization) หมายถึง การนําความรูท่ีชัด 

แจงไปปฏิบัติ ประยุกตเปนผลิตภัณฑ กระบวนการ วิธีการใหมหรือปรับปรุงของเกาใหเกิดคุณคา มูลคา 

และในกระบวนการนี้เองก็จะเกิดการเรียนรูเปนความรูท่ีฝงลึกท่ียกระดับข้ึนไปอีกในตัวบุคคล 
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       ท้ังนี้ วงจร “เซกิ” จะหมุนอยูตลอดเวลาเหมือนเกลียวสวาน มีผลใหเกิดการสรางและ

ยกระดับความรูเพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงแสดงดังโมเดลการเปล่ียนรูปความรูของโนนากะ

และทาเคอุซิการเปล่ียนผานความรูภายในตองการสูความรูภายนอกตัวตน 

 
 

ความรูภายใน    

      ตัวตน  

ความรูภายนอก   

       ตัวตน 

 

ภาพประกอบท่ี 3 โมเดลการเปล่ียนรูปแบบความรูของโนนากะและทาเคอุชิ (1995:30) 

2.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change  Management  Process : CMP) 
        สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.(2549:46-53) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักของการจัดการ

ความรู ตามแผนภาพท่ี4 ดังนี ้
วงจรการจัดการความรู (วงจร KM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพประกอบท่ี 4  วงจรการจัดการความรูของบริษัท Xerox  Corporation 
 
              องคประกอบหลัก ๆ ท้ัง 6 องคประกอบของวงจร KM  ประกอบดวย 
                1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (transition  and  Behavior  
Management) 
                2. การส่ือสาร (Communication) 
                3. การบวนการและเคร่ืองมือ (Process  and  Tools) 

การแลกเปล่ียน 

เรียนรูระหวางกัน 

 

การสกัดความรูออกจากตัวตน 

 

การรวบรวมความรู 

 

การผนึกความรู 

การเรียนรู 
(Learning) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชยและใหรางวัล 

(Recognition and Rewards) 

     เปาหมาย 
“Desired State” 

กระบวนการและเครื่องมือ 
(Process and Tools) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 
(Transition and Behavior Management) 

“World Class KM 
Environment 
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                4. การฝกอบรมและการเรียนรู (Training  and  Learning) 
                5. การวัดผล (Measurements) 
                6. การยกยองชมเชยและใหรางวลั (Recognition  and  Rewards) 
               รายละเอียดของ 6 องคประกอบมีดังตอไปนี ้
          1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม  (Transition  and  Behavior  
Management) 
         วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับองคกรเพราะวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนในองคกรและเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดยากยิ่ง  การจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ
เร่ิมตนจากการที่คนในองคกรมีการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูซ่ึงกันและกัน  การที่บริษัท  Xerox  
Corporation  มีช่ือเสียงและประสบผลสําเร็จอยางสูงในเร่ืองของการจัดการความรูเปนเพราะพ้ืนฐานท่ีดี
ของวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนความรูภายในองคกร     ผลการศึกษาจากงานวิจัยช้ินหนึ่งแสดงใหเห็นวา  
ความเต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนและแบงปนขอมูลความรูมีความเช่ือมโยงกับความสามารถในการทํากําไรที่
สูงข้ึนและการเพ่ิมผลผลิตขององคกร  ในขณะท่ีชวยใหตนทุนทางดานแรงงานลดตํ่าลง    ถึงแมวา
องคกรโดยท่ัวๆ ไปจะตระหนักถึงขอดีและผลประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการจัดการความรูและ
การแลกเปล่ียนความรูในองคกรก็ตาม  วัฒนธรรมขององคกรสวนใหญกลับไมเอ้ือหรือสนับสนุนให
เกิดการแลกเปล่ียนความรู  ดังนั้นการสรางหรือปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรจึงเปนเร่ืองท่ีตองใชความ
พยายามเปนอยางสูงและกินเวลานานกวาท่ีองคกรจะเห็นการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน  และท่ีสําคัญกวา
นั้นก็คือ  การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงท่ีตองทําอยางตอเนื่องเพ่ือท่ีจะทําใหความเชื่อและ
พฤติกรรมท่ีองคกรตองการใหเกิดข้ึนสามารถซึมลึกเขาไปในบรรทัดฐานและคานิยมของคนในองคกร
จนกอเกิดเปนวัฒนธรรมข้ึนมาได  วัตถุประสงคของหัวขอนี้ก็คือองคกรควรที่จะทําการเปล่ียนแปลง
แบบคอยเปนคอยไปโดยท่ีเนนในเร่ืองของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกรใหมีการ
แลกเปล่ียนความรูโดยการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนใน
องคกรใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูควรจะเร่ิมตนจากผูบริหารกอนท่ีจะขยายผลออกไปสูบุคลากรใน
ทุกระดับ  ประเด็นท่ีองคกรควรจะพิจารณาถึงในองคประกอบนี้มีดังตอไปนี้ 

• ผูบริหารระดับสูงจะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีรวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรม 
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

• จัดต้ังทีมงานเพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมตางๆ 

• กําหนดวาอะไรคือปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical  Success  Factors) ของการ 
จัดการความรู  และตองม่ันใจไดวาปจจัยเหลานี้มีอยูหรือสามารถสรางใหเกิดข้ึนไดภายในองคกร 

• ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดี (Role  Model)  ในการแลกเปล่ียนและ 
จัดการความรู 

• สรางสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีเปดโอกาสใหพนักงานสามารถลองผิดลองถูก 
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ไดและเปดกวางใหมีการทดลองนําเอาความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาปฏิบัติจริง 
2. การสื่อสาร (Communication)      องคกรจะตองส่ือสารใหทุกคนในองคกรเขาใจก็คือ   

องคกรกําลังจะทําอะไร  ทําไปเพื่ออะไร  จะทําเม่ือไหร  และจะทําอยางไร  ถาองคกรสามารถส่ือสารส่ิง
เหลานี้พนักงานทุกคนรับทราบไดอยางชัดเจนก็จะเปนกาวแรกท่ีทําใหพนักงานสนใจท่ีจะเขารวม
กิจกรรมตางๆ  รวมถึงเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานเอง  องคกรตองมีการวางแผนการส่ือสาร
ท่ีเปนระบบและทําการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตราบเทาท่ีองคกรตองการใหการจัดการ
ความรูและการแลกเปล่ียนความรูเกิดข้ึนจนกลายเปนวัฒนธรรม  การส่ือสารเกี่ยวกับการจัดการความรู
จะตองคํานึงถึงปจจัยหลักๆ 3 อยาง 

• เนื้อหาของเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสาร 

• กลุมเปาหมายท่ีตองการจะส่ือสาร 

• ชองทางในการส่ือสาร 
องคกรจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงปจจัยขางตนเพราะเหตุวา  ความสามารถใน 

การรับรูของคนในแตละกลุมแตละระดับจะแตกตางกันออกไป  เร่ืองๆ เดียวกันอาจจะถูกเขาใจไปคน
ละทิศคนละทางถาไมไดส่ือสารอยางเหมาะสม  นอกจากนั้นชองทางในการส่ือสารก็นับเปนปจจัยท่ี
สําคัญมากท่ีชวยใหการส่ือสารนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค  ไมวาจะเปนปายประกาศในบริเวณตางๆ 
ขององคกร  จดหมายเวียนระหวางฝาย  จดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail)  หรือประกาศเสียงตามสาย   
เหลานี้องคกรตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร  สําหรับเร่ืองหรือ
หัวขอท่ีควรจะทําการส่ือสารไปยังพนักงานทุกคนนั้นควรครอบคลุมเร่ืองตางๆ เชน แนวคิดทางดาน
การจัดการความรู  วัตถุประสงคของการริเร่ิมการจัดการความรู  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดการ
ความรู  รวมถึงขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ เปนตน  นอกจากนั้นองคกรควรนําผลสําเร็จของกิจกรรม
ท่ีทําในแตละข้ันตอนมาส่ือสารใหพนักงานไดทราบเปนระยะๆ  เพื่อท่ีจะโนมนาวใหบุคลากรใน
องคกรสนใจและเขารวมกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู  นอกจากสามปจจัยดังกลาวแลว  องคกร
จะตองพิจารณาวัดประสิทธิผลของการส่ือสารวากลุมเปาหมายไดรับและเขาใจเนื้อหาท่ีตองการส่ือได
ถูกตองหรือไม  ท้ังนี้เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงการส่ือสารใหเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

 3. กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process  and  Tools) 
                กระบวนการและเคร่ืองมือเปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู  ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวยกระบวนการและเคร่ืองมือตางๆ  ท่ีจะชวยใหเกิดพฤติกรรมของการแลกเปล่ียนความรู
ภายในองคกร  กระบวนการและเคร่ืองมือจะชวยใหกระบวนการความรูสามารถเกิดข้ึนไดรวดเร็วและ
สะดวกยิ่งข้ึน  การเลือกใชเคร่ืองมือและกระบวนการนั้นจะตองใหความสําคัญกับความรูทั้ง 2 ประเภท
คือ  Tacit  และ Explicit  กระบวนการและเคร่ืองมือสามารถแบงออกไดเปนสองสวนหลักๆ คือ  สวนท่ี
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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              กระบวนการและเคร่ืองมือสวนท่ีไม เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ความสําคัญเปนอยางมากสําหรับความรูประเภท Tacit   เนื่องจากความรูท่ีอยูในตัวคนจะสามารถ
ส่ือสารแลกเปล่ียนไดดีท่ีสุดโดยผานการปฏิสัมพันธระหวางผูใหความรูและผูรับความรู  ตัวอยางของ
เคร่ืองมือท่ีองคกรสามารถนํามาใชเพื่อชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูประเภท Tacit  ภายในองคกร 
เชน 

• ชุมชนแหงการเรียนรู (Community  of  Practice; CoP) 

• การสับเปล่ียนงาน(Job Rotation)  และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน (Secondment) 

• เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge  Forum) 
            สวนกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  ถึงแมเราจะ
เนนย้ําอยูบอยๆ  วาการจัดการความรูเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเปนสวนใหญแตเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามีบทบาทท่ีสําคัญในชีวิตการทํางานประจําวันและเปนเคร่ืองมือท่ีจะ
ส่ือสารเช่ือมโยงบุคลากรเพราะฉะนั้นเราคงจะไมสามารถปฏิเสธไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยทํา
ใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จอยางสูงสุด  เทคโนโลยีสารสนเทศจะขามามีสวนสําคัญใน
ข้ันตอนการคนหา  รวบรวม  จัดเก็บ  และเขาถึงความรูโดยเปนชองทางท่ีเพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจาก
การพบปะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากสําหรับองคกรสําหรับองคกรขนาด
ใหญท่ีมีสาขากระจัดกระจายอยูตางสถานที่กัน  หรือองคกรท่ีมีสภาพการทํางานท่ีไมเอ้ือใหบุคลากร
ไดมาพบปะกัน  เทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยใหองคกรสามารถแลกเปล่ียนความรูประเภท  Explicit  
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกนํามาใชเพื่อการจัดการ
ความรู เชน  การใชระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตภายในองคกรการจัดทํา  Knowledge  Portal  ของ
องคกร นอกจากนั้นแลวยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ  อีกมากมายซ่ึงไดแสดงตัวอยางไวใน
ภาคผนวก ค 
            ท้ังนี้การท่ีองคกรจะเลือกใชกระบวนการหรือเคร่ืองมือใดนั้น  ควรพิจารณาปจจัยตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของ เชน ประเภทของความรูภายในองคกร  พฤติกรรมหรือลักษณะการทํางานของคนในองคกร  
รวมถึงวัฒนธรรมขององคกร  เพราะทายท่ีสุดแลว  คนในองคกรจะเปนผูท่ีเขามามีสวนเกีย่วของกับ
กระบวนการและเคร่ืองมือตางๆ  เหลานี้โดยตรง  ถากระบวนการและเคร่ืองมือท่ีนํามาใชไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการหรือพฤติกรรมของคนในองคกรได  กระบวนการหรือเคร่ืองมือเหลานั้นก็
จะไรประโยชน 
 4. การฝกอบรมและการเรียนรู (Training  and  Learning) 
               วัตถุประสงคขององคประกอบนี้เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับ  สําหรับ
การจัดการความรู  โดยท่ีองคกรจะตองจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกบัแนวทางและหลักการของการ
จัดการความรูแกบุคลากรเพือ่ท่ีจะสรางความเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
และการแลกเปล่ียนความรูภายในองคกร  นอกจากทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรูแลว  องคกรควรท่ี
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จะใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการจัดการความรูโดยท่ีอาจจะยกตัวอยางหรือกรณีศึกษาของบริษัท
ท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองการจัดการความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการจดัการความรู  ขอมูล
เหลานี้จะชวยใหบุคลากรภายในองคกรมองเห็นส่ิงท่ีพวกเขาจะไดรับจากการจัดการและแลกเปล่ียน
ความรูชัดเจนยิ่งข้ึน  สําหรับบางองคกรท่ีมีการนําระบบหรือเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาใชเพื่อชวยในการ
จัดการความรูก็อาจจะตองจดัใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการใชระบบหรือเทคโนโลยีเหลานั้นใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด  
               นอกจากนี้องคกรควรจะพิจารณาใหมีการจดัฝกอบรมในหลายรูปแบบเพื่อเปดโอกาส
ใหบุคลากรในองคกรสามารถเขารับการฝกอบรมไดอยางสะดวก  เชน  นอกจากจะจดัใหมีการฝกอบรม
ในหองเรียนแลวก็อาจจะจัดฝกอบรมผานระบบ Web-based  Training  หรือจัดใหมีเอกสารและ
เคร่ืองมือเพื่อชวยใหคนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง  ท้ังนี้โดยพิจารณาเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมของ
การทํางานของบุคลากร  นอกจากเร่ืองรูปแบบของการฝกอบรมแลว  องคกรอาจจะพิจารณาวาหวัขอ
เกี่ยวกับการจดัการความรูจะถูกนําไปผนวกหรือบูรณาการเขากับการฝกอบรมท่ีมีอยูปจจุบันในองคกร
ไดอยางไร  องคกรจะตองตระหนกัวาการใหการฝกอบรมเปนเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้นท่ีจะชวยใหการ
จัดการความรูประสบความสําเร็จ  บุคลากรจะไมสามารถเขาใจแนวคิดและวิธีปฏิบัติของการจัดการ
ความรูไดอยางชัดเจนถาไดรับเพียงแคการฝกอบรมโดยปราศจากการศึกษาคนควาและการเรียนรูดวย
ตัวเอง 
 5. การวัดผล (Measurements) 

การวัดผลถือเปนส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีจะชวยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรม
ตางๆ ภายในองคกร  ผลจากการวัดจะสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะชวยใหองคกร
สามารถทบทวนแกไขขอบกพรองตางๆ  รวมถึงปรับปรุงใหกระบวนการตางๆ ประสบผลสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึน  วัตถุประสงคของการวัดผลจริงๆ จึงไมใชเปนการควบคุมแตเปนการบริหารจัดการและการ
เรียนรูพัฒนา  การวัดผลและผลจากการวัด จะเปนปจจยัสําคัญท่ีชวยใหการริเร่ิมการจัดการความรู
ภายในองคกรประสบผลสําเร็จแบบยั่งยืนได ผูบริหารขององคกรยอมตองการที่จะเปนผลลัพธท่ี
สะทอนถึงผลประโยชน จากการแลกเปล่ียนและการจัดการความรูถาตองมีการลงทุนเพิ่มเติมในเร่ือง
ของระบบตางๆ  หรือการตัดสินใจท่ีจะใหความสําคัญกับการจัดการความรู  นอกจากนั้นการวดัผลยัง
จะเปนส่ิงท่ีชวยใหองคกรทราบถึงสถานะในขณะนั้นวาไดบรรลุเปาหมาย (Desired  State)  ท่ีต้ังไวแลว
หรือยัง  อยางไรก็ตามการวัดผลลัพธของการจัดการความรูหรือแมแตการวัดมูลคาของความรูนั้นเปน
เร่ืองใหมและยังไมคอยชัดเจนนัก  การวดัผลตอบแทนจากการลงทุนทางดานการจดัการความรู (Return  
on  Investment  in  Knowledge  Management)  หรือ  การวัดผลตอบแทนของความรู (Return  on  
Knowledge)  เปนเร่ืองท่ีละเอียดและซับซอนเปนอยางมากเนื่องจากผลลัพธตางๆ  ท่ีองคกรไดจาก
ความรูหรือการจัดการความรูสามารถแทรกตัวอยูไดในทุกอณูของการทําธุรกิจขององคกร  การแยก
ผลลัพธท่ีเกิดจากความรูและการจัดการความรูลวนๆ  จึงเปนส่ิงท่ีทําไดยาก  แมแตในองคกรท่ีประสบ



  ‘

ความสําเร็จในการจัดการความรูยังตองใชเวลานานกวาท่ีจะสามารถวัดผลจากการจัดการความรูไดอยาง
เปนรูปธรรม  อยางไรก็ตามคณะผูเขียนเห็นวาการวดัผลลัพธของการจัดการความรูซ่ึงมีการคนควาวิจยั
โดย Department  of  the  Navy (DON)  ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับ
องคกรในการนํามาประยกุตใช  โดยท่ีวธีิการวัดของ DON  จะแบงการวัดผลจากการจัดการความรู
ออกเปน 3 สวนดวยกนัคือ 

1. การวัดระบบหรือกิจกรรมตางๆ  ในการจัดการความรู (System  Measures)   
2. การวัดปจจัยสงออก (Output  Measures) 
3. การวัดผลลัพธ(Outcome  Measures) 
การวัดผลจะปรับเปล่ียนไปตามพัฒนาการของการจัดการความรู  เชน    องคกรท่ีเพิ่ง 

เร่ิมดําเนินการการจัดการความรูควรที่จะวัดระบบหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีทํา  ในขณะท่ีองคกรซ่ึงมีการ
ดําเนินการจัดการความรูมาไดระยะหน่ึงแลว ควรจะวดัจากปจจยัสงออกตัวช้ีวัดท้ังสองสวนนี้จะชวยให
องคกรสามารถวัดผลความคืบหนาจากการดําเนินการจัดการความรูเพือ่ชวยในการตดิตามผล และ
ปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมตางๆ  เกี่ยวกับการจัดการความรู  สวนการวดัผลลัพธนั้นจะเปนการ
วัดผลที่ยากท่ีสุดแตเปนส่ิงท่ีผูบริหารตองการเห็นมากท่ีสุด 

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards) 
           องคกรอาจจะตองใชการยกยองชมเชยและใหรางวัลเปนแรงจูงใจ ในชวงเร่ิมตนเพื่อโนม
นาวใหบุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการแลกเปล่ียนความรูและเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู 
แตในระยะยาวแลวส่ิงท่ีจะสามารถโนมนาวใหบุคลากรในองคกรสนใจแลกเปล่ียนความรูไดดีท่ีสุดก็
คือ “ประโยชน” ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง เชน การท่ีเขาสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมถึงการไดรับคํายกยองชมเชยจากองคกร บริษัท Xerox Corporation ประสบปญหาในชวงเริ่มตน
ของการริเร่ิม การจัดการความรูเม่ือคนในองคกรไมคอยสนใจท่ีจะแลกเปล่ียนความรูมากเทาท่ีคาดไว 
ทีมงานจัดการความรูจึงเปดโอกาสใหผูท่ีเขามาแลกเปล่ียนความรูมากเทาหรือเผยแพรความรูท่ีตนเอง
เปนผูคิดคนข้ึนมาในระบบอินทราเน็ตสามารถท่ีจะใสช่ือ และสวนงานของตัวเองลงไปไดดวย ซ่ึงจาก
จุดนี้เองทําใหคนสนใจท่ีจะเขามาแลกเปล่ียนความรูกันมากข้ึน เนื่องจากทุกคนรูสึกภาคภูมิใจท่ีมีช่ือ
ของตัวเองอยูในบทความตาง ๆ ในฐานะผูคิดคนความรูเหลานั้น 
            องคกรควรที่จะยกยองคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการสราง ถายทอดและ
แลกเปล่ียนความรูเพื่อเปนแบบอยางแกเพื่อนรวมงานโดยท่ีอาจจะมีการทําเปนรายการของพฤติกรรมท่ี
ควรสนับสนุนใหเกิดข้ึนในองคกรแลวเปดโอกาสใหพนักงานรวมกันลงคะแนนวาใครท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงกับพฤติกรรมเหลานั้นมากท่ีสุด ยิ่งกวานั้นองคกรควรมีการปรับแผนการยกยองชมเชยและให
รางวัลใหเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีทําอยูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะจูงใจใหคนเขามารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรูโดยท่ีแผนเหลานี้จะตองไดรัยความเห็นชอบจากผูบริหาร นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
แผนการยกยองชมเชยและใหรางวัลเขากับระบบการประเมินผลงานและการใหคาตอบแทนแก
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พนักงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือองคกรจําเปนท่ีจะตองคนหาวาอะไรเปนแรงจูงใจสําคัญ
สําหรับคนในองคกรใหเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู 
             องคกรสามารถนําเอา 6 องคประกอบของวงจร KM นี้ไปเปนกรอบและแนวทาง
สําหรับกําหนดแผนงานในการจัดการความรู โดยท่ีการจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม การส่ือสาร 
และการฝกอบรมและการเรียนรู ควรเปนองคประกอบท่ีองคกรจะตองใหความสําคัญในลําดับตน ๆ 
เพราะท้ังสามองคประกอบท่ีเหลือตางก็มีความสําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรูเชนกนั และ
ถาองคกรนําเอาทุกองคประกอบของวงจร KM ไปใชอยางเหมาะสมก็จะชวยใหสามารถสรางภาพใน
การทํางานท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูมากท่ีสุด   

            สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2547) ไดกลาวถึงปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการจดัการความรู 
ประสบความสําเร็จ (Key Enablers )  ประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy)  
               การจัดการความรูจะไมประสบความสําเร็จอยางราบร่ืนหากปราศจากการ 

สนับสนุนจากผูบริหารขององคกร  ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกรจะ
ไดรับจากการจัดการความรูเพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร  
นอกจากนั้นปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีชวยใหองคกรประสบความสําเร็จไดแกทิศทางและกลยุทธท่ีชัดเจน  
องคกรจะตองตอบคําถามใหไดวาจะจัดการความรูภายในองคกรเพ่ืออะไร  เพื่อท่ีจะนําเอาเปาหมายของ
การจัดการความรูนั้นมากําหนดเปนเปาแผนและกิจกรรมตางๆ เพื่อท่ีจะใหองคกรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว 

2. วัฒนธรรมองคกร (Culture) 
                  จากคํากลาวของ Bob Buckman ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัท Buckman  

Laboratories  ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนําส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูไดคือ  
วัฒนธรรมการแลกเปล่ียนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรในองคกร  เชนเดียวกับ Giri (2000) 
ปจจัยท่ีจะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จคือการท่ีบุคคลเต็มใจท่ีจะแบงปนมีการ
เปล่ียนแปลงปจจัยทางวัฒนธรรม รวมท้ังผูบริหารใหการสนับสนุนในกระบวนการแบงปนความรูให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตและ 

อินทราเน็ตเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยใหการเปล่ียนความรูสามารถทําไดงายข้ึนนอกจากน้ีระบบ
ฐานขอมูลและ Knowledge Portal ท่ีทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
อีกส่ิงหนึ่งท่ีตองตระหนักคือเทคโนโลยีเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดการติดตอและเชื่อมโยงคน
ภายในองคกรเขาดวยกันเทานั้น  เทคโนโลยีไมไดชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูแตทําใหการ
แลกเปล่ียนความรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวกข้ึน 
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4. การวัดผล (Measurement) 
    องคกรจะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงไดเลยถาไมทราบถึงสถานะปจจุบัน และ 

องคกรจะไมมีทางทราบถึงสถานะปจจุบันหากไมมีการวัดผล   ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู
จะชวยใหองคกรสามารถทบทวน  ประเมิน และทําการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการจัดการความรูได 

5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
การที่จะใหกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรูเปนไปอยางราบร่ืนควรท่ีจะมีโครงสราง 

หรือระบบรองรับสําหรับบุคลากรในองคกร  ใหมีการแลกเปล่ียนความรูกันอยางสะดวกโครงสรางท่ี
กลาวนี้อาจจะสามารถเปนส่ิงท่ีจับตองไดเชน  สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ซ่ึงชวยใหบุคลากร
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันหรือส่ิงท่ีจับตองไมได เชนโครงสรางหรือระบบงานท่ีทําใหเกิด 
การสนับสนุน การแลกเปล่ียนความรูตางๆในชีวิตประจําวัน 

                 จากองคประกอบดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวาองคประกอบของการ 
จัดการความรู  คือความสําเร็จของการจัดการความรู เกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน 
กระบวนการและเทคโนโลยี  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ เชน  การเปล่ียนแปลงคานิยมและพฤติกรรมการ
ทํางาน  การส่ือสารใหเขาใจวาทําไมจึงตองมีการจัดการความรู  กระบวนการและเคร่ืองมือในการ
จัดการความรูการฝกอบรมและการเรียนรูในเร่ือง  “ การจัดการความรู ”  การวัดผล  “ การจัดการความรู 
”  การยกยองชมเชยและใหรางวัล  เพื่อเปนแรงจูงใจในการจัดการความรู 
  
2.2.3 กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge  Management  Process : KMP) 
 แนวคิดของการจัดการความรู เพื่อใหองคการใหบรรลุผลตามเปาหมายน้ัน จําเปนตองมี

กระบวนการในการจัดการความรูอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการยอย ๆ เช่ือมโยงสัมพันธ

กันดังภาพท่ีบุญสง หาญพานิช. (2546: 45) ไดสังเคราะหจากแนวคิดของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินและปรับปรุงความรู 

การพัฒนความรู 

 

การจําแนกความรู 

การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
 

การเก็บรักษาความรู 

 

การนําความรูไปใช
ความรู



  ‘

 ภาพประกอบท่ี5 กระบวนการจัดการความรู (บุญสง หาญพานิช .2546 :45) 

         กระบวนการในการจัดการความรูนั้นมีการจําแนกท่ีแตกตางกัน ดังท่ี เดอมาเรสท 

(Demarest) ไดแบงกระบวนการจัดการความรูเปน การสรางความรู (Knowledge construction) การเก็บ

รวบรวมความรู (knowledge embodiment) การกระจายความรูไปใช (knowledge dissmination) และการ

นําความรูไปใช (use) ในขณะท่ี เทอรบาน (Turban) และคณะนําเสนอกระบวนการจัดการความรูเปน

ลําดับวงกลม ประกอบดวยการสราง (create) การจับและเก็บ (capture and store) การเลือกหรือกรอบ 

(refine) การกระจาย (distribute) การใช (use) และการติดตาม/ตรวจสอบ (monitor) แสดงดังแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี6 กระบวนการจัดการความรูในโมเดลของเทอรบานและคณะ  

(Turban. et.al. 1998: 8)สวน โพรบสตและคณะ (Probs, et.al. 2000)  

 ไดแบงกระบวนการจัดการความรู เปนการกําหนดความรู ท่ีตองการ  (knowledge 

identification) การจัดหาความรูท่ีตองการ (knowledge acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม 

(knowledge development) การถายทอดความรู (knowledge transfer) การจัดเก็บความรู (knowledge 

storing) การนําความรูมาใช (knowledge utilization) แสดงดังแผนภูมิ 
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ภาพประกอบท่ี7 กระบวนการจัดการความรูในโมเดล 

ของโพรบสตและคณะ.(Probst, et.al. 2000: 25) 

                        กระบวนการจัดการความรูนั้นมีการใชความรูเพื่อกิจกรรมตางๆ มีการไปเสาะหาความรู  
หรืออาจสรางข้ึนมาจากการทํางานของเราเอง  ซ่ึงประการหลังนี้ถือเปนแนวคิดการจัดการความรูท่ี
สําคัญ  นั่นคือกิจกรรมหรืองานทุกอยางสรางความรูไดท้ังส้ิน  ไมวาเราจะทําอะไร  เราตองสรางความรู
เพื่อใหกิจกรรมนั้นไปถึงการปฏิบัติไดจริง  จึงจะกอผลมหาศาล  และท่ีสําคัญตองนําความรูนั้นมาทําให
เกิดการแลกเปล่ียนภายในกลุม   องคการ หรือเครือขายดวย ขณะท่ีส่ิงตรงกันขามกับการแลกเปล่ียน
ความรูคือการเก็บงํา  การหวงความรู ท่ีจริงความรูบางอยางควรตองหวง แตถาเปนองคการเดียวกันแลว
ยังหวงอยู  จะทําใหองคการนั้นไมเจริญเทาท่ีควร (วิจารณ  พานิช.2546: 13)  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี8 รูปแบบกระบวนการการจัดการความรูท่ีมา (วิจารณ  พานิช.2546: 13) 

 
               บดินทร  วิจารณ. (2547 : 45-46)   เสนอข้ันตอนของการจัดการความรูประกอบดวย  
5 ข้ันตอนคือ 

1. การกําหนด (Define)  การกาํหนดชนิดของทุนทางปญญา  หรือองคความรูท่ีตองการ  
การตอบสนองกลยุทธขององคการหรือการปฏิบัติงาน  หรือการหาวาองคความรูหลักๆขององคการคือ
อะไร (Core Competency)  และเปนความรูท่ีสามารถสรางความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงได
อยางเดนชัด 

2. การสราง (Create) การสรางทุนทางปญญาหรือการคนหาใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยู 
แลวดวยการสงไปศึกษาเพิ่มเติม  การสอนงานภายในองคการ  หรือหากเปนองคความรูใหมอาจ
จําเปนตองหาจากภายนอกองคการ  จากท่ีปรึกษา  การเรียนรูจากความสําเร็จของผูอ่ืน  และการ
เทียบเคียง (Benchmarking) 

3. การเสาะหา (Capture) การเสาะหาและจัดเก็บองคความรูในองคการใหเปนระบบนัน้ 

ความรู 

แลกเปลี่ยน 

สราง ใช 
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องคความรูท่ีอยูในรูปแบบส่ือตางๆ หรือความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และในรูปแบบ
ประสบการณ  หรือความรูท่ีซอนเรน (Tacit Knowledge) ใหเปนทุนความรูขององคการซ่ึงพรอมตอการ
ยกระดับความรู และขยายความรูใหท่ัวท้ังองคการไดโดยงายตอไป  

4. การแบงปน (Share)  การแบงปนแลกเปล่ียน เผยแพร  กระจาย  ถายโอนความรู ซ่ึงมี 
หลายรูปแบบและหลายซองทาง  เชน  การจัดงานสัมมนาแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  การสอน
งาน  หรือในรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  หรือมีการถายโอนความรูใน
ลักษณะเสมือน (Virtual) ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบ E-Learning เปนตน 

5. การใชประโยชน (Use)  การใชประโยชน  การนําไปประยุกตใชงาน  กอใหเกิด 
ประโยชนและผลสัมฤทธ์ิ  และเกิดเปนปญญาปฏิบัติ  การขยายผลใหระดับความรูและขีดความสามารถ
ในการแขงขันในองคการสูงข้ึน 
         สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม. (2548:ไมปรากฏเลขหนา) ไดเสนอกระบวนการ 
(Process) ของการจัดการความรู ซ่ึงไดแก 

1. การสรางความรูข้ึนใชเองจากการทํางาน หมายถึง การแสวงหาวิธีการใหมๆ หรือ 
หานวัตกรรมในการทํางาน ทําใหการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมไดผลดีข้ึน หรือกาวสูกระบวน
ทัศนใหม  กระบวนการสรางความรูข้ึนใชเอง  ท้ังท่ีทําโดยจงใจ หรือต้ังใจกับส่ิงท่ีทํา โดยไมจงใจแต
เกิดผล เปนการสรางความรู และกระบวนการสรางความรูประกอบดวยกิจกรรมยอยมากมายทําอยาง
ตอเนื่องยาวนาน 

2. การคนควาหาความรูจากภายนอก  หมายถึง การนําความรูจากภายนอก มาใช 
ประโยชนในการดําเนินการ 

3. การตรวจสอบ คัดเลือกความรู หมายถึง การคัดเลือกความรูท่ีทันสมัย เหมาะสมตอ 
การใชงาน และคัดเลือกความรูท่ีลาสมัยไมเหมาะสม ตอการใชงานในบริบทของสถานศึกษาท้ิงไป 

4. การกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับใชงาน หมายถึง การกําหนดหรือการระบุความรู 
ดานตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับใชงาน  โดยมีกระบวนการในการกําหนด มีหลักเกณฑ มีการปรับปรุง ตาม
ขอกําหนด รวมท้ังมีบุคคลท่ีเปนแกนนํา 

5. การจัดหมวดหมูความรู  หมายถึง การจัดเก็บและจัดหมวดหมูความรู ใหอยูใน 
ลักษณะท่ีสามารถคนหาและใชงานไดงาย  โดยมีการดําเนินการอยางมีระบบ มีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ
และเปนปจจุบัน และมีระบบการประเมินเพื่อใหเกิดกลไกในการปรับปรุง 

6. กระบวนการถายทอด/แลกเปล่ียนความรู หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ 
ถายทอดและแลกเปล่ียนความรู ท้ังความรูท่ีฝงลึก ความรูแฝง และความรูท่ีเปดเผย จากบุคคลหน่ึงไปยัง
บุคคลอ่ืนภายในสถานศึกษา 

7. การยกระดับความรู หมายถึง การตีความ จัดแบบแผน (Pattern) หรือหมวดหมู 



  ‘

ภายใตบริบทของงานหรือกิจกรรม  ท้ังท่ีเปนความรูฝงลึก และความรูท่ีเปดเผย รวมท้ังการยกระดับ 
ผานวงจรเปล่ียนความรูฝงลึกไปเปนความรูท่ีเปดเผย และเปล่ียนไปเปนความรูฝงลึกในระดับท่ีสูงข้ึน 
โดยผานกิจกรรมหรือกระบวนการที่ เกิดการยกระดับความรูโดยมีบุคคลแกนนําท่ีผลักดันหรือ
ดําเนินการ 

8. การดําเนินการหรือสรางเง่ือนไขเพื่อลดทอนการปกปดหรือเก็บงําความรู หมายถึง  
วิธีการหรือกระบวนการที่การดําเนินการใหบุคลากรในสถานศึกษาถายทอดความรูของตนใหแกผูอ่ืน  
บุคคลแกนนําสําคัญในการดําเนินการดังกลาว มีขอแนะนําสําหรับใหสถานศึกษาและการนไปปรับใช 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการ หมายถึง การดําเนินการโดย 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตางๆมาสนับสนุนสงเสริมใหเกิดกรสนรางความรู ตัดเก็บและ
แลกเปล่ียนความรูของบุคคลในสถานศึกษา 

10. กระบวนการสราง ใชจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หายถึงกระบวนการ  
หลักการและวิธีการในการสราง ใชจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  อยางเปนระบบ จน
กอใหเกิดผลดีตองาน/กิจกรรรม และตอสมาชิกขององคกร/เครือขาย 

11. บรรยากาศ/วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) หมายถึง การสรางบรรยากาศ 
หรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีชวยสงเสริมการจัดการความรูของสถานศึกษา  โดยมีบุคคล/แกนนําสําคัญ 
จนกอใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จ  รวมท้ังใหคําแนะนําตอองคกร/เครือขายอ่ืนในหลักการและวิธี
ปฏิบัติ 

12. การใชความรู มีการประยุกตใชความรูในกิจกรรมตางๆ  หมายถึง การใชความรูมี 
การประยุกตใชความรูในกิจกรรมตางๆ ผลของการประยุกตใชความรู ท้ังท่ีผลงานการเรียนรูภายใน
องคกร/เครือขาย การยกระดับความรู และผลตอคน(สมาชิกของสถานศึกษา) พลวัตรของการใชความรู 
ประสบการณของการใชความรู ขอเสนอแนะตอสถานศึกษา  ดานการใชความรู 

13. ชุมชนความรู  หมายถึง  การรวมกลุมกันเปน “ชุมชนแหงความรู” โดยมีการ 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธและกิจกรรมภายในชุมชนแหงความรู กิจกรรมชุมชนแหงความรู
ท่ีมีผลดีตอสถานศึกษา ขอเสนอแนะท่ีมีตอสถานศึกษา/เครือขายอ่ืนๆ ในเร่ือง “ชุมชนแหงความรู” 

14. กระบวนการตรวจสอบ (วัด) สินทรัพยทางปญญา (Intellectual Asset) และทุนทาง 
ปญญา (Intellectual Capital) อยางเปนระบบ  ตามรูปแบบตางๆ ของการประเมิน  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการ 
               Marquardt. (1994)   ไดกลาวถึงข้ันตอนของการจัดการความรู ประกอบดวยข้ันตอน 4 
ข้ันตอนดังนี้ 
                    1. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) องคการสามารถแสวงหาความรูจาก
แหลงตางๆท้ังภายนอกและภายในองคการ โดย 
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                         1) การรวบรวมความรูจากภายนอก (External Collection of Knowledge)   การที่จะเปน
ผูนําดานการตลาด ในปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว องคการตองมองออกไปขาง
นอกเพื่อปรับปรุงและเกิดความคิดใหมๆอยางสมํ่าเสมอ 
                        2) การรวบรวมความรูภายในองคการ (Internal  Collection of Knowledge)   
ความสามารถในการเรียนรูจากทุกๆสวนขององคการไดกลายเปนหลักการหนึ่งในการเพิ่มคุณคาแก
ทรัพยากรสําหรับองคการ และการไดมาซ่ึงความรูสึกตางๆ ในองคการ ทําไดโดย ใหความรูกับ
พนักงาน เรียนรูจากประสบการณ และดําเนินการเปล่ียนแปลงในกระบวนการตางๆ 
                  2. การสรางองคความรู (Knowledge Creation) การสรางองคความรูใหมควรอยูภายใต
หนวยงานหรือคนในองคการ ซ่ึงหมายถึงทุกๆคนสามารถเปนผูสรางองคความรูได  
                 3. การจัดเก็บความรูและสืบคนความรู (Knowledge Storage and Retrieval) องคการตอง
กําหนดวาอะไรสําคัญท่ีจะเก็บไว และเก็บรักษาใหดีท่ีสุดไดอยางไร  องคการใหความหมายกับขอมูล
และสารสนเทศ  ผานการวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวของทางดานเทคนิค เชน การบันทึก
ฐานขอมูล เปนตน  รวมท้ังกระบวนการเกี่ยวกับคนไดแก การสรางและการจดจําขอมูลขอแตละคน 
                 4. การถายโอนความรูและการใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization)  เปน
ส่ิงจําเปนสําหรับองคการแหงการเรียนรู  ความรูควรกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม
ท่ังท้ังองคการ  ซ่ึงการถายโอนและการใชประโยชนจากความรูเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกลไก
อิเล็กทรอนิกส  และการเคล่ือนท่ีของสารสนเทศและความรูระหวางคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เปนไดท้ัง
โดยต้ังใจและไมต้ังใจ 

    Andreea M. Serban. (2002)  ไดจําแนกกระบวนการของการจัดการความรูเปน 5  
ข้ันตอน ประกอบดวย 

1. การสรางองคความรู (Create) ไดมากจากการหาขอคนพบจากความจริงท่ีปรากฏ  
บทสรุป และการอภิปรายพูดคุย 

2. การเกาะยึด (Capture) โดยทําใหเปนขอมูล ตัวเลข เอกสารหลักฐาน ขอความท่ี 
คัดลอกมาหรือขอมูลท่ีเก็บไว 

3. การจัดระบบ (Organizine) ไดแกการทําเปนโครงสราง หมวดหมู การวิเคราะห 
การจัดกลุม และบทคัดยอ 

4. การเขาถึง (Access) โดยการแสดงใหเห็น การนําเสนอ ประกาศ ประวัติยอ และขอ 
คนพบตางๆ 

5. การนําไปใช (Use) ไดแกกานําไปปฎิบัติ การพัฒนา การบริการ และการเรียนรู 
ทานเนนโบมและอัลลิเกอร. (Tannenbaum &Alliger.2000 : 15-22)  ไดกลาวถึง 4  

มุมมองหลักท่ีจะทําใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
1. การแบงปนความรู ( Knowledge Sharing) คือ การขยายความรูเพื่อใหบุคคลได 
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แลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  โดยถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการความรู  เนื่องจากถาไมมีใคร
แบงปนก็จะไมมีใครรู  และความรูท่ีแบงปนนั้นส่ิงท่ีสําคัญ คือ  ตองเปนขอมูลท่ีมีความถูกตองความ
สมบูรณและมีขอบเขตของเวลา  โดยอาจใชหลักในการแบงปนความรูดังตอไปนี้ 

Knowledge  Sharing (Kshare) = Knowledge ( Know) + motivation  to  Share   
(Motiv2s) + Ability to Share (Abil2s) + Knowledge  Elicitation Practices (KEP) 
                  การแบงปนความรู = ความรูจากผูรูจริง + การกระตุนเพื่อใหเกิดการแบงปนดวยความเต็มใจ
และสรางใหเกิดแรงจูงใจ + ความสามารถในการแบงปน  ใชในการกล่ันกรองและถายทอดได + ความรู
ท่ีไดจาการปฏิบัติ 

2. การเขาถึงความรู (Knowledge Accessibility) คือ การขยายความรูเพื่อใหบุคคล 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีพวกเราตองการเพื่อการตัดสินใจ  แกปญหาการปฏิบัติงานและการบริการลูกคา  
โดยสามารถเขาถึงขอมูลท่ีพวกเขาตองการไดเวลาท่ีเขาตองการ  การเขาถึงความรูอยางเหมาะสม
สามารถสรางใหเกิดความสามารถและพนักงานมีความม่ันใจวาไดรับการชวยเหลือ 

ดังนั้นหลักท่ี2 ของการเขาถึงขอมูลไดคือ  หนาท่ีของคุณภาพของการแบงปนความรู 
ท่ีเกิดข้ึน  วิธีในการจัดการความรูและกลไกในการเผยแพร 

Knowledge  Accessibility (Kaccess)  =  Kahare + Knowledge Organization (Korg) +  
Knowledge  Dessemination (Kdiss) 

การเขาถึงความรู = การแบงปนความรูสวามารถใหขอมูลไดตามท่ีตองการและดวยความเต็ม
ใจ + ความรูท่ีมีการจัดการพรอมเผยแพรได + การเผยแพรความรู/การกระจายความรู 

3. การซึมซับความรู (Knowledge  Assimilation ) คือ การขยายความรูใหบุคคลมีการ 
เรียนรูหรือสรางความกลมกลืนกันของความรูท่ีพวกเขาจําเปนตองใช 

Knowledge Application  ( Kapply) =  Kassim + Opportunity  to Apply (Opp) +  
Motivation  to Use (Motiv2U) + Ability  to Use ( Abil2U) 
                        การประยุกตใชความรู = การซึมซับความรู + โอกาสในการนําไปใช + แรงจูงใจในการ
นําไปใช + ความสามารถในการใชไดเอยางมีประสิทธิภาพ 

           กระบวนการในการจัดการความรู ( The  Conduct of  KM )  นั้นมีผูอธิบายไววา   
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  ตามแนวคิดของผูใหคําอธิบาย  ดังตอไปนี้ 
           สุวัฒน  ชางเหล็ก.( 2549:27 )  ไดอธิบายถึงกระบวนการจัดการความรูในองคกรเปน
กระบวนการความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร  โดยผานกระบวนการอยางเปนระบบ  
ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอนใหญ ๆ ดงันี้ คือ 

1. สํารวจความรู                     2. รวบรวมและ 
3.   จัดเก็บ  สังเคราะห              4.  ถายทอด          
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                                   แสดงภาพประกอบ  กระบวนการจัดการความรู 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 9 แสดงกระบวนการจัดการความรูของ  สุวัฒน  ชางเหล็ก. ( 2549: 27 ) 
 
 สมชาย  นําประเสริฐ. ( 2546:104-106 )  อธิบายวา  กระบวนการการจดัการความรู มี 6 ข้ันตอน  
ดังนี ้

1. การสราง ( Create ) 
2. การจัดและเกบ็ ( Capture/Sto ) 
3. การเลือกและกรอง ( Refine ) 
4. การกระจาย ( Distribute ) 
5. การใช ( Use ) 
6. การติดตาม/ตรวจสอบ ( Monitor ) 

 

 พิเชฐ  บัญญัติ.(http://www.bantakhospital.com/modules.6/1/2548) ไดอธิบายถึงกระบวนการ
จัดการความรูประกอบดวย 3 ข้ันตอน  คือ 

1. กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 
2. การแบงปนความรู ( Knowledge  Sharing ) 
3. การนําเอาความรูท่ีไดมาเก็บไวเปนแหลงความรูหรือขุมทรัพยความรู ( Knowledge     

Assets ) 
พรธิดา  วิเชียรปญญา. ( 2547: 53 –54 )  ไดอธิบายกระบวนการจัดการความรู  ไววา 

7. การเรียนรู ( Learning ) 1. การบงช้ีความรู 
( Knowledge  Identification ) 

6. การแบงปน  แลกเปล่ียความรู 
( Knowledge  Sharing) 

5. การเขาถึงความรู 
( Knowledge  Access ) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
( Knowledge  Codification and Refinement ) 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
( Knowledge  Organization ) 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
( Knowledge  Creation  and  Acquisition 

4. 
ถายทอด 

1. 
สํารวจความรู 

3. 
จัดเก็บ  สังเคราะห 

2. 
รวบรวม  พัฒนา 
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ปจจุบันความรูกลายเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับองคกรมากกวาทรัพยากรทางดานการเงิน  สถานะท้ังทาง
ตลาด  เทคโนโลยีหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ  ความรูกลายเปนทรัพยากรหลักท่ีใชในการดําเนินงานและการ
แขงขัน  โดยท่ีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  เทคโนโลยี  ระบบและข้ันตอนตาง ๆ  ในการทํางานของ
องคกรลวนมีพื้นฐานมาจากความรูและความชํานาญท้ังส้ิน  ดังนัน้เพื่อใหองคการสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ  องคการควรบริหารจัดการความรูท่ีมีผลกระทบตอองคการเพือ่เพิ่มความสามารถ
ของบุคลากรในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ  และการใหบริการลูกคาท้ังภายในและภายนอก  
ประกอบดวยข้ันตอน 4 ประการ  ดังนี ้
 1. การสรางและจัดหาความรู  ( Knowledge  Creation  &  Acquisition ) 

2. การจัดการและจัดเก็บความรู  (Knowledge  Organization   Storage ) 
3. การกระจายความรู (Knowledge   Distribution ) 
โดยการใชเคร่ืองมือในการสืบคนสารสนเทศทางความรูจากฐานขอมูลท่ีจัดเก็บแลวกระจายสู

หนวยงานตาง ๆ  เพื่อการใชงาน 
 

ระบบการทํางานรวมกนั         เคร่ืองมือคนหาและสืบคน            ระบบการไหลของงาน 
(Group  Collaboration )        ( Search & Retrieval  Tools )           ( Work  Flow  System ) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี10   แสดงกระบวนการจัดการความรูของ  โกศล  ดีศิลธรรม, 2546, 

          อางถึงใน พรธิดา  วิเชียรปญญา. 2547:54 , นฤมล  พฤกษาศิลป  และพัชรา  หาญเจริญกิจ                    
                          2543 : 66, และวันทนา  เมืองจันทร. 2548:4 )   
 
            อธิบายวากระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนา  Knowledge  Management  ประกอบดวย 4 
ข้ันตอน  คือ 

1. การจัดหาหรือการสรางความรู ( Knowledge  Creation  and  Acquisition ) 
2. การจัดเก็บความรู  (Knowledge  Organization  Storage ) 
3. การเผยแพรความรู  (Knowledge   Distribution ) 
4. การใชโปรแกรมการจดัการความรู  ( Knowledge   Application ) 

การสราง 
และจัดหาความรู 

การจัดการ 
และจัดเก็บความรู 

การกระจาย 

ความรู 
การประยกุตความรู

ในการใชงาน 
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   บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ. ( 2549:54 )  อธิบายวา  กระบวนการจัดการความรู   
จากการ ศึกษากรอบแนวคิดของการจัดการความรูแลวจงึสรุปข้ันตอนหลัก ๆ  ของกระบวนการจดัการ
ความรู    ( Knowledge  Process )  ไว 7 ข้ันตอน  ดังนี ้

1. การคนหาความรู ( Knowledge  Identification ) 
2. การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge  Creation  and  Acquisition ) 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบความรู  (Knowledge  Organization  ) 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู ( Knowledge  Codification  and  Refinement ) 
5. การเขาถึงความรู  ( Knowledge  Access ) 
6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  ( Knowledge  Sharing ) 
7. การเรียนรู ( Learning ) 

 

       ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน. ( 2548:71 – 73 )  ไดอธิบายถึงกระบวนการจัดการความรู มี 4 
ข้ันตอนหลัก  คือ 

1. การสรางความรู  ( Knowledge  Creation   หรือ  Knowledge  Generation ) 
2. ประมวลความรู  ( Knowledge  Codification ) 
3. การเผยแพรความรู ( Knowledge   Distribution ) 
4. การใชความรู ( Knowledge  Utilization ) 

         สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2549:54-59) ไดอธิบายถึงข้ันตอนหลัก ๆ ของกระบวนการ
จัดการความรูไวดังนี้ 
               1. การคนหาความรู ( Knowledge Identification)  
               2. การสรางและแสวงหาความรู ( Knowledge  Creation and Acquisition) 
               3. การจัดการความรูใหเปนระบบ ( Knowledge Organization) 
             4.การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and  Refinement) 
               5. การเขาถึงความรู( Knowledge Access) 
               6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ( Knowledge  Sharing )  
               7. การเรียนรู (Learning) 
            ท้ัง 7 ข้ันตอนนี้จะชวยใหองคกรสามารถสรางและจัดการความรูท้ังท่ีมีอยูเดิมภายใน
องคกรและความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายละเอียดของแตละข้ันตอนมี
ดังตอไปนี้ 
 1) การคนหาความรู ( Knowledge Identification)  
             การคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูท่ีใคร และความรูอะไรท่ีองคกร
จําเปนตองมี ทําใหองคกรทราบวาขาดความรูอะไรบาง  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “รูเรา” นั่นเอง โดยท่ัว ๆ 
ไปองคกรสามารถใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา “Knowledge Mapping ” หรือการทําแผนท่ีความรูในข้ันตอนนี้
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เพื่อหาวาความรูใดมีความสําคัญสําหรับองคกรจัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพื่อใหองคกร
วางขอบเขตของการจัดการความรู และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
            ประโยชนของแผนท่ีความรูคือชวยทําใหเห็นภาพรวมของคลังความรูขององคกร ทําให
องคกรทราบวามีความรูท่ีทับซอนกันระหวางหนวยงานตาง ๆ  หรือไมซ่ึงกอใหเกิดความส้ินเปลืองใน
การจัดเก็บและรวบรวม และทําใหบุคลากรทุกคนทราบวาองคกรมีความรูอะไรและจะหาความรูท่ี
ตนเองตองการไดท่ีไหน นอกจากนี้ยังใชเปนโครงสรางพื้นฐานทางความรูท่ีองคกรสามารถใชเปนฐาน
ในการตอยอดขยายความรูในเร่ืองตาง ๆ อยางเปนระบบ รวมทั้งการใชเพื่อศึกษาผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการการทํางานและการเคล่ือนยายแหลงขอมูลความรูตอระบบตาง ๆ ในองคกร 
 2) การสรางและแสวงหาความรู ( Knowledge  Creation and Acquisition) 
                           จากแผนท่ีความรู องคกรจะทราบวามีความรูท่ีจําเปนตองมีอยูหรือไม ถามีแลวองคกร
ก็จะตองหาวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตาง ๆ ท่ีอาจอยูกระจัดกระจายไมเปนท่ีมารวมไวเพื่อจัดทํา
เนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช สําหรับความรูท่ีจําเปนตองมีแตยังไมมีนั้น 
องคกรอาจสรางความรูดังกลาวจากความรูเดิมท่ีมีอยูก็ไดหรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช 
นอกจากนี้องคกรอาจจะตองพิจารณากําจัดความรูท่ีไมจําเปนหรือลาสมัยท้ิงไปเพ่ือประหยัดทรัพยากร
ในการจัดเก็บความรูเหลานั้นหัวใจสําคัญของข้ันตอนนี้คือ การกําหนดเน้ือหาของความรู ท่ีตองการ 
และการดักจับความรูดังกลาวใหได ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหข้ันตอนนี้ประสบความสําเร็จคือบรรยากาศ 
และวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใช
ในการสรางความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา นอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากกันไดรวดเร็วข้ึน  และทําใหการเสาะแสวงหาความรูใหม ๆ จากภายนอกทําใหได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 3) การจัดการความรูใหเปนระบบ ( Knowledge Organization) 
              เม่ือมีเนื้อหาความรูท่ีตองการแลว องคกรตองจัดความรูใหเปนระบบ เพื่อใหผูใช
สามารถคนหาและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนได การจัดความรูใหเปนระบบนั้นหมายถึงการ
จัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ เพื่อใหการเก็บรวบรวม การคนหา การนําไปใชทําได
งายและรวดเร็ว 
              การแบงชนิดหรือประเภทของความรูนั้นจะข้ึนอยูกับวาผูใชนําไปใชอยางไรและ
ลักษณะการทํางานของบุคลากรในองคกรเปนแบบไหน โดยทั่ว ๆ ไป การแบงประเภทของความรูจะ
แบงตามส่ิงตอไปนี้ 

• ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญของบุคลากร ( เชน การจัดทําเนียบผูเช่ียวชาญ) 

• หัวขอ / หัวเร่ือง 

• หนาท่ี / กระบวนการ 
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• ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ กลุมตลาด หรือกลุมลูกคา 
       ความครอบคลุม  (แนวราบ)  และความละเอียด (แนวดิ่ง) ของการแบงประเภท 

ของความรูจะข้ึนอยูกับการใชความรูนั้นๆ เชน ถาเปนความรูท่ีมีผูใชมากและหลากหลายการแบงจะ
ครอบคลุมความรูมากมายหลายประเภท แตถาเปนความรูท่ีใชเฉพาะกลุมการแบงจะไมครอบคลุมมาก
นักแตจะลงลึกในรายละเอียด 
 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge  Codification  and  Refinement) 
  นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลว องคกรตองประมวลความรูให
อยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงายและใชไดงายซ่ึงอาจทําไดในหลายลักษณะ  คือ 

• การจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัว 
ท้ังองคกรจะชวยทําใหการปอนขอมูลจากหนวยงานตางๆ  การจัดเก็บ  การคนหา  และการใชขอมูลทํา
ไดสะวก  และรวดเร็ว 

• การใช “ภาษา” เดียวกันท่ัวท้ังองคกรนั่นคือ  องคกรควรจัดทําอภิธาน 
ศัพทของคําจํากัดความ  ความหมายของคําตางๆ  ท่ีแตละหนวยงานใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความ
เขาใจตรงกันซ่ึงจะชวยใหการปอนขอมูล/ความรู  การแบงประเภทและการจัดเก็บไดมาตรฐานเดียวกัน  
ท่ีสําคัญตองมีการปรับปรุงอภิธานศัพทใหทันสมัยตลอดเวลารวมท้ังตองใหผูใชสามารถคนหาและเปด
ใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

• การเรียบเรียง  ตัดตอ  และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ  เชน 
ความครบถวน  เท่ียงตรง  ทันสมัย  สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช 

5)  การเขาถึงความรู (Knowledge  Access) 
 ความรูท่ีไดมานั้นจะไรคาหากไมถูกนําไปเผยแพรเพื่อใหผูอ่ืนใชประโยชนได   

ดังนั้นองคกรจะตองมีวิธีการในการจัดการเก็บและกระจายความรูท้ังความรูประเภท Explicit  และ 
Tacitโดยท่ัวไปการสงหรือการกระจายความรูใหผูใชมี 2 ลักษณะ  คือ 

1. “Push” (การปอนความรู)  คือการสงขอมูล / ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอหรือ 
ตองการหรือเรียกงายๆ วาเปนแบบ “Supply-based”  เชนการสงหนังสือเวียนแจงใหทราบเก่ียวกับ
กิจกรรมตางๆ  ขาวสารตางๆ  หรือขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร  ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไป
มักจะทําใหผูรับรูสึกวาไดรับขอมูล / ความรูมากเกินไปหรือไมตรงตามความตองการ 

2. “Pull”  (การใหโอกาสเลือกใชความรู)  คือการท่ีผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะ 
ขอมูล / ความรูท่ีตองการเทานั้น  ซ่ึงทําใหลดปญหาการไดรับขอมูล / ความรูท่ีไมตองการมากเกินไป  
(Information  Overload)  การกระจายความรูแบบนี้เปนแบบ “Demand-based” 

            องคกรควรทําใหเกิดความสมดุลระหวางการกระจายความรูแบบ “Push”    และ   
“Pull”  เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูใชขอมูล / ความรู 
 6)  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (Knowledge  Sharing) 
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  การจัดทําเอกสาร  จัดทําฐานความรู  รวมท้ังการทําสมุดหนาเหลืองโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชจะชวยใหเขาถึงความรูไดงายและรวดเร็วข้ึน  อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวใชไดดี
สําหรับความรูประเภท  Explicit  เทานั้น  สําหรับการแบงปนและแลกเปล่ียนความรูประเภท  Tacit    
นั้นจะตองทําดวยการพบปะกันตัวตอตัวหรือเปนกลุม  หรือท่ี Ikujiro  Nonaka  เรียกวา  “Socialization”   
ซ่ึงอาจทําไดในหลายรูปแบบ  จากการศึกษาพบวาองคกรสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จในการทํา
ใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูอยางท่ัวถึงเทาไรนัก  สาเหตุเนื่องมาจากอุปสรรคหลักๆ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 อุปสรรคในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 

 

ชนิดของอุปสรรค 
 

                                                   อุปสรรค 
 

1. ตัวบุคคล - มีทัศนคติท่ีวาความรูคืออํานาจ 
- ไมทราบวาส่ิงท่ีตนเองรูมีประโยชนกับคนอ่ืนหรือไม 
- ไมทราบวาคนอ่ืนไมรูส่ิงท่ีตนเองรู 
- ไมเหน็ประโยชน  ไมมีแรงจูงใจของการแลกเปล่ียนความรู 
- ไมมีเวลาและความมุงม่ันเพียงพอในการเรียนรูจากผูอ่ืน 
-ไมมีความสัมพันธหรือความคุนเคยเพยีงพอกับบุคคลท่ีตองการแลกเปล่ียน
ความรูดวย (ยงัไมไวเนื้อเช่ือใจกนั) 

2. สวนรวม /
โครงการ 

- ยังไมมีกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเปนระบบ 
- ผูบริหารไมใหการสนับสนนุ 
- ระบบสารสนเทศไมเอ้ือ 
-ยังไมมีระบบการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลแกผูท่ีแลกเปล่ียนหรือถายทอด
ความรูใหผูอ่ืน 

3. คานิยม/
วัฒนธรรมองคกร 

- ไมมี “ภาษากลาง” (Common  Language)  ท่ีเขาใจ  และใชรวมกนัได 
- มีการแขงขันระหวางหนวยงานสูง 
- บุคลากรไมใหความรวมมือ  ไมเปดเผย 
- ผูบริหารไมยอมรับความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนจากการลองส่ิงแปลกๆใหมๆ  

  

                จะเห็นไดวาอุปสรรคสวนใหญเปนเร่ืองของทัศนคติและวัฒนธรรมองคกร  ส่ิงท่ีทาทายก็คือ
องคกรจะทําอยางไรเพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนทัศนคติของคนสวนใหญ  ใหเห็นประโยชนของการแบงปน
ความรู  เปดกวาง  และยอมรับกันมากข้ึน  ซ่ึงจะทําใหทุกฝายไดรับผลประโยชน 
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 การแบงปนความรูประเภท  Tacit  นั้นทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความตองการและ
วัฒนธรรมองคกร  สวนใหญมักจะใชวิธีผสมผสานเพ่ือใหบุคลากรไดเลือกใชวิธีการตามความถนัด  
และสะดวก  วิธีการหลักๆ  มีดังตอไปนี้ 

1. ทีมขามสายงาน (Cross – Functional  Team) 
2. Innovation &   Quality  Circles (IQCs) 
3. ชุมชนแหงการเรียนรู (Community  of  Practice  หรือ CoP) 
4. ระบบพี่เล้ียง (mentoring  System) 
5. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation)และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน (Secondment) 
6. เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge  Forum) 

 7) การเรียนรู (Learning) 
     วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการความรูคือการเรียนรูของบุคลากร  และ 

นําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ  แกไขปญหาและปรับปรุงองคกร  ดังนั้นข้ันตอนนี้จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะถึงแมองคกรจะมีวิธีการในการกําหนด  รวบรวม  คัดเลือก  ถายทอด  และ
แบงปนความรูท่ีดีเพียงใดก็ตาม  หากบุคลากรไมไดเรียนรูและนําไปใชประโยชนก็เปนการสูญเปลา
ของเวลาและทรัพยากรที่ใช  ดังคํากลาวของ  Peter  Senge  ท่ีวา  “ความรูคือความสามารถในการทํา
อะไรก็ตามอยางมีประสิทธิผล  (Knowledge  is  the  capacity  for  effective  actions)”  องคกรจะตอง
กระตุนและสรางบรรยากาศท่ีทําใหบุคลากรทุกคนกลาคิด  กลาทํา  กลาลองผิดลองถูก  โดยผูบริหาร
จะตองยอมรับผลลัพธท่ีจะออกมาไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวเพราะกระบวนการเรียนรู
มิไดข้ึนอยูกับผลลัพธ  แตมาจากประสบการณท่ีไดรับในการลองนําความรูท่ีไดมาฝกปฏิบัติ หาก
ลมเหลวก็จะไมทําผิดซํ้าสองอีก  อยางไรก็ตามการเรียนรูท่ีกลาวมาขางตนนั้นจะตองสอดคลองกับ
ทิศทางและคานิยมขององคกรดวย 
     การเรียนรูของบุคลากรจะทําใหเกิดความรูใหมๆ  ข้ึนมากมายซ่ึงจะไปเพิ่มพูนองค
ความรูขององคกรท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึนเร่ือยๆ  ความรูเหลานี้ก็จะถูกนําไปใชเพื่อสรางความรูใหมๆ  อีก
เปนวงจรที่ไมมีท่ีส้ินสุด  ท่ีเรียกวา  “วงจรการเรียนรู” 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรู 

การนําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม 

การเรียนรูและนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 
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ภาพประกอบท่ี11 วงจรการเรียนรู   
 
             ดังนั้นองคกรตองม่ันใจวาทุกองคประกอบของระบบการจัดการความรูจะตองมีการบูร
ณาการกนั  เพือ่ใหวงจรการเรียนรูนี้สามารถหมุนไดอยางตอเนื่อง 

 

           สรุปไดวา  ข้ันตอนกระบวนการจัดการความรู  ประกอบดวย  การแสวงหาความรูและ
การสรางความรู  การจัดเกบ็และการประมวลความรู  การเผยแพรความรู  การประยุกตใชความรู  ซ่ึง
กระบวนการดงักลาวจะตองมีการทําอยางตอเนื่องมีการจัดการอยางเปนระบบ  พัฒนาบุคลากรอยางเปน
ข้ันตอนกระบวนการใหเกิดการขับเคล่ือนของการใชความรูในตัวบุคลากร  ท้ังนี้ความสําเร็จขององคกร
จะตอง  มีความรวมมือ  มีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร  ถายทอดประสบการณปรับเปล่ียน
เรียนรูสูภายนอกและภายในองคกร  ผสมผสานองคความรูในวิธีการและรูปแบบตาง ๆท่ีเปนประโยชน
กับองคกรตอการจัดการความรู  และเปนแนวทางการพฒันาการจัดการความรูตอไป 
                        ในการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา  กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอนซ่ึง
ประกอบดวย                  การคนหาความรู ( Knowledge Identification)    การสรางและแสวงหา
ความรู ( Knowledge  Creation and Acquisition)     การจัดการความรูใหเปนระบบ ( Knowledge 
Organization)    การประมวลและกล่ันกรองความรู ( Knowledge Codification and    Refinement)   การ
เขาถึงความรู( Knowledge Access)  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ( Knowledge  Sharing ) และการ
เรียนรู (Learning)  ซ่ึงผูวิจัยมีความเช่ือวา 7 ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการท่ีชวยใหองคกรสามารถดําเนิน
กิจกรรมการจดัการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองคกรควรมีการบริหารจดัการ
กระบวนการทัง้ 7  ประการอยางเปนระบบและใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และมีความสอดคลอง
เช่ือมโยงกันกจ็ะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได   
 
            การสรางความรูขององคการ 
                ความรูใหมเร่ิมตนท่ีปจเจกบุคคลเสมอ และจะถูกแปรเปล่ียนเปนความรูขององคการความรู
ใหมขององคการนี้จะเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหวางความรูท่ีปรากฏชัดแจง กับความรูโดยนัยใน
กระบวนการทีต่อเนื่องเปนวงจร  รูปแบบพื้นฐาน 4ประการ สําหรับการสรางความรูในแตละองคการ
ของนาโนกะ และทาเกอูชิ (Nanoka  and  Takeuchi. 2001)  ดังนี ้
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                                                                  ความรูโดยนัย                             ความรูท่ีชัดแจง 
                                                                (Tacit knowledge)                  (Explicit   knowledge) 
 

ความรูท่ีชัดแจง 
(Explicit Knowledge) 

การขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) 

กระบวนการภายนอก 
(Externalization) 

ความรูโดยนัย 
(Tacit Knowledge) 

กระบวนการภายใน 
(Internalization) 

การรวมกัน 
(Combination) 

 
          ภาพประกอบท่ี12 แสดงการสรางความรู ของ Nanoka  and  Takeuchi : Nicholas Bahra 
 

               จากตาราง องคการมีการสรางความรูผานการมีปฏิสัมพันธระหวางความรูท่ีชัดแจง (Explicit   
knowledge)  กับความรูโดยนัย (Tacit knowledge) ซ่ึงเรียนปฏิสัมพันธแบบนี้วา “การเปล่ียนแปลง
ความรู (knowledge conversion) โดยท่ีกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรูความสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

1. Socialization เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรูโดยนัย  ผานการ 
แบงปนประสบการณอันเนื่องมาจากอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน  โดยท่ีบุคคลสามารถรับความรู
โดยนัยไดจากการสังเกต ลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ 

2. Externalization เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรูโดยนัยไปเปน 
ความรูท่ีปรากฏชัดแจง  ข้ันตอนนี้นับวาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการสรางความรู  เพราะเปนข้ันท่ี
ความรูโดยนัยถูกทําใหชัดเจน  โดยการเปรียบเทียบ ใชตัวอยาง หรือต้ังสมมติฐาน 

3. Combination เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรูท่ีปรากฏชัดแจง  นั่น 
คือทําใหความคิดตางๆ เปนระบบจนกลายเปนความรู ความรูท่ีนํามารวมกันนี้เกิดจากการแลกเปล่ียน
ของบุคคลเปนหลัก  รวมกับความรูท่ีผานส่ือหรือชองทางความรูตางๆ เชน การแลกเปล่ียนเอกสาร การ
ประชุม การสนทนาทางโทรศัพท  หรือเครือขายการติดตอส่ือสารทางคอมพิวเตอรเปนตน   ดังนั้น
ความรูใหมในกระบวนกานี้จึงตองมีการจัดหมวดหมูของความรูใหชัดเจน  
                       4. Internalization  เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรูท่ีปรากฏชัดแจงไปเปน
ความรูโดยนัยจากความรูท่ีชัดแจง ก็จะรวมกันกลับไปเปนความรูโดยนัยท่ีฝงอยูในตัวบุคคลน้ันๆ อีก
คร้ัง  ซ่ึงกลายเปนทรัพยสินท่ีแตะตองไมไดแตมีคายิ่งขององคการ 
                     โกศล  ดีศรีธรรม. (2546) ไดกลาววา ความสําเร็จของการแปลงความรูในรูปแบบท้ังส่ีนี้  
ข้ึนอยูกับปจจัยทางวัฒธรรมองคการเปนสําคัญ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเปนปจจัยความสําเร็จหนึ่ง
ขององคการ  แตจะตองทําความเขใจถึงพลวัตร (Dynamic) ของลูกคา  เพื่อการสนับสนุนการไหลของ
สารสนเทศท้ังภายในและระหวางองคการที่รวมถึงลูกคาและคูคาทางธุรกิจ  ตัวอยางท่ีสําคัญของ วัฒนธ



  ‘

รมองคการ ไดแก  การประชุมอยางไมเปนทางการ (Informal meeting)  ขององคกรญ่ีปุนท่ีพนักงานมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ทําใหเกิดการถายทอดและสราง Tacit knowledge  ในรูปแบบของ 
Socialization ท่ีแตกตางจากวัฒนาธรรมองคกรแบบตะวันตกโดยส้ินเชิง 
   การพัฒนาระบบการจัดการความรู 
               อาลาวี Alavi .(2000)ไดนําเสนอแนวทางการพฒันาการจัดการความรูไว 6 ประการดังนี ้

1. กําหนดใหมีหวัหนาคณะทํางาน หรือการสรางทีมงานในแตละสาขารวมกันพัฒนา
กระบวนการทาํงาน 

2. ระบุขอมูลหรือความรูท่ีตองการใช    
3. จัดทํา Workflow พัฒนากระบวนการทํางาน 
4. การสรางละการถายทอดความรูของคนในองคกร 
5. พัฒนาศูนยขอมูล 
6. ทําระบบเครือขายผูเช่ียวชาญเพื่อการประสานงานความชวยเหลือ 

                  Edward  Sallis. ( 2002 )   ไดกลาวถึงข้ันตอนของการพัฒนาระบบการจัดการความรูไว 10 
ข้ันตอนดังนี้คือ 

1. การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานเดิมขององคกร 
2. การเช่ือมโยงการจัดการความรูเขกับกระบวนการทางธุรกจิ 
3. การอออกแบบโครงสรางพื้นฐานของการจัดการ 
4. การตรวจสอบความรูท่ีมีอยูเดิมและระบบความรูในองคกร 
5. การหาทีมงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 
6. การสรางแผนผังหรือโครงสรางของการจัดการความรู 
7. การพัฒนาระบบบริหารความรู 
8. กานําวิธีการไปใชอยางเปนข้ันตอน 
9. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง วัฒนาธรรม และโครงสรางผลตอบแทน 
10. การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานและการวัดผลตอบแทนท่ีได 

           David J. Skyme. (1997. อางถึงใน นภดล  สุขสําราญ )  ไดกําหนดโปรแกรมการจดัการความรูไว
ดังนี้ 

1. การแตงต้ังหัวหนางานดานความรู เพื่อเปนผูผลักดันและพัฒนาโครงสราง 
2. สรางทีมงานดานความรูคัดเลือกจากทุกหนวยงานเพื่อชวยกันคนหาวิธีการทํางาน 
3. พัฒนาฐานขอมูลความรู วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด สารบัญผูเช่ียวชาญ 
4. สรางกระบวนการจัดการแบบเต็มเวลา ในการสรางความรู การรวบรวม การ

จัดเก็บ 
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5. ศูนยความรู จุดศูนยกลางความรูจากทักษะ อํานวยความสะดวกในการกระจาย
ความรู 

6. เทคโนโลยีในการประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ 
7. ทีมงานตนทุนทางปญญาเพ่ือใชในการตรวจสอบสินทรัพย 
8. กิจกรรมในการแบงปน สรางโอกาสและสถานท่ีใหเอ้ืออํานวยใหเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู 
                การพัฒนาระบบการบริหารความรูในองคการ ควรจะมีการวิเคราะหถึงสภาพความพรอมใน
ดานตางๆขอองคการ  แลวจัดต้ังทีมงานผูรับผิดชอบเพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการความรูใหเหมาะกับ
องคการ  พรอมกับจัดทําแผนผังโครงสรางการจัดการความรู  พัฒนาระบบบริการความรูในองคการให
เอ้ือตอการเรียนรู และสุดทายควรมีการพัฒนาระบบประเมินผลการจัดกาความรูในองคการในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              อุปสรรคการจัดการความรู 
                      นิทัศน  วิเทศ. ( 2542)  ไดช้ีใหเห็นปจจัยทางวัฒนธรรมองคการท่ีเปนตัวขัดขวาง
กระบวนการถายทอดความรู  หรือเปนตัวปดกั้นการถายทอดความรูใหชาลงหรือบางคร้ังทําใหความรู
บางอยางหลนหายไป และไดเสนอแนะวิธีการแกไขดังนี้ 

1. การขาดความไววางใจ ซ่ึงมีวิธีแกไขโดยการสรางความสัมพันธและความ 
ไววางใจดวยการจัดประชุมแบบพบปะกันจริง 

2. ความผิดแผกทางวัฒนาธรรมคําศัพทและกรอบอางอิง  ซ่ึงมีวิธีแกโดยการสราง 
พื้นฐานรวมกันดวยการใหการศึกษา  การหารือ การทํางานเปนทีม และการสลับสับเปล่ียนงาน 

3. การไมมีเวลาและท่ีพบปะกัน  ซ่ึงวิธีการแกโดยการหาเวลากับสถานท่ี สําหรับ 
การถายทอดความรู เชนจัดงาน จัดหองสนทนา ทํารายงาน การประชุม 

4. เจาของความรูไดตําแหนง ซ่ึงมีวธีิแกโดยการประเมินผลงานและมอบรางวัลแก 
คนท่ีแลกเปล่ียนรางวัลความรูเปนเกณฑ 

5. การที่คนรับไรความสามารถในการซึมซับความรู  ซ่ึงมีวิธีแกโดยการสอนให 
พนักงานมีความยืดหยุนใหเวลาไดเรียนรู จางคนงานท่ีเปดรับความคิดเห็นใหมได 

6. ความเช่ือวาความรูเปนส่ิงพิเศษสําหรับคนบางกลุมเทานั้น  ซ่ึงมีวิธีแกโดยการ 
สรางวิธีการเขาถึงความรูแบบไมเรียงลําดับ  จากบนลงลาง ช้ีใหเห็นวาคุณคาของความรูสําคัญกวา
สถานะของคนท่ีเปนแหลงความรู 

7. การไมอดทนตอความผิดพลาดหรือการไมชอบขอความชวยเหลือ ซ่ึงมีวิธการ 
แกโดยการยอมรับและใหรางวัลแกความผิดพลาดท่ีสรางสรรค และการชอบทํางานรวมกัน  คนท่ีไมรู
อะไรเลยก็ไมจําเปนตองเสียตําแหนงหรือสถานะของตนเองไป 
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     วงจรการจัดการความรู แบบ 3 มิติ 
         จากประสบการณของคณะผูเขียนท่ีไดใชวงจร KM ของบริษัท Xerox Corporation ใน
โครงการนํารองพบวา วงจร KM มีประโยชนอยางมากสําหรับองคกร เนื่องจากวงจร KM จะเปน
เสมือนกรอบทางเดินใหกับองคกรเพ่ือชวยในการวางแผนงานและกิจกรรมตางๆ สําหรับการจัดการ
ความรู อยางไรก็ตาม วงจร KM ไมไดระบุเอาไวอยางชัดเจนวาในแตละองคกรประกอบของวงจร KM 
นั้นจะสงผลกระทบหรือมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการความรูอยางไร นอกจากนี ้ ถึงแมวาวงจร KM 
จะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสรางสภาพแวดลอมหรือปจจัยท่ีเอ้ือสําหรับการจัดการความรูภายในองคกร แต
วงจร KM ไมไดบอกอยางชัดเจนวาปจจยัเอ้ือเหลานัน้ควรจะประกอบไปดวยอะไรบาง คณะผูเขียนจึง
ขอนําเสนอวงจร Km แบบ 3 มิติ ซ่ึงเปนการบูรณาการวงจร KM กระบวนการความรูและปจจยัเอ้ือเขา
ไวดวยกัน 
       วงจร KM แบบ 3 มิตินี้จะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหองคกรสามารถมองการจัดการความรูได
ครอบคลุมทุกมิติ ซ่ึงการท่ีคณะผูเขียนดึงเอาปจจัยเอ้ือมาอยูในวงจร 3 มิตินี้ก็เพื่อท่ีจะทําใหองคกรเห็น
วาแตละองคประกอบของวงจร KM จะชวยสรางปจจัยเอ้ืออะไรบางและมีความเกี่ยวของหรือทําใหเกิด
กระบวนการความรูในข้ันตอนใด ความเช่ือมโยงระหวางองคประกอบของวงจร KM กับกระบวนการ
ความรูจะทําใหองคกรเขาใจถึงพัฒนาการของความรูหรืออีกนัยหนึ่งความรูภายในองคกรมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางไร ซ่ึงถาองคกรเขาใจความเช่ือมโยงดังกลาวอยางชัดเจนแลว ถึงแมสภาพแวดลอม
ในการทํางานหรือโครงสรางขององคกรจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร องคกรจะยังคงสามารถทําใหวงจร
ชีวิตของความรูสามารถหมุนตอไปได และจะชวยใหองคกรสามารถรักษา  และจัดการความรูของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ตารางท่ี 3 วงจร KM แบบ 3 มิติ 
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• •    การจัดการการเปลี่ยนแปลง         
และพฤติกรรม 

•     • • 

• •    การสื่อสาร      • • 

  • ο • กระบวนการและเคร่ืองมือ • • • • • • • 

ο  •   การฝกอบรมและการเรียนรู ο ο ο ο • ο ο 

• ο  • ο การวัดผล  •   • • • 

ο •   ο การยกยองชมเชยและใหรางวัล  •   • • • 

 
หมายเหตุ    •   หมายถึง  มีผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดับมาก 
       ο   หมายถึง  มีผลกระทบหรือความเช่ือมโยงในระดบัปานกลาง / นอย 
 ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสามองคประกอบหลักของการจัดการความรู 
ตัวอยางของความเช่ือมโยงเชน การจดัการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมซ่ึงเปนองคประกอบหลักใน
วงจร KM จะชวยใหองคกรสามารถสรางปจจัยเอ้ือในดานภาวะผูนําและกลยทุธรวมถึงวัฒนธรรม
องคกรได และในขณะเดียวกัน การจดัการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมก็จะเปนองคประกอบท่ีชวย
องคกรในเร่ืองของการคนหาความรู การแลกเปล่ียนแบงปนความรู และการเรียนรู นอกจากนี้องคกร
ควรพิจารณาดวยวาควรใชองคประกอบใดเพ่ิมเติมหรือเสริมเพื่อใหเกดิปจจยัเอ้ือและข้ันตอนของ
กระบวนการความรูดังกลาวไดดีข้ึน เชน นอกจากการจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมแลว 
องคกรควรที่จะเสริมองคประกอบในเร่ืองของการส่ือสาร การวัดผล การฝกอบรมและการเรียนรู 
รวมถึงการยกยองชมเชยและใหรางวัลเพือ่ใหเกดิปจจยัเอ้ือในเร่ืองภาวะผูนําและกลยทุธไดดีข้ึน ซ่ึงโดย
สรุปก็คือการมองผลกระทบหรือความเช่ือมโยงท้ังในแนวดิ่งและแนวนอน ท่ีกลาวมาแลวเปนเพยีง
มุมมองหนึ่งของคณะผูเขียนท่ีไดจากประสบการณในโครงการนํารอง องคกรสามารถนําวงจร KM นี้
ไปประยุกตใชตามความเหมาะสม ส่ิงท่ีคณะผูเขียนอยากเนนย้ําก็คือ การจัดการความรูนั้นไมมีสูตร
ตายตัววาควรทําอะไรบางและทําอะไรกอนหลัง เชนเดยีวกับแนวคิดของวงจร KM แบบ 3 มิตินีก้็เปน

  วงจร KM 
(องคประกอบ) 

ปจจัยเอ้ือ 
 

กระบวนการ 
ความรู 
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อีกแนวคิดหนึง่ท่ีใหแนวทางอยางกวางๆ เพื่อชวยองคกรในเร่ืองการจัดการความรูโดยพยายามท่ีจะดึง
เอาประเด็นสําคัญท้ังหมดสําหรับการจัดการความรูเขามาไวดวยกัน องคกรควรพิจารณานําเอาแนวคิดนี้
ไปใชบนพืน้ฐานของบริบทขององคกรโดยเฉพาะอยางยิง่วัฒนธรรมขององคกร ซ่ึงองคกรจะไมมีทาง
ทราบไดเลยวาส่ิงไหนเปนส่ิงท่ีเหมาะสมจนกวาจะมีการนําเอาไปปฏิบัติจริงแลวเกิดการเรียนรูข้ึน 
 

ตารางท่ี 4   ตัวอยางความเช่ือมโยงของวงจร KM ปจจัยเอ้ือและกระบวนการความรู 
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• •    การจัดการการเปลี่ยนแปลง     และพฤติกรรม •     • • 

•     การสื่อสาร        

     กระบวนการและเครื่องมือ        

ο     การฝกอบรมและการเรียนรู        

•     การวัดผล        

ο     การยกยองชมเชยและใหรางวัล        

 
2.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ( Communities of Practice : CoP ) 
       1.   ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)  

          โนนากะและทาคิวชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) จําแนกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้  
 
             - สังคมประกิต (socialization) : การแบงปนและสราง tacit knowledge จาก tacit 

knowledge ของผูท่ีส่ือสารระหวางกัน โดยการแลกเปล่ียนประสบการณตรง 
               - การนําความรูสูภายนอก (externalization) : การสรางและแบงปนความรูจากส่ิงท่ีมี
และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร เปนการแปลงจาก tacit knowledge เปน explicit knowledge 
              - การผนวกความรู (combination) : เปนการแปลง explicit knowledge จาก explicit 
knowledge โดยรวบรวมความรูประเภท explicit ท่ีเรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท explicit ใหม 
               - การรวมโดยการผานการเรียนรู (internalization) : เปนการแปลง explicit knowledge 
มาเปน tacit knowledge มักจะเกิดจากการนําความรูท่ีเรียนรูมาไปปฏิบัติ 
 

กระบวนการ 
ความรู 

ปจจัยเอื้อ 

วงจร KM 
(องคประกอบ) 
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ความรู 
ภายนอกบุคคล 

การนําความรูสูภายนอก การผนวกเขาดวยกัน 

ความรู 
ภายในบุคคล 

สังคมประกิต การรวมโดยผานการเรียนรู 

ความรู 
ภายนอกบุคคล 

ความรู 
ภายในบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 13 การปฏิสัมพันธระหวางความรู (Nonaka and Takeuchi. 1995:37)  
      

  จากภาพท่ี13 แสดงใหเหน็วา ปฏิสัมพันธระหวางความรูภายนอกบุคคลกับความรูภายนอก
บุคคล เกิดข้ึนโดยผานกระบวนการการรวมความรูเขาดวยกัน คือ การใชเทคโนโลยีชวยในการจดัระบบ
ระเบียบของความรู ปฏิสัมพันธระหวางความรูภายนอกบุคคลกับความรูภายในบุคคลเกิดข้ึนโดย
กระบวนการการรวมความรูภายในตน คือ เรียนรูผานทางเทคโนโลยีปฏิสัมพันธระหวางความรูภายใน
บุคคลกับความรูภายในบุคคลโดยกระบวนการสังคมประกิต คือ เรียนรูผานทางบุคคล และปฏิสัมพันธ
ระหวางความรูภายในบุคคลกับความรูภายนอกบุคคลเกิดข้ึนโดยผานกระบวนการการนําความรูออกสู
ภายนอก คือ ดวยการนําความรูท่ีผานการสังเคราะหแลวภายในตนเผยแพรออกสูภายนอกโดยใช
เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือชวย 
 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู (knowledge sharing)การแบงปนและแลกเปล่ียนความรูประเภท 
Tacit นั้นจะตองทําดวยการพบปะกันตัวตอตัวหรือเปนกลุม จากการศึกษาพบวาองคกรสวนใหญไม
คอยประสบความสําเร็จในการทําในการแลกเปล่ียนความรูอยางท่ัวถึงเทาไรนัก สาเหตุเนื่องมาจาก
อุปสรรคหลัก ๆ ดังตารา 
                   อีทินนี  เวนเจอร (Etinne  Wenger) อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และสถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาต. 2550: 11-12 ไดกลาววา  
                     “Groups of people who share a passion for something that they know how to do and who 
interact regularly to learn how to do it better” 
                     “ กลุมคนท่ีมารวมแลกเปล่ียนในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีความรู ความชํานาญ และเรียนรูจาก
คนอ่ืนๆในกลุมผานการปฏิสัมพันธระหวางกันอยางตอเนื่อง” 
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                    ยุวดี  เกตุสัมพันธ .(อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ. 2550:12 ) ไดกลาววา  CoP เปนกิจกรรมของกลุมคนท่ีรวมตัวกัน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรูระหวางกันดวยความสมัครใจ โดยมีเปาหมายรวมกัน ดังตัวอยาง เชน 

• เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

• เพื่อการคนหา ทบทวน รวบรวมและเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 ( Best Practices) 

• เพื่อรวบรวม ปรับปรุง และเผยแพรความรูท่ีใชในงานประจํา 

• เพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมๆรวมกัน 
         2.  ลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนนักปฏบัิติ (CoP) 
                       สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2550 
:12-13 )  ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนนักปฏิบัติไวดังนี ้

• กลุมคนท่ีรวมตัวกันโดย มีความสนใจและความปรารถนา รวมกันใน 
เร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง (มีKnowledge Domain)  
                                         -  เขาใจดวีาอะไรเปนประเด็นท่ีตองคุยกัน 

• ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธในกลุม (เปนCommunity)   
                                         - ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหาและตอบคําถาม 
                                         - เช่ือมโยงกันขามทีม หนวยงาน หรือองคกร 

• แลกเปล่ียนและพัฒนาความรูรวมกัน (ตอง Practice) 
                                        - แลกเปล่ียนขอมูล เคล็ดลับ  แนวทางแกไขปญหา และ Best Practices 
                                        - สรางฐานขอมูล ความรู หรือแนวปฏิบัติ 
        3.  ประโยชนของชุมชนนักปฏบัิติ (CoP) 
                            สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2550 
:13 )  ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนนักปฏิบัติไวดังนี ้
                           ประโยชนของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีท้ังระยะส้ันและระยะยาวดังตอไปนี ้
       ระยะส้ัน 

• เปนเวทีของการแกปญหา ระดมสมอง 

• ไดแนวคิดท่ีหลากหลายจากกลุม 

• ไดขอมูลมากข้ึนในการตัดสินใจ 

• หาทางออก/คําตอบท่ีรวดเร็ว 

• ลกระยะเวลา และการลงทุน 

• เกิดความรวมมือ และการประสานงานระหวางหนวยงาน 
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• ชองทางในการเขาหาผูเช่ียวชาญ 

• ความม่ันใจในการเขาถึง และแกปญหา 

• ความผูพันในการเปนสวนหนึ่งของกลุม 

• ความสนุกท่ีไดอยูกับเพื่อนรวมงาน 
          ระยะยาว 

• เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูขององคกร 

• เกิดความสามารถที่ไมคาดการณไว 

• วิเคราะหความแตกตาง และตั้งเปาหมายการปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แหลงรวบรวมและเผยแพรวธีิปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

• เกิดโอกาสพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด 

• เครือขายของกลุมวิชาชีพ 

• ช่ือเสียงในวิชาชีพท่ีเพิ่มข้ึน 

• ไดรับผลตอบแทนจากการจางงานสูงข้ึน 

• รักษาคนเกง ใหอยูกับองคกรได 
 
 
         4.  สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
                                              สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ .(2550 :15-16 )  ไดกลาวถึงสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบัติไวดังนี้ 

                         สมาชิกในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบดวย 
1. Sponcer หรือ Leader (คุณเอ้ือ) 

- เปนผูบริหารระกับกลาง-สูง 
- ใหทิศทาง แนวคิดได 
- สนับสนุนทรัพยากร 
- สรางการยอมรับ ส่ือสาร 
- สรางแรงจูงใจ 

2. Facilitator (คุณอํานวย) 
- เปนสมาชิก 
- วางแผน และจัดการ 
- Facilitate การแลกเปล่ียนความรูในชุมชนนักปฏิบัติ  
- ชวยเหลือดานเทคนิค 
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- ประสานกับคนนอกชุมชนนักปฏิบัติ และองคกร 
- ประเมินผลและส่ือสารความสําเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ 

3. Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary (คุณลิขิต) 
- เปนสมาชิก 
- บันทึก รวบรวมขอมูลของกลุม 
- ทําฐานขอมูล/ความรูท่ีไดจากกลม 

4. Member (คุณกิจ) 
- เปนสมาชิก 
- รวมกําหนด คัดเลือกหวัขอ 
- รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
- รวมประชุมแสดงความคิดเห็น 
- ส่ือสารภายในกลุม 
- ประสานกับภายนอก 

 
 
         5.  ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารจัดการกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
                         กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จะดาํเนินไปไดดวยดี ตอเนื่องและย่ังยนื  รวมท้ังเกิด
การขยายผลออกไปอยางกวางขวางนั้น  ตองอาศัยทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุม
ดังตอไปนี ้

1. เทคนิคการเปน Facilitator  คือ 
- ฟงเปน 
- พูด/ถามเปน 
- คิดเปน 
- เขาใจ เขาถึงและจัดการสมาชิกได 
- บุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 

        1.1      ฟงเปน  การฟงเปนอีกดานหน่ึงของการส่ือสาร ซ่ึงการฟงมีแบบดังนี ้
                      -  ไมสนใจฟงผูสนทนา (Ignoring) 
                      -   ฟงแบบเสแสรางฟง (Pretending) 
                      -   ฟงแบบเลือกส่ิงท่ีอยากฟง (Selective listending) 
                      -   ฟงแบบต้ังอกต้ังใจฟง (Attentive listening) 
                      -   ฟงแบบเขาอกเขาใจ (Empathic listening) 
            ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจหรือการฟง 
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- การรับรู 
- ภาษา 
- ทาทาง 
- ความสนใจสวนตัว 
- อามรณ 
- น้ําเสียง 
- ส่ิงแวดลอม 
- การคาดการณไวกอน 
- พูกอยางไรความหมาย 
- ความสนใจท่ีหลุดประเดน็ออกไป 
- อุปสรรคดานการไดยนิ 
- ความเร็วในการคิด 

                                            เราสามารถปรับปรุงการฟงไดดังนี ้
- กําจัดส่ิงท่ีดึงความสนใจออก 
- มีสมาธิในขณะน้ัน 
- ทุมความสนใจไปท่ีผูพูด 
- เปดใจ 
- มองหาความหมายจากส่ิงท่ีไมไดเปนคําพดู 
- ไมตอบสนองกับคําท่ีแสดงอารมณ 
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจไวลวงหนา 
- บันทึกยอ 
- ถามเพื่อความกระจาง 

1.2 การพูด-ถามเปน 
- พูดเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย 
- พูดเกร่ินเพื่อนาํกลุม 
- พูดเพื่อคุมประเด็นและเวลา (ขัดจังหวะอยางนิ่มนวล) 
- พูดเพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกัน (บอกกติกาชัดเจน ความคาดหวัง) 
- พูดเพื่อสรางความไววางใจ โนมนาวใจ  เจรจาตอรอง 
- ใชชนิดของคําถามท่ีเหมาะสม (คําถามปด – เปด) 
- พูดในส่ิงท่ีตนอยากพูด  หรือควรจะพดูในส่ิงท่ีคนอ่ืนอยากฟง 

1.3 คิดเปน 
- คิดเชิงระบบ 
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- คิดเชิงบวก 
- คิดแบบสรางสรรค 
- ประเมินและวเิคราะหความตองการและวฒันธรรมของกลุม 

1.4 เขาใจ เขาถึง และจัดการกับสมาชิกได 
- จริงใจและเอ้ืออาทร 
- ใหเกียรติกับสมาชิกทุกคน 
- มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

1.5 บุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 
- ตรงตอเวลา 
- แตงกายเหมาะสม 
- เช่ือม่ันในตนเอง 
- ยิ้มแยมแจมใส 

2. เทคนิคการเปน Historian    คือ 
- การฟงเปน 
- จับประเดน็เปน 
- บันทึกยอๆ สาระสําคัญ 
- ใช Tools ชวยเชน Mind map ฯลฯ 
- เขียนเปน 
- จัดเนื้อหา (ขุมความรู) ใหหมวดหมูและเปนระบบ 

 6.ขั้นตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏบัิติ (CoP) 

                     สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2550 :20-

21 )  ไดอธิบายถึงข้ันตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ไวดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             ภาพประกอบท่ี14     แสดงข้ันตอนของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
1. เร่ิมตน   

4. สลายกลุม 

3. เติบโต 

2. เปดตัว 

1. เร่ิมตน 
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กิจกรรม  - หา Sponcer/Leader และทีมนํา 
- กําหนดหวัขอเร่ือง และขอบเขตท่ีสนใจ 
- ออกแบบโครงสราง และกําหนดกิจกรรมหลัก 
- เชิญชวนและรับสมัครสมาชิก 

2. เปดตัว 
กิจกรรม  - กําหนดทรัพยากร และการสนบัสนุน 

- กําหนดวิธีการส่ือสาร 
- จัดงานเปดตัว 
- กําหนดระยะเวลาการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู 

3. เติบโต 
กิจกรรม  -  ประชุมแลกเปล่ียน และสรางองคความรู 

- ชวยเหลือกันในการแกปญหา 
- รวบรวมองคความรูท่ีเกิดข้ึน 
- ประเมินผลการทํางาน 

4. สลายกลุม 
          กิจกรรม  - ตกลงใจรวมกัน เพื่อเปดตัว 

- พิจารณาส่ิงท่ีทํา 
- เก็บรวบรวมบทเรียนตางๆท่ีมี 

7. การจดบันทึกท่ีไดจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

• จับประเดน็/บันทึกเร่ืองราวแสดงความสัมพันธจากการสนทนา 

• บันทึกยอสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

• ปรับเปล่ียนเอกสารอยางเปนธรรม 
8.  การทํา AAR ( After Action Review) 
                       เปนกิจกรรมท่ีใชทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในแตละ
คร้ังวามีจุดดี จดุดอย  รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคอยางไรในการทํา CoP เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
การทํา CoP ในคร้ังตอไปใหดีข้ึน รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกกลุมไดเสนอแนะขอคิดเห็น
ตางๆ เพื่อการปรับปรุงการทํา CoP ใหสอดคลองกับเปาหมายของกลุมและเปาหมายของสมาชิก 
                      สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ  และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 
(2550 :6) ไดกลาวถึง กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูดังนี ้
                               การจัดการความรู ประกอบดวยกระบวนการหลัดๆไดแก  การคนหาความรู  การ
สรางและแสวงหาความรู  การจัดการความรูใหเปนระบบ  การประมวลและกล่ันกรองความรู  การ
เขาถึงความรู  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู และการเรียนรู  และเพือ่ใหมีการนําความรูไปใชใหเกิด



  ‘

ประโยชนสูงสุดตอองคกร  จึงมีการใชเคร่ืองมือหลากหลายประเภทในการถายทอดและแลกเปล่ียน
ความรู  รวมท้ังการชวยใหผูตองการใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก  เพื่อท่ีจะสงเสริมให
การจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูมี
หลากหลายประเภททั้งท่ีเหมาะสมกับความรูท่ีเปนประเภทความรูท่ีชัดแจง( Explicit Knowledge )  และ
ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit  Knowledge ) ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 5 แสดงกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูกับประเภทของความรู 
 

 

ประเภทความรู 
 

กิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู 
 

ความรูท่ีชัดแจง 
( Explicit Knowledge ) 

1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในรูปของเอกสาร 
2. การใชเทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) 
3. สมุดหนาเหลือง ( Yellow  Pages) 
4. ฐานความรู( Knowledge  Bases) 

ความรูท่ีฝงอยูในคน 
(Tacit  Knowledge) 

1. การจัดต้ังทีมขามสายงาน(Cross – Functional Team) 
2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality 

Circles : IOCS) 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : Cop) 
4. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) 
5. การสับเปล่ียนงาน(JobRotation)และการยืมตัวบุคคลมา

ชวยงาน 
6. เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู(Knowledge  Forum) 

 

9. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรูประเภท Explicit Knowledge  
1. การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในรูปของเอกสาร 

                    เปนการจัดเก็บความรูหรือขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆ  เพื่อความสะดวกในการ
คนหา และนําไปใช เชน งานวิจัย  ผลการสํารวจ   ผลงานประจําป  ขอมูลทางการตลาด เปนตน  
นอกจากนี้แลว องคกรควรมีการจัดทําฐานความรูของวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพื่อใหผูสนใจสามารถเขา
มาเรียนรูได ซ่ึงการรวบรวมวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศอาจไดจากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ซ่ึงเปน
การเรียนรูจากผูท่ีทําไดดีท่ีสุดท้ังภายในและภายนอกองคกร 

2. การใชเทคนิคการเลาเร่ือง (Story Telling) 
           การใชเทคนิคการเลาเร่ืองนี้เปนวิธีการเผยแพรส่ิงท่ีเราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจ  โดย 



  ‘

ตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการบรรยายเร่ืองและเนื้อหาท่ีตองการส่ือ  เชน  การใช
เทคนิคการเลาเร่ืองในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขององคกร  โดยการนําเร่ืองท่ีประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลวมาผูกเปนเร่ืองราวใหนาสนใจและเผยแพรในองคืกร ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของ
ผูอ่ืน และกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลความรูท่ีมีระหวางกันได 

3. สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) 
            แนวคิดนี้จะเหมือนกับสมุดโทรศัพทหนาเหลืองท่ีเราคุนเคยกัน  แตแทนท่ีเนื้อหาใน 

สมุดจะบันทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการตางๆ  สมุดหนาเหลืองสําหรับการจัดการ
ความรูจะบันทึกแหลงท่ีมาของความรู  ประเภทของความรู  และผูเช่ียวชาญในแตละดานขององคกร 
รวมถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีสําคัญตางๆ เชนผลงานท่ีผานมาและเร่ืองท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง  สมุดหนา
เหลืองในลักษณะนี้จะชวยสรางความเช่ือมโยงระหวางคนท่ีตองการใชขอมูลกับแหลงขอมูลท่ีมี  เพื่อทํา
ใหคนในองคกรรูวามีขอมูลอยูท่ีใด และจะสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆไดอยางไร  สําหรับการบันทึก
ขอมูลตางๆ ในสมุดหนาเหลืองนั้นสามารถทําไดท้ังในรูปแบบเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร หรือผาน
ระบบอิเลคทรอนิคสก็ได  ท้ังนี้สมุดหนาเหลืองไมจําเปนตองผูติดกับเฉพาะบุคคลในองคกรเทานั้น  แต
ยังสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลภายนอกผานระบบเว็บไซตตางๆไดดวย 

4. ฐานความรู (Knowledge  Bases) 
              เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆท่ีองคกรมี ไวในระบบฐานขอมูลและใหผูท่ีตองการ 

ใชคนหาขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ  ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และถูกตอง  ท้ังนี้ในการทํา
ฐานความรู (Knowledge  Bases) ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย 
               กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรูประเภท Tacit Knowledge 

1. การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team)  
            เปนการจัดต้ังทีมเพื่อมาทํางานรวมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีกําหนดข้ึนภายใตความ 

เช่ือท่ีวาการทํางานในแตละเร่ืองตองอาศัยผูเช่ียวชาญ จากหลายๆดานมาแลกเปล่ียนประสบการณและ
ทํางานรวมกันจึงจะประสบความสําเร็จ  การแลกเปล่ียนหรือถายทอดความรูระหวางทีมจะทําใหเกิด
การเรียนรูระหวางกันมากข้ึน  ซ่ึงในการแลกเปล่ียนหรือถายทอดความรูระหวางกันนั้น  หัวหนาทีมควร
มีการสรางบรรยากาศท่ีดีเพื่อชวยใหมีความคุนเคยระหวางกัน  ทําใหทุกคนเขาใจและมุงไปสู
วัตถุประสงคเดียวกัน  สรางความเช่ือม่ันและไววางใจตอกัน  และส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  ควรมี
การจดบันทึกหรือรวบรวมความรูท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกันไว
ดวย 

2. กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation $ Quality Circles : IQCs)  
            กิจกรรมกลุมคุณภาพ และนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs เปนกลุม 
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ท่ีพัฒนามาจากกลุม QCs (Quality Circles) ซ่ึงษมาชืดของกลุมจะมาจากตางหนวยงานหรือตางระดับใน
องคกรหรืออาจอจะมาจากตางองคกรก็ได  กลุม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อคนหาวิธีการที่ชวยใหองคกร
บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว  หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ  การทํากลุม IQCs นี้จะเปนการ
ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิดตางๆ  ท่ีหลากหลายใน การพัฒนาองคกรตามหัวขอเร่ือท่ีต้ังไวและ
คนหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดชวยแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคกร  ซ่ึงในการพบปะ
แลกเปล่ียนความรูกันตองมีการจดบันทึกขอมูลหรือความรูท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังปญหาและความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนไวดวย  เม่ือเปรียบเทียบ IQCs กับทีมขามสายงานแลวจะมีความแตกตางในเร่ืองของสมาชิกกลุม
ท่ีสามารถรวมกันไดจากท้ังภายในและภายนอกองคกร  ในขณะท่ีสมาชิกทีมขามสายงานจะมีเฉพาะคน
ในองคกรเทานั้น  และเนื้อเร่ืองของการทําใหตนมาพบปะและแลกเปล่ียนความรูระหวางกันเพื่อชวย
พัฒนาและปรับปรุงองคกร 

3. ชุมชนนักปฏบัิติ (Communities of Practice : CoP ) 
             ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)  เปนกลุมคนท่ีรวมตัวกนัอยางไมเปนทางการ  มี 

วัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางองคความรูใหมๆเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดีข้ึนสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนท่ีอยูในกลุมงานเดียวกนั
หรือมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมกัน  ซ่ึงความไววางใจและความเช่ือม่ันในการแลกเปล่ียน
ขอมูลความรูระหวางกันจะเปนส่ิงท่ีสําคัญ โดย CoP จะมีความแตกตางจากการจดัต้ังทีมงานเน่ืองจาก
เปนการรวมกนัอยางสมัครใจ  เปนการเช่ือมโยงสมาชิกเขาดวยกันโดยกิจกรรรมทางสังคม  ไมไดมีการ
มอบหมายงานเฉพาะหรือเปนโครงการ  แตจะเลือกทําในหวัขอท่ีสนใจรวมกันเทานั้น  การทํา CoP จะ
มีระเวลาในการเร่ิมตนและส้ินสุด โดยหากสมาชิกในกลุมหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงค
รวมกันแลว  กลุม CoP ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เชน  เปล่ียนหัวขอของกลุมหรือมีการจัดต้ัง
กลุม CoP ใหมๆข้ึนมา  ท้ังนี้ระหวางการอยูรวมกนัควรมีการบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรูระหวางกัน  เพื่อ
นําไปใชใหเกดิประโยชนดวย  อยางไรก็ตามแม CoP จะเกดิข้ึนโดยการรวมตัวของสมาชิกท่ีสนใจ
รวมกันและจดัการกันเองแตก็ตองมีการกาํหนดบทบาทที่ชัดเขนเพ่ือใหการทํายั่งยืนในระดับหนึ่ง เชน  
ควรมีการยกยองชมเชยและใหการยอมรับกลุม CoP จากผูบริหารขององคกร  ควรชวยสนับสนุนใหการ
ส่ือสารระหวางสมาชิก CoP เปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว  พยายามชักจูงหรือทําใหสมาชิกเห็น
ประโยชนในการพบปะแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน  ใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกท่ีใหความ
รวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเปนตัวอยางแกคนอ่ืนๆตอไป  รวมท้ังควรสงเสริมให CoP มีการ
เติบโตและขยายตัว 
 

4. ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) 
               ระบบพี่เล้ียงเปนวธีิการถายทอดความรูแบบตวัตอตัว  จากผูท่ีมีความรูและ 
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ประสบการณมากกวา ไปยงับุคลากรรุนใหม  หรือผูท่ีมีความรูและประสบการณนอยกวา  ซ่ึงระบบพ่ี
เล้ียงเปนวิธีการหนึ่งในการสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิด  ผูท่ีเปนพี่เล้ียงมักจะมีตําแหนงและ
อาวุโสกวา  ซ่ึงอาจอยูในหนวยงานเดยีวกันหรือตางหนวยงานกไ็ด  โดนท่ัวไประบบพ่ีเล้ียงจะใชเวลา
คอนขางนาน  เพราะท้ังสองฝายจะตองสรางความคุนเคย  ความสัมพันธ และความเขาใจกนั  ผูท่ีเปนพี่
เล้ียงนอกจากจะใหคําปรึกษาในดานการงานแลว  ยังเปนท่ีปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสน  ท่ีสําคัญ
พี่เล้ียงจะตองเปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองพฤตกิรรม  จริยธรรม และการทํางานใหสอดคลองกับความ
ตองการขององคกร 

5. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคคลมาชวยงาน (Secondment) 
                  การสับเปล่ียนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานตางๆ  ซ่ึงอาจอยู

ภายในสายงานเดียวกนัหรือขามสายงานเปนระยะๆ  เปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิด
การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณของท้ังสองฝาย  ทําใหผูถูกยายเกดิการพัฒนาทักษะท่ี
หลากหลายมากข้ึน  สําหรับการยืมตัวบุคลากรมาทํางานช่ัวคราวนั้นเปนการยายบุคลากรระดับบริหาร
หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงไปชวยทํางานในหนวยงานขามสายงานหรือในหนวยงาน  เพื่อใหผู
ถูกยืมตัว  ถายทอดความรูและประสบการณขอตนเองใหหนายงาน  เปนการกระจายความรูท่ีไดผลใน
ระยะส้ัน  วนขณะเดียวกนัผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจากบุคลากรในหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงสามารถนาํมาพัฒนา
งานของตนเองหรือสรางความรูใหมๆได 

6. เวทีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge  Forum) 
                การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอยางเปนกจิจะลักษณะอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อเปน 

เวทีใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุยกนั เปนอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสามารถกระตุนใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันได  ซ่ึงอาจทําไดในหลากหลายลักษณะ  เชนการสัมนา และการประชุม
ทางวิชาการทีจ่ัดอยางสมํ่าเสมอ 
                            จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีกลาวมาขางตน มีวธีิการหนึ่งซ่ึงมีการใชกันอยาง
แพรหลาย เพือ่ใหเกดิการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกนั นั่นคือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
ซ่ึงกิจกรรม CoP นี้เปนกจิกรรมสวนหนึ่งของ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) และการ
บริหารการเปล่ียนแปลง ( Change Management Process) 
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                                    กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management  Process)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
       ภาพประกอบท่ี15  แสดงความเกี่ยวของของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กับกระบวนการการบริหารการ 
เปล่ียนแปลง (Change Management  Process) 
 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร  เรามีความรูเรื่องน้ันหรือยัง 

ความรูอยูที่ใคร อยูในรูปแบบอะไร  จะเอามาเก็บ
รวบรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เรามีความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

ความรูน้ันทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม ทําให
องคกรดีขึ้นหรือไม 

1. การบงช้ีความรู 

2. การสราง 
และแสวงหาความรู 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

5. การเขาถึงความรู 

6. การแบงปน 

แลกเปล่ียนความรู 

7. การเรียนรู 
CoP 
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ภาพประกอบท่ี16   แสดงความเก่ียวของของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กับกระบวนการการบริหารการ เปล่ียนแปลง (Change Management  Process) 

2.2.5  การจัดการความรูของครู 

                 วิจารณ พานิช. (2548:3)ไดกลาวถึงการจัดการความรูของครูวา ในสังคมฐานความรู 
(knowlege based Society)  องคกรใดมีความสามารถจัดการความรู (Knowlege Management) ไดอยาง
เหมาะสมจะเปนองคกรท่ีมีการดําเนินการไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดการความรูจึงเปนเคร่ืองสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร ดังนั้น    ในปจจุบันทุกองคกรจึงให
ความสําคัญเปนอยางมากในการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรสถานศึกษา ซ่ึงเปนองคกรจัดการเรียนรู ยิ่งมีความจําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการความรู
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินงาน โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําในการจัดการความรู
ดังกลาว  

          1. ความหมายและความสําคัญ 

                      การจัดการความรู (knowlege Management) คือ เคร่ืองมือ และกระบวนนําความรูมาใชใน
การปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย การจัดการความรู เปนกระบวนการดําเนนิงานตอความรู 
ดังนี ้ 

1. การกําหนดความรูท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือตอหนวยงาน 

4. การเรียนรู 
(Learning) 

5. การวัดผล 

(Meausurement) 
6. การยกยองชมเชย 

และใหรางวัล 

(Recognition and Reward 

3. กระบวนการ
และเครื่องมือ 

(Process Tools) 

2. การสื่อสาร 

(Communication) 
1.การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
(Transition and Behavior) 

เปาหมาย 

(Desired State) 

  CoP 
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2. การแสวงหาความรูท่ีตองการ 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูเพิ่มเติมไดเหมาะสมกับการใชงาน 
4. การประยกุตใชความรูใชในการทํางาน 
5. การสกัดองคความรูท่ีไดจากประสบการณและการแลกเปล่ียนความรู 
6. การบันทึกความรูและปรับปรุงใหเหมาะสมตอการใชดําเนินงานยิ่งข้ึน 

                     การจัดการความรูเปนการสรางความรูและแบงปนความรูจากการดําเนินงานซ่ึงจะตอง
สรางและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายและบุคลากรไดรับ
ประโยชนสูงสุด ในกรณีการจัดการความรูของโรงเรียนจะมีผลดี ดังนี้ 

                               1)โรงเรียนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนสามารถดําเนินงานใหเหมาะสม
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

                               2)โรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาสูงข้ึน เปนท่ีพึงพอใจของ
ผูรับบริการซ่ึงไดแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

                               3)โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง รวมท้ังมีบรรยากาศที่ดีในการ
ดําเนินงาน 

                              4)ครู ผูบริหารไดรับการพัฒนาใหมีความชํานาญและความเช่ียวชาญเพิ่มสูงข้ึน 

           2. บทบาทของครูในการจัดการความรู 

                      โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนมี
หนาท่ีจัด การเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยมีผูบริหารโรงเรียนและครูเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะตํ่าหรือสูงจึงข้ึนอยูกับผูบริหารและครูเปน
สําคัญ  โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูของครูจะตองอาศัยความรูและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
จัดการความรู  ซ่ึงจะตองดําเนินงานรวมกับนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน และชุมชน ท้ังในฐานะผูปฏิบัติ 
ผูนํา ผูรวมมือ ดังนั้น บทบาทในการจัดการความรูของครูจึงอาจกลาวไดดังนี้ 

                    1.การจัดการความรูของตนเอง เปนการจัดการความรูในระดับบุคคล ในฐานะผูนําในการ
จัดการเรียน การสอนและทํางานรวมกับผูเรียน ครูผูอ่ืนในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และชุมชน 

                    2.การจัดการความรูในช้ันเรียน เปนการจัดการความรูรวมกับผูเรียนในช้ันเรียน โดยเปน
ผูนํา ผูสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรูของผุเรียน 
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                    3.การจัดการความรูของโรงเรียน เปนการจัดการความรูระดับองคกร โดยรวมมือกับ
ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เพื่อใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู 

                   4. การจัดการความรูในชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสวนสําคัญของชุมชนมีบทบาทหนาท่ี
จัดการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของชุมชน   รวมท้ังมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนครูจึงมีบทบาทรวมกับโรงเรียนในการจัดการความรูในชุมชน  

             3. เทคนิคในการจัดการความรูของครู 

                          เม่ือครูเปนมีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนจะตองเปนครูจัดการความรูในระดับตาง 
ๆ  ครูจะตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรูสูงข้ึน  ซ่ึงมีเทคนิคสามารถ
กระทําได ดังตอไปนี้ 

                         1) ข้ันการกําหนดความรู ครูจะตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแตละระดับ เพื่อนํามากําหนดความรูท่ี
ตองการในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังใหความรวมมือกับโรงเรียน และบุคคลอ่ืนในการคิด
วางแผน กําหนดความรูท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

                          2) ข้ันการแสวงหาความรู ครูจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาความรู 
พัฒนาความรูสามารถของตนเองใหเขาถึงความรู  โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู
จากผูเช่ียวชาญ ภูมิปญญาทองถ่ิน และเพื่อนรวมงานโดยการยอมรับในความรูความสามารถซ่ึงกันและ
กัน 

                          3) ข้ันการสรางความรู ครูจะตองเขารวมกิจกรรมสรางความรู  นวัตกรรมของ
สถานศึกษา เขารวมประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีหนวยงานตาง ๆ จัด
ข้ึน เชน การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เปนตน 

                          4) ข้ันการแลกเปล่ียนเรียนรู ครูจะตองเขารวมเปนสมาชิกเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสมาคมหรือชมรมทาง
วิชาชีพครู จัดข้ึนอยูเสมอ รวมท้ัง ดําเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะอ่ืน ๆ เชน การเขียน
บทความทางวิชาการเผยแพรในวารสารของสภาวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรูทาง
อินเตอรเนท เปนตน 

                         5) ข้ันการเก็บความรู ครูจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเก็บความรูอยาง
เปนระบบในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชเทคโนโลยีในการเก็บความรูในรูปแบบเว็ปไซต  
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วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง และคอมพิวเตอรเปนตน รวมท้ัง ครูจะตองจัดทําแฟมพัฒนางาน จัดทํา
เอกสารประกอบการสอนท่ีไดจากการสราและการแลกเปล่ียนความรู 

                           6) ข้ันการนําความรูไปใช ครูจะตองเขารวมกิจกรรมโดยการนําเสนอความรูในโอกาส
ตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา หรือการประชุมเสนอผลงานเปนการเฉพาะ รวมท้ัง 
มีการเผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ เชน วารสาร เว็บไวด จดหมายขาว เปนตน 

                       เทคนิคดังกลาวขางตน ถาครูกระทําอยูเปนประจําอยางตอเนื่องก็จะทําใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญในการจัดการความรูเพิ่มข้ึน เปนบุคคลแหงการเรียนรู (learning worker) ในท่ีสุด  

    4. องคประกอบและตัวบงชี้การจัดการความรูของครู 

การพัฒนาการจัดการความรูของครู อาจดําเนินการไดหลายลักษณะ รวมท้ังการ
ตรวจสอบจาก ตัวบงช้ีเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูของ
ครูใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาของ ดร.วิลาวัลย มาคุม โดยไดพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการความรู
ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบวา องคประกอบและตัวบงช้ีการ
จัดการความรูของครูมีดังนี้ 

1) องคประกอบดานการกําหนดความรู มีตัวช้ีวัดสําคัญไดแก ผูบริหารเปดโอกาส 

ใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดความรูท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสนับสนุนให
ครูไดมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 

2)องคประกอบดานการแสวงหาความรู มีตัวบงช้ีสําคัญ ไดแก ครูตระหนักถึงความ 

รับผิดชอบในการเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู และครูไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 
ภายในสถานศึกษาในการแสวงหาความรูรวมกัน 

3)องคประกอบดานการสรางความรู มีตัวบงช้ีท่ีสําคัญ ไดแก สถานศึกษามีหนวยงาน
หรือบุคลากรรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสรางความรู เชน การจัดประชุมสัมมนา การอบรม การสาธิต 
การวิจัยในชั้นเรียน การระดมความเห็น การสนทนา เปนตน และผูบริหารสนับสนุนใหครูมีการสราง
ความรูเพื่อใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

4)องคประกอบดานการแลกเปล่ียนความรู มีตัวบงช้ีสําคัญ  ไดแก บรรยากาศการ 



  ‘

แลกเปลี่ยนความรูรวมกับภายในสถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นฐานของการใชเหตุผลมากกวาการใชอารมณ
และความรูสึกและบรรยากาศการทํางานภายในสถานศึกษามีลักษณะเปนเพื่อนรวมงานมากกวาการ
เคารพเช่ือฟง 

5)องคประกอบดานการเก็บความรู มีตัวบงช้ีสําคัญ ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญ 

และเปนผูนําในการเก็บความรูของสถานศึกษาและครูมีความสามารถในการเก็บความรูอยางเปนระบบ 
เชน ในแฟมพัฒนางาน ตําราเรียน การลงในวารสาร และจดหมายขาว เปนตน 

6)องคประกอบดานการนําความรูไปใช มีตัวบงช้ีสําคัญ ไดแก ครูสามารถนําความรู 

ความสามารถของตนไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษาจัดใหครูท่ีมีความรู
และทักษะเปนการเฉพาะเปนผูถายทอดความรู 

                          อยางไรก็ตาม การจัดการความรูของครูภายในโรงเรียนเกิดจากการผสมผสานการ
ทํางานของปจจัยท่ีสําคัญกลาว คือ 

1) ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จะตองมีความรูความเขาใจในความสามารถ 

และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการจัดการความรู  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําแหงการเรียนรู
พัฒนาตนเองและเอ้ืออํานวยใหบุคลากรภายในโรงเรียนพัฒนาพรอมกันไปดวย 

2) กระบวนการจัดการความรู โดยมีข้ันตอนดําเนินงานอยางเหมาะสม บุคลากร 

ทุกฝายในโรงเรียนมีความเขาใจและสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนตองใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี 

คุณภาพรองรับการจัดการ ความรูไดอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหครูทุกคนไดใชระบบสารสนเทศ
อยางท่ัวถึง 

4) การบริหารจัดการโรงเรียน ตองจัดระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ืออํานวยโดยมีการ 

กระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม รวมท้ัง มีการจูงใจท่ีเหมาะสม 
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                           การจัดการความรูเปนภารกิจของครูท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดข้ึนท้ังในสวนของครูเอง 
ในช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหการทําหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย  

 
2.2.6  ปจจัยสงเสริมความสําเร็จของการจัดการความรู 
          ปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 

ไดมีนักวิชาการกลาวถึงปจจัยเอ้ือท่ีทําใหการจัดการความรูสําเร็จ ดังนี้ 
1) บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ. ( 2549: 59 – 62 )  ไดกลาวถึง ปจจัยเอ้ือท่ีทําให 

การจัดการความรูประสบความสําเร็จ  ประกอบดวย 5 ปจจัย  ดังนี้ 
1.1)ภาวะผูนําและกลยุทธ ( Leadership  and  Strategy ) 
1.2)วัฒนธรรมองคกร ( Culture ) 
1.3)เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการความรู ( Technology ) 
1.4)การวัดผล ( Measurement ) 
1.5)โครงสราง 

2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ( 2550 : 43 – 44 )  ไดกลาว  ปจจัยแหง 
ความสําเร็จของการจัดการความรูตองอาศัยปจจัยสนับสนุนหลายประการ  ซ่ึงมีปจจัยสําคัญ 6 ปจจัย 
ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา 
2. บุคลากร 
3. การส่ือสาร 
4. การสรางแรงจูงใจ 
5. การสนับสนุนทรัพยากร 

              6.การติดตามประเมินผล 
เลียซ  และคนอ่ืน ๆ .(Leitch;  & Rosen. 2001 , Online 2-5 , &  Parcell. 2004 :20-21 )  

ไดทําการศึกษาผลความสําเร็จของการจัดการความรู พบวาองคประกอบท่ีสําคัญ 3องคประกอบ คือ 
1. คน ( People ) 
2. กระบวนการ ( Process ) 
3. เทคโนโลยี ( Technology ) 
มารควอดและเรยโนว .( Marquarde &  Raynolds.  1994:26 – 34 )  ไดทําการศึกษา 

เกี่ยวกับองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการความรู  วาองคการจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการ
จัดการความรูเพื่อเพิ่มผลิตและบริการขององคกร  ซ่ึงประกอบดวย 8 องคประกอบ  ดังนี้ 

1. การมีโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม ( Appropriate  Structure ) 
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2. วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ( Comparing  Technology ) 
3. เทคโนโลยีการเรียนรู ( Learning  Technology ) 
4. การเปนผูนําในการสงเสริมการจัดการความรู 
5. วิสัยทัศน 
6. ความสามารถและทักษะของบุคลากร 
7. การมีสวนรวม 
8. การเรียนรู 
บทสรุปผูบริหาร.(2550 . www.samutsongkhram.go.th/knowlage/botnum/ botsaroop.doc 

สืบคนเม่ือ17 ตุลาคม 2550)  ปจจัยแหงความสําเร็จ ( Key  Success  Factor )  ท่ีจะทําใหการดําเนินการ
จัดการความรูตามเปาหมาย KM ท่ีเลือกทําสามารถนําไปสูปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในองคกรมี
ดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหาร 
2. บรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร 
3. การส่ือสาร 
4. แผนงานการจัดการความรู 
5. การสรางแรงจูงใจ 
6. การติดตาม  ประเมินผล 

วิจารณ  พานิช.(2550.จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th  สืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550)  กลาวถึงปจจัย
หลักสงเสริมความเขมแข็งของการจัดการความรู 8 ประการ  ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา 
2. โครงสราง 
3. วัฒนธรรม  พฤติกรรม  และการส่ือสาร 
4. เทคโนโลยีและกระบวนการ 
5. การใหรางวัลและการชมเชย 
6. การวัดผลและประเมินผล 
7. ความรูทักษะความสามารถ 
8. การจัดการ 

            ธัญธรรัตน   โพธานันท. (2550.จาก http://www.leaners.in.thสืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550)   
ปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ  ปจจัยท่ีสําคัญมี 3 ประการ  คือ 

1. คน 
2. เทคโนโลยี 
3. กระบวนการทางธุรกิจ 
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  ปจจัยท้ัง 3 ประการ  คนเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุด  จากการสํารวจแบบสอบถามผูบริหารใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา  คนเปนแหลงท่ีเก็บความรูมากท่ีสุด  แตมีปญหาอยูท่ีวาคนขาด
ความสามารถในการแบงปนความรูไดอยางเหมาะสมจึงควรเปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะตองวางระบบ
หรือใหการสนับสนุนในการจัดการความรู  การแบงปนความรูท่ีเหมาะสมใหกับพนกังานในองคกร 
     สรุปปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู  ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น  ผูบริหารในองคกร  รวมถึงบุคลากรในองคกร  ตองมีความเขาใจในเร่ืองของการ
จัดการความรู  โดยอาศัยปจจัยท่ีสนับสนุนดานภาวะผูนําขององคกร  คานิยมและวัฒนธรรมองคกร  
เทคโนโลยีและระบบงาน  การส่ือสารภายในองคกร  รวมถึงการวัดผลและประเมินผลปจจัยเหลานี้ควร
บริหารจัดการอยางเปนระบบ  ก็จะทําใหการจัดการความรูขององคกรประสบความสําเร็จ 
     สรุปจากการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูมี 5 ดาน  ดวยกัน  คือ  ดาน
ภาวะผูนําขององคกร  ดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  ดานเทคโนโลยีและระบบงาน  ดานการ
ส่ือสารภายในองคกร   ดานการวัดผลและประเมินผล  ซ่ึงผูวิจัยมีความเชื่อวา 5 ปจจัยนี้ เปน
องคประกอบท่ีชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยองคกรควรมีการบริหารจัดการปจจัยเอื้อท้ัง 5 ประการอยางเปนระบบและใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันก็จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ดานภาวะผูนําขององคกร 
        บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ . ( 2550 จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th  สืบคนเม่ือ  

17 ตุลาคม  2550) กลาววา  ภาวะผูนําและกลยุทธ  เปนปจจัยท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จได  ดังนี้ 
          การจัดการความรูใหประสบผลสําเร็จตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร  
ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพื่อท่ี
สามารถส่ือสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร 
           อีกปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรู  คือ  ทิศทางและกล
ยุทธท่ีชัดเจนของการจัดการความรู  องคกรตองตอบใหไดวาจะจัดการความรูในองคกรเพ่ืออะไร  เพื่อ
นําเปาหมายน้ันมากําหนดเปนแผนงานและกิจกรรมตาง ๆ  ที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว  ส่ิงสําคัญคือ  กลยุทธของการจัดการความรูจะตองสนับสนุนและสอดคลองทิศ
ทางการดําเนินงานขององคกร 
          วิจารณ  พานิช. ( 2550.  จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th สืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550)  
กลาววา  ภาวะผูนําเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จได  ดังนี้ 
 



  ‘

 

 

           ภาวะผูนําท่ีแสดงความเช่ือในคุณคาของภารกิจขององคกรและจัดกระบวนการใหเกิด
ความมุงม่ันรวม ( Shared  Purpose )  ภายในองคกร  เปนส่ิงท่ีสูงสุดท่ีผูนําจะพึงใหแกองคกร 
                         ภาวะผูนําท่ีแสดงความเช่ือในคุณคาของภารกิจขององคกรและจัดกระบวนการใหเกิด
ความมุงม่ันรวม ( Shared  Purpose )  ภายในองคกร  เปนส่ิงท่ีสูงสุดท่ีผูนําจะพึงใหแกองคกร 
           Peter  Drucker.( 1993. จาก http://www.gotoknow.org/blog/kmanamai-srivipa/8062 ) 
กลาวถึง  ผูนําแหงการเรียนรู ( Learning  Leader )  ไววา 
            ภาวะผูนํา คือ  สวนสําคัญในองคกรแหงการเรียนรู  และองคกรแหงการเรียนรูจําเปนท่ี
ตองมีผูนําท่ีเปนผูสนับสนุน  และผูใหการศึกษาหรือความรูในองคกร  ท้ังนี้ตองสนใจและพัฒนาความรู
ของตนเอง  พรอมท่ีจะนําการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ใหเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะนําเอาหลักการการจัดการ
ความรูมาปฏิบัติ  เพราะถาไมมีผูนําท่ีจะตองยอมรับ  และใหความสําคัญในการหลักการนี้แลว  การ
ปฏิบัติก็ยอมเปนไปไมได 
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550 : 43 )  ไดกลาวถึง  ภาวะผูนํา  เปนปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลใหเปนปจจัยแหงความสําเร็จ  ไวดังนี้ 
            ผูบริหารในทุกระดับ CKO  คณะบุคคลท้ังในระดับองคการและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การจัดการความรูนับเปนกลุมหลักท่ีมีความมุงม่ัน  ความจริงจังในการผลักดันใหดําเนินการเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว  โดยการเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ความตระหนักถึงความสําคัญความจําเปนของ
การจัดการความรูและประโยชนท่ีเกิดแกองคกรและบุคลากร  การกําหนดใหเร่ืองการจัดการความรู  
และการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนวาระสําคัญในการําเนินงานขององคกร  การสงเสริม
ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ  การสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการ
จัดการความรูขององคกรอยางเหมาะสม 
             สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  ปจจัยดานภาวะผูนําขององคกร  ก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการผลักดันใหการจัดการความรูภายในองคกรประสบความสําเร็จ  ผูนําตองตระหนักมี
ความรูความเขาใจ  ใหการสนับสนุน  คํานึงถึงประโยชนของการจัดการความรู  และผลักดันใหมีการ
จัดการความรูภายในองคกร 

2. ดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
   บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ. ( 2550. จาก  http://www.qa.kmitnb.ac.th สืบคนเม่ือ  

17  ตุลาคม  2550)  กลาววา  วัฒนธรรมองคกร  เปนปจจัยท่ีเอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ
ได  ดังนี้ 



  ‘

           ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูได  คือ  วัฒนธรรมของ
การแลกเปล่ียนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร  องคกรตองทําความเขาใจถึง
อุปสรรคตาง ๆ ท่ีกีดขวางไมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู  และหาวิธีการท่ีจะกําจัดอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานั้น  การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการแลกเปล่ียนความรูจะตองไดรับการสนับสนุน
จากผู      บริหาร เพื่อทําใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
เปล่ียนแปลง 
            วิจารณ  พานิช. ( 2550. จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th สืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550 )  
กลาววา  วัฒนธรรมพฤติกรรม  และการส่ือสาร  เปนปจจัยท่ีเอ้ือและชวยสงเสริมความเขมแข็งใหการ
จัดการความรูประสบความสําเร็จได  ดังนี้ 
            วัฒนธรรมคุณภาพ  วัฒนธรรมการเรียนรู  การมองการเปล่ียนแปลง – พลวัตเปนสภาพ
ความเปนจริง  และเปนโอกาสเปดเผยแลกเปล่ียนขอมูลภายในองคกร  เปนปจจัยสงเสริมการจัดการ
ความรู 
            ดรักเกอร. ( 2550. จากhttp://www.igetweb.com สืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550  )  กลาววา  
วัฒนธรรมองคกร  บรรยากาศองคกร  การสนับสนุนจากทุกฝาย  คือปจจัยหลัก ๆ  ท่ีจะทําใหการจัดการ
ความรูเกิดประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
           ในการจัดการความรูหากบุคลากรมีเจตคติตอการจัดการความรูในแงท่ีดี  เขาใจถึงคุณคา
และประโยชนของการจัดการความรู  อารมณได  ก็ยอมสามารถทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมในการถาย
โอนความรู  การแบงปนความรูการจัดการความรู  ซ่ึงส่ิงท่ีจะมาสนับสนุนความคิด  อารมณความรูสึก
นั้น  จะทําใหการจัดการความรูเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
            สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  ปจจัยดานคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญ  คือ  วัฒนธรรมขององคกรตองมีบรรยากาศเอ้ืออํานวยตอการจัดการความรู  เพื่อใหบุคคล
เกิดพฤติกรรมในการถายโอนความรู  มีการสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู  ประสบการณใหเกิดการ
แบงปนความรูของบุคลากรในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดานเทคโนโลยีและระบบงาน 
บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ.  ( 2550. จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th สืบคนเม่ือ 17  

ตุลาคม 2550)  กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสําคัญท่ีสนับสนุนการจัดการความรูใหประสบ
ความสําเร็จได  ดังนี้ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีสวนสําคัญในการชวยใหคนในองคกรสามารถคนหาความรู  ดึง
ความรูไปใช  ชวยในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  และชวยใหขอมูลความรูตาง ๆ  ถูกจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบ  แตการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรตองม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีนั้น ๆ สามารถ
เช่ือมโยงตอหรือรวมเขากับระบบเดิมท่ีมีอยูได  รวมถึงตองตอบสนองความตองการของผูใชและใชงาน



  ‘

ไดงาย  ท่ีสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  องคกรตองตระหนักวาเทคโนโลยีเปนเพียง
เคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดการติดตอและเช่ือมโยงคนภายในองคกรเขาดวยกันเทานั้น  เทคโนโลยีไมไดชวย
ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  แตทําใหการแลกเปล่ียนเรียนรูเกิดข้ึนไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550:44 )  ไดกลาวถึง  การสนับสนุนทรัพยากร  ซ่ึง
เปนปจจัยท่ีสงผลใหการความรูประสบความสําเร็จ  ไวดังนี้ 
           การจัดการความรูและการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ถือเปนการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทางปญญาและทุนมนุษยท่ีมีความสําคัญและใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการดําเนินภารกิจและ
ความเจริญเติบโตขององคกร  อนึ่งในการดําเนินการตองมีการลงทุนท้ังในเร่ืองของบุคลากร  
งบประมาณ  และระบบเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสนับสนุนใหการจัดการความรูดําเนิน
ไปไดดวยความสะดวก  รวดเร็วเอ้ือตอการดําเนินการไดอยางกวางขวาง  ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรและการดําเนินงานในสวนตาง ๆ  ท้ังระบบ 
            Peter  Dracker.(1993 จาก http://www.gotoknow.org/blog/kmanamai-srivipa/8062 ) 
กลาวถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information  Technology )  เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการจัดการ
ความรูในองคกรมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ 
              องคกรจะตองมีเร่ืองมือท่ีชวยใหการส่ือสารขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบ
ฐาน ขอมูลท่ีมีคุณภาพและงายแกการใชงาน  หรือมี Information  Technology  รูปแบบตาง ๆ  มาชวย
สนับสนุนใหการกระจายความรูไปโดยงายและสะดวกแกผูใชหรือบุคลากร 
              สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  ปจจัยดานเทคโนโลยีและระบบงาน  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการความรู  คือ  มีระบบฐานขอมูลความรู  สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู  มีการ
กระจายความรู  และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบสุดวกในการนําความรูไปใช 

4. ดานการส่ือสารภายในองคกร 
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550: 43 )  ไดกลาวถึง  การส่ือสารภายในองคกร   

ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู  ดังนี้ 
              การใหขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการจัดการความรูท้ังในเร่ืองของเนื้อหาสาระการ
ดําเนินการผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ  เปนส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งตอการสรางการรับรู  ความเขาใจ  การ
กระตุนใหเกิดความสนใจ  การจูงใจใหเขารวมกิจกรรม ฯลฯ  ซ่ึงตองมีการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องท้ังรูปแบบการส่ือสารทางเดียว  และการส่ือสาร 2 ทาง  โดยผานชองทางการส่ือสารในลักษณะ
ตาง ๆ 
               บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ.(2549 : 70 – 72 )  ไดนําเสนอผลของการนําวงจร  KM  
ไปใชจริงในองคกรนํารอง  คือ  โรงพยาบาลศิริราช  กลาววา  เม่ือองคกรมีความรูและตระหนักถึงความ 



  ‘

สําคัญของการจัดการความรูแลวการส่ือสารใหกับบุคลากรในโรงพยาบาลเปนท่ีมีความสําคัญเชน 
เดียวกัน 
              ในการดําเนินการส่ือสารเร่ืองการจัดการความรูในองคกร  มีหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนการ
ส่ือสารผานชองทางที่มีอยูแลวในองคกร  เชน  เอกสาร  อินไซตฝายการพยาบาล  ขาวสารคุณภาพ  
บอรดประชาสัมพันธ  และผานทางเสียงตามสาย  และชองทางท่ีสรางข้ึนมาใหม  เม่ือมีการดําเนิน
โครงการ  เชน  การประชุม/กิจกรรมการสราง Web  Site  การจัดการอบรมทักษะพ้ืนฐานดานการใช
คอมพิวเตอร  จัดต้ัง KM Call  Center  ผลจากการส่ือสารเร่ืองโครงการนํารอง  การจัดการความรูภายใน
องคกรไปยังบุคลากรอยางท่ัวถึงมีผลทําใหปจจุบันมีจํานวนสมาชิกโครงการฯ  เพิ่มมากข้ึนมีการ
แลกเปล่ียนความรูผาน Web  Site  และการใชบริการ Km  Call  Center  นอกจากนี้ยังมีกระแสของการ
แลกเปล่ียนความรูเกิดข้ึนในหนวยงานตาง ๆ  อีกดวย 
              บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ  ( 2549: 70 – 72 )  ไดนําเสนอผลของการนําวงจร  KM  
ไปใชจริงในองคกรนํารอง  คือ บริษัท สแปนช่ัน ( ไทยแลนด )  จํากัด  กลาววา  การส่ือสารเปน
กิจกรรมหน่ึงท่ีเกิดข้ึนควบคูไปกับการดําเนินโครงการ  โดยแบงวัตถุประสงคของการส่ือสารเปน 2 
สวน  ดังนี้ 

1. ใหพนักงานตระหนักถึงการจัดการความรูของบริษัท 
2. การเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนรูโดยการส่ือสารผานชองทางท่ีมีอยูในบริษัท  ดังนี้ 

1.1 นิตยสาร Dialog  ทุกไตรมาส 
1.2 การประชุมประจําไตรมาส 
1.3 การประชุม on/off site  ในระดบัผูจัดการท่ัวไป 
1.4 การประชุมผูบริหารและแจงการสรุปผลการประชุมใหพนักงานทราบภายหลัง 
1.5 วิทยุกระจายเสียงในบริษัท 
1.6 E-mail 

              สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ 
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  ปจจัยดานการส่ือสารในองคกร  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการความรู  คือ  จัดระบบการส่ือสารแบบหลายชองทาง  จัดใหมีอุปกรณการ
ส่ือสารภายในองคกรเพื่อใชในการติดตอส่ือสารกันระหวางบุคลากรภายในองคกรอยางเพียงพอ  
รวดเร็ว  ทันสมัย  และเอ้ือตอการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ  มีการสื่อสารท่ีถูกตองชัดเจน  และเปนไป
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

5. ดานการวัดผลและประเมินผล 
             บุญดี  บุญญากิจ  และคนอ่ืน ๆ. ( 2549: 59 – 62 )  ไดกลาวถึง การวัดผลและ 

ประเมินผล  เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู  ดังนี้ 



  ‘

               การวัดผลการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถทบทวนประเมินผล  และทําการ
ปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรูได  นอกจากนั้นผล
การวัดความสําเร็จของการจัดการความรูจะโนมนาวใหบุคลากรทุกระดับเห็นประโยชนท่ีไดรับจากการ
จัดการความรูและแลกเปล่ียนความรู  ในการวัดผล  องคกรตองตระหนักวาตัวช้ีวัดท่ีดีจะตองสอดคลอง  
และเช่ือมโยงกับกลยุทธการจัดการความรูเปนอยางไร การดําเนินการมีความคืบหนาเพียงใด  และไดผล
ท่ีคาดหวังไวหรือไมอยางไร  และการจัดการความรูสงผลกระทบอะไรกับองคกรบาง 
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2550 : 43)  ไดกลาวถึง  การวัดผลและประเมินผล  
ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรู  ดังนี้ 
              ในการจัดการความรูข้ันตอนและรายละเอียดท่ีตองดําเนินการจํานวนมากจําเปนตองมี
การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องท้ังในระหวางการดําเนินการและผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเพื่อเปนขอมูล
ยอนกลับสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุง  แกไขการ
พัฒนาการดําเนินการในสวนตาง ๆ  ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
               วิจารณ  พานิช. (2550 จาก http://www.qa.kmitnb.ac.th สืบคนเม่ือ 17 ตุลาคม 2550)  
กลาวถึงการวัดผล  และประเมินผล  เปนปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู  ดังนี้ 
               การวัดผลและประเมินผลเปนเคร่ืองมือในการบันทึก  ติดตาม  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน  และผลงานของบุคลากร  สวนงานและองคกรในภาพรวม 
              อาภรณ  ภูวิทยพันธ. ( 2549 )  กลาววา  การพัฒนา  ประเมินผล  ติดตาม  เปนการ
ประเมินเพื่อพัฒนาความรู  ดังนี้ 
           ความรูไมควรหยุดนิ่งความรูยอมตองการพัฒนาและความตอเนื่อง  เนื่องจากโลกปจจุบัน
มีการเคล่ือนไหวและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  หากหยุดการเรียนรู  จําทําใหไมรับรูกระแสของ
การเปล่ียนแปลง  ดังนั้นควรสํารวจเพื่อประเมินตัวเองวาองคความรูของคุณไดพัฒนาและเร่ืองไหนบาง
ท่ีคุณยังไมพัฒนาแตควรที่จะรูรวมท้ังมีวิธีการอยางไรท่ีจะทําใหไดความรูเพิ่มข้ึน  โดยการจัดทําตาราง
การประเมินเพื่อพัฒนาความรู  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 การประเมินเพื่อพฒันาความรู 
 

ความรูท่ีมี ความรูท่ีไมมี วิธีการหาความรู เวลาท่ีจะเรียนรู 
กระบวนการ 
หรือวิธีการ 

เทคนิค                    
การเจรจาตอรอง 

อานหนังสือ ทุกเชากอนเร่ิมทํางาน  
30  นาที 

จัดซ้ือ/จัดหา กับ  Supplier เขาฟงสัมมนา/อบรม เขาอบรมวันท่ี............. 
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                        ควรติดตามประเมินผลการนําความรูไปประยุกตใชวาสามารถนําความรูไปใชกับการ
ทํางานบางหรือไม  และผลท่ีไดรับเปนอยางไร  เพราะการติดตามประเมินผลจะเปนจุดเร่ิมประเมิน
ตนเองวาตองการเสริมความรูอะไรเพิ่มข้ึน  เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาองคความรูใหเกิดข้ึน 
 

             สรุปปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท่ีทําใหองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  จะ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลายประการ  ท้ังนี้  ปจจัยดานการวัดและประเมินผล  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการจัดการความรู  คือ  การวัดผลและประเมินผลของการจัดการความรูจะชวยใหองคกร
ทราบสถานะขององคกรในภาพรวม  สามารถทบทวน  ติดตามและตรวจสอบ  ผลการปฏิบัติงานและ
นํามาปรับปรุงใหบรรลุเปาหมายการจัดการความรูขององคกรได 
 

2.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                     2.3.1  ความหมายภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
              ภาวะความบกพรองทางสติปญญา มีการใชความหมายท่ีแตกตางกันไปตาม
ความคิดเห็น เชน เรียกวา เด็กปญญาออน เด็กสมองออน เด็กระดับสติปญญาตํ่า เด็กปญญาทึบ เด็กโง 
เปนตน ถึงจะเรียกอยางไรก็ตามหากพิจารณาจากคําเหลานี้แลวจะพบวามีความหมายท่ีไมแตกตางกัน 
แตเปนการใชเจตคติทางดานลบกับเด็ก ในปจจุบันจึงนิยมใชคําวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา     
ซ่ึงมีผูใหความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญาไว ดังนี้ 
  1. ความหมายตามระบบ AAMD (The American Academy of Mental 
Dificiency) ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ระดับสติปญญาท่ีดอย หรือตํ่ากวาปกติ 
เนื่องจาก พัฒนาการของสมอง หรือจิตใจหยุดชะงัก เจริญเติบโตไมเต็มท่ี ทําใหความสามารถจํากัดใน
ดานการเรียน    ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคม และมีการเจริญเติบโตไมสมวัย (ศรียา นิยมธรรม. 2534 
: 23)  ซ่ึงสโตรแมน. (Stroman. 1989 : 18) กลาววา มีจุดเนนท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 

1) หนาท่ีของสติปญญาโดยท่ัวไป ซ่ึงหมายถึงผลการประเมินดานเชาว
ปญญา โดยใชแบบทดสอบวัดเชาวปญญา 

2) ระดับของสติปญญาท่ีตํ่ากวาคาเฉล่ียปกติอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงประมาณ 
70 หรือตํ่ากวา 70 

3) การปรับตัวซ่ึงประเมินจากประสิทธิภาพ หรือระดับมาตรฐานของแต
ละบุคคล  ในอันท่ีจะพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบดานสังคม ตามอายุ และวัฒนธรรมตามบุคคล
นั้น 

4) ระยะพัฒนาการ หมายถึง ต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป 



  ‘

          แนวทางวินิจฉัย 

     การวินิจฉัยภาวะความบกพรองทางสติปญญาตาม  AAMD  จะพิจารณาจุดเนน
ท้ัง 4 ขอ โดยบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะมีลักษณะ คือมีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ปกติ   คือ 70 หรือนอยกวา 70 รวมกับมีปญหาดานการปรับตัวและลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนต้ังแตแรก
เกิดถึงอายุ 18 ป 
         2. ความหมายตาม AAMR (American Association on Mental Retardation) 
ภาวะความบกพรองทางสติปญญา (Mental Retardation) หมายถึง ภาวะท่ีมีความจํากัด  เกิดข้ึน มีผลตอ
การปฏิบัติงานในขณะน้ัน แสดงลักษณะมีความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาปกติปรากฏ  รวมกับ
ความจํากัดทางทักษะดานการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะ หรือมากกวา คือ ทักษะการส่ือความหมาย การ
ดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน ทักษะทางสังคม ทักษะการใชสาธารณะสมบัติ การควบคุมตนเอง     
สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ท้ังนี้
ตองมีภาวะความบกพรองทางสติปญญาเกิดข้ึนกอนอายุ 18 ป แชลลอก. (Schallock. 1992 : 1-3) ดังนั้น 
จะเห็นไดวาเกณฑการมองภาวะความบกพรองทางสติปญญา  AAMR มองท่ี 
                  1) ระดับความสามารถทางสติปญญา โดยการวัดระดับสติปญญาได ตํ่ากวา 70 – 75 
                  2) ลักษณะของความจํากัดในทักษะการปรับตัวตอไปนี้อยางนอย 2 ทักษะ 
      – การส่ือความหมาย  (Communication) 
         – การดูแลตนเอง (Self – care) 
      – การดํารงชีวิตในบาน (Home Living) 
      – ทักษะทางสังคม  (Social Skill) 
             – การใชสาธารณสมบัติ (Community Use) 
                                            – การควบคุมตนเอง  (Self – direction) 
           – สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) 

– การเรียนวิชาการเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  
     (Functional Academic) 

      – การใชเวลาวาง (Leisure) 
      – การทํางาน (Work) 
                     3)   ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาเกิดกอนอายุ 18 ป 
               แนวทางการวินิจฉัย   การวินิจฉัยตามแบบ  AAMR  พิจารณาครอบคลุมส่ิงตอไปนี้ 
 1) ระดับสติปญญาและทักษะการปรับตัว 
 2) จุดเดน  จุดดอยในลักษณะทางจิตวิทยาและอารมณ 
 3) สุขภาพทางกายและสาเหตุ 
 4) สภาพแวดลอมท่ีดําเนินชีวิตอยู 



  ‘

 สรุป ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะท่ีสมองหยุดพัฒนา        
หรือพัฒนาไดไมเต็มท่ี ทําใหเกิดความจํากัดทางดานความสามารถทางสติปญญา  มีระดับเชาวนปญญา
ตํ่ากวาเกณฑปกติในทุกๆ ดาน ปรากฏรวมกับมีความจํากัดทางดานการเรียนและทักษะการปรับตัวให
สอดคลองกับ        ความตองการใชชีวิตประจําวันตามสภาพแวดลอมของสังคมปกติ อาจจะมีหรือไมมี
ความผิดปกติทางจิต   รวมดวย ท้ังนี้จะตองเกิดข้ึนกอนอายุ 18 ป 
                 2.3.2  ระดับความรุนแรงความบกพรองทางสติปญญา 
                          ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา แบงตามหนวยงานที่ให
ความหมาย ตอไปนี้ 

(1) ตามเกณฑนานาชาติ  ( International Classification of Dissease : ICD )  ท่ี
กําหนดโดย ( World Health Organization : WHO ) ปจจบัุนใช ICD  10 Edition  4 Revised        (กลัยา 
สูตะบุตร. 2535 : 24)  ซ่ึงแบงระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาไว ดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7  การแบงระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาตาม ICD 10 
 

ระดับความ
รุนแรง 

คะแนนของ
แบบทดสอบทาง
สติปญญา IQ 

 
ลักษณะเฉพาะ 

ระดับนอย 
(Mild mental 
Retardation) 

50-69 มีพัฒนาการทางดานภาษาชา สามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษา 
ในชีวิตประจําวันได  และสามารถพึ่งตนเองในเร่ืองการดแูลตนเอง เชน 
การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา การแตงตัว 

ระดับนอย 
(Mild mental 
Retardation) 

50-69 และการควบคุมการขับถาย  รวมถึงทักษะท่ีใชในชีวิตท่ัวๆไปและงาน
บาน  มักจะพบปญหาในเร่ืองการศึกษาในโรงเรียน  โดยเฉพาะการอาน
และการเขียน  มีความสามารถในการทํางานเชิงปฏิบัติมากกวาเชิงวิชาการ  
สําหรับปญหาทางดานสังคม อารมณ พฤติกรรมและความตองการในการ
แกไขการสนบัสนุนชวยเหลือจะมีลักษณะคลายคลึงกับบุคคลท่ีมี
สติปญญาปกติ 

ปานกลาง 
(Moderate 

mental   
Retardation) 

35-49 มีพัฒนาการทางดานภาษาคอนขางจํากัด  ระดับการพฒันาของแตละคนก็
จะมีความแตกตางกัน  บางคนสามารถรวมสนทนางายๆได บางคนทําได
แตเพยีงใชภาษาเพ่ือส่ือความตองการข้ันพื้นฐาน  บางคนพอเขาใจคําส่ัง
งายๆ เทานั้น  มีผลสัมฤทธ์ิในการดแูลตนเอง และทักษะดานการ
เคล่ือนไหวลาชา  มีความกาวหนาในการเรียนรูจํากดั  แตพอจะเรียน
ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนในการอานเขียนและนับจํานวนได โปรแกรมทาง
การศึกษาสามารถจัดใหแตละคนไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูอยาง
จํากัด  เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานบางอยางท่ีจาํเปน  บุคคลระดับปานกลาง วัย 
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ระดับความ
รุนแรง 

คะแนนของ
แบบทดสอบทาง
สติปญญา IQ 

 
ลักษณะเฉพาะ 

  ผูใหญสามารถทํางานเชิงปฏิบัติงายๆได  ถางานนั้นมีการวางแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีรอบคอบและจัดใหมีคําปรึกษาแนะนําอยางดีโดยท่ัวไปจะไม
สามารถพึ่งตนเองไดเต็มท่ีและสวนใหญสามารถพัฒนาความสามารถทาง
สังคมในการสรางปฏิสัมพันธส่ือความหมายกับผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรม
ทางสังคมงายๆได 

ระดับความ
รุนแรง 
(Severe  
Mental 

Retardation) 

20-34 มีลักษณะคลายคลึงกับบุคคลท่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปาน
กลางมาก แตมักจะพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ และมีสภาวะท่ีเกิดรวมดวย  
บุคคลกลุมนี้สวนใหญจะมีปญหาของความบกพรองดานอ่ืนท่ีเกิดรวมดวย
อยางชัดเจนมีลักษณะคลายคลึงกับบุคคลท่ีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับปานกลางมาก แตมักจะพบสาเหตุทางพยาธิสภาพ และมีสภาวะท่ี
เกิดรวมดวย  บุคคลกลุมนี้สวนใหญจะมีปญหาของความบกพรองดานอ่ืน
ท่ีเกิดรวมดวยอยางชัดเจน 
 

อ่ืนๆ 
(Other  Mental 
Retardation) 

ทําการ
ประเมินเชาว
ปญญาตาม
วิธีปกติได
ยากหรือไม
สามารถทํา

ได 

มักมีความบกพรองทางกายหรือทางประสาทรับรูเกิดข้ึนรวมดวย เชน ตา
บอด หูหนวก หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรมอยางรุนแรง  หรือพิการ
ทางกาย 

ระบุประเภท
ไมได 

(  Mental 
Retardation 
Unspecified) 

 มีหลักฐานวาเปนบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาแตมีขอมูลไม
เพียงพอท่ีจะแยกประเภท เชนขางตน 

 

                              (2)  ระบบ  AAMD (The American Academy on Mental Deficiency) (Stroman. 
1989:24) ซ่ึงแบงระดับความรุนแรงไว ดังตารางท่ี 7 
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      ตารางท่ี 8 การแบงระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาตามระบบ AAMD 
 

 

ระดับความรุนแรง 
คะแนนของแบบทดสอบทางสตปิญญา การแบงตาม 

การจัดการศึกษา Stanford Binet Wechler (WISC) 
ก้ํากึ่ง (Borderline) 69-84 70-84 Dull Normal 
นอย (Mile) 52-68 55-69 Educable 
ปานกลาง (Moderate) 35-51 40-54 Trainable 
มาก (Severe) 20-35 25-39 Dependent 
รุนแรงมาก (Profound) < 20 < 25 Dependent 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของเคร่ืองมือ 

3 4  

ความแปรปรวน 16 15  
                        เร่ิมใชในป 1973 โดย AAMD ตามความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึง
ไมจํากัด Borderline ไวในกลุมของความบกพรองทางสติปญญา 
 ท่ีมา : จากหนงัสือ Mental Retardation in School Context. 1989 : 24 
 
 (3) ระบบ AAMR (American Association on Mental Retardation)  ไดแบงระดับ
ความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญาข้ึนใหม ตามความหมายใหมท่ีไดบัญญัติข้ึน โดย
แบงระดับความรุนแรงตามลักษณะความเขมของความตองการการชวยเหลือ และรูปแบบของการให
ความชวยเหลือ     โดยพิจารณาจากจดุออนของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีประเมินได 
(Schallock. 1992 : 16) โดยแบงเปน 4 ระดับ 
                       1.  ตองการไดรับการชวยเหลือเปนคร้ังคราว (Intermittent) 
                       2.  ตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (Limit) 
                       3.  ตองการความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป ( Extensive )  
                       4.ตองการความชวยเหลือในทุกๆ ดานอยางท่ัวถึงและตองการมากท่ีสุด (Prevasive) 
      ซ่ึงรูปแบบการชวยเหลือ เปนการชวยเหลือเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีตองอาศัยการปรับตัวและความสามารถในการอยูรวมกัน การใหความชวยเหลืออาจจัดเปน
ระยะเวลานาน หรือตามความจําเปนของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป
ตลอดท้ังชีวิตของเขา 
   สรุป การแบงระดับความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญา จะมองท้ัง
ระดับเชาวนปญญาและพฤติกรรมไปพรอมๆ กัน ไมมองอยางใดอยางหน่ึงในนิยามแบบเกา การแบง
ระดับความรุนแรงจะเนนระดับเชาวนปญญามีระดับความบกพรองทางสติปญญาระดับตางๆ แตใน
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นิยามใหมจะเนนระดับเชาวนปญญาและพฤติกรรมการปรับตัว การแบงระดับความบกพรองทาง
สติปญญาจะใชลักษณะความตองการของบุคคลวาตองการความชวยเหลืออะไรบาง จากความจํากัดของ
บุคคลแตละบุคคลและมีโอกาส พัฒนาได ถาไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม 
                   2.3.3  ระดับเชาวนปญญากับความสามารถทางการศึกษา 
      ประกฤติ  พูลพัฒน.(2547:2-3)  ไดใหรายละเอียดระดับเชาวนปญญากับ
ความสามารถทางการศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สรุปไดวา 

ตารางท่ี 9   ระดับเชาวนปญญากับความสามารถทางการศึกษา 
 

ประเภท 
 

ระดับสติปญญา 
 

ความสามารถรับการศึกษา 
 

เด็กเรียนชา 71-90 เชาวปญญาตํ่าท่ีสมารถรับการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กเรียนชา
และประกอบอาชีพชางฝมือได 

ปญญาออน
ขนาดนอยพอ

เรียนได 

50-70 เชาวปญญาตํ่า หรือายุสมองขนาดเล็กประมาณ 6-11ป การ
ปรับตัวทางสังคมทําไดขนาดเด็กวัยรุนในดานท่ัวๆไป แตขาด
ความสามารถในการวางแผน  และคาดการณลวงหนา  อาจพอ
รับการศึกษาในระดับประถมตน หรือการศึกษาพิเศษ (แตจะมี
ปญหาในการเรียนทุกกลุมวชิา) และประกอบอาชีพท่ีไมตองใช
ความรับผิดชอบสูง หรืองานประเภทชางฝมือ 

ปญญาออน
ขนาด 

ปานกลาง 

35-49 เชาวปญญาตํ่า  หรืออายุสมองขนาดเล็กประมาณ 4-7 ป สามารถ
อาน เขียน และคิดเลขไดเพียงเล็กนอย เรียนรูไดชาถาไดรับการ
ฝกสอนท่ีเหมาะสม  อาจพอดูแลตนเองในชีวิตประจาํวันได 
และทํางานงายๆภายใตการควบคุมดูแล 

ปญญาออน
ขนาดหนัก 

ตํ่ากวา 34 เชาวปญญาตํ่า หรืออายุสมองขนาดเด็กไมเกิน 3 ป มีความ
บกพรองอยางเห็นไดชัด  ในพฤติกรรมการปรับตัว และอาจมี
พัฒนาการบกพรองในดานภาษา การรับรู และการเคล่ือนไหว 
การดํารงชีวิตตองอยูภายใตการควบคุมดูแลเชนเดียวกับเด็กเล็ก 

 

                    จากตารางจะเหน็ไดวาระดับสติปญญาท่ีตํ่ากวาเกณฑปกติ คือ ต้ังแตระดับ I.Q. 90 ลงมา 
ถือวาเปนระดบัท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. เด็กเรียนชา หมายถึง เด็กท่ีมีความสามารถในการเรียนลาชากวาปกติ และมีความ
ตองการในดานการเรียนในรูปแบบของช้ันพิเศษเต็มเวลา หรือบางเวลาในโรงเรียนปกติ เด็กเหลานีจ้ะมี
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ระดับเชาวนปญญา (I.Q.) 71 – 90 ซ่ึงขาดทักษะในการเรียนรูหรือมีความบกพรองทางสติปญญา
เล็กนอย 
 2. เด็กปญญาออน หมายถึง เด็กท่ีมีเชาวนปญญาตํ่ากวา 70 มีความสามารถในการ
เรียนรูนอย มีพัฒนาการทางกายลาชา ไมเหมาะสมกับวยั มีความสามารถจํากัดในการปรับตัวตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคม ทําใหมีความยากลําบากในการดาํเนินชีวิต แบงตามระดับเชาวนปญญา (I.Q.) ได 
4 พวก คือ 
  2.1 ปญญาออนขนาดนอยพอเรยีนได (Educable Mentally Retarded) มีระดับ
เชาวนปญญา 50 – 70 มักใชคํายอวา E.M.R. เด็กพวกนีพ้อจะเรียนไดในช้ันพเิศษ ใชหลักสูตรตามหลัก
การศึกษาพเิศษ สามารถฝกอาชีพและงานงายๆ ได 
  2.2 ปญญาออนขนาดปานกลาง (Trainable Mentally Retarded) หรือขนาดพอฝก
ไดมักใชคํายอวา T.M.R. มีระดับเชาวนปญญา 35 – 49 พอจะฝกอบรม และเรียนรูทักษะเบ้ืองตนงายๆ 
ได และสามารถฝกอาชีพ หรือทํางานงายๆ ท่ีไมตองใชความละเอียดลออได พวกนี้ตองการเรียนและ
ฝกอบรมในโปรแกรมการศึกษาพิเศษในช้ันพิเศษ หรือโรงเรียนพิเศษ 
  2.3 ปญญาออนขนาดหนัก   (Severely Mentally Retarded)  มีระดับเชาวน
ปญญา 20 – 34 ไมสามารถเรียนได ตองฝกหัดการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันเบ้ืองตนงายๆ  
  2.4 ปญญาออนขนาดหนักมาก (Profoundly Mentally Retarded) มีระดับเชาวน
ปญญาตํ่ากวา20เปนพวกท่ีไมสามารถเรียนรูทักษะตางๆไดเลยตองการเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาล
เทานั้น 
    แนวทางในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความ   
บกพรองทางสติปญญา คือเด็กท่ีมีเชาวนปญญา (I.Q.) 50 – 70 ระดับพอเรียนไดเทานั้น ซ่ึงตองเนนการ
พัฒนาทักษะดานตางๆ   ใหสามารถชวยเหลือตนเองได ปรับตัวใหเขากับสังคม และพัฒนาทักษะดาน
วิชาการที่เด็กจําเปนตองเรียนรู 
 
        2.3.4 ปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
    ยุพา  สัมฤทธ์ิผล. (2535 : 31-32)    กลาวถึง  ปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา มีปญหาหลายๆ ดาน คือ 
                                   (1) ปญหาดานการแพทย ในเด็กท่ีมีความพิการรวมดวย   ตองการบริการดาน
การแพทย การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย ตองการใหรัฐจัดบริการฟนฟู รักษา และใหคําแนะนําท่ีถูกตอง 

      (2) ปญหาดานการศึกษา เด็กมีโอกาสทางการศึกษาตํ่ากวาเด็กประเภทอ่ืนๆ เด็ก
ตองการการศึกษาและการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
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       (3) ปญหาดานสังคมจากการที่สังคมมีทัศนคติในทางลบ   ตอเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญา ไมยอมรับวาเด็กมีความสามารถบางอยางเทาเทียมกับคนปกติ จึงไมมีสถานประกอบการ
หรือหนวยงานรับจางทํางาน 
                                    (4) ปญหาดานจิตเวชบุคลิกภาพเปนปจจัยท่ีสําคัญ   ท่ีทําใหเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา มีปญหางายตอการเกิดความผิดปกติทางจิต ความขัดแยงท่ีเกิดระหวางความ
คาดหวังของบุคคลอ่ืน และความสามารถของตนเองเปนสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล 
โดยเฉพาะในเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย และการส่ือสารท่ีบกพรองก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหเด็กมีความยากลําบากในอันท่ีจะแสดงถึงความรูสึก เด็กจึงมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีพบ
ไดบอย คือ ความกาวราว และหนีจากสังคม 
    ยุวด ี กิตติคุณ. (2538) กลาววา เด็กพกิารมีปญหาการปรับตัวหลายๆ อยาง ซ่ึงทําใหมี
ทักษะทางสังคมไมเหมาะสม และเปนเหตุใหพัฒนาการโดยรวมของเด็กดอยไปดวย ในดานของ
ความจําเดก็  กมี็ปญหาในเร่ืองของความจําท่ีเปนการระลึกได มีความจําอยูในชวงส้ันจดจําและเรียนรูส่ิง
ท่ีไมคิดจะเรียน คือ เกิดการเรียนรูในทางลบแทนการเรียนรูทางบวก  ดังจะเห็นไดวาเดก็จําในส่ิงท่ีผิด
ไดดีกวาส่ิงท่ีถูก 
     เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มักมีปญหาดานสุขภาพอนามัย และปญหา
ทางการพูด เชน เร่ิมพูดชา  พูดไมชัด  และมีปญหาการเรียนรูคําศัพท  เสียงแหบ  และพูดติดอาง 
   สรุปไดวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามักจะมีปญหาตางๆ ควบคูไปกับการ
พัฒนา การเรียนรู  ท้ังเปนปญหาทางภาษาและปญหาการปรับตัว  โดยระดับความรุนแรงของปญหา
มักจะแปรตามระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาของเด็กดวย 
 

        2.3.5 พัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา 
      ดัดตัน.(Dutton. 1975 : 172) กลาววา ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาจะมีพัฒนาการทางรางกายลาชา พูดชา ความสามารถตํ่ากวาอายุจริง 
      เลอรนเนอร.(Lerner. 1993 : 225)    กลาวถึง ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาวา มีพัฒนาการลาชาในทุกดาน มีปญหาเร่ืองการบังคับกลามเน้ือของรางกาย มือ ตา ไม
สัมพันธกัน การเรียนรูเปนไปตามวัย   ทักษะการพูดและภาษาชากวาปกติ   ขาดความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน ทําใหพฤติกรรมทางอารมณและสังคมลาชาไปดวย 
        ฮัลลาฮาน และคอฟแมน. (Hallahan and Kaffman, 1986:62) กลาวถึง ลักษณะ
ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาวา มีความจําไมดี ปญหาทางภาษาและการพูด มีปญหาทาง
อารมณปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก และมีความคิดเกี่ยวกับตนเองไมดี 
       กาญจนา โกศลพิศิษฐกุล.(2532:75)  ไดกลาวถึง ลักษณะของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 
       (1) มีระดับสติปญญาตํ่า 
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       (2) มีความสามารถในการเรียนรูนอย 
       (3) มีพัฒนาการทางกายลาชา ไมเหมาะสมกับวัย 
       (4) มีความสามารถจํากัดในการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและสังคม ทําใหมีความ
ยากลําบากในการดํารงชีวิต 

          ผดุง อารยะวิญู. (2533 : 37-38)       กลาวถึง     ลักษณะของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 
  (1)  ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

1.1 เด็กมักคิดวาตนประสบความลมเหลวทางดานการเรียน หรือการทํางาน 
เพราะเด็กเคยประสบความลมเหลวมากอน ดังนั้นเด็กจึงพยายามหลีกเล่ียงบางส่ิงบางอยางท่ีจะนําความ    
ลมเหลวมาใช เชน การเรียนหนังสือ 

1.2 เด็กตองพึ่งพาผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ แมแตปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน เด็กมักจะพูดวา  “มันยากทําไมได” 

1.3 เด็กมีทัศนคติท่ีไมดีตอตนเอง มีความรูสึกวาไมมีความสามารถทําได 
เด็กมีความลมเหลวในการเรียนและการทํางาน 
                            (2) .ลักษณะการเรียนรู 

2.1 มีชวงความสนใจส้ัน  สนใจบทเรียนไดไมนาน 
2.2 เสียสมาธิงาย จะหันเหความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ 
2.3 มีปญหาดานความจํา  จําส่ิงท่ีเรียนไปแลวไมได 
2.4 มีปญหาในการถายโยงความรู ไมสามารถนําความรูท่ีเรียนมาไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
                           (3)  ภาษาและการพูด 
                    เด็กจะมีปญหาในการพูดคือ พูดไมได รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง 
 (4)  รางกายและสุขภาพ 
                4.1   สวนสูงและน้ําหนัก จะมีสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉล่ียตํ่ากวาเด็กปกติ 
                                               4.2    การเคล่ือนไหว เด็กสวนมากมีความสามารถในการเคล่ือนไหวชา 
                                                         กวาเด็กปกติ 
                                               4.3    สุขภาพ เด็กมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่ัวไป การเจ็บปวย   และ               
                                                         ปญหาเกี่ยวกับฟน 
                             (5)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เด็กมีปญหาการเรียนทุกวิชา ผลการเรียนตํ่า เรียนไมทัน
เพื่อน  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และภาษา (การฟง  การพูด  การอาน และการเขียน) 
                     ดังนั้นลักษณะพัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาคือมีระดับสติปญญา ตํ่า
กวาเกณฑปกติ มีพัฒนาการลาชากวาปกติ พัฒนาการไมสมวัย มีปญหาในเร่ืองการปรับตัว  การส่ือสาร  
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การชวยเหลือตนเอง ในดานการเรียนเรียนไดชา ลืมงาย  เรียนเนื้อหาและวิธีการเหมือนกับเด็กปกติ
ไมได  สามารถเรียนรูไดจากประสบการณ ตองอาศัยการฝกฝนซํ้าๆ ไมสามารถดํารงชีวิตในสังคมตาม
ลําพังได ทําใหเปนปญหาตอการศึกษา  การฝกอบรม  และมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 

         2.4 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับครูการศึกษาพิเศษ 
                   2.4.1 ความหมาย ครูการศึกษาพิเศษ    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
2551 ในมาตรา 3 ใหความหมายครูการศึกษาพิเศษ หมายความวา  ครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  และปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 
                                    ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท่ีไดรับการศึกษาและฝกอบรมมาเปนพิเศษ เฉพาะ  
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการท่ัวไป และพัฒนาการเฉพาะของเด็กท่ีมีความบกพรอง  เทคนคิการ
สอน การใชส่ือ เคร่ืองมือ  อุปกรณพิเศษ  การตรวจสอบและประเมินเด็กท่ีมีความบกพรอง  หลักสูตร
และการใหคําปรึกษาแนะนําแกท้ังครูปกติ  เด็กท่ีมีความบกพรองและพอแม  ท้ังยังมีหนาท่ีใหบริการทั้ง
ทางตรงและทางออมแกเดก็ท่ีมีความบกพรอง และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  กลาวคือสอนเสริม หรือสอน
ซอมเสริมทักษะตางๆ  ใหกับเด็กโดยตรง และ/หรือชวยครูปกติ  จดัเตรียม จัดหาส่ือ  อุปกรณและ
เคร่ืองมือพิเศษ  ประสานงานบริการดานอ่ืนๆ จัดหรือให  การอบรมแกผูบริหารและครูทุกคนใน
โรงเรียน  รวมทั้งการติดตามความกาวหนาของเด็ก 

           2.4.2 บทบาทหนาท่ีของครูการศึกษาพิเศษ 
                                  จรัล  ทองปยะภูมิ. ( อางถึงใน ณัชพร นกสกลุ.2545:51) บทบาทหนาท่ีของครู
การศึกษาพเิศษ คือ 

                     1). ใหขอมูลและความคิดเห็นแกผูบริหารเกีย่วกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
                     2). ประเมินความตองการจําเปนทางการศึกษาพิเศษ 
                     3). มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษ 
                     4). ใหความชวยเหลือสนับสนุนแกครูปกติ โดยใหความรู ขอมูล  

คําแนะนําและส่ือวัสดุอุปกรณ 
                                          5). ใหบริการโดยตรงแกนักเรียนพิเศษ  
                                  ดํารง  ประเสริฐกุล. (2542 : 21-22) กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของครูการศึกษาพิเศษ
มีบทบาทตอศิษย ตอสังคม และตอตนเอง ดังนี ้
                         1). บทบาทตอศิษย      
                                      (1) เปล่ียนแปลงบทบาทจากผูบอก ผูนําทุกกรณีในการเรียนมาเปนผูกระตุนให
เกิดความคิดริเร่ิม สนับสนุนผูเรียนใหมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู  เปนผูชวยและผูแนะนําใหผูเรียน
มีหลัก  รูจักวิธีท่ีจะศึกษาคนควาและเลือกทางของตนเองได  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดอิสระ
อยางมีเหตุผล 
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                                       (2)  ฝกผูเรียนใหมีความสามารถในการทํางานเปนกลุม  รูจักวิพากษวิจารณ  
อดทนตอการถูกวิจารณ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความอดกล้ัน มีวินัยในตนเอง สํานึกในสิทธิ
ของตนเองและผูอ่ืน  เคารพกฎของสังคมในการอยูรวมกัน  รูจักใชสิทธิและพิทักษสิทธิ รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม  รูแพ รูชนะ เคารพเสียงสวนมาก รับฟงเสียงสวนนอย 
                                        (3) สนใจศึกษาธรรมชาติ และความแตกตางในตัวศิษยแตละคน เพื่อนํามาเปน
ขอสังเกตพิจารณาในการปฏิบัติตัวตอศิษย ใหความรักเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน  เพื่อใหไดรับความ
สนิทสนมและความไววางใจจากศิษย  เปนการขจัดชองวางระหวางครูกับศิษยอยางไดผล 
                                        (4) พยายามสังเกตความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนแต
ละคน เพื่อหาทางสงเสริมแนะนําการเลือกวิชาและอาชีพแกนักเรียนใหเหมาะสม 
                                        (5)  สงเสริมใหนักเรียนเปนคนฝกใฝคุณธรรมและจริยธรรม  โดยไมหลงใหล
ในวัตถุ และเห็นคุณคาของการรักษา เอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ 
                        2)  บทบาทตอสังคม 
                                    (1) มีความรู ความสามารถ และความสนใจใจกจิกรรมท่ัวไป  พอท่ีจะมีสวนรวม
กิจกรรมท่ัวไปในทองถ่ินได 
                                    (2)  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตยแกชุมชน  โดยประพฤติตนเปน
แบบอยางและชักนําผูอ่ืนใหปฏิบัติตามโอกาสอันเหมาะสม 
                                          (3) รักษาความยุติธรรม และกลาหาญท่ีจะตอสูเพื่อความเปนธรรมของสังคม
ดวยปญญา และสติตามกระบวนการท่ีถูกตองตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ
กฎหมาย 
                                           (4) หาโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของทองถ่ิน  อุทิศตนเปนท่ีปรึกษา  
เพื่อสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
                            3)  บทบาทตอตนเอง 
                                           (1) เปนผูท่ีรักการอาน รักการศึกษาคนควา ปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยู
เสมอ มีความม่ันใจและศรัทธาในอาชีพครู 
                                            (2) มีความคิดเปนของตนเอง กลาแสดงออก  เพื่อเผยแพรความคิดหรือ
ความรูใหมๆ ตอสาธารณะชน  หรือเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยบริสุทธ์ิ 
                                     (3) ประพฤติและวางตนอยูในกรอบของศีลธรรมจรรยา  อันเปนบรรทัดฐานท่ี
ยอมรับกันท่ัวไปในสังคม 
                                     (4) ประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเล้ียงตนพอสมควรแกอัตภาพ  มานะบากบ่ัน  
มัธยัสถอดออม ไมเห็นแกความเจริญทางวัตถุเกินกวาคุณธรรมและจริยธรรม 
                                 วิรัช  จงอยูสุข.(2542:29-31) ไดสรุปบทบาทหนาท่ีของครูการศึกษาพิเศษไวดังนี้ 

(1) ส่ังสอน ฝกฝน อบรมศิษย  เพื่อพัฒนาคนใหมีสติปญญา มีเหตุผล มี 
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ความเจริญงอกงามท้ังดานรางกาย จิตใจและคุณธรรม  มีความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
สุจริต คิดเปนทําเปน แกปญหาได 

(2) ศึกษา คนควา วิจัยใหทันสมัยอยูเสมอ  โดยครูจะตองมีบทบาทเปน 
นักวจิัยทําหนาท่ีคนควา ศึกษาหาความรูใหมๆ หรือติดตามผลการคนควาทดลองใหมๆ มาประยุกตใช
ในการสอน 

(3) แนะนํา กํากับ ติดตามผลการสอน  นิเทศงานและบริหารงาน  นอเหนือ 
จากงานสอน ซ่ึงเปนความกวาหนาของครูท่ีควรทําในปจจุบัน 
 

(4) ประยุกตใชทรัพยากร คน และสังคมใหเปนประโยชนไดทุกเม่ือ 
(5) เปนผูสราง และมีมนุษยสัมพนัธอันด ี
(6) เปนนักพัฒนาสังคมและบุคคล  ซ่ึงครูควรมีบทบาทหรือมีหนาท่ีในการ 

พิทักษสิทธิผลประโยชน หรือโอกาสเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม 
 
                   2.4.3  คุณลักษณะท่ีดขีองครูการศึกษาพิเศษ 

              ยนต  ชุมจิต (2546: 220-223) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของครูการศึกษา 
พิเศษในยุคโลกาภวิัฒนไวอยางนาสนใจเปนอยางยิ่งดังนี้ 
                                ปจจุบันเปนยุคโลกาภวิฒันหรือยุคท่ีไรพรมแดน เปนยุคของขอมูลขาวสารที่มนุษย
สามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  เม่ือเปนเชนนี้ ผูท่ีเปนครูในยุคโลกไรพรมแดนจึง
จําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันตอความเจริญกาวหนาในวิทยาการใหมๆ  ท่ีแพรกระจายไปทุกสังคมโลก  
ผูท่ีเปนครูจะตองอาศัยความรูท่ีไดศึกษาเลาเรียนจากสถาบันการศึกษาหรือจากตําราเพียงฝายเดียวยอม
ไมเปนการเพยีงพอ  จําเปนตองศึกษาหาความรูจากแหลงอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยูเสมอเพ่ือใหมีความรอบรูใน
สถานการณตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน อยางไรก็ตามคุณลักษณะท่ีเปนความ
ดี  เปนสัจธรรม ก็ยังคงเปนความดีตลอดไป ดังนั้น  หากพิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญๆของครูไทยใน
ยุคโลกาภิวตัน จะไดแกคุณลักษณะดังตอไปนี้  
                “ รูดี  สอนดี  มีวิสัยทัศน  เจนจัดฝกฝนศิษย ดวงจิตฝาคุณธรรม  งานเลิศลํ้าดวยจรรยา  มี
ศรัทธาความเปนครู  ดํารงอยูดวยศีล   สมาธิ  ปญญา” 
                              1.  รูดี  คุณลักษณะประการแรกของบุคคลท่ีเปนครูทุกคน คือ ตองการมี 
ความรูดี  การมีความรูดีในท่ีนี้มีความหมายกวางท่ีสําคัญไดแก 

1.1 ความรูในเนื้อหาท่ีจะสอนตามหลักสูตร 
1.2 ความรูในจติวทิยาการเรียนการสอน 
1.3 ความรูในหลักการสอน 
1.4 ความรูเร่ืองเศรษฐกิจ 
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1.5 ความรูเร่ืองการบานการเมือง 
1.6 ความรูทางศาสนาและวัฒนธรรมรวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณ ี

                                           1.7 ความรูทางดานประวัติศาสตร ศิลปะระและวรรณคดีท่ีสําคัญของชาติ 
                                           1.8 ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเปนอยางด ี

1.9 ความสามารถในการประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน 
                                           1.10 ความรูในเรื่องสภาพส่ิงแวดลอมทางสังคม 

1.11  ความรูเร่ืองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
                                           1.12 ความรูเร่ืองการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีตางๆ เปนตน 
                              2.   สอนด ีการมีความรูดเีพียงดานเดียวไมเปนการเพยีงพอสําหรับความเปน 
ครู ครูท่ีดีนั้นจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการสอนคนดวย  ความสามารถในการสอนจะบังเกิดข้ึน
ไดจะตองอาศัยองคประกอบหลายๆอยางท่ีสําคัญ ไดแก 
                                       2.1 รูหลักการสอน 
                                       2.2 รูจักนักเรียนท่ีจะสอน 
                                       2.3 รูจักสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียน 
                                       2.4  มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน 
                                       2.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ 
                                       2.6 บุคลิกภาพเหมาะสม 
                                       2.7 ความพรอมท่ีจะเรียนรูของนักเรียน 
                                       2.8 มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆพรอม เปนตน 
                               3. มีวิสัยทัศน ผูท่ีเปนครูจะตอง “มองการณไกลใชปญญา”  หรือมีวิสัยทัศน  
(Vision) คือความสามารถในการมองเหตุการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน คาดคะเนวาอีกสิบป
ขางหนาครูทุกคนจะตองมีความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  ถาหากใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไม
เปนแลว จะไมสามารถสอนนักเรียนได ท้ังนี้ เพราะเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการสอน
จะตองควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรท้ังส้ิน เปนตน  คนท่ีย่ําอยูกับท่ีเปนคนท่ีไมพัฒนาการมีวสัิยทัศน
ชวยทําใหบุคคลไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ  เพราะฉะน้ันครูท่ีดีในยุคโลกาภวิัตนจะตองเปนผูท่ีมี
วิสัยทัศน 
                               4. เจนจัดฝกศิษย  การมีความรูดี  สอนดี มีวิสัยทัศน แตถาไมเจนจดัการ 
ฝกฝนศิษยแลวก็ไมสามารถเปนครูท่ีดีได  ท้ังนี้ เพราะการสอนใหคนมีความรูนั้นเปนงานท่ีไมยากเกิน
ความสามารถของครูท่ัวไป  งานท่ียากของครูคือการฝกฝนคนใหเปนมนุษย การเปนมนุษยหมายถึง การ
เปนผูท่ีมีจิตใจสูง เปนผูท่ีมีคุณธรรม รูจักผิดชอบช่ัวด ี มีความละอายและเกรงกลัวตอความเลวรายท้ัง
ปวง  
                                 5. ดวงจิตใฝคุณธรรม  ความเจนจัดในการฝกฝนอบรมศิษยใหเปนคนดีมี 
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คุณธรรมจะไรผล  ถาหากผูท่ีทําหนาท่ีฝนการฝกฝนอบรมคือครูท่ีไรคุณธรรม ท้ังนี้ เพราะการอบรมส่ัง
สอนใหผูใดเปนอยางไรนัน้ผูท่ีทําหนาท่ีในการอบรมส่ังสอนจะตองกระทําตนใหเปนตัวอยางเสียกอน 
ดังนั้น ครูดใีนยุคโลกาภวิัตนจะตองเปนผูท่ีใฝดี หมายความวา ดวงจิตของผูท่ีเปนครูนั้นจะตองใฝใน
คุณความดตีางๆ เพื่อแสดงใหศิษยและบุคคลท่ัวไปไดเหน็วาผูเปนครูนัน้เปนคนดีมีคุณธรรม      สมควร
ไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคล 
                                 6.  งานเลิศลํ้าดวยจรรยา    จรรยาแปลวา ความประพฤติหรือกิริยาอาการท่ี 
ควรประพฤติปฏิบัติ  ครูดีจะตองงามดวยความประพฤติหรืองามดวยกิริยามารยาทของความเปนครู  
และจะตองงามดวยมารยาททางสังคมอีกดวย  
                                สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.(2545:18-21)  กลาวถึง
คุณลักษณะของครูการศึกษาพิเศษในยุคโลกาภิวัฒนไวดังนี้ 

1) ลักษณะพ้ืนฐานของครูการศกึษาพิเศษ 
(1) มีความรูความเขาใจ ความตองการจําเปนของผูเรียนแตละคน 
(2) มีเจตคติท่ีดีตอผูเรียน 
(3) รูจักเลือกใชวธีิการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ทักษะสําคัญท่ีครูการศึกษาพเิศษจําเปนตองมี 3 ประการ 
(1) ความรวมมือและการทํางานเปนทีม 
(2) ยุทธวิธีในการชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
(3) กระบวนการแกปญหา 

3) ความสามารถท่ีครูการศกึษาพิเศษจําเปนตองมี 
(1) การตั้งความหวังท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียนแตละคน 
(2) สามารถออกแบบกิจกรรมสําหรับผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถ 

                                              แตกตางกัน 
(3) สามารถใชประโยชนจากความสนใจและแรงจูงใจภายในของผูเรียน  

                                              เพื่อพัฒนาทักษะท่ีตองการ 
(4) สามารถต้ังความคาดหวังท่ีสูงแตมีทางเลือกท่ีเหมาะสม 
(5) ความสามารถในการแกปญหา 
(6) สามารถประเมินทักษะของผูเรียนอยางไมเปนทางการได 
(7) สามารถเตรียมความสําเร็จประจําวนัใหกบัผูเรียน 

4) ความรูความสามารถและทักษะท่ีครูการศึกษาพิเศษควรมี 
(1) ความรูและความสามารถในการใหคําปรึกษา 
(2) ความสามารถในการประเมินประสิทธิผลของการทํางานรวมกนั 
(3) การแกปญหารวมกัน 



  ‘

(4) ความรูและทักษะในการส่ือสาร 
(5) ประสบการณความรูในเร่ืองของความเทาเทียม คานิยมและความเช่ือ 
(6) ความรูเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงระบบ 
(7) คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา 
(8) ทักษะในการพัฒนาทีมงาน 

5) คุณสมบัติท่ีครูการศึกษาพเิศษควรมี 
(1) มีความไวตอเด็กท้ังในดานความสามารถทางวิชาการและอารมณ 
(2) วางเปาหมาย และความคาดหวังตอผูเรียน 
(3) เลือก ปรับ และลําดับเนื้อหาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเดก็แตละคน 
(4) ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับอัตราความเร็วในการ 

                                               เรียนรูของเดก็แตละคนท่ีไมเทากัน 
(5) ใชยุทธศาสตรการสอนท่ีคลองแคลววองไว 
(6) กําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมและทาทาย 
(7) รูจักเลือก และใชวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับความตองการพิเศษ 

                                              ของผูเรียน 
(8) ปรับการสอนใหเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 
(9) มีการติดตามโปรแกรมการสอน และการเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง 
 
(10)  ระลึกเสมอวาผูเรียนทุกคนในหองเปนความรับผิดชอบของครู  ครูตอง 

                                                หาวิธีท่ีจะสอนผูเรียนแตละคนในช้ัน และใชโอกาสในการเปนครูท่ีดี           
                                               มากกวาจะถือวาเปนปญหาที่ตองแกไขและเผชิญหรือใหคนอ่ืนมาแกให 

(11)  รูกลวิธีการสอนหลายวิธี และรูจักใชวิธีการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
                                               ความสามารถในการปรับส่ือการสอน และการเขียนจุดประสงคการ               
                                               เรียนใหมท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของผูเรียน 

(12)  รูจักวางแผนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล 
(13)  สามารถทํางานรวมกับผูปกครอง และครูการศึกษาพเิศษ  เพื่อเรียนรู 

                                               วาทักษะใดบางท่ีเด็กตองการ และเตรียมวธีิการสอนท่ีดีท่ีสุด 
(14)  มีความยืดหยุนและความอดทนสูง 
(15)  มีความรูความเขาใจในการจัดทําเปนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

6) คุณสมบัติอ่ืนๆท่ีครูการศึกษาพิเศษควรมีเพิ่มอีก 
(1) มีใจรัก มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาพิเศษ 
(2) รูถึงความหมายและเขาใจความหมายของการศึกษาพิเศษ 



  ‘

(3) มีจิตสํานึกท่ีด ี
(4) มีความอดทน 
(5) มีความเมตตาตอเด็ก 
(6) เขาใจกจิกรรมของเด็กแตละประเภท 
(7) มีความเพียรพยายาม 
(8) มีความรักตอเด็ก ตออาชีพ 
(9) มีน้ําใจ 
(10)  มีความเขาใจ เห็นใจในความพิการของเดก็ 
(11)  ตองมีความรูเหนือครูปกติ 
(12)  มีความรูดานตางๆ ท่ีจะสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเปนอยางด ี
(13)  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตด ี
(14)  มีความรับผิดชอบ 
(15)  หาความรูอยูเสมอ 
(16)  มีความจริงใจ 
(17)  มีความเขาใจในความแตดตางของเด็ก 
(18)  ทํางานอยางมีแบบแผน 
(19)  คุมตัวเองได 
(20)  รูจักรวมมือ 

                         กรมการฝกหดัครู.(2548:80) ไดทําการวจิยัเร่ืองคุณลักษณะของครูท่ีดี   จากกลุมตัวอยาง 
6 ประเภท คือ นักเรียน ผูปกครอง ครู ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิสรุป
ลักษณะครูท่ีดดีังนี ้

1. มีคุณธรรมและความประพฤติดี 
2. มีความรูดานวชิาการ 
3. มีความรูหลักสูตรท่ีสอน  การแนะแนว และการปกครอง 
4. ขอบคนควาหาความรูใหมๆมาสอน 
5. มีความยูติธรรม 
6. มีบุคลิกลักษณะดี แตงกายสุภาพ  สะอาด เหมาะสม 
7. ตรงตอเวลา 
8. มีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ี 
9. มีสุขภาพกายและจิตท่ีด ี
10. มีมนุษยสัมพนัธดี 

                      2.4.4   หลักการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
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                                     การจัดการเรียนการสอนใหกับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สําหรับครู
และผูท่ีเกีย่วของจําเปนตองมีการเรียนรูถึงหลักการสอนเพื่อเปนแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับเด็กและสามารถจัดกิจกรรมตางๆในช้ันเรียนใหกับเดก็ไดเกิดการเรียนรูและสามารถนก
ลับไปใชไดจริงในการดํารงชีวิต ซ่ึง ดารณี  ธนะภูมิ .( 2542 : 43-46) ไดกลาวถึงหลักการสอนเด็ก
บกพรองทางสติปญญาไวดงันี้ โดยท่ัวไปครูตองใชหลักการสอนหรอืวิธีการสอน  เพื่อสอนใหเดก็
ตอบสนองและเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชปฏิบัติได ดังนั้นในการสอนจะตองเสริมความเขาใจ
ท่ีดี คือ ใหเด็กฝกทําบอยๆ  จนแนใจวาเดก็มีความเขาใจและสามารถทําได และยังคงรักษา
ความสามารถนั้นตอไปไดการหาวิธีการสอนและการจัดสถานการณท่ีเหมาะสม  เพื่อทําใหเด็กเกิด
ความเขาใจ และเรียนรู จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับครู  การสอนเพ่ือใหเด็กเรียนรูและสามารถนําขอมูล
ความสามารถท่ีไดจากการเรียนรูมาแลวไปใชชีวิตจริงได (Generalization) และจะเปนปญหามากถาเด็ก
บกพรองทางสติปญญาไมรูจักนําส่ิงท่ีเรียนรูมาแลวมาใช เชน เด็กท่ีบกพรองทางสติปญญาท่ีเคยเรียนรู 
คําวา  สวัสด ี  ขอบคุณ  มาแลว  แตเด็กอาจจะใชถูกตองกับสถานการณ หรือใชกลับกันเปนตน  ฉะนั้น
วิธีการสอนใหสามารถนําไปใชไดในชีวติจริง (Generalization)จึงเปนวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็ก
ปกติและเด็กบกพรองทางสติปญญา  ไมใชสอนใหรูและจําไดเทานั้น  จะตองสอนใหเขาใจถึงกฎเกณฑ 
และสามารถนําไปใชในสถานการณใหมไดดวย  ฉะนั้นการสอนเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
จะตองพจิารณาถึงหัวของตอไปนี ้
                            1.  จุดประสงคในการสอนแตละเร่ือง 
                            2.  พัฒนาการและความบกพรองของเดก็แตละคน 
                             3. ความเปนอยูของครอบครัว สภาพทางบาน ส่ิงแวดลอม และชุมชนท่ีเด็กอยู สอน
ในส่ิงท่ีเด็กนําไปใชท่ีบานและชุมชนได 
                               จากการสังเกตเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะพบวา  เด็กแตละคนมี
พัฒนาการลาชาในดานตางๆ ไมเทาเทียมกัน  การสอนจึงตองวางแผนใหเหมาะสมกับความตองการท่ี
จําเปนกับเด็กและเชนเดียวกันกับการแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน และในการสอนน้ันครู
จะตองวางแผนในการกระตุนใหเด็กพัฒนาทักษะตางๆโดยการใชแรงเสริม และการใชกิจกรรมหรือ
งานท่ีเราใจ(Task  Motivation) และสอนเพ่ือพัฒนาส่ิงท่ีเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหรือขาดไป 
ซ่ึงควรใชหลักการสอนใหตรงกับลักษณะและความบกพรองของเด็ก ดังนี้ 
                          1. ลืมงาย ใชหลักการสอน ดังนี ้
                                      1.1  สอนในข้ันตอนท่ีแยกยอยหรือการวิเคราะหงาน (Task Analysis ) 
                                      1.2  สอนซํ้าๆจนกวาเดก็จะทําได และทบทวนทุกคร้ัง 
                                      1.3 สอนใหเดก็ทํากิจวัตรประจําวัน  สอนอยางสมํ่าเสมอ ไมท้ิงชวงหางหรือ
สอนนานๆคร้ัง 
                                      1.4  สอนเปนรายบุคคล 
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                                      1.5  สอนเพียงอยางเดียวในชวงเวลาหน่ึงถาสอนหลายอยางเด็กจะสับสนและ                          
จําไมได 
                                      1.6  สอนโดยใหกระทําดวยตัวเอง (Learning by doing) ใหเด็กไดสัมผัสดวย 
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ไมใชโดยการอธิบายใหเด็กฟงเพยีงอยาง
เดียว  ซ่ึงเด็กกจ็ะจําไมได 
                         2. ชอบเลนและสนุกสนานใชหลักการสอน ดังนี ้
                                    2.1  สอนโดยการใชการเลนประกอบ เชน เลนเกม 
                                    2.2  สรางบรรยากาศในขณะท่ีสอนใหผอนคลาย (Relaxation) ไมเครงเครียด 
                                    2.3  จูงใจและกระตุนใหเด็กสนกุสนานและสนใจตอกจิกรรมการเรียน เชน รอง
เพลง  เชิดหุนประกอบ 
                         3.  ชอบเลียนแบบ  ใชหลักการสอน  ดังนี ้
                                    3.1 ครูแสดงแบบอยางท่ีดีใหเดก็เห็น  เพราะเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ชอบเลียนแบบและทําตาม เชน  การแสดงมารยาทท่ีดี  การพูดไพเราะ 
                                   3.2  สาธิตการสอนใหเด็กทําตาม  เชน ตบมือ  กระโดด ลากเสน 
                                   3.3  แสดงทาทางท่ีวองไวและเคล่ือนไหวอยูเสมอ  เพราะเดก็บางคนมักจะเฉ่ือย
ชา  งุมงาม  เดก็จะไดเลียนแบบดังกลาว 
                         4.  มีความต้ังใจระยะส้ัน  ใชหลักการสอน  ดังนี ้
                                    4.1  ใหเรียน หรือทํางานในระยะส้ันๆ  และเปล่ียนกจิกรรมใหดึงดูดความสนใจ 
                                    4.2  ใชส่ือการสอนใหเหมาะสมกบัพัฒนาการของเด็ก และนาสนใจ  เพื่อจูงใจ
ใหเดก็สนใจเรียน 
                                    4.3  ใหแรงเสริมตามความเหมาะสม  เม่ือเด็กทําไดหรือใหความรวมมือเพื่อเปน
กําลังใจและแรงจูงใจ เชน รางวัล หรือคําชมเชย 
                          5.  มีความเขาใจนอย  ใชหลักการสอนดังนี้ 
                                    5.1  ยกตัวอยางประกอบใหเด็กเขาใจและรูจักคิด  เชน สอนเลข  หมายถึงจํานวน
คาเทากับ 1 คือ ดินสอ 1 แทง คน 1 คน  สม 1 ผล  แมว 1 ตัว  สมุด 1 เลม 
                                    5.2   ใชคําพูดท่ีชัดเจนและส้ันๆ 
                                    5.3 ใชส่ือการสอนท่ีเดนชัดและเขาใจงาย เชน ตัวอักษรและรูปภาพท่ีเห็นได
ชัดเจน หรือใชของจริง 
                                     5.4  สอนในส่ิงท่ีเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  เพราะนามธรรมเด็ก 
เขาใจยาก 
                       การสอนเด็กบกพรองทางสติปญญา อาจสอนเปนรายบุคคล หรือสอนเปนรายกลุมกไ็ด  
การสอนควรยดึระดับความสามารถของเด็กเปนหลัก  การจัดการเรียนการสอนขอความรวมมือจาก
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หนวยงานอ่ืนในชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ  เพราะทางโรงเรียนควรมี
ความรับผิดชอบในการเตรียมตัวเด็กเพื่อประกอบอาชีพดวย 
 

2.5  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอนอาน 
            2.5.1  ความหมายของการสอนอาน 
                           การอานมีความสําคัญตอชีวิต  เด็กอานโดยมีจดุประสงคเพื่อการเรียนรู  แสวงหา
ความรูเปนสําคัญขณะท่ีผูใหญอานเพื่อจุดมุงหมายหลักในการดําเนินชีวิต  การประกบอาชีพ  การ
ติดตอส่ือสาร  สรางความบันเทิงหรืออานเพื่อเพิ่มพนูศักยภาพแหงตน  ดังนัน้ การอานจงึมีหลาย
ความหมายข้ึนอยูกับผูสนใจและเกีย่วของจะใหความหมายดังตัวอยางตอไปนี ้
                              การอาน เปนการแปรสัญลักษณออกมาเปนคําพูด  เขาใจส่ิงท่ีตนอาน (สุภาวดี  ศรี
วรรธนะ. 2542 : 28)    การอานหมายถึงกระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ  กระบวนการในการอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน  เม่ือเด็กเปลงเสียงตัวอักษรหรือ
สัญลักษณออกมาเปนคําพดู  ถาหากไมเขาใจคําพูดนั้นจดัวาไมใชการอานท่ีสมบูรณ  เปนแตเพยีงสวน
หนึ่งของการอานเทานั้น (ประเทิน  มหาขันธ. 2530: 13) การแปลตัวอักษรออกมาเปนเสียง และมี
ความหมายท่ีใชส่ือความคิดระหวางผูอานและผูฟง (วิชาญ  สวางพงศ. 2542 : 8)  คือการใช
ความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเปนคําหรือประโยคทําใหเขาใจความหมายใน
การส่ือความหมายโดยการอานหรือฟงผูอ่ืนอานแลวรูเร่ืองราว  อานได ซ่ึงมุงใหอานแลวรูเร่ืองส่ิงท่ีอาน 
(บันลือ  พฤกษวัน. 2535 : 2) 
                                การอานคือ การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเปนความคิด  แลวนําความนั้น
มาใชใหเกิดประโยชน  เปนการมองดตัูวอักษรใหชัดเจน  รวมท้ังการเขาใจความหมายของคําการ
พิจารณาเลือกเอาความหมายที่ดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะกับขอความและเน้ือเร่ืองตรงน้ันรวมท้ังการนํา
ความหมายไปใชใหเกิดประโยชนหากพิจารณาถึงจุดประสงคในการอาน  โดยท่ัวไปกําหนดไวให
ผูเรียนไดเนนการอาน 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่งเปนการเรียนรูเพื่อใหอานออกโดยผูเรียนสามารถ
อานไดถูกตองท้ังการอานออกเสียงและการอานในใจ  ประการท่ีสอง เปนการเรียนรูเพื่อใหอานแตก 
เปนการอานท่ีผูเรียนสามารถอานไดเร็วเกบ็ใจความสําคัญได  และรูจักนําส่ิงท่ีไดจากการอานไปใชให
เกิดประโยชน  ประการสุกทายเปนการเรียนรูเพื่อใหอานเปน (ธนภุรณ  ทองใหญ.2548 : 21)  
                               การอานหมายถึง การแปลส่ือความหมายจากตัวอักษร สัญลักษณ  หรือภาพเปน
เร่ืองราวท่ีเปนแนวคิดตรงกนัระหวางผูเขียนกับผูอาน  ซ่ึงการอานนั้นจะอานออกเสียง หรืออานในใจก็
ได นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวดังนี ้
                   ไขศิริ  ปราโมช ณ อยุธยา. (2533 : 43 ) ใหความหมายการอานวา  

1. การอานเปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูด  โดยการผสมเสียงเพื่อใชในการ 
ออกเสียงใหตรงกับคําพูด  การอานแบบนี้เปนการอานเพือ่อานออก มุงใหอานหนังสือใหแตกฉาน 



  ‘

2. การอานเปนการใชความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษร  อกเสียงเปนคํา 
หรือประโยค  ทําใหเขาใจความหมายในการส่ือความหมาย  หรือฟงผูอ่ืนอานแลวรูเร่ือง เรียวกวาอาน
ได  ซ่ึงมุงใหอานแลวรูเร่ืองส่ิงท่ีอาน 

3. การอานเปนการพัฒนาความคิดโดยท่ีผูอานตองใชความสามารถหลายๆดาน  เชน   
ใชการสังเกตจาํรูปคํา  ใชสติปญญาและประสบการณเดมิในการแปลความหมายหรือถอดความใหเกิด
ความเขาใจเร่ืองราวท่ีอานไดดี  ดวยวิธีอานนี้จะดําเนนิการเปนข้ันตอน และตอเนือ่งเปนกระบวนการ
การอานมาเปนแนวคิดและนําความคิดนี้ไปใชประโยชน  ดังนั้น  หัวใจของการอานอยูท่ีความเขาใจ
ความหมายของคํา 

บันลือ  พฤกษะวนั. (2538 :2 )  ไดใหความหมายของการอานไวดังนี ้
1. การอานเปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูด  โดนการผสมผสานเสียง เพื่อ 

ใชในการออกเสียงใหตรงกบัคําพูด   มุงใหสะกดตัวผสมคํา  อานเปนคําๆ ไมสามารถใชส่ือความหมาย
โดยการฟงไดทันทีเปนการอานเพื่อการอานออก มุงใหอานหนังสือไดแตกฉานเทานั้น 

2. การอานเปนการใชความสามารถในการผสมผสานตัวอักษร  ออกเสียงเปนคํา 
หรือเปนประโยค  ทําใหเขาใจความหมายในการส่ือความหมายโดยการอาน หรือฟงผูอ่ืนอานแลวรูเร่ือง  
เรียกวาอานแลวรูเร่ืองส่ิงท่ีอาน 

3. การอานเปนการพัฒนาความคิด  โดยท่ีผูอานตองใชความสามารถหลายๆดาน  
เชน ใชการสังเกตจํารูปคํา  ใชสติปญญาและประสบการณเดิมในการแปลความ  หรือถอดความ  ทําให
เกิดความเขาใจเร่ือราวท่ีอานไดดี  การอานแบบนี้ตองอาศัยข้ันตอนและกระบวนการตอเนื่อง  แลว
สามารถเขาใจความหมายส่ิงท่ีอานได  และนําผลของส่ิงท่ีไดอานมาเปนแนวคิดแนวปฎิบัติได 

4. การอานเปนการส่ือความหมายท่ีถายโยงความคิดความรูจากผูเขียนถึงผูอาน การ 
อานลักษณะน้ีเรียกวาอานเปน  ผูอานยอมเขาใจความรูสึกของผูเขียน  โดยอานแลวประเมินผลจากส่ิงท่ี
อานได 
                    วรรณี  โสมประยูร .(2539)  ไดใหความหมายของการอานไววา 

1. การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีตองการใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือ  
ส่ิงพิมพอ่ืนๆ  เพื่อรับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณ 

2. การอานเปนการแปลความท่ีใชความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานให 
ตรงกัน  และผูอานสามารถนําความหมายน้ันๆ ไปใชใหเกิดประโยชนได 

จิรัฐยา  แกวปอง. (2544)  ใหความหมายการอานวา  การอานเปนกระบวนการแปล 
ความของสัญลักษณหรือตัวอักษรออแกมาเปนถอยคําหรือความคิดของตนเอง  เพือ่ส่ือความหมายของ
สัญลักษณท่ีอานระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกนั  โยอาศัยประสบการณเดมิของผูอาน  แลวนํา
ความคิดความเขาใจท่ีไดจาการอานไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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                       อัจฉรา   นาคทรัพย. (2546)  การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีแปลความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีมองเห็น  โยผานกระบวนการคิด  เกิดความเขาใจความหมายในส่ิงท่ีมองเห็น  
และถายทอดความคิดความเขาใจนั้นออกมาเปนถอยคําท่ีมีความหมายส่ือไดตรงกันระหวางผูอานและ
ผูเขียน 
                     คูบิน และคนอ่ืนๆ .(Dubin and others.1986:27-29 ) ใหความหมายของการอานวา คือ 
กระบวนการทีทํ่าใหเกิดความเขาใจระหวางขอมูลท่ีอยูในบทอานท่ีผูอานไดโดยการตีความจาก
สัญลักษณตางๆ  โดยอาศัยความรูเกีย่วกับความหมายของคํา  โครงสรางไวยกรณ ลักษณะของเร่ือง และ
ความรูเดิมของผูอาน 
                         แลปป. (Lapp .1986 : 463)  การอานเปนกระบวนการรับรูตัวอักษร  ความหมายของคํา
โดยตีความของขอเขียนมาเปนความเขาใจ  ข้ันตอนแรกของการอานเพ่ือส่ือความหมายกระบวนการ
อานคือการรับรูตัวอักษร  รูจุดมุงหมายสามารถส่ือความหมายของขอความนั้น  และสรางปฏิกิริยา
ตอบสนองกับความรูใหมท่ีไดจากขอเขียนซ่ึงข้ึนอยูกับความรูและประสบการณเดิมของผูอาน 
                       ดาฟฟ. (Duffy .1993 : 30-31 ) กลาววาการอานจะตองอาศัยการทํางานของสมอง  ท่ีจะทํา
ใหเขาใจ  สามารถวิเคราะหหาเหตุผล  ขอเท็จจริง และเรียบเรียงจดัลําดบัของเน้ือหาท่ีอาน และนําไปใช
อยางมีเหตุผล  ซ่ึงสอดคลองกับ ครอเลย. (Crawley 1995 : 14-15)  กลาวถึงการอานวา  เปน
กระบวนการทีส่ลับซับซอน ซ่ึงไปรวมถึงความสามารถในการถอดความหมายจากสัญลักษณนั้นๆ  
ในขณะท่ีผูอานไดรับจากส่ิงท่ีผูอานมองเหน็  เยใชกระบวนการคิด  ระลึกถึงคําตางๆ  ท่ีทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางความคิดกับส่ิงท่ีมองเหน็แลวส่ือความหมายจากสัญลักษณท่ีอานได  ซ่ึงเนน
กระบวนการทางสมองในการแสดงความสามารถท้ังสงสารของผูเขียนและรีบสารของผูอาน  ดวย
กระบวนการคิดอยางเขาใจความหมายของคําท่ีมองเห็น 
                         รูบิน. (Rubin.1993:6-7 ) กลาววา การอาน เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับความรูสึก 
อารมณ  ความเขาใจในบทท่ีอาน  และรับรูถึงความหมายของคําโดยอาศัยกระบวนการคิดเพือ่ส่ือ
ความหมายของสัญลักษณในบทท่ีอาน  เปนการถายโยงความคิด  ความรูสึกจากผูเขียนถึงผูอาน  เพื่อให
เกิดความเขาใจท่ีตรงกัน  และสามารถนําความคิดความรูสึกท่ีเกิดจากการอานไปใชประโยชนได 
                      สรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการทางสมองในการสงสารและรับสารของผูเขียนและ
ผูอานใหมีความเขาใจตรงกนัในการรับรูตัวอักษร  เขาใจความหมายของคํา ประโยค  หรือเร่ืองราวท่ี
ตองการส่ือโดยอาศัยประสบการณเดิมของผูอานเปนพื้นฐาน  และประสิทธิภาพในการอานข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน วุฒิภาวะ (Maturation) การเรียนรูท่ีผานมา (Previous Learning) หรือ ระดับ
สติปญญา (Intelligence Quotient) 
 
           2.5.2   จุดมุงหมายของการสอนอาน 
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                                ในการอานแตละคร้ังบุคคลยอมมีจุดมุงหมายในการอานท่ีแตกตางกันออกไป  บาง
คนอานเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  และความเพลิดเพลิน  ในการอานเพื่อใหเกิดความรูนั้น ผูอานตองมี
ความรูพื้นฐานในการอาน  ตองจับใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานและมีการบันทึกไว  สวนในการอาน
เพื่อเสริมสรางความคิดนั้น  ตองมีการตั้งปญหาขณะท่ีอาน  ซ่ึงการต้ังคําถามเปนการเสริมสรางความคิด
ได  นักการศึกษาไดเสนอจุดมุงหมายในการอานไวหลายประการ ดังนี้ 
                                   บันลือ  พฤกษะวนั. (2535 : 9)ไดกลาวถึง การอานมีความจาํเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหดีข้ึน  ถาสามารถเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดยีอมนําไปสูความคิดท่ีดี  
มนุษยยอมรับเอาการอานเขามาเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตประจําวัน  เราจงึปฏิเสธไมไดวา  การ
อานเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนมาก  เพราะการอานสามารถเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหเกดิการเรียนรูวิชาตางๆ  
และเม่ือพนวยัเรียนการอานก็ไดเขามามีสวนรวมในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงมากบางนอยบางกแ็ลวแต
ลักษณะของงานท่ีทํา  ทักษะท่ีจําเปนท่ีสุดของมนุษยในปจจุบันคือ “ทักษะท่ีเรียนรูใหม” ซ่ึงจะไดจาก
การอานเปนสวนใหญ  
                                  สันต  สิงหภักดี. (2537 : 1) การอานมีความสําคัญตอทุกคน ทุกเพศทุกวัยในการ
ชวยใหเกิดการเรียนรู  ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน  เสริมสรางประสบการณใหมๆ และการอานยังเปน
องคประกอบพื้นฐานของการเรียนวิชาการตางๆ (กิ่งสร  เกาะประเสริฐ. 2540:16)  มีความสําคัญใน
การศึกษาหาความรูการประกอบอาชีพ  การอานหนังสือเปนงานในหนาท่ีสูงสุดของสมองมนุษย  มี
มนุษยเทานั้นท่ีอานหนังสือไดเพราะการเรียนรูวิชาการตางๆ นั้นการเรียนรูยิ่งงายถาสามารถอาน
หนังสือไดดี  
                                  สอางค  ดําเนินสวัสดิ์ และคณะ. (2539 : 2) การอานเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิง
ตางๆ ชวยใหคนไดเพิ่มพูนความรูจากขอเขียนอีกท้ังเปนรากฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆไดดีตามไปดวย  
นอกจากการอานชวยใหเรียนรูไดดีข้ึนแลวยังชวยใหคนพัฒนาความคิดเปนของตนเอง และเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิตในทุกๆดานนับวาการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางความรู 
ประสบการณ และความสามารถของแตละคน ซ่ึงเปนการพัฒนาชีวิตมนุษยท่ีไดผลระยะยาวมากท่ีสุด  
การอานจึงแปรียบเสมือน กุญแจดอกสําคัญ  ท่ีไขไปสูความฉลาด ความรอบรูและความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญา  
                                เสริมศรี  หอทิมาวรกุล. (2539 : 348) กลาววา นอกจากการอานจะเปนทักษะสําคัญ
ของการแสวงหาความรูแลว   การอานยังมีความสําคัญในดานอ่ืนๆอีก ดังนี ้

1. การอานเปนพืน้ฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะตองการหา 
ความรูในสาขาวิชาตางๆ จําเปนตองอาศัยทักษะการอานเปนเคร่ืองมือ 

2. การอานเปนกระบวนการถายทอดความรูสึกและความตองการ 
ระหวางบุคคลกับบุคคล 

3. การอานเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในการ 
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ประกอบอาชีพ  เพราะไดอานเอกสารความรูในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเสมอ 
4. การอานเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการดํารงชีวติอยูรวมกนัอยางมีความสุข   

เพราะถาเราอานไดก็สามารถความเขาใจรวมกับคนอ่ืนๆไดเปนอยางด ี  ตลอดจนสามารถแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนใหผานไปไดอยางราบร่ืน 
                 วรรณี  โสมประยูร. (2547 : 127-128) ไดแบงจุดมุงหมายในการอาน ดังนี ้

1. การอานเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม  เชน อานตํารา อานบทความ  อานสารคดี 
2. การอานเพื่อความบันเทิง เชน อานนวนิยาย  อานการตูน  อานวรรณคดี 
3. การอานเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เชน อานหนังสือประเภทชวนหัวตางๆ 
4. การอานเพื่อหารายละเอียดของเร่ือง เชน อานสรคดี  อานประวัติศาสตร 
5. การอานเพื่อการวิเคราะห วจิารณขอมูลท่ีได  เชน  การอานขาว 
6. การอานเพื่อหาประเด็นวาสวนใดเปนขอเท็จจริง   สวนใดเปนของจริง เชนการ 

อานคําโฆษณาตางๆ 
7. การอานเพื่อจบัใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน เชน  อานบทความในวารสาร 
8. การอานเพื่อปฏิบัติตาม เชน  อานคําส่ัง  อานคําแนะนํา  อานคูมือการใชเคร่ือง 

ไฟฟา 
9. การอานเพื่อออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจน  มีน้ําเสียงเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและ 

เหมือนกับพูด  เชน  อานบทละครตางๆ 
                   สนิท  ต้ังทวี. (2538 :  279) กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี ้

1. อานเพื่อศึกษาหาความรูในเร่ืองราวตางๆ  โดยละเอียดหรือโดยยอ 
2. อานเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น 
3. อานเพื่อสนองทราบขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง 
4. อานเพื่อศึกษาคนควา 
5. อานเพื่อตองการเปนท่ียอมรับของสังคม 
6. อานเพื่อตองการใหเกดิความสนุกสนาน 

            หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนด
จุดประสงคในการสอนอานไวดังนี้ คือ 

1. อานคําพื้นฐานไดถูกตอง 
2. อานคําสะกดคําแจกลูกไดถูกตอง 
3. ผันอักษรไดถูกตองตามหลักการอาน 
4. เขาใจความหมายของคําและขอความท่ีอาน 
5. ใชแผนภูมิประกอบการอานได 
6. อานออกเสียงไดถูกตอง 
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7. อานในใจไดถูกตอง 
8. มีนิสัยรักการอาน 

              มิลเลอร. (Miller .1992 : 15)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไว 6 ขอ คือ 
                            1. อานเพื่อความเขาใจอยางคราว 
                            2. อานเพื่อจับใจความ 
                            3. อานเพื่อสํารวจรายละเอียด 
                            4. อานเพื่อความเขาใจอยางทองแท 
                            5. อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความท่ีอาน 
                            6. อานเพื่อวิเคราะหขอความหรือแนวคิดจากเร่ือง 
                                 สรุปวาการอานมีความจําเปนตอมนุษยทุกเพศทุกวัยต้ังแตเกิดจนตายเพราะการ
อานเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต  เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนรากฐานในการเรียนรู
และนความรูมาประกอบอาชีพ  การอานมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็ก  ซ่ึงครูและผูปกครองนักเรียน
จําเปนตองสนใจทักษะและความกาวหนาทางการอานของเด็กใหมาก  เพราะความสําเร็จในการเรียน
ของเด็กข้ึนอยูกับความสามารถในการอาน 
               2.5.3  องคประกอบในการสอนอานและวิธีท่ีควรใชในการสอนอาน 
                      สนิท  ฉิมเล็ก. (2540 : 150) ไดสรุปองคประกอบในการสอนอานและวิธีท่ีควรใชในการ
สอนอานของเด็กดังนี ้

1. ดานรางกาย 
1.1 สายตา 
1.2 ปาก 
1.3 หู 

2. ดานจิตใจ 
2.1 ความตองการ 
2.2 ความสนใจ 
2.3 ความศรัทธา 

3. ดานสติปญญา 
3.1 ความสามารถในการรับรู 
3.2 ความสามารถในการนําประสบการณเดิมไปใช 
3.3 ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง 
3.4 ความสามารถในการเรียน 

4. ประสบการณพื้นฐาน 
5. วุฒิภาวะ อารมณ  แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 
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6. ส่ิงแวดลอม 
                 สนิท  สัตโยภาส. (2532 : 98-102)   สรุปวิธีท่ีควรใชในการสอนอานดังนี้ 

1. กอนลงมืออานควรแนะนําเกี่ยวกับการเปลงเสียงใหชัดเจน 
2. การอานออกเสียงจะสมบูรณก็ตอเม่ือเด็กไดเห็นคําหรือขอความ  ไดเปลงเสียงนํา 

ความหมายไปใชในการคิด พูด และสนทนาควรใหเด็กฝกอานเปนชวงท่ีละคํากอน เชน ฉันไปโรงเรียน  
อาน ฉัน /ไป/โรงเรียน 

3. ครูอานออกเสียงใหนักเรียนฟงเปนตัวอยาง 
4. ฝกอานออกเสียงบอยๆ 

                  อติฉันท  คูณภัคพิมล. (2543 : 24 )   สรุปวิธีการสอนอาน สําหรับเด็กท่ีเร่ิมเรียน  ใหสามารถ
อานได  มีวิธีการตางๆหลายวิธี คือ 

1. แนววิธีสอนแบบภาษาศาสตร  การสอนตามแนวภาษาศาสตร  คํานึงถึงหลัก 
ภาษาวา  ภาษาคือเสียงพูดท่ีแตกตางไปจากภาษาเขียนและมีองคประกอบคือ  หนวยเสียง  หนวยคํา 
หนวยกลุมคํา  ครูจะสอนใหนักเรียนไดสังเกตและคนพบแยกแยะหลักเกณฑของหนวยเสียงไดเอง 

2. แนววิธีแบบเบสิค  ใชวิธีการสอนแบบใหอานเปนคําๆมุงในเร่ืองความเขาใจใน 
ความหมายของส่ิงท่ีอาน  อานแลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน  และอาศัยภาพเปนเครื่องบอกความหมาย
ของตัวอักษรท้ังคํามาใหนักเรียนไดฝกอานนั้นตองเปนคําท่ีไดคนควารวบรวมแลววา เปนคําท่ีเด็กในวัย
นั้นใชในการพูด ซ่ึงจะทําใหเร่ืองท่ีนํามาอานมีความหมายนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3. แนวการสอนแบบเทียบเสียง  แนวทางการสอนอานแบบเทียบเสียงมีกลวิธีหลาย 
แบบ ดังนี้ 

3.1 การสะกดคํา  คือ การสอนใหนักเรียนรูจักหลักเกณฑของการเรียงลําดับ  
ตัวอักษรภายในคําหนึ่งๆเพื่อใหออกเสียงไดชัดเจน  สอนแจกลูก  การอานแบบแจกลูกเปนการแยก
พยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  หรือวรรณยุกตออกจากคํา แลวมาอานรวมกันอีกคร้ัง 

3.2 การอานแบบตรึงสระ  จะเปนการสอนโดยใชสระเดียวกันหาพยัญชนะมา 
ประสมเปล่ียนตามความตองการของผูสอน 

3.3 การอานแบบยึดรูปคําท่ีเห็นเปนการอานโดยถือเสียงพยัญชนะท่ีปรากฏ 
เปนสําคัญ 

3.4 การอานแบบเทียบเสียง เชน การผันวรรณยุกต  นะ เสียงเทากับ นะ นะจึง 
ไมตองใสวรรณยุกต 

3.5 การอานเทียบรูปคํา เชน  เกา  เปล่ียนใส จ อานวา  เจาเปนตน 
                     ทัศนีย    ศุภเมธี.  (2539)  กลาวถึงวิธีการสอนอานในระดับประถมศึกษาวาการสอนอาน
สําหรับเด็กท่ีเร่ิมเรียนใหสามารถอานและถายทอดความรูสึกนึกคิดหรือคําพูดออกมาเปนตัวหนังสือ  
นับต้ังแตเร่ิมมีการเรียนการสอนภาษาไทยมาจนถึงปจจุบัน  มีวิธีการสอนอานหลายวิธีดังนี้ 
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1. การสอนอานแบบแจกรูปสะกดคํา  คือ  การสอนท่ีถือวา คําประกอบดวย 
รูปและเสียงของพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกด  ฯลฯ  เวลาสอนอานแทนท่ีจะสอนอานเปนคําคํา
มีความหมายเลยทีเดียวก็ตองไลพยัญชนะ  สระ ฯลฯ  ใหออกเสียงไดถูกตองเปนคําๆ อีกทีหนึ่งเปนการ
ชวยใหอานคําไดเพราะผูอาสนรูจักพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  แลวใชเสียงชวยพาไป  เชน  พาน  
นักเรียนสะกดวา พ – า -  พา, พา – น – พาน หรือ พ – า – น – พาน  วิธีนี้ชวยใหเด็กรูจักหลักเกณฑของ
การเรียงลําดับตัวอักษรภายในคําหนึ่งๆเพ่ือจะไดออกเสียงไดชัดเจน 

2. วิธีสอนแบบเทียบเสียง  วิธีนี้ยดึการเทียบเสียงพยัญชนะหรือสระและ 
ตัวสะกดเปนหลักในการอานเพื่อประโยชนในการเทียบเสียงหัดอาน  เชน  อา  พา  ตา  มา  นา  มีเสียง 
อา เปนประโยค เชน อา มี นา ดี  การสอนคําท่ีมีตัวสะกด  ก็ใชวิธีเทียบเสียงเชนเดียวกัน จาน  วาน  
นาน มีเสียง  อาน วัน  มัน  จัน  มีเสียง อัน  การสอนเทียบเสียงบางทีเรียนรวมๆกันไปวาแจกลูกเทียบ
เสียง  หรือผันอักษร เพื่อประโยชนในการเทียบเสียงหัดอานเปนสวนใหญ  แตการเทียบเสียงก็มี
ประโยชนในการชวยใหเด็กอานไดดีเชนกนั  เพราะฉะน้ันในการสอนเทียบเสียงหรือสะกดคําแตละคร้ัง  
ครูจึงควรมีความมุงหมายอยูในใจกอนวา  การสอนอานเพื่อใหอานหรือสอนเพ่ือใหเขียน 

3. วิธีสอนแบบมาตรฐาน  วิธีนี้ไดแบบอยางมาจากการสอนภาษาตางประเทศ   
โดยยึดหลักวา  ในชีวิตประจําวันนั้นคนเราส่ือความหมายกันเปนประโยคและคําท่ีมีความหมายตอตัว
ผูเรียนมาใหอานและเขียนแยกออกไดเปน 2 วิธี 

3.1 สอนเปนคํา (Word  Approach)  คือใหนักเรียนดูภาพ  แลวมีคําอธิบาย 
ใตภาพการสอนวิธีนี้ เปนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยตาระหวางคํากับภาพ  โดยคาดหวังวา
เม่ือนักเรียนเห็นบอยๆจะจําคําใตภาพได  นอกจากนั้นการอานคําท่ีมีภาพประกอบยอมจูงใจเด็กไดดีกวา
อานตัวหนังสือเฉยๆ 
                                                  3.2  การสอนเปนประโยค (Sentence  Approach) คือการนําขอความ
เปนประโยคมาใหนักเรียนอาน  โดยเลือกประโยคท่ีมีความหมายหรือมีความสัมพันธกับผูเรียนหรือเกิด
จากการบอกเลา  คําพูดของผูเรียนมาเขียนใหอาน  การสอนวิธีนี้เปนไปตามความเช่ือของนักจิตวิทยาท่ี
เช่ือวา  เด็กคุณสมบัติพิเศษ  ซ่ึงผิดแปลกไปจากผูใหญอยูประการหนึ่งซ่ึงจะแสดงออกไดดวยการ
ทดลอง  เด็กไมใชจะอานไดเพราะคําเดี่ยวๆเทานั้น  แมประโยคยาวๆก็อานได  การนําเอาการสอนเปน
คําและประโยคมาสอนเด็ก  เรียกวา  การสอนแบบมาตรฐาน  หรือการสอนแบบเบสิค  
( The Basic Method)  ซ่ึงถือวาเปนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน 

4. วิธีการสอนแบบผสม  วิธีการสอนแบบผสม  หมายถึง  การนําวิธีการสอน 
เปนคํา และ ประโยคมาเปนบันไดข้ันตนเสียกอนแลวจงึสอนดวยวิธีเทียบเสียง  แจกลูก  เม่ือเร่ิมสอน
ดวยหนังสือประเภทท่ีสอนเปนคําและประโยคกอน  โดยไมคํานงึถึงหลักเกณฑใดๆในเร่ืองการผสม
หรือการแจกลูกใหมากนัก  จนสังเกตเหน็วา  เด็กคุนกับการแยกคําออกเปน  สระ  พยัญชนะและ
วรรณยกุตแลวจึงนําเอาหนังสือแบบเรียนประเภทเทียบเสียง  แจกลูกเขามาสมทบเรียนดวยหนังสืออาน
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เปนคํา และประโยคก็กลายเปนแบบสอนอานไป  จากนั้นก็จะนําเอาหนังสือแบบสอนอานอ่ืนๆให
นักเรียนอานตอไปไดเลย  ในการอานแบบสอนอานอ่ืนๆนั้น  เด็กจะยงัไมสามารถผสมคําตางๆท่ีพบได
หมด  เชนคําวา  “สัตว”   ถึงแมนจะเรียนแบบเรียนจบเลมก็ยังไมสามารถผสมได  คําท่ีมีลักษณะเชนนี้ก็
จําเปนท่ีจะใหเด็กจําไปกอน  จึงเปรียบเหมือนการเรียนเปนคําๆเชนเดยีวกัน 
              ผูอานจะประสบความสําเร็จมากหรือนอยทางการอานข้ึนอยูกับส่ิงตอไปนี ้

1. ความสามารถในการแยกส่ิงท่ีไดยนิ ไดแก  ความเขาใจ และความสามารถใช 
ภาษาพดูไดถูกตอง  แยกคําพดูท่ีแตกตางกนั  สามารถแยกถอยคําและออกเสียงไดถูกตอง 

2. ความสามารถทางสายตา  ไดแก  ความสามารถในการแยกคําท่ีคลายคลึงกัน  
และมองเหน็ความแตกตางของคํา 

3. ความสามารถทาความคิดและจํา  ไดแก  สามารถใชเหตุผล เขาใจเหตุผล  รูจัก 
เช่ือมโยงความคิดตางๆ  ใหมีความหมาย เขาใจความหมายของประโยคและจํารูปรางของคําได 

4. ความสนใจ ไดแก  ความสามารถที่จะนั่งฟง และจับสายตาไปตามส่ิงท่ีอาน  
เคล่ือนไหวสายตา  มีสมาธิในการอาน  การฟง และทําตามคําส่ังใหดี  
             บันลือ  พฤกษะวนั. (2532 : 27)   กลาววา องคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหเดก็สามารถอานได 
จะตองมีความพรอม 5 ดาน ตอไปนี ้

1. ความพรอมทางรางกาย ไดแก ขนาด  สวนสูง  น้ําหนัก  ซ่ึงแสดงใหเหน็ความ 
เจริญเติบโตทางรางกาย  นอกจากนัน้ยังรวมถึงการใชสายตา หู ความคลองแคลวในกลามเนือ้ 
ความสัมพันธระหวางมือกับสายตา 

2. ความพรอมทางสมอง  ไดแก  ความสามารถในการจํา  การตีความและแปล 
ความ  การอธิบายงานท่ีตนเองทํา  และเร่ือราวของตนเองและผูอ่ืนไดด ี

3. ความพรอมทางอารมณและสังคม  ไดแกการมีอารมณรวมสนุกสนาน  เลน 
รวมกับเพื่อ  รูจักชวยเหลือเพื่อน  และแบงปนของใชใหเพื่อน 

4. ความพรอมทางดานจิตวิทยา  ไดแก  การมสีมาธิในการฟงนิทานหรือเร่ืองราว   
มีความม่ันใจในตนเอง  กลาแสดงออก 

5. ความพรอมทางพ้ืนฐานประสบการณ  ไดแก  การใชภาษาพูด  การตอบคําถาม   
ความรูเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมใกลตัว 
                     ศรีสมร   กสิวฒัน. (2541: 1 )  กลาววาครูจะสอนเดก็ใหอานไดนัน้  ครูควรจะสังเกตและ
ทดสอบเด็กกอนวา เขามีความสามารถเพียงพอท่ีจะเร่ิมตนเรียนไดหรือยัง  เดก็คนใดท่ีครูทดสอบแลว 
พบวา เขามีทักษะการรับรู 3 ประการ  แสดงวาเขานาจะมีความพรอมทางการอานซ่ึงทักษะท่ีครูควร
สนใจ คือ 

1. การรับรูทางการเห็น (Visual  Perception)  
2. การรับรูทางการไดยิน (Auditory Perception)  
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3. ความสัมพันธทางการไดยนิกับการไดเห็น (Visual – Auditory Association) 
                      จะเห็นไดวาองคประกอบท่ีสําคัญในการอานนั้นข้ึนอยูกบัความพรอมเปนสําคัญ  เม่ือเด็ก
มีสติปญญาดี  รางกายเจริญเติบโตตามลําดับข้ันตอน  ครูก็จะสามารถสอนอานได  ครูควรสงเสริมหรือ
ปรับปรุงแกไข  ในกรณีท่ีเด็กไมพรอมดวยการจัดกจิกรรมเสริมทักษะเตรียมความพรอมในการอานให
เด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม 
         2.5.4   วิธีการสอนอาน 
                             วิธีการสอนอานมีหลายวิธี  ครูควรเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหาและทักษะท่ีตองการ
พัฒนาเดก็  และถาชวยการสอนใหเกดิความสมบูรณ  ครูควรเลือกบูรณาการวิธีการสอนโดยนําวธีิท่ีดี
ตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ดังตัวอยางวิธีสอนอานแบบตางๆดังนี ้

               1.วิธีสอนอานแบบแจกลุก  เปนการสอนใหรูจักรูปและเสียงของอักษรทุกตัว   
เพื่อใหรูจดัการประสมคํา  ชวยใหเด็กเรียนคําใหมไดงาย  ออกเสียงไดดีแตไมคอยเขาใจความหมายของ
คําทําใหขาดทักษะการอานเร็ว  การสอนอานแบบแจกลูกจึงมุงใหเดก็ออกเสียงไดเปนสวนใหญ
มากกวาท่ีจะมุงอานเพื่อเอาความหมาย 

         2. วิธีสอนอานแบบสะกดคํา  เปนสวนหน่ึงของวิธีสอนอานแบบแจกลูกหรือ 
ประสมคําการเรียนรูในการอานกับการเรียนรูในการสะกดคํามีความสัมพันธกัน  เด็กท่ีสะกดคําเกง
มักจะเปนเดก็ท่ีอานเกง 

         3. วิธีการสอนอานแบบอานเปนคําเปนประโยค  วธีิสอนแบบนี้ชวยใหเด็กสนใจ 
อานหนังสือเรียนรูและเขาใจความหมายของคําหรือประโยคและเร่ืองราวท่ีอานไดดี  ใชสอนเด็กเร่ิม
เรียนหรือช้ัน ป.1 แลวใชวธีิสอนอานแบบแจกลูกในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมปนกันท้ังสองอยาง  จะ
ไดประโยชนมากท่ีสุด 

       4. วิธีสอนอานแบบใชแผนภูมิประสบการณ  การสอนอานโดยวิธีนี้ชวยใหอาน 
คําหรือประโยคไดเร็วและมีความหมายมากข้ึน  ซ่ึงครูและนักเรียนสามารถชวยกันสรางข้ึนมาไดและยัง
สามารถนําความรูท่ีไดจากแผนภูมิไปใชประโยชนไดดวย 
                                  5. วิธีสอนอานแบบอาน เปนคํา เปนวิธีสอนอานท่ีมุงใหอานเฉพาะคําหรือ
เร่ืองราวท่ีมีความหมายโดยมีภาพชวยในการอาน  ซ่ึงสอดคลองกับจิตวิทยาในการสอนอานตามทฤษฎี
เกสตัลท  (Gestalt Theory)  ท่ีวาการเรียนรูเปนสวนรวม คือ อานเปนคําๆเปนประโยคแลวจึงแยกสะกด
ตัวผสมคํา  ฝกอานภายหลัง  ซ่ึงมีสวนสอดคลองสนองความตองการ  ความสนใจ  และทันใจผูเรียนทํา
ใหเด็กอยากอาน เพราะ 

1. บทเรียนอานมีภาพชวย  เปนเคร่ืองลอใจใหอยากอาน 
2. คําท่ีอานเปนคําท่ีมีอยูในบทอานในบทเรียน  เด็กอานไดจะเกิดความภูมิใจทํา 

ใหอยากท่ีจะอานตอ 
3. ใชคํานอยมีการซํ้าคําในบทเพลงทุกวัน ชวยใหจําแมน 
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                           อัจฉรา   นาคทรัพย. (2546)  กลาวถึงการอานเปนคําวา  เปนการอานทางหู  เด็ก 
เรียนรูการอานเรื่อราวจากการฟง  ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนการฟงเร่ือราวจากบทเพลง เด็กก็สามารถสรุป
เองได  และยังไดฝกการฟงดวย  และยังมีความสัมพันธกับธรรมชาติท่ีมาของตัวอักษร  ท่ีใชภาพเปนส่ือ
ในการอาน  ซ่ึงการใชภาพเปนส่ือในการอาน  เปนการสงเสริมการอาน 
                            ผดุง   อารยะวิญู. (2542 : 72-73)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนอานเปนคําวา  เปนการให
เด็กอานเปนคํา (Sight Word Approach ) กอนท่ีจะจําตัวอักษร  ครูอาจใชบัตรคําในการสอนใหเด็กอาน
ตาม  ใหดูภาพประกอบ  เด็กอาจอานคําไดโดยการจํา  ครูอาจทําโดยการบันทึกเสียงลงเทปแลวเปดเสียง
ใหเด็กฟง  และใหอานบัตรคํา  การสอนวิธีนี้จะทําใหเด็กอานโดยใชสายตา 
                            บันลือ   พฤกษะวัน.(2532) กลาววา  การท่ีเด็กอานไดโดยการอานเปนคํา  มี
ภาพประกอบในการชวยอาน เด็กไดฝกอานคําประกอบภาพ เปนการเสริมแรงใหเด็กสนใจ  ทาทายให
อยากอาน  ใหผูเรียนเห็นวาการอานนั้นงาย 
                            จากทฤษฎีและหลักการท่ีกลาวขางตน  พอจะสรุปการสอนอานแบบอานเปนคําได
ดังนี้คือ 

1. การสอนอานเปนคํา เปนการสอนอานจากคําหรือเร่ืองราว โดยมีภาพเปน 
เคร่ืองลอใจใหเด็กอยากอาน 

2. การสอนอานเปนคําซ่ึงมีคํานอย ทําใหเด็กเกิดความทาทายท่ีจะอาน 
3. การสอนอานเปนคํา ใชเวลาในการอานไมนาน  ทําใหเด็กไมเบ่ือการอาน 
4. การสอนอานเปนคํา  ชวยใหเด็กอานได 3 ทาง คือ เรียนอานทางตา เรียน 

อานทางหู และเรียนอานทางสมอง ซ่ึงชวยในการย้ําความแมนยําในการอานและเพ่ิมความสามารถใน
การจํา ชวยใหเด็กอานคําไดในทันทีท่ีเหน็ 

5. การสอนอานเปนคําเหมาะสําหรับสอนเด็กท่ีมีปญหาในการอานทุก 
ประเภท เพราะไมตองสะกดคําอาน  ซ่ึงเปนเร่ืองยากสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการอาน 
            2.5.5  การเตรียมความพรอมการอาน 
                           การเตรียมความพรอมในการอานใหแกเด็ก จะตองคํานึงถึงวุฒิภาวะทางสมองของเด็ก
เปนสําคัญ  นั่นคือจัดประสบการณดานความพรอม ใหสอดคลองกับอายุสมองของเด็ก  การเตรียม
ความพรอมในการอานแกเด็กบกพรองทางสติปญญา  อาจกระทําไดดังนี ้
                                   1. นําเด็กไปศึกษานอกสถานท่ี  อาจเปนการศึกษาเกี่ยวกับตนไมหรือแมลงภายใน
บริเวณโรงเรียน  หรือสถานท่ีนาสนใจทีอยูใกลโรงเรียน  ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสบการณทางภาษาแกเดก็ 
                                   2. เก็บสะสมส่ิงตางๆ เชน สะสมแสตมป  ภาพของบุคคลสําคัญ  ภาพสถานท่ี
สําคัญ ใบไม หรือแมลง เปนตน  พรอมท้ังมีช่ือกํากับไวในภาพ  เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับอักษร คํา ท่ี
อยูใตภาพ 
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                                   3. จัดแสดงหนังสือในหองเรียน  ครูอาจเลือกมุมใดมุมหนึ่งของหอง  จัดแสดง
หนังสือซ่ึงมีลักษณะคลายกบัการแสดงนทิรรศการโดยนักเรียนและครูรวมกันจดั 
                                   4.  ฟงนิทานโดยมีครูบรรณารักษหองสมุด  หรือนักเรียนเปนผูเลาเร่ืองเด็ก
บกพรองทางสติปญญาเปนผูฟง และตอบคําถามเม่ือครูเลาจบ 
                                   5. ใหเด็กอานนิทานงายๆ ใหเพื่อนนักเรียนฟง 
                                   6. จับคูระหวางคํากบัภาพ 
                                   7. แสดงละครงายๆ เชนใหนักเรียนแสดงทาทางของคนข่ีมา  คนแจวเรือเปนตน 
                                   8. จัดทําสมุดภาพ 
                                   9. ใหนักเรียนจัดกลุมหนังสือตามขนาด หรือประเภท เชน หนงัสือขนาดใหญ – 
ขนาดเล็ก  หนงัสือท่ีมีภาพประกอบ – ไมมีภาพประกอบ เปนตน 
                                   10. ใหนักเรียนพูดหนาช้ัน 
                                   11. เลนเกมเกี่ยวกับจํานวน 
                                   12. เลนเกมเกี่ยวกับสี 
                                   13. เลนเกมเกี่ยวกับ คํา ประโยค 
                                   14. จัดตกแตงหองเรียนเนื่องในโอกาสสําคัญ 
                                   15. มอบงานใหนักเรียนรับผิดชอบ  เกี่ยวกับความเปนระเบียบเรียบรอยของ
หองเรียน 
                                         16.มอบงานและความรับผิดชอบในการดูแลตนไมในกระถางท้ังในหองเรียน 
และหนาหองเรียน 
                                          17. ชวยกันจัดแผนปายประกาศ ปายนิทรรศการ 
                                          18. ใหนักเรียนหาภาพที่กําหนดใหจากสมุดภาพ 
                                          19. เลนเกมทางภาษา เชน นําคํามาตอกัน 
                                           20. ประกอบกิจกรรมเขาจังหวะ 
                     เยาวพา  เตชะคุปต อางถึงใน ศิริพร  ชัยรังสี .(2544  : 17 ) กลาวถึงการเตรียมความพรอม
การอานไวดังนี้ 

1. สนทนากับเด็กและจัดกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กสามารถบอก ช่ีอสี   ช่ือวันใน 
สัปดาห คําตรงกันขาม  คําบุพบท เชน บน  ลาง ใต  ฯลฯ  

2. ครูเลานิทาน หรืออานเร่ืองจากหนังสือใหฟง  เพื่อฝกความสามารถในการฟง 
ของเดก็เพิ่มความรูในคําศัพทใหมๆ 

3. ใหเด็กเลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเองและส่ิงท่ีไดพบเห็นหรือนึกคิด 
4. จัดทําเกมการศึกษาท่ีจะฝกใหเด็กเห็นความแตกตาง เชน เกมจับคู เกมเกาอ้ี 

ดนตรี 
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5. ฝกใหเด็กสังเกตความแตกตางของเสียง 
6. จัดกิจกรรมตางๆ  ท่ีสงเสริมการพูดและการฟงของเด็ก  เชน ละครหุน  การ 

แสดงตางๆ  
          2.5.6 องคประกอบความพรอมการอาน 
                  ทวี   สุรเมธี  อางถึงในอรสุดา  โควบวนอาน. ( 2541 : 17 ) ไดกลาวถึงองคประกอบความ
พรอมในการอานประกอบดวยความสามารถตอไปนี้ 

1. ความสามารถในการแยกส่ิงท่ีไดยิน ไดแก ความเขาใจ และความสามารถใช 
ภาษาพูดไดถูกตอง  แยกคําพูดท่ีแตกตางกัน  สามารถแยกถอยคําและออกเสียงไดถูกตอง 

2. ความสามารถทางสายตา  ไดแก  ความสามารถในการแยกคําท่ีคลายคลึงกัน 
และมองเห็นความแตกตางของคํา 

3. ความสามารถทางการคิดและจํา  ไดแก  สามารถใชเหตุผล  เขาใจในเหตุผล   
รูจักเช่ือมโยงความคิดตางๆ  ใหมีความหมาย  เขาใจความหมายของประโยค และจํารูปรางของคําได 

4. ความสนใจ  ไดแก  ความสามารถที่จะนั่งฟง และจับสายตาไปตามส่ิงท่ีอาน   
เคล่ือนไหวสายตา  มีสมาธิในการอาน  การฟง และทําตามคําส่ังได  
                     รัตนา  ศิริพานชิ  อางถึงในอรสุดา  โควบวนอาน. ( 2541 : 18 ) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ความพรอมในการอานประกอบดวย 

1. ความสามารถในการพดู (Oral Lanquage ) 
2. ความรูพื้นฐาน (Background of Knowledge) 
3. ความสามารถในการจําแนกความแตกตางของภาพ (Visual Discrimenation) 
4. ความสามารถในการจําแนกความแตกตางของเสียง (Auditory  Discrimenation)  

    2.5.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนอาน 
                 หลักการและแนวทฤษฎีของวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา  อิงหลักการและการ
สอนภาษาหลายทฤษฎี ดังนี ้

1) แนวทฤษฎกีารสอนเพื่อการส่ือสาร (The Communicative Approach)  
   แนวทฤษฎีการสอนแบบนี้เนนการใชภาษาของนักเรียนเปนหลักโดยอาศัย 

หลักการของภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา (Sociolinguistics) ซ่ึงวาดวยเนือ้หาบริบท (Contex) ภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละชุมชนซ่ึงอาจใชผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม 
                                  กระบวนการสอนตามแนวทฤษฎีนี ้  เนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางครูกับ
นักเรียน และระหวางนกัเรียนกับนกัเรียนเปนสําคัญ  การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสําคัญอยาก
แสดงออกทางภาษาหรือการทดลองใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายดวยตนเองท้ังการฟง  การพูด  การอาน
และการเขียน  ยอจะทําใหการพัฒนาภาษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางเปนธรรมชาติได  
เนื้อหาท่ีจดัข้ึนเปนบทเรียนจงึควรเนนบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแกนักเรียนตามหลักการใชภาษา
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ในสังคมในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมตามกาลเทศะมากวาจะจัดแบบวิเคราะหภาษาใหนกัเรียน
เพียงเพื่อเขาใจระบบของเสียง  คํา  และไวยากรณเทานัน้  นอกจากนีก้ิจกรรมการเรียนการสอนจําเปน
อยางยิ่งท่ีครูจะตองใหนักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางภาษา ในลักษณะปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน  และนักเรียนกับนกัเรียน เ เพื่อใหฝกปฏิบัติการใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ  ครูมีหนาท่ีคอย
ชวยเหลือ  แนะนําและแกไขใหนกัเรียนใชภาษาไดอยางถูกตอง  กิจกรรมดังกลาวไดแก  การทํางาน
กลุมยอย  เพื่อการอานรวมกนั  การเขียนเร่ืองรวมกัน  การโตตอบในการฟง – พูดรวมกัน 
                    2)   แนวทฤษฎกีารสอนแบบธรรมชาติ (The Natural  Approach) 
                           ทฤษฎีการสอนแบบนี้เนนการใหปจจัยปอนเขาท่ีมีความหมายเปนท่ีเขาใจไดแก
นักเรียน (Comprehensible Input) โดยการใชกระบวนการเรียนการสอน (Process) ท่ีเหมาะสมกับการ
รับรูทางภาษาของนักเรียน (Lanquage Acquistion)  เปนหลัก  ผลของการเรียนรู (Output)  จะประสบ
ความสําเร็จดังท่ีคาดหมายได  ถาครูเขาใจวิธีการใหปจจัยปอนเขาอยางถูกตองและเหมาะสมกับนักเรียน 
                          การใหปจจัยปอนเขาท่ีมีความหมายเปนท่ีเขาใจไดแกนักเรียนนั้นจําเปนตองอาศัย
กระบวนการสอนความคิดรวบยอดทางภาษาท่ีถูกตองซ่ึงอาจจัดลําดับการสอนได ดังผังภาพตอไปนี้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 17 กระบวนการสอนความคิดรวบยอดทางภาษา 

 

                          การใชวัสดุของจริงท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมดังผังภาพ ขอท่ี1 ไดแก  วัตถุตางๆท่ี
นักเรียนเคยเห็นและใชอยูในชีวิตประจําวันจะชวยใหนักเรียนเขาใจและไดรับความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความหมายของส่ิงนั้นๆไดอยางรวดเร็ว 
                           อยางไรก็ตามถาจะนําของทุกอยางมาใหนักเรียนไดเห็นคงเปนไปไดยาก  ดังนั้นการใช
ส่ิงทดแทนของจริงเหลานั้น ไดแก  รูปภาพ ผังภาพ  ก็อาจชวยใหนักเรียนเขาใจและไดรับความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับความหมายของส่ิงตางๆ เหลานั้นไดเปนอยางดี  เพราะนักเรียนจะสามารถถายโยงความคิด
ไปยังความจริงท่ีเขาเคยพบเห็นมากอนได  การพัฒนาความคิดรวบยอดเขาใจมาแลววาเขาพูดกันวา
อยางไร  การพัฒนาการฟง  การพูด  ก็ยอมจะงายและเปนท่ีเขาใจไดมากข้ึนเม่ือนักเรียนไดพบ

2. สิ่งทดแทนของจริง 
เชน ภาพ ไดอะแกรม 

1. ใชของจริงที่มีอยู 
ในสภาพแวดลอม 

5. สัญลักษณ ไดแก 
ตัวอักษร  เครื่องหมาย ฯลฯ 

3. ความคิดรวบยอด 
(ความเขาใจ) 

4. ภาษา (ฟง + พูด ) 
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สัญลักษณ  เชน  ตัวอักษรท่ีเขียนข้ึนโดยมีความหมายตามท่ีเคยฟงเคยพูดมากอน  การถายโยงความคิด
รวบยอดก็ชัดเจนมากข้ึนกระบวนการนี้เปนกระบวนการสําคัญในการถายโยงการอานเพื่อความเขาใจ
ถูกตอง  ตามลักษณะการรับรูภาษาของมนุษยท่ัวไป  
 
                     3) ทฤษฎีการสอนอาน 
                              ยึดหลักการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา  (Psycholinguistics) โดยเนนกระบวนการ
อานของมนุษยเปนสําคัญ 
                               แนวทฤษฎีการสอนอานใหคําจํากัดความของการอานไววา การอานคือ การสราง
ความหมายจากสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิด (เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2543:21 ) วิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนท่ีจะใชในการเรียนรูการอานท่ีถูกตองและเปนไปตามธรรมชาติ  
นักภาษาศาสตร เชิงจิตวิทยามิไดมองการอานเพียงการแสวงหาความหมายเพ่ือเขาใจสัญลักษณ  หรือ
อักษรเพียงตัวเดียว   แตคํานึงถึงหลักการทางจิตวิทยาในการรับรูการอานการถายโยงความคิดรวบยอด
ท้ังองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะชวยใหการอานสมบูรณ  เชน  ความสนใจประสบการณเดิม  และการระลึก
ส่ิงท่ีอานได 
                                 นอกจากนั้นจดุประสงคการเรียนรูเร่ืองการอานในวิชาภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาปท่ี1-2 ตาม หลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ (กลุม ก) 2521 (ฉบับปรับปรุง 2529) มีดังตอไปนี ้

1. ดูภาพงายๆ แลวตอบคําถามไดวา เหมือนหรือตางกัน อะไรหายไป  
       อะไรเกินมา 
2. ช้ีและเคล่ือนสายตาจากซายไปขวาได 
3. ตอบคําถามเกี่ยวกับศัพทในชีวิตประจําวันได 
4. ตอบคําถามเร่ืองราวส้ันๆได 
5. วางอิริยาบถถูกตองในการใชหนังสือ 
6. อานออกเสียงได 
7. อานในใจได 
8. มีทักษะเบ้ืองตนในการอานออกเสียงคํางายๆ ไดถูกตอง 
9. อานคําท่ีกําหนดใหเรียนได 
10. นําทักษะในการอานออกเสียงไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆได   

                   วิชาญ   สวางพงศ. (2542 : 8-11) ไดสรุปทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการอานไว 5 ทฤษฏีคือ 
                     1. กระบวนการอานของมอนโร (Monroe) มอนโรไดกลาวถึงกระบวนการอานวา 
ประกอบดวยปจจัย 4 ประการคือ 
                              1.1 การรับรู เห็นชัด  ระดับความจํารูปคํา  เขาในในการออกเสียงหรือการอานได 
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                                   1.2 การเขาใจคํา หรือประโยคท่ีอาน นั่นคือ เขาใจความหมายโดยอาศัยการแปล
การตีความ และประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน 
                                  1.3 การตอบสนอง  ไดแสดงออกในดานอารมณ  ความรูสึก  ท้ังนี้ตองอาศัย
พื้นฐานประสบการณเดิม สติปญญา เกิดความพอใจอยากท่ีจะอานตอไป 
                                  1.4  บูรณาการ  การไดนับแนวความคิดจากเร่ืองท่ีอาน  ซ่ึงอาจเปนการเพ่ิมและ
ขยายประสบการณใหกวางข้ึน 
                        2. การกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของบลูม (Bloom)  ท่ีเปนแนวความคดในการสอน
อาน  บลูมไดกําหนดพฤติกรรมการเรียนรู  ซ่ึงสามารถนํามาใชในการอานไดเปนอยางดี 
                                   2.1 Cognitive  Domain เปนพฤติกรรมในดานกิจกรรมของสมอง  จําแนกไดเปน
สวนยอยๆ 3 ระดับคือ  (วิชาญ  สวางพงศ. 2542 : 9) 
                                           2.1.1 ความรู คือรูในขอเท็จจริงตางๆรูส่ิงเฉพาะแนวทางเง่ือนไข  แนวโนม
โครงการ  หลักการและกระบวนการ 
                                          2.1.2 ความเขาใจ  มีความสามารถในการแปลความ ตีความ  เช่ือมโยง
ความสัมพันธ  อธิบาย แนะนําบอกแนวโนมได 
                                          2.1.3 การประยุกต เปนความสามารถท่ีจะนําหลักการตางๆ มาใชไดอยาง
ถูกตอง คือแกปญหาได สรุปความคิดรวบยอดได 
                                          2.1.4 วิเคราะห สามารุจําแนกจากสวนรวมมาเปนสวนยอยๆได  พิจารณา
เหตุผลหาความสัมพันธของสวนยอยตางๆนั้นได 
                                          2.1.5  สังเคราะห ความสามารถในการรวบรวมประเด็นยอยตางๆ 
                                          2.1.6   การประเมิน เปนความสามารถในการตัดสินคุณคา เกณฑการตัดสิน
อาจข้ึนอยูกับเง่ือนไขภายในหรือภายนอก 
                                  2.2 Affective Domain เปนพฤติกรรมในดานความรูสึก อารมณ ทัศนคติท่ีเปนผล
จากการเรียนรู แยกเปนสวนยอยไดดังนี้ 
                                         2.2.1 การยอมรับ  เปนความรูสึกท่ีมีตอส่ิงเรา  เชนความพอใจ  การยอมรับ
การรับฟงหรือความต้ังใจ 
                                         2.2.2  การตอบสนอง คือการมีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา เชน  พอใจในส่ิงท่ีจะเรียน
ความเต็มใจท่ีจะรวมกิจกรรม 
                                         2.2.3   คุณคา  มีความรูสึกช่ืนชอบ  มีความเช่ือและเห็นคุณคา 
                                         2.2.4   รวบรวม  จากการที่พอใจหรือยอมรับ  หรือมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงท่ีเรียน
จะเกิดความคิดรวบยอด  สามารถจะรวบรวมจัดระบบ  ซ่ึงตรงกับอุดมคติ หรือความตองการของตน 
                                          2.2.5  คุณลักษณะเฉพาะตัว  เม่ือเกิดความพอใจในการเรียน  จะยอมรับเอามา
เปนความคิดความเช่ือ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล 
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                                 2.3 Psychomotor Domain  เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีเห็นไดจากการกระทํา  
เชนการรับรูการเลียนแบบ  และความสามารถริเร่ิมกระทําดวยตนเอง  หรือเกิดแนวคิดใหม 
                       3.  แนวความคิดของอัสเบล (Ausubel)  การอานท่ีจะมีประสิทธิภาพและไดผลดีนั้น
จะตองมีความพรอมในการอาน  ความพรอม คือ ความสามารถท่ีมีอยูในตัวท่ีจะรับเอาส่ิงนั้นๆ และการ
อานจะไดผลดี  ความพรอมจะตองสัมพันธกับความตองการที่จะอานจากส่ิงนั้น  ความพรอม คือ
ความสามารถท่ีมีอยู  คือ  ผลท่ีไดจากกรรมพันธุ  วุฒิภาวะและคุณสมบัติประจําตัว  เชนประสบการณ  
การเรียนรู  ความสามารถท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายของแตละคนนั้นตองใหเขามีเวลาในการที่จะรับมรดก
ตกทอดท้ังหมดมา  และมีประสบการณเพิ่มข้ึนจากการเรียนรู  ความตองการของการท่ีจะอานหรือท่ี
เรียนรูตองข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมดวย  เพราะส่ิงเรานั้นจะทําใหมีสวนชวยในความตองการซึ่งอัสเบล  
สรุปวา  ความพรอมในการอานข้ึนอยูกับ  ความสามารถสัมพันธกับส่ิงเราหรือส่ิงท่ีจะอานซ่ึงถาเขียน
ภาพจะไดดังนี้ 
 
                                                                                                            
                                                                                   และ 
 
 
 
                                   นําไปถึง                                                                                 นําไปถึง 
 
 
 
 
            
                 ภาพประกอบท่ี18  ความสามารถสัมพันธกับส่ิงเราหรือส่ิงท่ีจะอานตามแนวคิดของอัสเบล 
 
               ทฤษฎีสติปญญาของกิลฟอรด (Gullford) การอานท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองความรูและระดับ
สติปญญานั้น  กิลฟอรด  ไดอธิบายถึงเร่ืองของสติปญญาวา  ประกอบดวยระบบของปฏิบัติการ  ซ่ึง
ประกอบดวยลักษณะตางๆไดแกการปฏิบัติการทางดานความรูความจํา  ความคิดอยางจําแนก  ความคิด
อยางรวม และการประเมิน  กิลฟอรดไดใหคําแนะนําวา  เนื้อหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรูก็ดี  ความจํา
ก็ดี  ตลอดจนความคิดก็ดีจะตองประกอบกันเปนหนวยหรือเปนระบบท่ีใหมพอสมควร  แนวคิด
ดังกลาวของกิลฟอรดสามารถนํามาใชเปนหลักเกี่ยวกับการอานได  เชนการอานเปนคํา 

4.  ทักษะการอานของเลนอน (Lennon) ในการสอนอานนั้นแมวาในปจจุบัน 

 

ความสามารถ ของแตละคน 
 

ความตองการที่จะอาน 

 

ความเกีย่วเนื่องระหวางกรรมพันธุ 
และส่ิงแวดลอม 

 

ส่ิงท่ีอาน 
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จะมีการเปล่ียนแปลงวิธีการอยูตลอดเวลาก็ตาม  แตจุดมุงหมายปลายทางของงการสอนอานก็มิได
เปล่ียนแปลงไปเลย  ทักษะเบื้องตนตางๆ เร่ิมตนสอนต้ังแตเด็กเขาเรียนใหมในสมัยกอนสอนกัน
อยางไร  ปจจุบันก็สอนกันอยูอยางนั้น  ซ่ึงแทบจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
                      ทักษะเบ้ืองตนของการอานในระดับประถมศึกษานั้น  เลนนอนไดระบุทักษะเบ้ืองตน
สําหรับการอานไววามีเพียง 6 ทักษะ  แตเขาเนนเพียง 3 ทักษะไดแก 

1. ทักษะในการเขาใจคําพูด  ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการทําความเขาใจคํา 
และความหมายคํา 

2. ทักษะในการเขาใจความหมายของภาษา  ซ่ึงสามารถรวมไปถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือคําแนะนําไดดวย 

3. ทักษะในการเขาใจความหมาย  การจับใจความ  การประมวล  สรุปการ 
ทํานายผล   การเขาใจวัตถุประสงคของผูเรียน  การตรวจสอบแนวคิด    
           2. 5.8   หลักการสอนทักษะทางภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                        ดารณี   ธนะภูมิ (2542 : 133 – 134) ไดกลาวถึง แนวทางการสอนภาษาไทยแกเด็ก
บกพรองทางสติปญญา ไวดังนี้ ภาษาเปนส่ือกลางในการส่ือความหมายท่ีมนุษยใชในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกันและกัน  ดังนั้นทักษะทางภาษาจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันมาก  คนปกติมักจะไมมี
ปญหาทางดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน  เพราะความสามารถท่ีจะเขาใจและติดตอส่ือ
ความหมายใหคนอ่ืนเขาใจได  แตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญานั้นมีความบกพรอง
ทางดานภาษามากเน่ืองจากมีพัฒนาการทางดานภาษาลาชามาก  จะพบวาเด็กพูดไดนอยคํา  พูดไมได  
ไมพูดหรือพูดไมชัด  ซ่ึงคนอ่ืนฟงแลวไมสามารถเขาใจ  ฉะนั้นการสอนภาษาแกเด็กจึงตองเนนใหเด็ก
เขาใจความหมาย และการโตตอบกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะในคําพูดท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีบาน  ที่โรงเรียน 
และในสังคม 
                         การเรียนรูทางดานภาษาไมได  หมายถึง  การพูดเพียงอยางเดียว  แตการเรียนรูทางภาษา
นั้นข้ึนอยูกับกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญ 2 ลักษณะ  ไดแก 
                      1. Receptive  Language  หมายถึง  การรับรูและความเขาใจจากการเห็นและการฟง (ทาง
ตาและทางหู)  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูโดยการรับเขา (input) คือ การรับเอาภาษาและขอมูลตางๆเก็บ
ไวในสมอง  แตเนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  มีความจําไมดี  ลืมงาย  จึงสามารถรับรูได
นอย และเก็บขอมูลตางๆ ไวในสมองไดนอย 
                     2. Expressive  Language  หมายถึง  การแสดงออกทางภาษา คือ  การใชภาษาพูด  ซ่ึงเปน
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู  โดยเอาออกมาใช (output)  คือ การนําเอาขอมูลหรือส่ิงท่ีบันทึกไวใน
สมอง หรือส่ิงท่ีคิดออกมาใชเปนภาษา  เชน  การพูด  ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาสามารถ
เก็บขอมูลตางๆ ไวในสมองไดนอย  จึงสามารถใชภาษาพูดไดนอย 
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                        แนวทางการสอนทักษะทางภาษากระบวนการสอนน้ันตองประกอบดวยกระบวนการ
เรียนรู 2 อยางคือ 

1. กระบวนการเรียนรูทางตา (Visual Perception) เปนกระบวนการเรียนรูจากการเห็น 
แลวเขาใจความหมาย  ใหความหมายนั้นๆได ตัวอยางเชน เม่ือเด็กเห็นลูกบอล  เด็กเขาใจความหมาย 
ลูกบอลเปนลูกกลม โยนได กล้ิงได เตะได  
                         สําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญานั้น เม่ือเห็นแลว สมองรับรูวาเปนอะไร แตเม่ือ
แสดงออก เด็กจะนึกภาพไมออกหรือจําไมได  ครูจึงจําเปนตองสอนซํ้าๆ เพื่อใหเด็กนึกภาพออกและจํา
ได  ฉะนั้นกระบวนการเรียนรูทางตาจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูทักษะทางภาษาและส่ือความหมาย
มาก เพราะเปนกระบวนการพื้นฐานท่ีสําคัญตอทักษะการพูด อาน และเขียน และสวนท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนรูทางตาคือ 

1. ความจําจากการเห็น (Visual memory) หมายถึง ความสามารถในการจํา  เม่ือเห็น 
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดแลวจําได 

2. การระลึกได (Recall) หมายถึง ความสามารถในการจําไดทันทีโดยไมตองคิด  
เชน  ไดยินคําถามก็ตอบไดทันที  โดยไมตองเสียเวลาคิดเหมือนกระบวนการ Visual Perception   

3. การนึกข้ึนมาไดหรือจําได (Recognition) หมายถึง  การนึกข้ึนมาไดเม่ือมีอะไรมา 
กระตุน เชน เม่ือเด็กนับ 1,2,3 ไดแลวเด็กก็จะจําตัวเลขไดและเขียนได  หรือเม่ือมีคนถามวาจํารถคันท่ี
ชนเพ่ือนไดหรือไม  เราก็นึกข้ึนมาได และบอกวาจําไดวาเปนสีอะไร ลักษณะอยางไร 

2. กระบวนการเรียนรูทางหู (Auditory  Perception ) เปนกระบวนการเรียนรูจากการ 
ฟงหรือไดยิน (Hearing) คือ เม่ือฟงแลวรูทันท่ีวาหมายถึงอะไร เชน เม่ือไดยินคําวา  แมว  จะรูทันทีวา
เปนสัตวส่ีเทา ขนนิ่มๆ รองเหมียวๆเปนตน 
                    การจัดโปรแกรมสําหรับฝกความพรอมดานทักษะทางภาษา มีรายละเอียดดังนี ้
                    ก. การจัดโปรแกรมในการฝกกระบวนการเรียนรูทางตา  เนื่องจากกระบวนการเรียนรูทาง
ตาเปนกระบวนการท่ี สําคัญตอการเตรียมความพรอมทางภาษาอยางมาก  เพราะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญตอ
การเรียนรูการอาน  การเขียน  ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองฝกเด็กบกพรองทางสติปญญาถึงแมวาเขาจะมีระดับ
ความสามารถในการอาน  การเขียน  ไดนอย  แตก็ควรจะฝกใหอานคํางายๆท่ีจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวันได  โดยเฉพาะอยางยิ่งเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอยถาไดรับการสอน
อยางตอเนื่องและเหมาะสมเด็กจะสามารถอานออกเขียนไดพอสมควร 
                          ฉะนั้นกระบวนการฝกการเรียนรูทางตา  จึงเปนโปรแกรมท่ีจําเปนตอการเตรียมความ
พรอมทักษะทางภาษาอยางมาก  จึงควรไดรับ การฝกตามโปรแกรมท่ีเหมาะสม  ดังนี้ 

1. การเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงตางๆ (Basic  Shapes) 
1.1 รูปทรงพื้นฐานตางๆ เชน  วงกลม  สมเหล่ียม  ส่ีเหล่ียม เปนตน 
1.2 รูปแบบตางๆ(Pattern) 
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1.3 ลักษณะของตําแหนงท่ีต้ัง(Position) 
1.4 ทิศทาง (Direction) 
1.5 เงา (Silhouette) 

2. การเรียนรูเกี่ยวกับสี  เชน เลือกสีท่ีเหมือนกัน  จับคูสี  เรียงลําดับสีตามแบบ   
ปกกระดานหมุด  รอยลูกปดตามแบบ   ฝกระบายสี เปนตน 

3. การเรียนรูเกี่ยวกับขนาด เชน เล็ก  ใหญ  จับคูขนาดท่ีเทากัน 
4. ความสัมพันธระหวางมือกับตา เชน การเลนเขาวงกต  การกวาดสายตาจาก 

ซายไปขวา  บนลงลาง  และมองรอบๆ  การตอเติมภาพใหสมบูรณ  เปนตน 
5. การเลียนแบบทางตา (Visual Copying)  เชนการเลียนแบบรูปทรง (การเรียง 

ภาพตางๆ  ตามแบบ)  การใชกระดานหมุด (1สี 2สี สลับกันไป) 
6. การดูตามลําดบั (Visual  Sequencing)  เชน เรียงตามลําดับเหตุการณใน 

ชีวิตประจําวัน เปนตน  เรียงตามลําดับนิทาน  เรียงตามลําดับรูปทรงตางๆ  เรียงตามลําดับสีตางๆ 
7. การคัดเลือกจากการดู (Visual  Sorting)  เชน  คัดเลือกตามสี  รูปทรง  ขนาด   

ชนิดของส่ิงของ (สัตว   ของใช) 
8. การแยกประเภทจากการดู (Visual  Classification)  เชน  ประเภทของรูปทรง  

สี ขนาด  การใชประโยชน (เคร่ืองเขียน  เคร่ืองใชในครัว  เคร่ืองเรือน  อาหาร  ยานพาหนะ) 
9. การเรียงตามลําดับช้ัน (Visual  Ordering)  เชน  การเรียงตามลําดับเลขท่ี  

(1234) เรียงตามขนาด  เรียงตามจํานวน เปนตน 
10. การปดเต็ม (Visual  Closure)  เชน  การตออีกสวนหนึ่งใหเต็ม ( การตอจิ๊ก 

ซอว)  การแยกสวนหน่ึงออกจากสวนเต็มท้ังหมด  การจําสวนหนึ่งสวนใดของภาพหรือของส่ิงของ  
การบอกสวนท่ีขาดไป 
                    ข. การจัดโปรแกรมในการฝกกระบวนการเรียนรูทางห ู (Auditory  Perception)  
กระบวนการฝกการเรียนรูทางหู เปนกระบวนการเรียนรูท่ีสําคัญตอการเตรียมความพรอมทางดานภาษา
อยางมาก  เชนเดียวกับการเรียนรูทางตา  เพราะความสัมพันธกับความเขาใจภาษาและการฟง พูด อาน มี
ความบกพรอง เด็กจะไมเขาใจความหมายและจําไมได จึงจําเปนตองฝกความพรอมในการฟง ตาม
โปรแกรมดังนี้ 

 1.  การแยกเสียงพื้นฐาน (Basic Sound) 
 2. การปดเต็ม (Auditory Closure)  เปนการฝกฟงเสียงของคําท่ีขาดหายไป 
 3. การฝกความจําจากการฟง (Auditory  Memory)  เชน  ฝกฟงคําส่ัง  การเรียนช่ือ 

ส่ิงของและสัตวตางๆ  ฝกคําคลองจองงายๆ หรือเพลงส้ันๆ 
 4.  การฝกฟงตามลําดับเหตุการณ (Auditory  Sequencing) เชน  ฝกฟงและเรียง 
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ภาพตามลําดับท่ีครูบอก 1-4  ฝกฟงและเรียงตามลําดับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนฝกฟงนิทานส้ันๆ และใหเด็ก
เรียงลําดับตามเร่ือง 
                            5.  การฝกฟง การคัดเลือกและการจําแนก (Auditory Sorting and Classification)   
เชน ฝกฟง และคัดเลือกส่ิงของ แยกส่ิงของ  แยกเสียงสระ  แยกเสียงสูง เปนตน 
                    จะเหน็ไดวากระบวนการเรียนรูทางตาและทางหูมีความสัมพันธกัน เชน เม่ือฟงแลวเขาใจ
นึกถึงความหมายได  และจําภาพได จากการมองเห็น ดังนัน้การสอนภาษาแกเด็กบกพรองทาง
สติปญญา เหมือนกับการสอนเด็กท่ัวไป  เพียงแตเดก็มีความสามารถในทางการเรียนนอย และตองการ
สอนซํ้าๆและเนื้อหางายๆ  การสอนควรจะดําเนินเปนข้ันตอนดังนี ้
                          1.สอนเรียงตามลําดับข้ันตอน คือ คํา  ประโยค  ขอความงายๆ 
                          2.สอนตามระบบเสียง  เชน  เสียงสระเหมือนกนั  กา  ขา  อา  มา  หรือเสียงพยัญชนะ
ตนเหมือนกนั ปู  ปา  ไป  เปด 
                          3. สอนคําท่ีนําไปใชประโยชนได เชน หามเขา  อันตราย   
สุขาหญิง สุขาชาย ไวไฟ  สถานีตํารวจ  ตลาด  ธนาคาร  ช่ือนามสกุลของตนเอง เปนตน 
                            ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการอานและการเขียนเปนทักษะท่ียากสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญามาก การอานเปนทักษะท่ีซับซอนและเปนงานท่ีเปนนามธรรมสูงมาก  และการ
เรียนอานนั้นยากสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา (ดารณ ี   ธนะภูมิ. 2542  อางถึงใน 
Jenkinson.1989 Merril และ Lackson.1992.และ Merril & Mar 1987) ฉะนั้นการสอนอานสําหรับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญาจึงตองทําแผนรวมอยูในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual 
Educational  Program : IEP) ของเด็กทุกคน 
 
                              รูปแบบการสอนอานจึงเนนความสัมพันธของ 4 อยาง ดังนี ้

                   
  

รูปภาพ 

ความหมาย ตัวหนังสือ 

 การออกเสียง 



  ‘

ภาพประกอบท่ี19     การสอนอานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                               การสอนอานทักษะการอานจะควบคูไปกับการพูด คือ  เดก็จะดูรูปภาพหรือของจริง
แลวออกเสียงคําพูดนั้นๆ  แลวรูความหมายและตัวหนังสือ 
                       ตัวอยางการสอนคําวา มังคุด 
                       รูปภาพ (หรือของจริง) ของมังคุด 
                       ความหมาย  หมายถึง ผลไม ลูกกลมสีมวง เนื้อในสีขาวนุมเปนกลีบเล็กๆ  มีรสหวาน 
                       ตัวหนังสือ     มังคุด 
                       การออกเสียง อานวา  มัง – คุด 
                        เนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะท่ียากสําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญา  เด็กมักจะลืม
งาย ครูจําเปนตองสอนซํ้าๆ  ใชเวลานานกวาการสอนเดก็ปกติ  และการสอนใหไดตามวัตถุประสงคนั้น
เปนการยาก  การสอนอานในระดับประถมจึงเปนโปรแกรมการสอนเพื่อนําไปใชปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน และโปรแกรมการสอนเพ่ือแกไขการอาน ซ่ึงการอาน สําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญา
ก็เนนในโปรแกรมท้ัง 3 อยางนี้เชนกนั 
                       ความเขาใจและการใชภาษา     ส่ิงสําคัญในการสอนทักษะทางภาษาแกเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ก็คือ  การสอนใหเขาเขาใจและรูจกัใชภาษาและส่ือความหมายกับผูอ่ืนได  
ดังนั้นการจัดบทเรียนท่ีจะสอนเด็กระดับช้ันประถมควรจัดโปรแกรมดงันี้ 

1. ใหเดก็ตอบคําถามงายๆ 
2. การใชคําสรรพนาม เชน ฉัน  ผม  คุณ  เขา เปนตน 
3. การใชคําปฎิเสธในการตอบคําถาม เชน  ไมใช  ไมเอา เปนตน 
4. การใชคําบุพบทบอกสถานท่ี เชน ใน บน ลาง ใต  ขางหนา เปนตน 
5. การใชคํากิริยา  เชน นั่ง  นอน  ยืน  วิ่ง  เดนิ  กิน  เปนตน 
6. การแยกส่ิงของ  เชน  ของใช  อาหาร  เคร่ืองแตงตัว  เปนตน 
7. การจับคูของท่ีสัมพันธกัน 
8. ความเขาใจการใชคําตรงกันขาม 
9. การใชคําท่ีแสดงความเปนเจาของ 
10. รูจักคําถามโดยใชเหตุผล 
11. รูจักตอบคําถามและพูดประโยคท่ียากข้ึนตามความสามารถในการพูดของ 

แตละคน 
12. การฝกใหเด็กนําความรูท่ีเรียนไปใชในชีวติประจําวนัได 

                      ผดุง   อารยะวิญู.  (2542 : 50-51)   ไดกลาวถึงการสอนภาษาเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา ทําไดหลายวิธี ตอไปนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนภาษา  ซ่ึงประกอบดวย  การสอน
อาน การสอนสะกดคํา  การเขียน  มีรายละเอียดดังนี้ 



  ‘

1. การสอนอานควรคํานึงถึงอายุสมองของเด็กเปนสําคัญ  เด็กท่ีมีอายุสมอง 3-4 ป   
อาจยังอานหนังสือไมได  แมวาอายุจริงจะมากกวานี้ก็ตาม  ดังนั้นการจัดประสบการณในการอานใหแก
เด็กควรเปนการเตรียมความพรอมในการอาน 

2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเรียนรูไดชากวาเด็กปกติ  การอานกช็าไปดวย  
เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการทางสมองชา  เด็กมักลืมงาย  อานแลวจําส่ิงท่ีอานไมได  การสอนจึงควรสอน
ซํ้าๆโดยครูใหอานแลวอานอีกหลายๆคร้ัง ในหลายๆวัน  เดก็จึงจะจําไดบางยิ่งไปกวานัน้การจัด
กิจกรรมในการอาน  ควรแตกตางกันไปในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อใหนกัเรียนสนใจกจิกรรมการเรียนการ
สอนท่ีครูจัดให 

3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาตองการความสําเร็จในการเรียนรู ดงันั้น  การ 
สอนเด็กควรเร่ิมจากส่ิงท่ีงายๆกอน  เพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จ  การที่เด็กจะประสบความสําเร็จได
นั้นบทเรียนมีสวนสําคัญ  บทเรียนควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก  และใหเด็กเรียนกิจกรรมท่ีงายๆ
กอน  แลวจึงยากข้ึนตามลําดับ  ท้ังนี้เพื่อใหเด็กเรียนรูไดงายข้ึน และประสานผลสําเร็จในการเรียน  ส่ิง
ที่สําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง คือ เด็กจะตองมีความพรอมในการอาน  เด็กจึงจะประสบผลสําเร็จในการ
อาน  การสอนอานแกเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยท่ีเด็กไมมีความพรอม มักจะประสบ
ความลมเหลว 

4. การจัดประสบการณทางภาษาใหเพียงพอแกเด็ก  เด็กจะสนใจอานหนังสือมาก 
ข้ึนหากมีส่ิงอ่ืนมากระตุน  เด็กท่ีอานดวยความสนใจ  จะอานไดดีกวาเด็กท่ีขาดความสนใจในการอาน  
การจัดส่ิงแวดลอมในการอานใหเปนส่ิงท่ีนาสนใจแกเด็กจะชวยกระตุนเด็กใหเกิดความสนใจในการ
อานมากข้ึน  การจัดหาหนังสือ สําหรับเด็กประเภทนิทานสําหรับเด็ก  หรือหนังสือ สําหรับเด็กท่ีมี
ภาพประกอบสวยงาม  โดยใหมีหนังสือประเภทน้ี  ในปริมาณท่ีเพียงพอ  เปนวิธีการหนึ่งในการจัด
ประสบการณทางการอานใหเด็ก 

5. ใหแรงเสริมแกเด็กอยางสมํ่าเสมอเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาตองการ 
การกระตุน  ตองการความสําเร็จ  และตองการกําลังใจ  การใหคําชมเชยแกเด็ก  เม่ือเด็กอานไดจะเปน
การใหกําลังใจแกเด็กทางหน่ึง  ซ่ึงจะทําใหเด็กอานไดเพิ่มมากข้ึน  การใหแรงเสริมควบคูกันไปกับการ
สอนอานจึงเปนส่ิงสําคัญ 
                      การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาในวัยเรียนเปนการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
ศึกษาสําหรับเด็กโดยตรง  ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา เด็กจะไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาทักษะตางๆเพื่อนําไปปฏิบัติจริงและอยู
รวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมีความสุขในชีวิตประจําวันในครอบครัวและสังคมได (ดารณี  ธนะภูมิ . 
2542 : 123) 
                     กาญจนลักษณ  สัจจลักษณ.(ม.ป.ป.:3-4:อางอิงจากSinclair.1971)  ไดกลาวถึงหลักการ
สอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 



  ‘

                        การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญานั้น  เพื่อใหเด็กมีความสามารถทางภาษา
และการพูดสูงท่ีสุดตามระดับเชาวนปญญา มีหลักการทั่วไปดังนี้ 
                               1. การสอนพูดควรเร่ิมใหเร็วท่ีสุด 
                               2. เด็กจะตองมีความพรอมท่ีจะเรียนรู  ไมมีพฤติกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
ไดแก อยูไมนิ่ง  ถูกรบกวนอารมณ 
                               3. การสอนพูดจะตองสอนใหเด็กมีพัฒนาการดานภาษากอน จึงจะทําการแกไข
ปญหาดานการพูดภายหลัง 
                                4. ควรสอนชาๆ และสอนซํ้าๆ แตอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการ จะทําใหเด็ก
เรียนรูไดงายข้ึน  
                            5. การสอนตองอาศัยทักษะการเรียนรู  โดยเฉพาะความสามารถในการแยกแยะและ
เช่ือมโยงส่ิงตางๆ  
                    เจียมใจ   จีระอัมพร.(2540:2-3) กลาวถึงหลักการสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ดังนี้ 
                            1. ตองคํานึงถึงพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กเปนหลัก 
                            2. การสอนพูดตองสอนใหเด็กมีความเขาใจภาษากอน  แลวจึงกระตุนใหเปลงเสียงพูด 
                            3. สอนใหเด็กช้ีและปฏิบัติตามคําส่ัง ใหเด็กพูดตามและใหเด็กพูดคําท่ีสอนไปแลวเอง 
                            4. สอนคําศัพทท่ีงาย เปนรูปธรรม มองเห็น จับตองได อุปกรณของจริง หุนจําลอง
หรือรูปภาพ 
                             5. สอบถามเร่ืองของเด็กจากพอแมกอน  เพื่อใหทราบวาเด็กสนใจอะไรและพูดคุยกับ
เด็กเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 
                            6. ตองมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูใหญ 
                           การสงเสริอมพัฒนาการดานภาษาและการพูด  เพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาเกิดการเรียนรูภาษาจะตองอาศัยประสบการณซ่ึงไดจากส่ิงแวดลอมโดยท่ีเด็กไดรับรูส่ิงตางๆ  
ทางสายตา  การไดยิน  และประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ดังนั้นส่ิงแวดลอมท่ีมีการพูดส่ือภาษา  จึงมีความสําคัญ
ตอการเรียนรูภาษาของเด็ก ผูท่ีใกลชิดและเกี่ยวของกับเด็กสามารถท่ีจะชวยกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานภาษาและการพูดดังนี้ 
                          1. สอนใหเด็กใชประสาททุกสวนในการรับรู 
                          2. เลือกสอนคําท่ีเด็กใชหรือพบในชีวิตประจําวันมากท่ีสุดกอน  โดยเฉพาะคํานามซ่ึง
เด็กสามารถมองเห็นและสัมผัสได 
                          3. ควรใชภาษาเดียวกับเด็กตลอดเวลา 
                          4. พูดกับเด็กและใหเด็กไดมีโอกาสโตตอบบาง  เพื่อทําใหเด็กรูสึกวาการพูดมี
ความสําคัญในการดํารงชีวิต 



  ‘

                          5. อาจจะตองใชทาทางประกอบคําพูดบางในชวงแรกๆ 
                          6. ยอมรับคําพูดของเด็กท่ีคลายคลึงกับคําพูดท่ีถูกตอง  ไมจําเปนตองใหเด็กพูดให
ชัดเจนกอน และไมพยายามแกไขใหเด็กพูดใหชัดทันทีท่ีเด็กเร่ิมหัดพูด(กาญจนลักษณ  สัจจลักษณ.
(ม.ป.ป:4)     
                           สรุปไดวา  การสอนทักษะทางภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มี
กระบวนการหลักพื้นฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูคือ กระบวนการเรียนรูทางหู และกระบวนการเรียนรู
ทางตา การเรียนรูควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กท้ังทางตาและทางหู โดยมี
กิจกรรมเชน การเรียนรูรูปทรงตางๆ  ขนาดตางๆ การแบงแยกส่ิงของ เติมสวนท่ีขาดหายไปเปนตน  
นอกจากนี้  ตองคํานึงถึงระดับสติปญญาและพัฒนาการทางภาษาของเด็กเปนหลัก  สอนใหเด็กมีความ
เขาใจภาษากอนสอนใหเด็กปฏิบัติตามคําส่ัง   ใหเด็กพูดตามและใหเด็กพูดคําศัพทท่ีสอนไปแลวเอง 
สอนคําศัพทท่ีงายๆ เปนรูปธรรมและใชอุปกรณของจริง หุนจําลองหรือรูปภาพ 
 
2.6. เอกสารท่ีเก่ียวของกับแผนการสอน 
         2.6.1 ความหมายของแผนการสอน 
                     นักการศึกษาไดใหความหมายของแผนการสอนไวมากมายหลายความหมาย ดังเชน         
                    วัฒนาพร  ระงับทุกข. (2542 :1) กลาววา แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ี
จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เปนการเตรียมการสอน
อยางมีระบบ  และเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู
และจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.(2536:133) ใหความหมายของแผนการ
สอน หมายถึง การวางแผนตัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแตละคร้ัง โดยกําหนดสาระสําคัญ จุดประสงคเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ ตลอดจนการ
วัดผลและการประเมินผล 
                    สงบ  ลักษณะ. (2534 : 20) ไดกลาววา แผนการสอนที่ดีจะตองมีรายละเอียดชัดเจนถึง
กิจกรรมนกัเรียน  บทบาทครู การใชส่ือ  การวัดผล  จนผูอานมองเห็นภาพพฤติกรรมจริงๆ ในหองเรียน
ไดสมบูรณ  จึงถือวาเปนแผนการสอนท่ีดี และไมจําเปนตองบันทึกการสอนอีกกไ็ด เพราะการสอนท่ี
ชัดเจนใชแทนบันทึกการสอนอได 
                     พยุง  สรอยสุวรรณ. (2538 : 21)  ไดกลาวถึงแผนการสอนวา แผนการสอนควร
ประกอบดวยกิจกรรมหลายๆวิธีการกอนท่ีจะใชแผนการสอนใดควรจะมีการประเมินผูเรียนกอน  เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการเลือกวิธีการ และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือผูเรียนจะไดไปสู
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 



  ‘

                      วัลลก   กัยทรัพย. (2534)  ไดกลาววา แผนการสอนท่ีดคีวรมีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนเขา
ลักษณะ 4 ประการคือ ประการแรก เปนการสอนที่กิจกรรมท่ีใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติใหมาก
ท่ีสุด  โดยครูเปนเพียงผูคอยช้ีนํา สงเสริม หรือกระตุน ใหกิจกรรมท่ีผูเรียนดําเนินการเปนไปตาม
จุดมุงหมาย ประการท่ีสอง เปนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทําสําเร็จดวย
ตนเอง โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอบกระตุนดวยคําถามหรือปญหาใหผูเรียน
คิดแก หรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จ ในการทํากิจกรรมเอง ประการท่ีสาม เปนแนวการสอนท่ีเนน
ทักษะกระบวนการ มุงใหผูเรียนรับรูและนํากระบวนการไปใชจริง ประการท่ีส่ี  เปนแผนการสอนที่
สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณ 
                     ดังนั้นจะเห็นไดวา  แผนการสอนจึงเปนหลักฐานเอกสารแสดงความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนซ่ึงเปนหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของครูผูสอน  แผนการสอนจะแสดงถึงการ
เตรียมการลวงหนาของครูและการวางแผนการสอนในองคประกอบตางๆ  ท่ีสอดคลองสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ  บงช้ีถึงความเปนมืออาชีพของครูในวิชาชีพของตนการจัดทําแผนการสอนจึงเปน
หนาท่ีท่ีสําคัญยิ่งประการหนึง่ในวิชาชีพของความเปนครู 
          2.6.2 ความสําคัญของแผนการสอน 
            วัฒนาพร  ระงับทุกข. (2542 : 1)   ไดกลาวถึงความสําคัญของแผนการสอนจะกอใหเกิด
ประโยชน ดังนี้ 

1. กอใหเกิดการวางแผนและการเตรียมการลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอน การ 
เรียนรู ส่ือเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมตางๆ 

2. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกีย่วกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
3. การเลือกใชส่ือ การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

และจําเปน 
4. เปนคูมือการสอนสําหรับครูผูสอนและครูท่ีสอนแทน นาํไปใชปฏิบัติการสอนอยาง 

ม่ันใจ 
5. เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผลที่จะ 

เปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป 
6. เปนหลักฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผูสอน ซ่ึงสามารถนําไปเสนอเปนผลงาน 

ทางวิชาการได 
             สุพล  วังสินธ.  (2538 : 5) ไดกลาววา แผนการสอนเปนกญุแจสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  พอสรุปความสําคัญไดดังนี ้
                    1. ทําใหเกิดการวางแผนวิธีการสอน วิธีการเรียนท่ีด ี ท่ีเกดิจากการผสมผสานความรู และ
จิตวิทยาการศึกษา 
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                   2. ชวยใหครูมีคูมือการสอนท่ีทําดวยตนเองลวงหนา ทําใหครูมีความม่ันใจ ในการสอนได
ตามเปาหมาย 
                   3. สงเสริมใหครูใฝศึกษาหาความรู ท้ังหลักสูจรและการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนการ
วัดผลและประเมินผล 
                   4. ใชเปนคูมือสําหรับครูท่ีมาสอนแทนได 
                   5. เปนหลักฐานแสดงขอมูลท่ีถูกตอง เท่ียงตรง เปนประโยชนตอวงการศึกษา 
                   6. เปนผลงานทางวิชาการ แสดงความชํานาญของผูจัดทํา 
           ทวีศักดิ ์ ไชมาโย. (2537 : 4-5) ไดใหความสําคัญของแผนการสอนดังนี ้
                  1. ชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในเร่ืองหลักสูตร  แนวการสอนการจัดทําจัดหาส่ือ
ประกอบการสอน ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผลอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 
                  2. ชวยใหเกิดการวางแผนวิธีการสอน วิธีการเรียนท่ีมีความหมายยิ่งข้ึน  เพราะการจัดทํา
แผนการสอนเปนการผสมผสานเนื้อหาสาระ  และจุดประสงคการเรียนจากหลักสูตรกับจิตวทิยา
การศึกษา หรือนวัตกรรมการเรียนใหมๆ  ตลอดจนปจจัยอํานวยความสะดวกของโรงเรียนและสภาพ
ปญหา ความสนใจ ความตองการของผูเรียน ผูปกครองและทรัพยากรในทองถ่ิน  โดยใชวิธีการเชิง
ระบบ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                  3. ชวยใหครูมีคูมือ ท่ีทําดวยตนเองไวลวงหนา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน ไดอยางมีคุณภาพตามเจตนารมณของหลักสูตร สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียน
ครบถวนทันเวลา  ชวยใหครูมีความม่ันใจในการสอนมากข้ึน 
        2.6.3 ประโยชนของแผนการสอน 
               สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.(2536 : 134) ไดกลาวถึงประโยชนของ
แผนการสอน เม่ือครูไดจัดทําแผนการสอน และใชแผนการสอนท่ีจดัทําข้ึน เพื่อนาํไปใชสอนในคราว
ตอไป แผนการสอนดังกลาวจะเกิดประโยชนข้ึนทันที ดงันี้ 
                 1. ครูรูวัตถุประสงคของการสอน 
                 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความม่ันใจ 
                 3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 
                 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนาของหลักสูตร 
                 5. ถาครูประจําช้ันไมไดสอน ครูท่ีมาสอนแทนสามารถสอนแทนไดตามจุดประสงคท่ี
กําหนด 
        2.6.4 หลักในการจัดทําแผนการสอน 
                ในการจัดทําแผนการสอน  ครูผูสอนตองตอบคําถามสําคัญ 3 ขอตอไปนี้ใหได คําถาม
ดังกลาวประกอบดวย 

1. สอนเพื่ออะไร 
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2. สอนอยางไร 
3. สอนแลวไดผลอยางท่ีตองการหรือไม 

             คําตอบของคําถาม3ขอขางตนคือ องคประกอบท่ีสําคัญของแผนการสอนประกอบดวย 
1. จุดประสงคการเรียนรู (Objective) ท่ีตองการใหเกดิกับผูเรียน เปนการตอบวาสอน 

เพื่ออะไร 
2. การเรียนการสอน (Learning) ท่ีจะทําใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด 
3. การวัดและการประเมินผล(Evaluation) เพื่อตรวจสอบวา ผูเรียนไดเรียนรูและมี 

พฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวจริงหรือไม 
                  ท้ังสามสวนนี้ เรียกช่ือ โดยยอวา OLE ซ่ึงสามารถเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                ภาพประกอบท่ี20 แสดงองคประกอบท่ีสําคัญของแผนการสอน O-L-E 
 
 จากแผนภูมินี้ O – L – E จะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเปนลูกโซหรือกระบวนการ กลาวคือ 

มีจุดประสงคการเรียนรูเปนตัวเร่ิมตน  มีการเรียนการสอนซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ  เนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอนเปนตัวกลางท่ีจะนําไปสูการบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีกําหนดไว และสุดทานมีการวัดและประเมินผลเปนตัวส้ินสุดเพื่อบงช้ีถึงความสําเร็จวาบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูท่ีต้ังไวหรือไม  ดังนั้นการเขียนแผนการสอนจะมีกระบวนการอยู 3 ข้ันตอนหลัก
ดังกลาว 
 2.6.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ .(2536 : 133) ไดใหรายละเอียด 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการสอน ดังนี้ 

จุดประสงคการเรียนรู (Objective) 

การเรียนการสอน (Learning) 

การวัดและการประเมินผล(Evaluation) 
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                          1. ศึกษาหลักสูตร  ตองศึกษาหลักสูตรอยางกวางขวางและอยางลึกในวิชาและรายวิชาท่ี
สอน เชน ศึกษาโครงสรางของวิชา จุดประสงคของวิชา ส่ือการเรียนการสอนท่ีกําหนดในรายวิชา  
คําอธิบายรายวิชา และธรรมชาติของวิชา เปนตน 
                          2. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาวิชา เวลา และกิจกรรม วิเคราะหไดจาก
คําอธิบายรายวิชา  โดยใหสัมพันธกับจุดประสงคของวิชา และจุดประสงคของหลักสูตร 
                          3. หากลวิธีการสอน กลวิธีการสอนจะตองสอดคลองกับหลักสูตร โดยใชทักษะ
กระบวนการ และทฤษฎีการเรียนรูตางๆ คลอดท้ังประสบประสานระหวางประสบการณและ
จินตนาการของผูสอนเองคงจะไมมีวิธีสอนใดวิเศษท่ีสุดในโลก 
                         4. จัดทําส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซ่ึงอาจจะเปนส่ือท่ีใชอยูแลว หรือส่ือท่ีคิดข้ึนใหมก็ได  แตตองใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
                         5. จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับ
หลักสูตร โดยเครื่องมือนั้นจะตองวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนในดานพุทธิพิสัย และทักษะ
พิสัย ตลอดท้ังครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนของนักเรียนท้ังจากสถานการณจริง และสถานการณ
จําลอง 
                        6.กําหนดโครงสรางสําหรับ1รายวิชา การกําหนดโครงสรางสําหรับหนึ่งรายวิชาสามารถ
ปฏิบัติได 2 ลักษณะ กลาวคือ โครงสรางอยางสังเขป และโครงสรางอยางละเอียด 
                               โครงสรางอยางละเอียด เปนการวางโครงสรางโดยสัมพันธจุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา เวลา กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลใหเห็นเปนภาพรวมตลอดใน 
1 รายวิชา  สวนโครงสรางอยางสังเขปเปนการวางโครงสรางโดยสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรู  
เนื้อหาและเวลาเพื่อใหเห็นภาพรวมท้ังหมดใน 1 รายวิชา 
                         7. เขียนแผนการสอนขยายจากโครงสราง  เปนการเขียนแผนการสอนท่ีจะนําไปใชใน
แตละคาบ/ช่ัวโมงอยางละเอียด  และปฏิบัติไดจริงท้ังนี้โดยมีสวนประกอบในแผนการสอนท่ีจะชวยให
การดําเนินการสอนบรรลุเปาหมายตามจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงมีมากมายหลากหลายขอตแกตางกันไป  
แตสวนท่ีขาดไมไดจะตองมีในแผนการสอน คือ 
                                        7.1 สาระสําคัญ 
                                        7.2 จุดประสงคการเรียนรู 
                                        7.3 เนื้อหา 
                                        7.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
                                        7.5 ส่ือการเรียนการสอน 
                                        7.6 การวัดและประเมินผล 
               วัฒนาพร  ระงับทุกข. (2542 : 3) ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดทําแผนการสอน 
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          ข้ันท่ี1 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
               เปนการกําหนดส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนมีหรือบรรลุ ซ่ึงมีท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ 

จุดประสงคการเรียนรูจะไดมาจากจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชาหรือกลุมประสบการณ
และจุดประสงคในคําอธิบายรายวิชา 

               การเขียนจุดประสงคการเรียนรูท่ีสมบูรณนั้นจะตองเขียนใหครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง 
3 ดาน และเขียนในเชิงพฤติกรรม จุดประสงคสามารถจําแนกได 3 ดานดังนี้ 

1. พุทธิพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนความสามารถทาง 
สมอง(HEAD) หรือความรอบรูในเนื้อหาวิชาหรือในทฤษฎี 

2. ทักษะ (Skill) คือจุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติท่ีตองลงมือทํา  
(HAND) 

3. จิตพิสัย (Affective) คือจุดประสงคการเรียนรูท่ีเนนคุณธรรมหรือเจตคติหรือ 
ความรูสึกในจิตใจ 
                   ข้ันท่ี2 การกําหนดแนวการจัดการเรียนการสอน (LEARNTNG)  
                                 เปนการพิจารณาวาการเรียนการสอนในแผนน้ันมีจุดเนนหรือสาระสําคัญอะไร
จะตองสอนเนื้อหาใดจึงจะครอบคลุมครบถวน  จะเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการสอนใดในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจึงจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู  และจะใชส่ือการเรียนการสอนใดจึงจะ
สอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกําหนด 
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. การเขียนสาระการเรียนรู  ซ่ึงสาระสําคัญ หมายถึง ความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับเนื้อหาหลักการ วิธีการท่ีตองการจะใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียนเร่ืองนั้นๆ แลว  ท้ังในดาน
ความรู ความสามารถ เจตคติ ซ่ึงสาระสําคัญจะเปนขอความที่เขียนในลักษณะสรุปเนื้อหา เปาหมาย
อยางส้ันๆจะเขียนเปนความเรียงคือ เขียนเปนขอๆก็ได 
               วิธีการเขียนสาระสําคัญ 

1. พิจารณาจุดประสงคการเรียนรูวาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม 
หรือความรูความสามารถดานใด 

2. พิจารณาเนื้อหาวา เปนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเร่ืองอะไร เรียน 
แลวผูเรียนจะไดรับความรู ความเขาใจ ความคิดรวบยอดอะไรหรือไดรับประโยชนคุณคาใดจากการ
เรียนเนื้อหานั้น 

3. นําผลการพิจารณาจุดประสงคการเรียนรูมาประกอบกับการพิจารณา 
เนื้อหา แลวเขียนเปนขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูเรียนจะเรียน หรือส่ิงท่ีผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตาม
แผนการสอนน้ัน 

2. เนื้อหา คือ รายละเอียดของเร่ืองท่ีใชจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตาม 
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จุดประสงคการเรียนรู  ประกอบดวย  ทฤษฎี  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ  การจะเขียนเนื้อหาในสาระใน
การสอนแตละจุดประสงคหรือแตละเร่ืองไดนั้น  ครูผูสอนจะตองศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราเขียน  
หนังสือ คูมือครูและแหลงความรูตางๆ  นํามาพิจารณาใชประกอบใหเหมาะสมกับวัยและระดับของ
ผูเรียนท้ังในดานความยากงาย และความถูกตองเหมาะสม 
                            การเขียนเน้ือหาสาระในแผนการสอน  ครูจะเขียนเนื้อหารายละเอียดท้ังหมดไวใน
แผนการสอนตามหัวขอท่ีอยูในแผนกสนสอนก็ได  แตหากรายละเอียดของเนื้อหามีมากควรเขียน
เฉพาะหัวขอเร่ืองเนื้อหานั้นๆ ไวสวนรายละเอียดใหนําไปไวในสวนทายแผนการสอน  หรือนําสวนท่ี
เปนเนื้อหาสาระของทุกแผนการสอนแยกไวอีกเลมหนึ่งตางหากเปนเอกสารประกอบการสอนก็ได 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ สภาพการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึนเพื่อนําผูเรียน 
ไปสูเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนการสอนท่ีกําหนด  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และสภาพแวดลอมการเรียนรูตางๆ จึงเปน
ความสามารถและทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
                  กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลักษณะดังนี้ 

1. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการ 
สอนจะตองสะทอนจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดทุกขอ  โดยกิจกรรมนอกจากจะตองสรางเสริม
พฤติกรรมและทักษะท่ีมุงเนนทุกดานตามจุดประสงคการเรียนรูแลว  จะตองสรางมโนทัศนในสาระ
การเรียนรูหรือเนื้อหาท่ีกําหนดอยางชัดเจนครบถวนและทันสมัย 

2. ฝกกระบวนการที่สําคัญใหกับผูเรียน  กจิกรรมการเรียนการสอน ควรเปน 
กิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการที่สําคัญ  ซ่ึงกระบวนการในท่ีนี้หมายถึง 

2.1 การมีข้ันตอนใหผูเรียนไดสดงออกหรือปฏิบัติโดยใชรางกาย ความคิด  
การพูด ในการเรียนเพื่อใหเกิดผลการเรียนรู คือ ไดความรู  ความเขาใจ และเจตคติหลังจากทํากิจกรรม 

2.2 การปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเปนข้ันตอนติดตัว 
ไปใชในชีวิตจริง ดงแนวคิดท่ีวา แทนท่ีจะใหปลาเด็กกินทุกวัน เราควรฝกวิธีการหาปลาใหกับเขา 
เพื่อใหเขาสามารถหาปลากินเองไดตลอดชีวิตจะดีกวา 
                                           กระบวนการเรียนรูโดยท่ัวไป คือ การจัดใหผูเรียนไดรับประสบการอยางมี
จุดมุงหมาย ผานทางประสาทสัมผัสและชองทางการส่ือสารตางๆ เชน ไดสังเกต อาน ฟง คิด ซักถาม 
ตอบคําถาม อภิปราย ทดลอง เขียน ละลงมือปฏิบัติ  ผลท่ีเกิดข้ึนคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เกิด
คุณสมบัติทางความรูความคิด  ทักษะความสามารถทางการปฏิบัติ ลักษะทางดานจิตพิสัยตางๆ  เชน  
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  คานิยม  ความสนใจ และความพอใจ 
                                          เปาหมายของการจัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการ คือ การสอนท่ีครูหลีกเล่ียง
การเปนผูบอกเลาความรูแกเด็กโดยตรง  แตจะจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมกระบวนการเรียนรูตางๆ อยาง



  ‘

เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู ธรรมชาติและวัยของผูเรียน  ลักษณะเนื้อหาวิชา  และสภาพ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง 
                         กระบวนการที่ครูสามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 

1. กระบวนการเรียนรูตามหลักจิตวิทยา เชน กระบวนการสรางความคิดรวบ 
ยอด กระบวนการเรียนรูความคิดของ Bloom เปนตน 

2. กระบวนการของศาสตรตางๆ เชน กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการ 
เรียนคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร กระบวนการทางสายวิชาชีพ กระบวนการทางศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป พลศึกษา เปนตน 

3. ทักษะกระบวนการ9 ข้ัน ซ่ึงจะพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนในดานการคิด   
การแกปญหา  การปฏิบัติ และการมีเจตคติท่ีดีตอการคิด และการปฏิบัติ 
               3.  เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน 
                                   ผูเรียนคือ หัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะหากไมมี
ผูเรียนแลวการเรียนการสอนก็จะไมเกิดข้ึน  ครูผูสอนจําเปนตองรูพื้นฐานของผูเรียนท่ีตนจะสอนกอน
วาเปนอยางไร  เม่ือคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน ก็จําเปนตองคํานึกวาจะจัดอยางไรจึงจะ
เหมาะสมกับธรรมชาติ วัย ความสามารถ และความสนใจของผูเรียนเปนสวนรวม และขณะเดียวกันจะ
สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนดวย 
              4.  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง 
                                      สภาพแวดลอมนี้หมายรวมถึงท้ังในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน ครู
ตองมีขอมูลวาวิทยากรทองถ่ินหรือแหลงวิทยาการใดบางท่ีครูจะใชได  เพราะอาจจะมีกิจกรรม
บางอยางท่ีครูตองการนํามาใช  แตทําไมไดเพราะขาดแหลงวิทยาการท่ีสําคัญๆ หรือครูมีเวลาและ
สถานท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแตละเร่ืองเพียงใด  ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับสภาพของหองเรียน โรงเรียนและชุมชน  โดยพยายามใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยูแลวมาก
ท่ีสุด 
               5. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 การจัดการเรียนการสอนควรเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง และมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  การท่ีผูเรียนมีบทบาทเปน
ผูกระทําในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนท่ีจะเรียน
อยางมีชีวิตชีวา 

 

2.7. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
              โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 



  ‘

                             ในป พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายปการศึกษาเพื่อคนพิการ
ข้ึนคนพิการทุกคนท่ีอยากเรียนตองไดเรียน  รวมท้ังไดมีการจัดระบบโครงสรางการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการ เพื่อขยายโอกาสใหกับคนพิการทุกกกลุม  ทุกประเภท และปรับปรุงระบบการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. การจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติทําหนาท่ีกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพื่อคน 
พิการ ซ่ึงไดแกคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

2. การจัดใหมีศูนยการศึกษาพิเศษแหงชาติทําหนาท่ีบริหารจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
3. การจัดใหมีศูนยการศึกษาพิเศษเขต จํานวน 13 เขต  ทําหนาท่ีนํานโยบายไปสูการ 

ปฏิบัติ และการดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ 
4. จัดใหมีศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด  ทําหนาท่ีใหบริการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิมแก 

เด็กพิการและครอบครัว  และเตรียมความพรอมแกคนพิการ  รวมท้ังการดําเนินการคัดแยก  ฟนฟูและ
สงตอคนพิการไปยังสถานศึกษา 

5. การจัดใหมีการเรียนรวมในทุกสังกัดการศึกษาท้ังในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
6. การจัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
7. การจัดการศึกษานอกระบบ 
8. การจัดการศึกษาโดยองคกรเอกชน  ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
9. การจัดการสนับสนุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. การสนับสนุนใหคนพิการไดรับส่ือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการและความ 

ชวยเหลืออ่ืนทางการศึกษา( คูมือการคัดแยกและสงตอคนพิการเพื่อการศึกษา ,2543:16) 
                               โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จัดข้ึนใหแกเด็กผูดอยโอกาสอันเนื่องจากความตองการ
พิเศษดานตางๆ ไดแก ความตองการพิเศษการมองเห็น ความตองการพิเศษทางการไดยิน  ความตองการ
พิเศษทางสติปญญาและความตองการพิเศษทางรางกาย  รวมท้ังการใหการศึกษาพิเศษแกเด็กเจ็บปวย
เร้ือรังในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับโรงเรียนของหนวยงานอื่นๆ องคกรหรือมูลนิธิ 
เอกชนท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วิภา  จันทิมา .(2540 : 19) 
                                การจัดการศึกษาจัดในรูปแบบของโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะประเภทความ
พิการแตละประเภท   โดยจัดในทุกระดับต้ังแตชั้นเรียนเตรียมความพรอมกอนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีท้ังการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ  มีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะ
ประเภทความพิการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละกลุม  มีการจัดทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคลการมีบุคลากรที่เช่ียวชาญ รวมท้ังมีส่ือ  เทคโนโลยี  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และบริการท่ี
เพียงพอและมีคุณภาพ (คูมือการคัดแยกและสงตอคนพิการเพื่อการศึกษา.  2543 : 20) 

2.8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 



  ‘

               2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู 
              วสันต   ลาจันทึก (2548:บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต4 ผลการศึกษาพบวา 1) การจัดการความรู มี
การปฏิบัติอยูในระดับ มาก ตามทัศนะของครูและผูบริหารโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือภาวะผูนํา
ในองคกร ความเช่ือคานิยม วัฒนาธรรมของหนวยงานเทคโนโลยีท่ีใชในโรงเรียน  การส่ือสารภายใน
โรงเรียน  กระบวนการการจัดการความรู  สวนดานท่ีมีการปฏิบัติอันดับสุดทายคือ  การวัดผลการ
จัดการความรู 2) องคประกอบท่ีทําใหการจดัการความรูประสบผลสําเร็จในสวนของสถานศึกษา ไดแก  
สงเสริมบุคลากรโดยการสนบัสนุนงบประมาณ  มีนโยบายแผนงานท่ีชัดเจน  ตลอดจนระบบสาน
สนเทศท่ีเปนปจจุบัน  ดานผูบริหารตองเรียนผูใฝรูใฝเรียนสรางขวัญกําลังใจ โดยใชหลักพรหมวหิาร 4 
นําเขาองคความรูใหมบรรยากาศเปนประชาธิปไตย  ตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  พฒันา
ตนเองอยางตอเนื่องประสานสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและเขาใจหลักของการจัดการความรู 
                 เข็มชาติ  ไชยโวหาร (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต3 ผลการวิจัยพบวา 1. ดานวิสัยทัศน
ความรู พบวา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนไวอยางส้ัน กระชับ ชัดเจน
และกระตุนใหบุคลากรมุงอนาคต วิสัยทัศน พันธกจิก็มีความสอดคลองกัน ครูไดรับการอบรมใหมี
ความรูความสามารถเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ มีวัฒนาธรรมการเรียนรูรวม ท้ังครูและผูเรียน 
เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานศึกษา ศูนยพัฒนาวิชาการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูเรียนไดพฒันาเต็มตามศักยภาพ และทันตอความเปล่ียนแปลง 2. ดานการแบงปนความรู พบวา
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการแบงปน แลกเปล่ียนขอมูลขางสารความรู ประสบการณของบุคคลท้ัง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  มีการสอบถามแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนกลไกในการบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดย
พัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนใหม  ผูเรียนมีการแบงปน  
การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน 3. ดานการสรางคลังความรู พบวา สถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดใหญ มีการจัดระบบหองสมุดท่ีพรอมแกการเรียน สามารถจัดระบบเทคโนโลยีเพือ่การ
บริหาร การบริการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนคอมพวิเตอรเพียงพอตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาคนควาทางอินเตอรเนต็  สถานศึกษาขนาดเล็กยงัขากความพรอม
ของหองสมุดแหลงเรียนรูและจํานวนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                 รัตน  เท่ียงตรง (2548:บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง การจัดการความรูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต1: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลดารารัศมี ผล
การศึกษาพบวา 1) ดานการกําหนดเปาหมาย โรงเรียนเปนตัวกําหนดกจิกรรมงานและโครงการทุกดาน
มุงสูความเปนเลิศของผูเรียน นักเรียนมีความรูดานมาตรฐานท่ีกําหนด  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ



  ‘

โรงเรียน  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  สําหรับการสรางความตระหนัก
ใหกับบุคลากรการวิเคราะหจุดเดน จุดดอยไดนํามากําหนดวิสัยทัศน  โดยเนนผูเรียนในดาน ความเปน
เลิศทางวิชาการมีพื้นฐานทักษะดานคอมพิวเตอรและการประกอบอาชีพ  วินยัในตนเอง  มีความรัก  
ศรัทธาศิลปะ  ประเพณี วฒันธรรมทองถ่ิน และสุขภาพอนามัยท่ีด ี  เปนเปาหมายท่ีโรงเรียนสามารถ
บรรลุผลได 2) ดานการแลกเปล่ียนเรียนรู  พบวา โรงเรียนไดใชการบริหารงานโดยยดึโรงเรียนเปนฐาน
เนนการมีสวนรวมคําส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจนมีความพรอมดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี 
งบประมาณ และบุคคล   บุคลากรรูจัดหนาท่ีการงานของตน  มีการประสานงาน ส่ือสารท่ีดี มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเหน็และสามารถสรุปผลงานได  มีความเปนมืออาชีพสูง  สามารถนําส่ือมาใช
และประกอบการพัฒนางาน 3) ดานการสรางและใชคลังความรู พบวา บุคลากรในโรงเรียนมีความคิด
สรางสรรคและใชคลังความรูแลกเปล่ียนเรียนรู  มีแฟมสะสมงาน  มีการจัดระบบช้ินงาน เอกสาร
หลักฐานถูกตองเปนปจจุบันสามารถนํามาใชงานได  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูของครู  ตนแบบการเขา
รวมกิจกรรมการแขงขันตามโครงการตางๆ  เปนตนแบบของการศึกษาดงูานของเครือขายและ
หนวยงานอ่ืน 
                    อภิชาติ   เลนะนนัท (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการความรูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้  การพัฒนา
เทคโนโลยี  การพัฒนาคน  การพัฒนาระบบ และการพฒันากระบวนการ  การจัดการความรูในดานการ
พัฒนากระบวนการ มีความแตกตางกันอยางมีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียน มีคาเฉล่ียมากกวาความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนหรอืครูวิชาการอยาง
มีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพียงคูเดยีว นอกนัน้ไมมีความแตกตางกัน ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรูในโรงเรียน พบวาขากบุคลากรท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยี การพัฒนาครูท่ีหนวยตน
สังกัด จัดไมตรงกับความตองการของครู ครูมีภาระงานสอนมาก ครูสวนใหญอายุคอนขางมาก ไม
สามารถพัฒนาใหถึงขีดความสามารถสูงสุกได และโรงเรียนมีแผนและแนวทางการพัฒนาครูไมชัดเจน
จากทิศทางท่ีแนนอน สวนการพัฒนากระบวนการ มีการจัดการความรูหลายรูปแบบ แตครูยังขาด
ความสามารถในการประมวลและสรางองคความรูใหม และครูยังขาดแหลงขอมูลท่ีจะศึกษาและนํามา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ในดานการพัฒนาเทคโนโลยี ส่ือเทคโนโลยียงัไมเพียงพอ ครูมี
ความสามารถในการใชนอย ในขณะท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และการพัฒนาระบบ 
ขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ ไมมีการพัฒนาระบบขอมูล และยังไมมี Best Practice ท่ีดีพอท่ีจะเปน
ตนแบบได 
                 ธิดา  จุลินทร  (2549:บทคัดยอ)   ศึกษากระบวนการและปจจัยความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในองคกร ศึกษากรณี ศูนยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต พบวา การจัดต้ังทีมงานเปนบุคลากรจาก
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กลุมงานวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช  ในสวนของข้ันตอนการจดัการความรูนั้นศูนยสุขภาพจติ B 
ดําเนินการครบท้ัง 7ข้ันตอน คือ1).การบงช้ีความรู 2).การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรูให
เปนระบบ 4) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การเรียนรูและการนําความรูไปใช 
7) การติดตาม ประเมินผลการนําความรูไปใช ในขณะที่ศูนยอ่ืนๆ มีการดําเนนิการไมครบทุกข้ันตอน  
ปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนนิการคือ ผูนําใหความสําคัญและใหการสนบัสนุนอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง  มีการกาํหนดเปาหมายและนโยบายท่ีชัดเจน  บุคลากรทุกคนใหความสําคัญ  ให
ความรวมมือในการแลกเปล่ียน  เรียนรูและมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค และ
ข้ันตอนในการดําเนินการมีความพรอมดานเทคโนโลยีและมีวัฒนาธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการเกิดการ
จัดการความรู  ปญหาและขอจํากัดท่ีศูนยสุขภาพจิตเขตท้ัง 3 องคกร ประสบคือ บุคลากรมีนอยภาระ
งานมาก  เวลาในการดาํเนินการจัดการความรูมีนอย  บุคลากรบางคนขาดความรู ความเขาใจ และทักษะ
ในการจดัการความรู บุคลากรบางคนไมเห็นประโยชนในการแลกเปล่ียนความรู 
                  พูลสุข  สังขรุง และคณะ (2549:บทคัดยอ)  ศึกษาการจัดการความรูของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภฎัสวนดสิุต  ผลการวิจยัพบวา  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  มีการจดัการความรูโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  การจัดการความรูในดานการจัดระบบความรูและการสรางความรูในระดับมาก 
ดานการกระจายความรูในระดับปานกลาง  การใชปจจยัท่ีสนับสนุนการจัดการความรูโดยรวมและราย
ดานในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อาจารยท่ีจบปริญญาเอก มีการจัดการความรูใน
ระดับมาก  อาจารยคณะครุศาสตรมีการจัดการความรูโดยรวมในระดับมาก 
                   วิลาวัลย  มาคุม (2549:บทคัดยอ) การพฒันาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท้ัง 6 หลัก คือ การกําหนด
ความรู  การแสวงหาความรู  การสรางความรู  การแลกเปล่ียนความรู  การเก็บความรูและการนําความรู
ไปใช เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยองคประกอบท่ีมีคาน้ําหนกัอง๕ประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ
องคประกอบดานการแลกเปล่ียนความรู(.96) อง๕ประกอบดานการสรางความรู (.91)  องคประกอบ
ดานการแสวงหาความรู(.91)อง๕ประกอบดานการเก็บความรู (.88)  อง๕ประกอบดานการนําความรูไป
ใช (.88) และองคประกอบดานการกําหนดความรู (.77)  ซ่ึงท้ัง 6 องคประกอบหลัก  จะตองปฏิบัติผาน
ตัวแปรท่ีเปนองคประกอบยอยท้ังหมด 23 อง๕ประกอบ  และตังบงช้ีการจัดการความรู 80 ตัวบงช้ี 
ประกอบดวย ตังบงช้ี ดานการกําหนดความรู 11 ตัวบงช้ี  ดานการหาความรู 12 ตัวบงช้ี  ดานการสราง
ความรู 13 ตัวบงช้ี  ดานการแลกเปลี่ยนความรู 23 ตัวบงช้ี  ดานการเกบ็ความรู 9 ตัวบงช้ี  และดานการ
นําความรูไปใช 12 ตัวบงช้ี 
                       ผลการทดลอบความเท่ียงตรงของโมเดลโครงสรางเชิงเสนตัวบงช้ีการจัดการความรูของ
ครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใชคา ไค-สแควร  คาดัชนีวดัระดับความ
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กลมกลืนและคาดัชนีวดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว  พบวา  โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                    เกษม   คํานอย (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต1  สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรู
ระดับมากทุกดาน โดยแบงตามรายดานคือ 1. ดานมุงสูความเปนเลิศ โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกใน
องคการทุกคนรวมกันตัดสินใจสําหรับโครงการตางๆ กระตุนใหบุคลากรมีการพัฒนา ทดลองปฏิบัติส่ิง
ใหมๆทางการศึกษา สนองความตองการความรูของผูรวมงานภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 2. ดาน
รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง โดยกระตุนและเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีความ
กระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรู ใชวิธีการคิดและแกไขปญหาท่ีหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุนใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดและระบบการทํางานใหมๆและรับฟง
แนวความคิดใหมๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ 3.ดานการสรางและสานวิสัยทัศน โดย
การจัดประชุมปรึกษาหารือสมาชิกภายในองคการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สงเสริมและสนับสนนุใหบุ
คบลากรมีสวนรวมและรับผิดชอบในการทํางานการปรับปรุงโครงการแผนงาน พฒันาใหบุคลากรทุก
คนมีวิสัยทัศนสอดคลองกับวิสันทัศนของสถานศึกษาและมีแนวคิดไปในทิศทางเดยีวกัน 4. ดานการ
เรียนรูรวมกับเปนทีม โดยเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีการทบทวนการออกแบบการทํางาน การ
ปฏิบัติงาน และข้ันตอนการทํางานรวมกนัเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณ ในการทํางานรวมกนั มีสิทธ์ิ
ในการติดสินใจและแสดงความคิดเห็นในการทํางานอยางเต็มท่ี 5. ดานความคิดความเขาใจเชิงระบบ 
โดยบุคลากรเขาใจทิศทางของงานในสถานศึกษา มีโครงสรางการบริหารที่เปนระบบเอ้ือตอการทํางาน 
มีการบริหารจดัการงานตางๆอยางเปนระบบ โปรงใสสามารถตรวจสอบได มีระบบและข้ันตอนของ
การทํางานท่ีเหมาะสม สวนแนวทางในการพัฒนาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม 5 ดาน มีแนวทางดังนี้ สถานศึกษาควรสรางความตระหนกั และ
สรางความเขาใจใหกับสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจท้ัง 5 ดาน ใหความสําคัญ
กับการศึกษา เนนการมีสวนรวมของสมาชิก แกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ มี
การประชุมสัมมนา อบรม ศึกาดูงาน เพื่อใหเกิดแนวคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เนนกระบวนการทํางานเปนทีม รวมท้ังยอมรับในความสามารถของแตละ
บุคคล ใชระบบบริหารคุณภาพ PDCA มีความเปนระบบใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา เปดโอกาสให
ชุมชนและหนวยงานอ่ืนรวมตรวจสอบได 
                     ประมวล  ศรีขวัญใจ (2550:บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ือง การจัดการความรูในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอพระนครศรีอยูธยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการจัดการความรูโดยรวม อยูในระดบันอย เพื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการใชประโยชนความรู ดานการสรางความรู และดานการจัดเก็บความรูอยูในระดับนอย สวนดาน
การแสวงหาความรู อยูในระดับปานกลาง โดยครูผูสอนท่ีมีเพศตางกนัมีการจัดการความรูโดยรวมและ
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ในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูผูสอนเพศชายมีการจดัการ
ความรูโดยรวมและในแตละดานสูงกวาครูผูสอนเพสหญิง  ครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีมีการจัดการความรูโดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ0.05 โดยครูผูสอนท่ีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีการจัดการความรูโดยรวมและ
ในแตละดานสูงกวาระดับปริญญาตรีและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีการจดัการความรูโดยรวม
และในแตละดานไมแตกตางกัน 
                     เนาวนิตย  สงคราม (2550:บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสรางความรูดวยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกันสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา คณะครุ
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ผลการวิจยัพบวา  องคประกอบของรูปแบบการสรางความรูดวย
การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการเรียนรูรวมกันสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา คณะ
ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคือ 14)วฒันธรรมองคกร 2)
เทคโนโลยี 3)ภาวะผูนํา 4) บรรยากาศ 5) ผูประสานงาน 6) กลุม 7) ปญหา 8) โครงการและ9)การ
ประเมิน ข้ันตอนการสรางความรู ประกอบดวย 8ข้ันตอนคือ 1) การเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากร 
2)การกําหนดประเด็นปญหา 3)การแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและความคิดเห็น  4) การสราง
ความรูและการพิจารณาความถูกตองของความรู 5) การสรางผลงานท่ีเปน นวัตกรรม 6) การตรวจสอบ
ความกาวหนาของผลงานท่ีเปนนวตักรรม 7)การทดลองใชผลงานท่ีเปนนวัตกรรม และ8) การ
ประเมินผลและการสรุปผล  กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียคานิยมการสรางความรูหลังการทดลอง ศุงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวารูปแบบการสราง
ความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติและการเรียนรูรวมกนัสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
                     บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน (2550 : บทคัดยอ) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู การวิจยัมีวตัถุประสงคเพื่อ 1) 
ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู 2)พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจดัการความรู 
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบการจัดการความรูท่ีเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูข้ันตอนการดําเนนิการมี
ดังนี ้
                            1. ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู  โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี
ประกอบดวยนักศึกษาครูจํานวน 960 คน และอาจารยนเิทศจํานวน 130 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 
แหง โดยสุมตัวอยางจากประชากรท่ีประกอบดวยนกัศึกษาครูและอาจารยนิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ  ผลการศึกษาพบวา  สมรรถนะดานการเตรียมการสอนและการวางแผนกาสอน ดานการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการวดัผลประเมินผลการเรียนอยูในระดบัปาน
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กลางสวน ผลการเรียนเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารยนิเทศกกับนักศึกษาครูเกีย่วกับสมรรถนะการ
สอนของนักศึกษาครูท้ัง 3 ดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                            2.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู  ซ่ึงไดรับการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญที่ระดับมากท่ีสุด รูปแบบนี้มีลักษณะเดน คือ  การบูรณาการการ
จัดการความรู กระบวนการกลุมและเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแนวสรางสรรคนยิม  การนําความรู
ไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
                            3. การนํารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงแสน  ในรายวิชาพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ  
จํานวน 60 คน : กลุมทดลอง จํานวน 3 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน จากการวิเคราะหขอมูลโดย
ใช t-test พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มรนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                      จิราพร  ชานสวัสดิ์ (2550 :บทคัดยอ) การจัดการความรูในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต1  ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเหน็ตอข้ันตอนการจัดการความรูใน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต1 โดยภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาดานการเรียนรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการจดัเก็บความรูใหเปนระบบ ดานการ
ประมวลและกล่ันกรองความรู และดานการแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรูอยูในระดับ “ปานกลาง”  
                    ณัฐกรณ  สารปรัง (2550 : บทคัดยอ) การจัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต1  ผลการวิจัยพบวา1. สภาพการจัดการความรูของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากําแพงเพชร เขต1 โดยรายดานท่ีอยูในระดับ
มาก ไดแก ดานบรรยากาศ/วัฒนาธรรมองคกร ดานกระบวนการสราง ใชจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค ดานการใชความรู ดานชุมชนความรู ดานกระบวนการตรวจสอบ(วดั) สินทรัพยทางปญญา 
ดานกระบวนการถายทอดความรูภายในองคกร ดานการจัดหมวดหมูความรูและจัดเก็บ ดาน
กระบวนการการถายทอด แลกเปล่ียนความรูภายในองคกร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
กระบวนการ 2. ปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานพืน้ท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต1 โดยรายดานท่ีอยูในระดับตํ่า ไดแก ดานการตรวจสอบ คัดเลือกความรู ดานการ
ยกระดับความรู ดานการคนควาหารความรูจากภายนอก ดานการสรางความรูข้ึนใชเองจากการทาํงาน 
ดานการกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับใชงาน  
                       สิริธรา   คงอวน (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาการจัดการความรูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานความรูวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับปฏิบัติบางคร้ัง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนรู และดานการบริหารจัดการในหองเรียน มีการปฏิบัติ
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ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง สวนดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติในระดับปฏิบัติประจํา 2. 
การเปรียบเทียบการจัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานความรูวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   จําแนกตามเพศพบวา ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกัน มีการ
จัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกันมีการบริหารจัดการในหองเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดนเพศชานมีการปฏิบัติมากกวาเพศหญิง สวนครูผูสอนท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณทางการสอนตางกันมีการจัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานความรูวิชาชีพ
ครูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  สําหรับการจัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานความรูวิชาชีพครู
ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   จําแนกตามระดับช้ันท่ี
สอน พบวา มีการจัดการความรูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 โดยครูอนุบาลมีการจัดการความรูมากกวาครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา 
                   อมรทิพย    เจริญผล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรูจากแหลง
เรียนรูของสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาสวนใหญใชแหลงเรียนรูในระดับปานกลาง การ
จัดการความรูดานการตรวจสอบความรู ประกอบดวย 3 องคประกอบหลักคือ 1. การวิเคราะหการเล่ือน
ไหลของความรู 2. การกําหนดความรูท่ีตองการและการจัดทํารายการการจัดการความรู และ3. การทํา
แผนท่ีความรู โยมีการดําเนินการอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 6 
องคประกอบหลัก    คือ 1. การสรางบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู 2. การพัฒนาความรูท่ีจําเปน
ตอการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 3. การตระหนักถึงความสําคัญของความรู 4. การสรางเครือขายความรู 
5. การกําหนดวิสัยทัศน 6. การสรางความเขาใจโดยมีการดําเนินการตามตัวแปรอยูในระดับมาก สําหรับ
การจัดการความรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาพบวา การตรวจสอบความรู ประกอบดวย 3 
องคประกอบหลักและดานกระบวนการการจัดการความรูประกอบดวย 6 องคประกอบ โดยระดับการ
ใชแหลงเรียนรูของสานศึกษาไมไดบอคุณภาพของการจัดการความรู ท้ังในดานการตรวจสอบความรู
และกระบวนการจัดการความรู 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนอานเด็กท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา 
                     อมรรัตน    วัณณะพันธุ (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เร่ือง การพัฒนาความสามารถดาน
การอานคําภาษาไทยของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดบัเรียนได ชัน้ประถมศึกษาปท่ี1 
โดยใชเกมฝกทักษะ  ผลการวิจัยพบวา การใชเคร่ืองมือ1. แผนการสอน 2. เกมฝกทัษะการอานคํา และ3. 
แบบทดสอบ เด็กท่ีมีความบพรองทางสติปญญามีความสามารถในดานการอานคําภาษาไทยหลังการ
สอนโดยใชเกมฝกทัษะดานการอานคําภาษาไทยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
                      เพ็ญพิชชา  ลีลาเสริมศิริ (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ืองความเขาใจคําศัพทของเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญา จากการจัดกิจกรรมเกมภาษา ผลการวิจัยปรากฎาวา ความเขาใจคําศัพท
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ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหลังการจัดกจิกรรมเกมภาษาอยูในระดับด ี และความเขาใจ
คําศัพทหลังการจัดกิจกรรมเกมภาษาสูงข้ึน 
                     บุญณดา  จั่นสังข (2550:บทคัดยอ) รายงานการศึกาและพัฒนา นวัตกรรมหนังสือสงเสริม
การอาน นิทานชุด สนุกกับนิทานสระ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นประถมศึกษาปท่ี
1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดตะเดียนทอง จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาพบวา 1. การพัฒนา
นวัตกรรมหนังสือสงเสริมการอานนิทาน  สําหรับเดกท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนวัด
ตะเคียนทอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานตามท่ีกําหนด สามารถแกไขขอบกพรอง ในการอาน
ของนักเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรม และสมมติฐานของการพัฒนานวัตกรรม
แสดงวา นวักตกรรมหนังสือสงเสริมการอานนิทาน สําหรับเดกท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ชุด
สนุกกับนิทานสระ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแกการนําไปฝกทักาะการอาน นําไปใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหแกนักเรียน ไดเปนอยางดี 2. ผลสัมฤทธ์ิการอานกอนเรียน และหลังเรียน โดยใช
หนังสือสงเสริมการอานนิทานพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานนิทาน ชุด สนุกกับ
นิทานสระ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีผลสัมฤทธ์ิการอานหลังการเรียน สูงกวากอน
เรียนแสดงวา นักเรียนท่ีเรียนดวยหนังสือสงเสริมการอานนิทานสําหรับเดกท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา มีความสามารถในการอานสูงข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงค และสมติฐานท่ีต้ังไว 
                      ณัฐธิดา   นู เร  (2550:บทคัดยอ)  ได ศึกษาเ ร่ือง  ผลของการใช เกมฝกทักาะที่ มีตอ
ความสามารถในการอานคําของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ชั้นประถมศึกษาปท่ี3  จาก
การวิจัยพบวา 1. นักเรียนท่ีมีความกบพรองทางสติปญญาท่ีไดรับการสอนโดยใชเกมฝกทักาะมี
ความสามารถในการอานคําอยูในระดับสูง 2.นักเรียนท่ีมีความกบพรองทางสติปญญาท่ีไดรับการสอน
โดยใชเกมฝกทาะมีความสามารถในการอานคําหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสพคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
                       สุภาภรณ  เสมอใจ (2551:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง รายงานผลการพัฒฯความสามารถ
การอานและการเขียน โดยใชชุดฝกเสริมสรางพัฒนาการอาน และการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญา ระดับเรียนได ชั้นประถมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนมิตรภาพ6 ผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนไดท่ีไดเรียนดวยชุดฝกเสริมสรางพัฒนาการอานและการเขีนยน มี
ความสามารถในการเขียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 95.00 นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยส่ือมีความสนใจ
และกระตือรือรนในการเรียนอยูในเกณฑดี 
                        สายทอง   อินไผ (2552 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ผลการใชแบบฝกทักษะการอานคํา วลี 
ประโยค ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา พบวา 1. ประสิทธิภาพของ
แบบฝกหัดการอาน คํา วลี  ประโยคท่ีใชในชีวิจประจําวัน สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับเรียนได โรงเรียนบานขุนกลางมีประสิทธิภาพรอยละ 85.00/81.66 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 80/80 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอาน คํา วลี ประโยค ท่ีใชในชีวิตประจําวันพบวา หลัง
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การใชแบบฝกหัดมีคะแนนสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ โดยกอนการเรียนมีคะแนนรอยละ 45.00 
หลังการเรียนมีคะแนนรอยละ 81.66 
                    เพ็ญศรี นิสโร(2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานคํา 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญา ระดับฝกได ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลา
พัฒนาปญญา โดยใชเกมฝกทักษะ ผลการศึกษา พบวา (1) ผลสัมฤทธ์ิการอานคํา สําหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรอง ทางสติปญญา ระดับฝกได ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา โดยใช
เกมฝกทักษะ หลังการทดลองสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) เกมฝกทักษะการอานคํา
ท่ีสรางข้ึน สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับฝกได ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวคือ80/80 
                      เพ็ญพิชชา  ลีลาเสริมศิริ (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ืองความเขาใจคําศัพทของเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญา จากการจัดกิจกรรมเกมภาษา ผลการวิจัยปรากฎวา ความเขาใจคําศัพท
ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาหลังการจัดกจิกรรมเกมภาษาอยูในระดับด ี และความเขาใจ
คําศัพทหลังการจัดกิจกรรมเกมภาษาสูงข้ึน 
                          วิไลวรรณ    เช้ืออุน  (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แผนการสอนท่ีเนนทักษะ
กระบวนการเรื่องการทําความสะอาดเส้ือผา กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปท่ี5  ผล
การศึกษาคนพบวา 1. แผนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 92.88/88.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการสอนท่ีเนน
ทักษะกระบวนการ  เร่ืองการทําความสะอาดเส้ือผา กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.01 
                     กนิษฐา  คุณมี (2543 : บทคัดยอ) แผนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการเรื่องงานประดิษฐ
จากวัสดุธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี6 กลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ ผลการศึกษาพบวา แผนการสอนท่ี
เนนทักษะกระบวนการ เร่ืองงานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ ช้ันประถมศึกษาปท่ี6 กลุมการงานพื้นฐาน
อาชีพ มีประสิทธิภาพ 88.08/86.30 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 85/85 ท่ีต้ังไว และนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการสอน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
       2.8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  งานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู 
 มารดและเรยโนว (Marquarde. & Raynolds.1994 : 26-34)  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับองค 
ประกอบท่ีสําคัญในการจัดการความรู  วาองคการจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการ
จัดการความรูเพื่อเพิ่มผลผลิตและบริการขององคการ  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบตางๆ  ดังนี้ 
                   1) การมีโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม (Appropriate  Structure)  องคการควรมี
โครงสรางท่ีเล็กและคลองตัว  มีสายการบังคับบัญชาไมมากจนเกินไป  การบังคับบัญชาไมควรเนนการ
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ควบคุม  ไมควรมีกระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนกัน  ท้ังนี้  เพื่อใหเอ้ือตอการต้ังทีมงานและการทํางาน
รวมกันเปนทีม  และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกําหนดความรูท่ีองคการตองการใช 
                   2) วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (Corporate  Learning  Culture)  ซ่ึงองคการควรมี
บรรยากาศท่ีกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดการใฝรู  เกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาและ
ถายทอดความรูตอกันอยางกวางขวางเพื่อใหเกิดการสรางสรรคส่ิงใหมๆ อยูเสมอ  บุคลากรทุกคนควรมี
โอกาสในการพัฒนาตนเองใหเกิดนิสัยการเรียนรูในการทํางาน  โดยองคการตองสนับสนุนอยางจริงจัง
ท้ังดานการเงินและขวัญ  กําลังใจ 
                  3) เทคโนโลยีการเรียนรู (Learning  Technology)  องคการตองประยุกตใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางท่ัวถึงท้ังองคการ  จัดใหมี
การจัดเก็บ  การประมวล  และการถายทอดขอมูลใหท่ัวถึงอยางรวดเร็ว  ถูกตองและทันเวลา  สงเสริม
การสรางเครือขาย  สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทันสมัย เพื่อชวยในการถายโอน
ความรูใหท่ัวท้ังองคการ 
                 4) การเปนผูนําในการสงเสริมการจัดการความรู  ผูบริหารตองใหความเคารพตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการ  และ
เปนผูนําในการสนับสนุน  การผลักดัน  การจูงใจ  การประสาน  เพื่อใหมีการรวมกิจกรรมเพ่ือการบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการความรู 
                5) วิสัยทัศน  องคการควรกําหนดความรูไววิสัยทัศนใหชัดเจน  เพื่อผลักดันใหการ
ปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายเดียวกัน  วิสัยทัศนท่ีดีควรมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการเพื่อ
สรางใหเกิดการยอมรับและผูกพันกับจุดหมาย  ซ่ึงผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (Environmental  Scanning)  สามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอองคการ   เพื่อองคการจะไดมีการพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรูไดทันกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ รวมท้ังตองมีการกําหนดกลยุทธ (Strategy)   เกี่ยวกับการจัดการความรูใหชัดเจน 
               6) ความสามารถและทักษะของบุคลากร  ตองมีการเพิ่มอํานาจและความรับผิดในงาน 
(Empowerment)  สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความสามารถในการเรียนรูมีอิสระในการคิด
และตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง  สามารถแกปญหาและสรางสรรคงานไดอยางเต็มท่ี  ท่ี
สําคัญก็คือ  องคการควรกระจายความรับผิดชอบและตัดสินใจในการแกปญหาใหบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับลาง  เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานของ
องคการ 
                  7) การมีสวนรวม  องคการควรใหความสําคัญกับการบริหารงานเชิงคุณภาพ  
โดยรวมท่ีเนนการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลงานท่ีดีข้ึนอยูเสมอ  องคการควร
สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํางานโดยเนนการทํางานเปนทีม  การมีสวนรวมและการสราง



  ‘

เครือขายการทํางาน (Teamwork  and  Networking)  ท่ีมีการสราง  การแบงปน  และการนําความรูไปใช
รวมท้ังตองมีการประสานงานกันเพื่อแกปญหาและสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหมๆ 
                 8) การเรียนรู  องคการตองจัดบรรยากาศท่ีสนับสนุน (Supportive  Atmosphere)  
สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี  เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  ท้ังนี้ควรตระหนักวา  บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด  ใหความเทาเทียมเสมอภาคกันและ
ยอมรับในความแตกตางของบุคคล  ท่ีสําคัญคือ ตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปด
โอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูตางๆ ขององคการ  และควรกําหนดให
บุคลากรทุกคนมีบทบาทในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากบุคลากรคนอ่ืน  สวนอ่ืน  ฝายอ่ืนดวย
รวมท้ัง  ใหมีการกระจายเครือขายความสัมพันธในองคการ  ผานชองทางการส่ือสาร  และเทคโนโลยี
ตางๆ  สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล  ขาวสารระหวางกัน  การประชุม  การฝกอบรม  มีการสราง
และถายทอดความรูใหมท่ีมีประโยชนตอการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพขององคการ  เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและสงเสริมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action  Learning)  ท่ีทําใหทีมงานได
เผชิญหนากับปญหาและไดลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ี
แทจริง 
 ไลทวูด  เลียวนารด  และชารแร็ท (Lethwood; Leonard. & Sharratt.1998: 262-263)  ได
ทําการศึกษาสถานศึกษาท่ีมีการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู  พบวา  
โครงสรางของสถานศึกษาเหลานั้น  จะมีลักษณะท่ียืดหยุน  ยอมใหมีการตัดสินใจรวมของคณะครู  
อาจารย  และผูมีสวนเกี่ยวของ  และตองมีวัฒนธรรมองคการท่ีเปนแบบรวมมือ  และมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน  มีคานิยมท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  เคารพในความคิดของเพื่อนรวมงานมีความ
มุงม่ันท่ีจะใชความกลาในการสรางผลงานใหม  การแลกเปล่ียนขอมูลยอนกลับ  การยินดีกับ
ความสําเร็จรวมกัน  มุงความตองการและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมีการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางไมเปนทางการ  รวมท้ังมีการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
          ฮลู  เปาโลดี และ เรฟสกี (Hlupic; Pouloudi; & Rzevski. 2002 : 96ป  ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับ  ความสําเร็จขององคการในการจัดการความรู  พบวา  องคการจะประสบความสําเร็จในการ
จัดการความรูได  จะตองมีองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญ คือ  บรรยากาศองคการ  การใชและการลงทุน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   คนและวัฒนธรรมองคการ   โดยคนและวัฒนธรรมองคการเปน
องคประกอบท่ีมีผลตอการจัดการความรูมากท่ีสุด 
                      ซอลลีซและโจนส (Sallis; & Jones. 2002 : 126-129)  ไดทําการศึกษา   
องคประกอบท่ีสําคัญ  ในการจัดการความรูในองคการ  พบวา  องคประกอบดานวิสัยทัศนและพันธกิจ  
กลยุทธ  องคประกอบดานวัฒนธรรมองคการ  องคประกอบดานองคการแหงการเรียนรู  องคประกอบ
ดานภาวะผูนําและการจัดการ  องคประกอบดานทีมงานและการเรียนรู  องคประกอบดานกระบวนการ
ในการแบงปนความรู  การสรางสรรคความรูและความชํานาญ  เปนองค ประกอบท่ีสําคัญท่ีสงเสริมให
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การจัดการความรูในองคการประสบความสําเร็จ  โดยองค ประกอบดานวิสัยทัศนและภาวะผูนําของ
ผูบริหารเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับการกําหนดความรูท่ีสําคัญไวในองคการ 
                อิเมอรี (Emery.2002 : Online)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง University  of  Southern   
California)  ไดพัฒนาเคร่ืองมือวัดเชิงวินิจฉัย  การจัดการความรูขององคการท่ีประยุกตใช Web-based  
โดยมุงวัดความคิดเห็นของพนักงานในองคการ3 ประเด็น คือ (1) องคการไดสรางและสนับสนุนการ
จัดการความรูอยางไร  (2)  มุมมองของพนักงานเกี่ยวกับความสามารถของตนมีความสัมพันธกับงาน
ขององคการบน Web-based  อยางไร  และ  (3)  มีการใชประโยชนจากความรูท่ีไดมาบน Web-based   
กับธํารงรักษาความรู  และการเผยแพรความรูในองคการอยางไร  พบวา  ปจจัย 3 ประการท่ีเกี่ยวของกับ
ประโยชนจากการใชระบบจัดการความรู  ประกอบดวย  วัฒนธรรมองคกร  ความสามารถของพนักงาน  
และความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบ  โดยมีความสัมพันธปริมาณท่ีสูงมากระหวางองคประกอบ
ท้ังสามนี้  วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการความรู  อยางไรก็ตาม  ผลการวิจัยยัง
ไดช้ีใหเห็นวา  มีความแตกตางระหวางการใชประโยชนในดานความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบ
ระหวางองคการ  อันเนื่องมาจากบทบาทและการตอบสนอง  ท่ีแตกตางกันของผูใชระบบ  ดังนั้น  จึงไม
จําเปนตองสรางระบบจัดการความรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อใชในองคการที่ตางกัน 
          คูคอส-ซีมเมล (Coukos – Semmel. 2002 : Online)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง Florida  
Atlantic  University  ไดศึกษาเร่ืองกลยุทธและกระบวนการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1)  ประเมินการใชระบบการจดัการความรูซ่ึงเช่ือมตอกับงานวิจัยของมหาวทิยาลัย  
(2) ทดสอบความสัมพันธระหวางการใชระบบและประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการจัดการความรู  
(3) พัฒนาแบบจําลอง (Model)  ท่ีสามารถจําแนกประสิทธิภาพของการจัดการความรู   (4) วิเคราะห
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการจัดการความรู  เคร่ืองมือในการวิจัยเปนมาตรประมาณคา
เกี่ยวกับกลยุทธและกระบวนการในมิติของการใช  (Use)   และมิติของความสําคัญ  (Importance)  ซ่ึง
ปรับปรุงมาจากเคร่ืองมือของ Athur  Andersen  Consulting  และ  American  Productivity  and  Quality  
center  มีคุณภาพของเคร่ืองมือดานความเชื่อม่ัน .69  และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา .72  กลุมตัวอยางใน
การวิจยั  คือ  ผูบริหารมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกา  300 คน  จาก 161  สถาบัน   (มี
อัตราการตอลกลับแบบสอบถามจากประชากร 257  สถาบัน  คิดเปนรอยละ 62.6)  พบวา  กลยทุธและ
กระบวนการจดัการความรูในมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญมี 5 ประการ  ประกอบดวย  (1)  มหาวิทยาลัยมีการ
ใชกลยุทธ  ระดับมาก  แตมีการใชกระบวนการในระดบันอย  (จากมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ)  (2) 
เทคโนโลยีเปนกลยุทธท่ีใชมากท่ีสุด  สวนการวดัผลการจัดการความรูมีนอยท่ีสุด  (3)ไมมีความ
แตกตางระหวางการใชภาวะผูนําในกลยทุธและกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยา ลัยเอกชน  
กับมหาวิทยาลัยของรัฐ  (4) กลยุทธและกระบวนการจดัการความรู  สามารถจําแนกประสิทธิภาพของ
การจัดการความรูไดรอยละ 76  โดยมีความแปรปรวนของประสิทธิผลระหวางรอยละ 46.6 (ดานการ
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วัดผล)  ถึงรอยละ 30.1 (ดานวัฒนธรรม)  ประการสุดทาย  ปจจยัท่ีมีความวิกฤติมากท่ีสุดตอ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู คือ  กระบวนการวัดผล 
             โอร  และเพียรสัน (Orr, & Person. 2003 : 14-39)  ไดทําการศึกษาองคประกอบของ
การจัดการความรูในองคการตางๆ  อาทิ อิริคสัน (ERISSON)  ฮิวเล็ท  เพคการด (HEWLETT  
PACKARD)  เคพีเมจี (KPMG)  ซีเมนส (SIEMENS) และซีรอซ (XEROX)  พบวา  องคประกอบ
การจัดการความรูในองคการที่ทําการศึกษา  ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
                         1) องคประกอบดานวิสัยทัศนขององคการท่ีมีการกําหนดรวมกัน  โดยมีการใช
ความรูเปนฐานในการกําหนด 
                   2) องคประกอบดานวัฒนธรรมองคการที่เอ้ือตอการจัดการความรู 
                   3) องคประกอบดานการมีผูนําท่ีสามารถและเขาใจกระบวนการจัดการความรู 
                   4) องคประกอบดานความรู  ความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงจะตองเปดโอกาส และ
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูรวมกัน  เพื่อเปนการเพิ่มทักษะและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและองคการอยางสรางสรรค 
                    5) องคประกอบดานการลงทุนและการใชเทคโนโลยี  ความรูจะแพรกระจายได
อยางรวดเร็วก็ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับองคการ  โดย
องคประกอบเหลานี้จะตองมีการผสมผสานกันอยางสมดุล (Orr, & Person. 2003 : 49; & Leitch; & 
Rosen. 2001. Online : 2-5) 
             เช็ง .(Chen.2004:2)  นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัย Nova  Southeastern  ได
ทําการศึกษาเก่ียวกับ  องคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู  พบวา  ปจจุบันองคการ
ท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการนําการจัดการความรูมาใชในองคการ  โดยองคการเหลานั้นมี
องคประกอบหลักท่ีสําคัญในการจัดการความรู คือ  มีผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรูโดยกําหนดไวในวิสัยทัศนองคการ  ซ่ึงเปนองคการที่สําคัญ  และมีกลยุทธท่ี
เกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศนดวย 
            วีเลน และ ฮันเกอร  (Wheelen  & Hunger. 2004 : 89)  ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยเร่ือง
การจัดการความรูในองคการ  พบวา  องคประกอบหลักท่ีสําคัญในการจัดการความรูขององคการ  คือ
วัฒนธรรมของการใฝรู  ความเช่ือ  ทัศนคติ  การทํางานเปนทีม  (Team  working) พลังรวม  (Synergy)  
การไววางใจ (trust)  และกระบวนการจัดการความรูโดยมีกระบวนการดานการแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู (Knowledge  sharing)  เปนองคประกอบยอยท่ีสําคัญท่ีสุด 
  งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวกับการสอนอานเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                         คอกเนอร  (Cokner.1992:517) ศึกษาการอานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับปานกลาง พบวาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกไขการอานออกเสียงคือ วิธีการสอนคําท่ีคุนเคย
มากท่ีสุดรวมกับการใชภาพและการวิเคราะหโครงสรางคําเนื่องจากคําท่ีสะกดคํา แตจะนํามาสอนงาน
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บอยๆใชพูด ใชเขียนบอยๆ เพื่อใหไดจําคําไดแมนยํา และอาจใชภาพประกอบคํา เพราะการใชภาพชวย
ในการอาน ภาพจะเปนแนว(Cue) ชวยบอกความหมายของคําไดเปนอยางดี เม่ืออานออกเสียงคําจาก
ภาพ หูจะวิเคราะหเสียงและผสมเสียงอานเปนคําๆการอานลักษณะน้ี เด็กจะใชเสียงพาไป (Sound 
blending) ชวยในการอาน เด็กก็จะสะกดคําอานโดยใชเสียงพาไปได การอานดวยหูจึงมีความสัมพันธ
กับเสียงของภาพในส่ือ ทําใหเด็กฟงบอยจนอานได 
                           มารเกิล (Makle,1993:145) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการอานคาํในการสอนเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญา ระดับนอยและระดับปานกลาง จํานวน 6 คน ทีมีอายุระหวาง 5.10-8.10 ป 
พบวาวิธีการใชภาพและทาทางกระตุนไดผลดีกวาการอานดั้งเดิม ใชสายตาอานภาพท่ีสัมพันธกับคํา 
หรืออานบัตรคําประกอบภาพ พอรูจักเรียกช่ือภาพนั้นกอ็านคําได ซ่ึงถือวาเปนวิธีอานท่ีงายท่ีสุด  ภาพ
จึงเปนหวัใจสําคัญท่ีชวยเดก็ในการอาน แบบเรียนกด็ี หนังสือสําหรับเด็กท่ีดี  นาจะใชประโยชนจาก
ภาพนํามาชวยในการอานใหมากข้ึน  เพื่อสงเสริมใหเดก็ประสบความสําเร็จจากการอานต้ังแตตน เด็ก
จะไดมีกําลังใจในการอานมากข้ึน เม่ือเดก็มีกําลังใจและสนใจในการอานแลวนาํไปฝกอานหนังสือไดดี 
สวยทาทางซ่ึงนับวาเปนสากลในการแสดงหรือเรียกวาภาษาใบซ่ึงไมวาใครๆ ก็เขาใจ เราจะใชทาทาง
ชวยเสมอเม่ือไมสามารถส่ือสารดวยภาษาพูดได จึงนับวาท้ังภาพและทาทางเปนตัวกระตุนการอานเปน
อยางด ี
                                                                                                                                                    
 

 
 
                                                                                                                                                    
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 
การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา

และการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) พัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และ  2) ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ วิธีดําเนินการวิจัยไดจําแนกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตอนท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน 
การศึกษาพิเศษ ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 
                 ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาความพรอมเกี่ยวกับการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ   
                  ข้ันตอนท่ี 2.2 การพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตาม
รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
                  ข้ันตอนท่ี 2.3 การศึกษาผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   

วิธีดําเนินการวิจัยในแตละตอน  มีดังนี้ 
 
3.1 ตอนท่ี 1  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
 

การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษารูปแบบการจัดการความรู และ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย  1) รูปแบบการวิจัย  2) ประชากรและ
กลุมตัวอยาง 3) เคร่ืองมือการวิจัย  4) การรวบรวมขอมูล และ 5) การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู  
กลุมตัวอยางไดแก เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีพิมพเผยแพร  

และเปนงานวิจัยของสถาบัน หรือบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ จํานวน 15 รายการ 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู 
4. วิธีรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

วิธีรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

 
 
 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู 

2. วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการจดัการความรูสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพเิศษ จากเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการความรู 



  ‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 21  ข้ันตอนการดําเนนิงานศึกษารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรีย  
                               การศึกษาพิเศษ 

 
รายละเอียดการดําเนินงานแตละข้ันตอน เปนดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดการความรู 

ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู ท่ีนักวิชาการและหนวยงานตางๆ ไดเสนอแนว
องคประกอบของการจัดการความรู  เชน 

1.1 สมชาย  นําประเสริฐชัย (2549) การจัดการความรู(online:  http://www.km old 2 new 
story. 2549, 5 มิถุนายน.) 

1.2 บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืน (2547) การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. (พิมพคร้ังท่ี
1) กรุงเทพมหานคร 

1.3 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2005) (online: www.//mmpm4u. 2005, oct 28) 
1.4 พรธิดา วิเชียรปญญา(2547) การจัดการความรู: พื้นฐานและการประยุกตใช.  

กรุงเทพมหานคร 
1.5 น้ําทิพย  วภิาวนิ (2547) การจัดการความรูกับคลังความรู  

 
         2. วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จาก
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 

5. ปรับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

3. สรางรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

4. ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู 

สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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จากเอกสารที่ศึกษาจํานวน 15 รายการไดนํามาวิเคราะหและสังเคราะหหารูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) ดังตาราง
ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 10 แสดงรูปแบบการจัดการความรู ของนักวิชาการและหนวยงาน   
 

นักวิชาการและหนวยงานตางๆ 
 

รูปแบบการจัดการความรู 

1. สุวัฒน   ชางเหล็ก( 2549 ) 1. สํารวจความรู 
2. รวบรวมและพัฒนา 
3. จัดเก็บ  สังเคราะห 
4. ถายทอด 

2. พิเชฐ  บัญญัติ ( 2548 ) 1. กําหนดเปาหมาย 
2. การแบงปนความรู 
3. การนําเอาความรูท่ีไดมาเก็บไวเปนแหลงความรู หรือ
ขุมทรัพยความรู 
 

3. นฤมล  พฤกษศิลป  และ 
พัชรา  หาญเจริญกิจ ( 2543 ) 

1. การจัดหาหรือการสรางความรู 
2. การจัดเก็บความรู 
3. การเผยแพรความรู 
4. การใชโปรแกรมการจัดการความรู 

4. สมชาย  นําประเสริฐชัย ( 2546 ) 1. การสราง 
2. การจัดและเก็บ 
3. การเลือกและกรอง 
4. การกระจาย 
5. การใช 
6. การติดตาม / ตรวจสอบ 

5. บุญดี  บุญญากิจ และคณะ( 2549 ) 1. การคนหาความรู 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  ความรู 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
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นักวิชาการและหนวยงานตางๆ 
 

รูปแบบการจัดการความรู 

7. การเรียนรู 
6. พรธิดา  วิเชียรปญญา 
( 2547 ) 

1. การสรางและจัดหาความรู 
2. การจัดการและจัดเก็บความรู 
3. การกระขายความรู 
4. การประยุกตความรูในการใชงาน 

7. ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  
( 2548 ) 

1. การสรางความรู 
2. ประมวลความรู 
3. การเผยแพรความรู 
4. การใชความรู 

8. สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
(2549) 

1. การคนหาความรู 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
7. การเรียนรู 

9.สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม (สคส.) (2548) 

1. การสรางความรูข้ึนใชเองในการทํางาน 
2. การคนหาความรูจากภายนอก 
3. การตรวจสอบ คัดเลือกความรู 
4. การกําหนดความรูท่ีจําเปนสําหรับใชงาน 
5. การจัดหมวดหมูความรู 
6. กระบวนการการถายทอด/แลกเปล่ียน 
7. การยกระดับความรู 
8. การดําเนินการลดทอนการปก ปด 
9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. กระบวนการสราง 
11. บรรยากาศ/วัฒนธรรมองคกร 
12. การใชความรู 
13.ชุมชนความรู  
14. กระบวนการการตรวจสอบ 
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นักวิชาการและหนวยงานตางๆ 
 

รูปแบบการจัดการความรู 

10. วิจารณ  พานิช (2546) 1. การกําหนด 
2. การสราง 
3. การเสาะหา 
4. การแบงปน 
5. การใชประโยชน 

11. น้ําทิพย  วิภาวิน (2547) 1. การจัดหาความรูจากแหลงความรูตางๆ 
2. การแบงปนความรู 
3. การใชหรือเผยแพรความรู 

12. บดินทร   วิจารณ (2547) 1. Define คือ การกําหนดชนิดของทุนทางปญญา 
2. Creace คือ การสรางทุนทางปญญาหรือการคนหา 
3. Capture คือ การเสาะหาและจัดเก็บองคความรูในองคกร 
4. Share คือ การแบงปน แลกเปล่ียน เผยแพร กระขาย 
5. Use คือ การใชประโยชน 

13. Micoholas Buhra (2001) 1. การสรางองคความรู (Creating) 
2. การจัดหา (Acquiring) 
3. การยึดเกาะ (Capturing) 
4. การแบงปน(Sharing) 
5. การนําไปใช (Using) 

14. Andreea M. Serban (2002)   1. การสรางองคความรู (Create)  
2. การเกาะยึด (Capture)  
3. การจัดระบบ (Organizine)  
4. การเขาถึง (Access)  
5. การนําไปใช (Use)  

15. มารการด (1996)  1. การแสวงหาความรูและการสรางความรู 
2. การจัดเก็บและการประมวลความรู 
3. การเผยแพรความรู 
4. การประยุกตใชความรู 

 

จากตารางรูปแบบการจัดการความรู  เม่ือนํามาวิเคราะห และสังเคราะหเปนรูปแบบการ
จัดการความรู ซ่ึงประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก(component) และองคประกอบยอย(element) ดังนี้ 
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องคประกอบหลักท่ี 1 ไดแก กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management Process : 
KMP) ประกอบดวย 7 องคประกอบยอยไดแก  1. การบงช้ีความรู  2. การสรางความรู  3.การจัดการ
ความรูใหเปนระบบ  4. การประมวล และกล่ันกรองความรู  5. การเขาถึงความรู  6. การแบงปน
แลกเปล่ียนความรู และ 7. การเรียนรู  

องคประกอบหลักท่ี  2 ไดแก  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change  
Management Process: CMP) ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย ไดแก  1. การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2. การส่ือสาร  3. กระบวนการและเคร่ืองมือ  4. การเรียนรู  5. การวัดผล และ 6. 
การยกยองชมเชยและใหรางวัล 

3. สรางรูปแบบรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

ผูวิจัยสรางรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย 
2 องคประกอบหลัก (component) และองคประกอบยอย (element) ดังนี้ 

องคประกอบหลักท่ี 1 กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management Process: KMP) 
ประกอบดวย 7 องคประกอบยอยไดแก 

1. การบงช้ีความรู  
2. การสรางความรู   
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ   
4. การประมวล และกล่ันกรองความรู   
5. การเขาถึงความรู   
6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู และ  
7. การเรียนรู  

องคประกอบหลักท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change  Management  
Process : CMP) ประกอบดวย  6 องคประกอบยอย ไดแก 

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
2. การส่ือสาร   
3. กระบวนการและเครื่องมือ   
4. การเรียนรู   
5. การวัดผล และ 
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล 
 

4. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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การตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยการให
ผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบ ซ่ึงคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ  และรายช่ือผูเช่ียวชาญดังนี้           

1. คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ มีดังนี้  
1.1 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการ ต้ังแต

ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 
1.2 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
1.3 เปนผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
1.4 เปนผูเช่ียวชาญประธานการจัดการความรูของกรมสุขภาพจิตและสถาบันราชานุกูล 

2. รายชื่อผูเช่ียวชาญท่ีผูวิจัยไดเลือกผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวน 5 ทาน
ตอไปนี้ 

2.1 รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  วิหคโต   
      อาจารย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
2.2 ผูชวยศาสตราจารย พันธณีย  วิหคโต   
      อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
2.3 นางศันสนยี  สุดประเสริฐ   
      นักวิชาการศึกษาพิเศษเช่ียวชาญ  สถาบันราชานุกูล 
2.4 นางวนดิา ชนินทรยุทธวงศ   
      นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู  สถาบันราชานุกลู 
2.5 นางสาวสมพร อินทรแกว  
      นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู    กรมสุขภาพจติ              

 

5. ปรับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําการปรับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดังนี้ 

การใหความรูแกครูการศึกษาพิเศษ เร่ืองการจัดการความรู ใหจัดการอบรมเปนแบบเชิง
ปฏิบัติการ 3 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge  
Management  Process)  ผูเช่ียวชาญแนะนําดังนี้ 

1.1 ใหใชข้ันตอนตาม 7 องคประกอบของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษเปนแนวทางในการใหความรู 

1.2 ใหใชโรงเรียนตัวอยางท่ีเลือก นําการจัดการความรูไปใชในแตละข้ันตอน 
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1.3 สราง KM ทีมในโรงเรียนตัวอยางท่ีเลือก เพื่อจะไดนําข้ันตอนการจัดการความรูไปใช
ในการปฏิบัติจริง 

คร้ังท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง(Change 
Management Process) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP) ผูเช่ียวชาญแนะนํา
ดังนี ้

2.1 ใหใช 6 องคประกอบของกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง เปนแนวทางในการให
ความรู 

2.2 จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู(Communities of Practice; COP) เร่ืองแผนการสอน ท่ีใช
สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
                             
3.2 ตอนท่ี 2  การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ  

 

การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 2.1 การศึกษาความพรอมเกี่ยวกับการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ   

ข้ันตอนท่ี 2.2 การพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตาม
รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

ข้ันตอนท่ี 2.3 การศึกษาผลการใชแผนการสอนตนแบบการสอนอาน ในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.2.1 ขั้นตอนท่ี 2.1 การศึกษาความพรอมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ เพื่อนําไปเปนเนื้อหาฝกอบรมใหกับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษในการพัฒนา
ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตอไป ในข้ันตอนนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย  1) รูปแบบการวิจัย  2) ประชากรและกลุมตัวอยาง  3) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  4) การ
รวบรวมขอมูล และ 5) การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ(survey research)   
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
            ลักษณะของประชากรท่ีใชในการวิจัย  
                           1) เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับปาน
กลาง(Moderate mental  Retardation) IQ 35-49 และระดบัความรุนแรง (Severe  Mental Retardation)  
IQ 20-34 
                            2) เปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ท่ีอยูในมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย 
มูลนิธิแสงสวาง และกรมสุขภาพจิต  

 3)  เปนโรงเรียนท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
    4)  เปนครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีสอนเด็กบกพรองทางสติปญญา ในภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2552 
5) มีประสบการณการสอนเด็กบกพรองทางสติปญญามากกวา 5 ป  

ไดลักษณะของประชากรดังนี้ 

ตารางท่ี 11  จาํนวนประชากรโรงเรียนและครูการศึกษาพเิศษท่ีใชในการวิจัย 

ชื่อโรงเรียน สังกัด จํานวนครู จํานวนครูตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเปนรอยละ 

1.โรงเรียนราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 23 คน 23 คน 100.00 
2.โรงเรียนปญญาวุฒิกร มูลนิธิชวยคนปญญาออน 36 คน 33 คน 91.67 
3.ศูนยฝกเด็กปญญาออน
ประภาคารปญญา 

มูลนิธิชวยคนปญญาออน 30 คน 28 คน 93.33 

4.มูลนิธิสถาบันแสงสวาง มูลนิธิแสงสวาง 24 คน 22 คน 91.67 
 รวม 113  คน 106 คน 93.81 

 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม เร่ือง กระบวนการการจัดการความรู
(KMP) และกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (CMP) ของครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซ่ึง
มีข้ันตอนการสราง และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
 
 
 
 

1. ศึกษาเอกสารรูปแบบการจดัการความรู 
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

2.สรางแบบสอบถามเร่ือง เร่ืองรูปแบบการจัดการความรู 

สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ภาพประกอบท่ี 22 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม เร่ืองกระบวนการการจัดการความรู(KMP) และ
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (CMP) ของครูในโรงเรียนการศึกษาพเิศษ  

 
ดังรายละเอียดตอไปนี้            
         1. การศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ดังนี้ 

นํารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มาเปนกรอบในการสราง
เคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดวย 2 องคประกอบหลักดังนี้ 

องคประกอบหลักท่ี 1 กระบวนการจัดการความรู(Knowledge Management Process: KMP) 
ประกอบดวย 7 องคประกอบยอยไดแก  1. การบงช้ีความรู  2. การสรางความรู  3. การจัดการความรูให
เปนระบบ  4. การประมวล และกล่ันกรองความรู  5. การเขาถึงความรู  6. การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู และ 7. การเรียนรู  

องคประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง(Change Management 
Process; CMP) ประกอบดวย  6 องคประกอบยอยไดแก  1. การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2. การส่ือสาร  3. กระบวนการและเคร่ืองมือ  4. การเรียนรู  5. การวัดผล และ 6. การยกยองชมเชยและ
ใหรางวัล 

           2. สรางแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ท่ีมี
ลักษณะดังตอไปนี้   

4. วิเคราะหคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา IOC 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน 

5. ปรับแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

3.ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

7. วิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

8. ปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  อายุราชการ  
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
(checklist) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู(Knowledge Management 
Process; KMP) ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale)  ถามระดับการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู 
                            5           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด 
                            4           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับมาก  
                            3           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
                            2           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับนอยมาก 
                            1           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change 
Management  Process; CMP) ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ    มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ( Rating Scale) ถามระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 
                            5           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด 
                            4           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับมาก  
                            3           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
                            2           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับนอยมาก 
                            1           หมายถึง         มีการปฏิบัติระดับนอยท่ีสุด 

 
3.  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดวยการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเช่ียวชาญ  และไดรายช่ือผูเช่ียวชาญดังนี้   

1. คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ มีดังนี้  
1.1 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการต้ังแต

ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 
1.2 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือตําแหนงทางวิชาการต้ังแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
1.3 เปนผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
1.4 เปนผูเช่ียวชาญประธานการจัดการความรูของกรมสุขภาพจิตและสถาบันราชานุกูล 

2. รายชื่อผูเช่ียวชาญท่ีผูวิจัยไดเลือกผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวน 5 ทาน
ตอไปนี้ 
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2.1 รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  วิหคโต   
      อาจารย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
2.2 ผูชวยศาสตราจารย พันธณีย  วิหคโต   
      อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
2.3 นางศันสนยี  สุดประเสริฐ   
      นักวิชาการศึกษาพิเศษเช่ียวชาญ สถาบันราชานุกูล 
2.4 นางวนดิา ชนินทรยุทธวงศ   
      นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ  สถาบันราชานุกูล 
2.5 นางสาวสมพร อินทรแกว  
      นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ กลุมท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต              

4. วิเคราะหคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC)  

                สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item – objective 
Congruence) โดยมีเกณฑการยอมรับท่ี คา 0.5 ข้ึนไป  
 

สูตรท่ีใช คือ      IOC   =                   
                                                                                         
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543 : 248-249,  อางอิงจาก Rowinelli & Hambleton. 1977 ) 
 
                  เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ 
                       ∑ R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                            N    แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
การวิเคราะหคร้ังนี้ไดคา IOC เทากับ 0.60 – 1.00  

5. ปรับแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
               ผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําดังนี้ 

1. การแบงหวัขอแบบสอบถามออกยังไมชัดเจนผูเช่ียวชาญ แนะนําใหแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process: KMP) 
ตอนท่ี 3  กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management  Process: 

CMP) 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการความรู 

∑ R 
N 
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2. ใหปรับแกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เร่ืองวุฒิการศึกษา ใหเพิ่มขอเลือก ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท สาขาอ่ืนๆ ใหปรับแกขอคําถาม โดยใหเ ร่ิมขอคําถามกระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management  Process: KMP) แลวตามดวยขอคําถามกระบวนการบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลง(Change Management  Process: CMP) 

3. ใหปรับแกคําถามท่ีไมชัดเจน ดังนี้ 
3.1 ทานควรเลือกความรูท่ีศึกษา แกเปน ทานจะเลือกความรูท่ีศึกษาเพื่อนํามาจัดกลุมเพื่อ

สะดวกในการนําไปใช 
3.2 ทานคนหาความรูและนํามาศึกษา แกเปน ทานคนหาความรูและนําความรูมาจัดเก็บ

เปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา 
3.3 ทานจะบอกส่ิงท่ีรูใหคนอ่ืนไดรู แกเปน ทานจะบอกส่ิงท่ีทานรู ใหเพื่อนรวมงานได

ทราบเสมอๆ 
3.4 ทานชอบใหคนอ่ืนช่ืนชมงานของทาน  แกเปน ทานมีความรูสึกท่ีดี เม่ือบุคคลอ่ืนนํา

ความรูจากทานไปตอยอด 
4. ใหปรับเพิ่มตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู  

ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับแกเพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อนําไปทดลองใช 

6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช(try out)   
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูการศึกษาพิเศษท่ีมูลนิธิสถาบันแสงสวาง จํานวน 30 คน 

ท่ีไมใชกลุมทดลอง เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม   

7. วิเคราะหคาความเช่ือม่ัน    
การวิเคราะหคาความเช่ือม่ันดวย คาความเช่ือม่ัน (reliability) ของครอนบาค    

สูตรท่ีใช คือ    α = 

 

                          เม่ือ  α   เทากับ  คาความเช่ือม่ัน 
                                  k    เทากับ  จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

                             ∑Si
2    เทากับ  ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                                 St
2    เทากับ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามไดเทากับ  0.9705  

8. ปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ (ดังปรากฏในภาคผนวก ง) 

     

 

( 1 -            )     ∑Si
2    

       St
2 

 

   k   

 k-1            
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
1. ขอหนังสือจากผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล ถึงผูอํานวยการมูลนิธิแสงสวาง ศูนยการ

เรียนรูพิเศษประภาคารปญญา โรงเรียนปญญาวุฒิกร และโรงเรียนราชานุกูล 
2. ผูวิจัยนาํหนงัสือและแบบสอบถามไปใหดวยตนเอง และติดตอวันรับแบบสอบถามคืน 
3. เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนนํามาตรวจสอบความสมบูรณ ไดแบบสอบถามสมบูรณจํานวน 

106 ฉบับ   คิดเปนรอยละ 93.81  นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 
    การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติตอไปนี ้

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครูการศึกษาพิเศษ คาสถิติท่ีใชคือ ความถ่ี และรอยละ 
2. วิเคราะหกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง และกระบวนการการจัดการความรูของครู 

คาสถิติท่ีใชคือ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการการจัดการความรู ของครูการศึกษาพิเศษ คาสถิติท่ีใชคือ 

คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise)  
เกณฑการแปลผลกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง และกระบวนการการจัดการความรู

ของครู  
  คะแนน         ความหมาย 
4.51-5.00      มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
3.51-4.50      มีการปฏิบัติมาก  
2.51-3.00      มีการปฏิบัติปานกลาง 
1.51-2.00      มีการปฏิบัตินอย 
1.00-1.50      มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

3.2 .2 ขั้นตอนท่ี 2.2  การพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร ตาม
รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

การพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตามรูปแบบการจัดการ
ความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานใน
วิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ใน
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ข้ันตอนนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย  1) ประชากรและกลุมตัวอยาง  2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
3) กระบวนการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีนํามาพัฒนาตนแบบแผนการสอน ไดแก ครูการศึกษาพิเศษ ท่ีสอนในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ของมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 
โรงเรียน มีครูการศึกษาพิเศษ จํานวน 39  คน 

กลุมตัวอยางท่ีนํามาพัฒนาตนแบบแผนการสอน คือ ครูการศึกษาพิเศษ ท่ีเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) จากครูการศึกษาพิเศษท่ีสอนในศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 17 คน การเลือกครูกลุมตัวอยางมีเกณฑดังนี้  

1. การเลือกโรงเรียน โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้      
                            1) เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับ
รุนแรง-ปานกลาง มีระดับเชาวนปญญาอยูระหวาง 20-34 และ 35-49  
                            2) เปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ท่ีอยูในมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย  

 3)  เปนโรงเรียนท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
            4) ผูบริหารใหความรวมมือในการวิจัย 
2. การเลือกครูการศึกษาพิเศษ  โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้      
1. เปนครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีสอนเด็กบกพรองทางสติปญญา ในภาคเรียนท่ี 2    

 ปการศึกษา 2552 
2. มีประสบการณการสอนเด็กบกพรองทางสติปญญามากกวา 15 ป  

              ไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด คือศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา ครู
การศึกษาพเิศษ จํานวน 17 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ท่ีนํามาเปนแนวทางการพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

3.  กระบวนการพัฒนา  
กระบวนการพัฒนาคูมือรูปแบบการจัดการความรู  สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

และตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีข้ันตอน ดังนี้ 

 
 



  ‘

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 23 ข้ันตอนการพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวชิาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

กิจกรรมในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
                    1.ประชุมปฏบัิตกิารใหความรูเก่ียวกับ กระบวนการจัดการความรู (Knowledge 
Management Process: KMP) 

   ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการการจัดการความรู
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อใหครูการศึกษาพิเศษกลุมตัวอยาง มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษใชเวลา 6 ช่ัวโมง  
เนื้อหาสาระ ประกอบดวย 

      กระบวนการจัดการความรู (Knowledge  Management Process: KMP) 7 องคประกอบ 
ไดแก  1. การบงช้ีความรู  2. การสรางความรู   3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  4. การประมวล และ
กล่ันกรองความรู  5. การเขาถึงความรู  6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู และ 7. การเรียนรู และ 
25  ข้ันตอนดําเนินการ(step by step) ดังนี้ 
               มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

1.ประชุมปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับ 
กระบวนการจดัการความรู (Knowledge Management Process: KMP) 

2.ประชุมปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับ 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management  Process:CMP 

และการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP) 

3.ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
และวเิคราะหคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC) ของคูมือ 

 

4.ปรับคูมือตามคําแนะนํา ของผูเช่ียวชาญ 
 

5.จัดทําเลมสมบูรณ 
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1) การบงชี้ความรู 
 
การบงช้ีความรู  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 
 
 
 
2)  การสรางและเสวงหาความรู  

การสรางและเสวงหาความรู  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.KM Team  
บงช้ีความรู 

1.1ศึกษาองคกรมีความรูอะไรบาง 

1.2ลักษณะความรูอยูในรูปแบบใด 

2.KM Team  
สรางและแสวงหา

ความรู 

2.1รวบรวมความรูท่ีกระจาย 

2.2ความรูท่ีไมมีหาจากความรูเดิมท่ีมี
หรือจากภายนอก 

1.3ความรูอยูท่ีไหน 

1.5ความรูอะไรท่ีขาด 

2.4กําจัดความรูท่ีไมจําเปนลาสมัยท้ิง 

2.3กําหนดเน้ือหาความรูท่ีตองการ 

1.4ความรูอะไรท่ีตองมี 



  ‘

3)  การจัดการความรูใหเปนระบบ 
 การจัดการความรูใหเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  การประมวล และกล่ันกรองความรู 
การประมวล และกล่ันกรองความรู   มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.KM Team  
ดําเนินการจัดความรู 

ใหเปนระบบ 

3.1จัดความรูตามหัวขอ/หวัเร่ือง 

3.2จัดเอกสารความรูตามหนาท่ี

4.KM Team 
การประมวล และ
กล่ันกรองความรู 

4.1การจัดทําเอกสารใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันระบบจัดเก็บคนหาสะดวก 

4.2จัดทําอภิธานศัพทคําจํากดัความตางๆ 

3.4จัดเอกสารเอกสารตามประเภทความรู 

3.3จัดทําทําเนยีบผูเช่ียวชาญ 

4.3การเรียบเรียง ตัดตอ ปรับปรุงเนื้อหา
ใหมีความเท่ียงตรงทันสมัยและตรงตาม

ความตองการของผูใช 



  ‘

5)  การเขาถึงความรู  
การเขาถึงความรู  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  

การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
     
 
 
 
 
 

5.KM Team 
การเขาถึงความรู 

5.1การปอนความรู“Push”การสง
ขอมูล / ความรูใหผูรับโดยผูรับ

ไมไดรองขอ 
  

5.2“Pull” การใหโอกาสเลือกใช
ความรูคือการท่ีผูรับสามารถเลือก
รับหรือใชแตเฉพาะขอมูล/ความรู

ท่ีตองการเทานั้น 

6.KM Team 
การแบงปนแลกเปล่ียน

ความรู 

6.1การจัดทําเอกสาร  จัดทํา
ฐานความรู 

6.2ทําสมุดหนาเหลืองโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

6.3การแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูความรูประเภท  Explicit 

  

6.4การแบงปนและแลกเปล่ียน
เรียนรูความรูประเภท  Tacit 

 



  ‘

7)  การเรียนรู  
 การเรียนรู  มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพประกอบท่ี 24  ข้ันตอนรูปแบบการจดัการความรู (Knowledge  Management Process : KMP) 

 

                    ผูวิจัยนําขอมูลข้ันตอนรูปแบบการจัดการความรู (Knowledge  Management Process : 
KMP) มาจัดทําคูมือรูปแบบการจัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดคูมือจํานวน 1 
เลม (ดังอยูในภาพผนวก ก รูปแบบการจัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) 
 

2.  ประชุมปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change 
Management  Process:และการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP) 
                 ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ร่ืองความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลง(Change Management Process: CMP) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of 
Practice; COP) ใชเวลา 6 ช่ัวโมง  โดยใชเทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู  

                 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process: CMP) มี 6 
องคประกอบ ไดแก 1. การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2. การส่ือสาร 3. กระบวนการและ
เคร่ืองมือ 4. การเรียนรู 5. การวัดผล และ6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล และมี 19 ข้ันตอน
ดําเนินการ ( step by step) (ดังอยูในภาพผนวก ฉ เอกสารและภาพประกอบการจัดการความรู) 

                 มีรายละเอียดดังนี้  
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process: CMP) 
         1)  การเตรียมการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การเตรียมการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

7.KM Team 
การเรียนรู 

7.1 กระตุนและสรางบรรยากาศท่ี
ทําใหบุคลากรทุกคนกลาคิด  กลา
ทํา  กลาลองผิดลองถูก   

7.2ผูบริหารตองสนับสนุนให
บุคลากรนําความรูไปใชในการ

7.3ผูบริหารจะตองยอมรับผลลัพธ
ท่ีจะออกมาไมวาจะเปน



  ‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       2)  การส่ือสารท่ัวท้ังองคกร 
การส่ือสารท่ัวท้ังองคกร มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3)  กระบวนการและเคร่ืองมือ 
กระบวนการและเคร่ืองมือ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 

 
 
 
 

1.KM Team 
การเตรียมการและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

1.3จัดต้ังทีมงานเพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ
วางแผนและจัดกิจกรรมตางๆตอเนื่อง 

1.2กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical  
Success  Factors) ของการจดัการความรู 

1.4ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดี 
(Role  Model)  ในการแลกเปล่ียนและจัดการ

1.1ผูบริหารระดับสูงจะตองใหการสนับสนนุ
อยางเต็มท่ีรวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ 

1.5สรางสภาพแวดลอมภายใน 

2.KM Team 
การส่ือสาร 

2.1แนวคิดเกีย่วกับการจัดการความรู 

2.2ผลสําเร็จของกิจกรรมท่ีทําในแตละ
ข้ันตอนมาส่ือสาร 

2.3วัดประสิทธิผลของการส่ือสาร 

3.KM Team 
กระบวนการและ

เคร่ืองมือ 

3.1การแลกเปล่ียนความรูประเภท Tacit  
  ภายในองคกร 

3.2พัฒนาเทคโนโลยี 
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                       4)  การเรียนรู 
การเรียนรูมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
5)  การวัดและติดตามประเมินผล 

การวัดและติดตามประเมินผล มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.KM Team 
การเรียนรู 

4.1การแลกเปล่ียนความรูประเภท Tacit  
ภายในองคกร 

4.2การฝกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและ
หลักการของการจัดการความรู 

4.3สรางความเขาใจและความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการและการ

แลกเปล่ียนความรู 

5.KM Team 
การวัดและติดตาม

ประเมินผล 

5.1การวัดระบบหรือกิจกรรมตางๆ 
ในการจดัการความรู (System Measures) 

5.2การวัดปจจยัสงออก (Output 
Measures) 

5.3การวัดผลลัพธ (Outcome Measures) 
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           6)  การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 
การยกยองชมเชยและการใหรางวัล มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
   ภาพประกอบท่ี 25  ข้ันตอนกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง ( Change Management Process) 

 
  การแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP) 
 
                ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP)  ใช
เวลา 3 ช่ัวโมง โดยใชเทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู มี ข้ันตอนการดําเนินการ ผstep by step) 2 ข้ันตอน 
ไดแก 1. ข้ันตอนการสรางวิสัยทัศน ประกอบดวย 1.1 วิเคราะหองคกรเพื่อกําหนดองคความรูท่ีสําคัญ 
1.2 วิเคราะหปญหาในองคกร 1.3 สรุปความรูท่ีสําคัญในองคกร 1.4 กําหนดวิสัยทัศนขององคกร และ
2. ข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู ประกอบดวย 2.1 เสนอประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู 2.2 เสนอ
หัวขอยอยแตละประเด็น 
 

  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 

6.KM Team 

การยกยองชมเชยและ
การใหรางวัล 

6.1องคกรอาจจะตองใชการยกยอง
ชมเชยและใหรางวัลเปนแรงจงใจ 

6.2แลกเปล่ียนความรูหรือเผยแพร
ความรูท่ีตนเองเปนผูคิดคนข้ึนมาใน

ระบบอินทราเน็ต 

6.3มีการบูรณาการแผนการยกยอง
ชมเชยและการใหคาตอบแทน 
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   1. ข้ันตอนการสรางวิสัยทัศน 
          1.1 วิเคราะหองคกรเพื่อกําหนดองคความรูท่ีสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 วิเคราะหปญหาในองคกร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.KM Team 
วิเคราะหองคกรเพ่ือ
กําหนดองคความรูท่ี

สําคัญ 
1.2วิเคราะหกลุมผูปกครองท่ีมารับบริการ 

1.3วิเคราะหบุคลากรความเช่ียวชาญดาน
การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

1.4วิเคราะหกลุมผูมาศึกษาดงูาน 

1.1วิเคราะหกลุมเด็กท่ีมารับบริการ 

2.KM Team 
วิเคราะหปญหาใน

องคกร 
 2.2วิเคราะหปญหา 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

2.3วิเคราะหปญหาสภาพแวดลอมใน
องคกร 

2.1วิเคราะหปญหาบุคลากรในองคกร 
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1.3 สรุปความรูท่ีสําคัญในองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  กําหนดวิสัยทัศนขององคกร 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. ข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
       2.1 เสนอประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.KM Team 

สรุปความรูท่ีสําคัญ 
ในองคกร 

31ความรูท่ีสําคัญ 

3.2จัดเรียงลําดบัความรูท่ีสําคัญ 

3.3 เลือกประเด็นเพื่อนํามาจัดการความรู 

4.KM Team 

กําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร 

4.1เขียนกําหนดวิสัยทัศน 

4.2ผูบริหารส่ือสารใหคนในองคกร

4.3กําหนดเข็มมุงขององคกร 

1.KM Team 

เสนอประเด็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

1.1ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู 

1.2กําหนดช่ือประเด็น 

1.3กําหนดรายละเอียดประเดน็ 
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2.2 เสนอหัวขอยอยแตละประเด็น 
           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 26 ข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice:COP) 
 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู ไดพัฒนาตนแบบการเขียนแผนการสอนอาน ในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสาร จํานวน 20 แผน ลักษณะสําคัญของแผนการสอนประกอบดวย แบบ3S1R ดังนี้ 

syntax การกําหนดข้ันตอนการสอน เปนการกําหนดวา   การสอนประกอบดวยกี่ข้ันตอน แต
ละข้ันทําอะไร 

social system บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน เปนการกําหนดวา ในแตละข้ันตอน
การสอน ครูทําอะไร เด็กทําอะไร 

supporting system ส่ิงสนับสนุน(supporting system) เปนการกําหนดจัดส่ิงแวดลอม การจัด
หองเรียน อุปกรณการสอน ส่ือท่ีใชในการสอนแตละข้ัน เชน บัตรคํา บัตรภาพ หุนจําลองสัตว เกม และ
เพลง เปนตน 

principle of reaction หลักของปฏิกิริยาของครูกับเด็ก (principle of reaction) เปนการกําหนด
วาเม่ือ เด็กอานถูกครูจะมีปฏิกิริยาอยางไร ถาเด็กอานผิด ครูจะมีปฎิกิริยาอยางไร 

 
3.  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะหคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (IOC) ของคูมือ 
 

    การเลือกผูเช่ียวชาญ กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญ ดานการจัดการความรู และผูเช่ียวชาญดาน
การศึกษาพิเศษ กําหนดคุณสมบัติดังนี้  

3.1 คุณสมบัติผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรู                       

KM Team 

เสนอหัวขอยอยแตละ
ประเด็น 

ผูเขารวมประชุมCOPเลาประสบการณ 
best practices ในการทํางาน 

จัดทําเปนคูมือ 

สรุปรวบรวมขอมูลจากเร่ืองเลา 
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 3.1.1 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

 3.1.2 เปนผูเช่ียวชาญประธานการจัดการความรูของกรมสุขภาพจิตและสถาบันราชานุกูล
ผูเช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวน 3 ทานมีดังนี้ 

1)  รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา วิหคโต 
     อาจารยมหาวิทยาลัยเวสเทริรน 

             2) นางวนิดา ชนินทรยุทธวงศ   
นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ หัวหนากลุมภารกิจวิชาการ  ประธานคณะกรรมการการ

จัดการความรูของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
1) นางสาวสมพร  อินทรแกว   
นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ  ประธานคณะกรรมการการจัดการความรูของกรมสุขภาพจิต  

กลุมท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต  
3.2  คุณสมบัติผูเช่ียวชาญกลุมผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ 

  3.2.1 เปนผูทรงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

  3.2.2 เปนผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษของ สถาบันราชานุกูล 
ผูเช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด จํานวน 3 ทานมีดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย ดร. สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ 
อาจารยมหาวทิยาลัยรามคําแหง ภาคพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

2)  รองศาสตราจารย ดร. จรีลักษณ   จิรวิบูลย 
      ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                        
3)  นางศันสนีย สุดประเสริฐ  
      นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
 

4. ปรับแกไขคูมือ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 
      4.1 คูมือรูปแบบการจัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผูเช่ียวชาญให

คําแนะนําปรับแกดังนี้ 
                   1. ใหนําขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามหลังจากการประชุมนํา

ขอมูลมาเขียน โดยอธิบายอยางละเอียดในแตละข้ันตอน 
                   2. ใหผูวิจัยเขียนคูมือรูปแบบการจัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ตามแบบของการนําเสนอกระบวนการจัดการความรูของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  เร่ืองการจัดการ
ความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
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                  3. ใหภาษาการเขียนท่ีอานเขาใจงาย ยกตัวอยางประกอบ 
4.2 คูมือตนแบบแผนการสอนอาน  ในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ  ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําปรับแกดังนี้ 
             1.  การสอนอานช่ือสัตวใหเลือกสัตวท่ีเด็กสามารถเห็นไดในชีวิตประจําวัน 
             2. ใหทบทวนช่ือสัตวท่ีไดเรียนไปแลวทุกคร้ังกอนเร่ิมสอนช่ือสัตวใหม 

              3.  เพลงท่ีใชสอน ควรเปนเพลงที่ส้ันๆ มีทํานองสนุกสนาน และควรมีเพลงเก่ียวกับ
สัตวครบท้ัง 20 ช่ือ  

             4. ใหคิดทาทางประกอบเพลง ซ่ึงทาท่ีคิดควรสอดคลองกับลักษณะของสัตว 
              5. การประเมินผลการสอน ใหครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กดวยจะไดทราบวา เด็ก

อานไมไดในวันนั้นเพราะอะไร 
              6.  เกมท่ีใชในการสอน ควรใหเด็กไดมีโอกาสเลนทุกคน 
              7. หุนสัตวจําลอง ควรใหเด็กไดสัมผัสทุกคน  
              8. ครูตองสอนตามข้ันตอนในแผนทุกคร้ัง 

วิเคราะหคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC)  

                สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item – objective 
Congruence) โดยมีเกณฑการยอมรับท่ี คา 0.5 ข้ึนไป  
 

สูตรท่ีใช คือ      IOC   =                   
 (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543 : 248-249,  อางอิงจาก Rowinelli & Hambleton. 1977 ) 
 
                  เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ 
                       ∑ R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                            N    แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
การวิเคราะหคร้ังนี้ไดคา IOC เทากับ 0.60 – 1.00  
 
5. จัดทําเลมสมบูรณ 
                 ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ มาปรับแกคูมือ จัดทํารูปเลมสมบูรณ ไดดังนี ้
                 5.1 ตัวอยางคูมือรูปแบบการจัดการความรู สําหรบครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 
 
 
 

∑ R 
N 
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ตัวอยางคูมือรูปแบบการจัดการความรู สําหรบครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
บทท่ี2 

 
แนวทางการจัดการความรูสูการปฏิบัต ิ

 
           การจัดการความรู  (Knowledge  Management  :  KM)  คือ  การบริหารจัดการความรูท่ี

ตองการใช    ใหแกคนท่ีตองการ  ในเวลาท่ีตองใช  เพื่อใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิผล  และสงผล
ใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว  ดังนิยาม  “Right  Knowledge  Right  People  
Right  time”   

 
2.1 ประโยชนของการจัดการความรู 

 1. ทําใหองคกรไดทบทวนองคความรูขององคกร  (Organization’s  Knowledge)  วาจริง ๆ 
แลว  องคกรมีความรู  (ความเกง)  เร่ืองไหน  และความรูนั้นสามารถแขงกับคนอ่ืนไดหรือไม 

2. สามารถกําหนดจุดขายของตนเองไดชัดเจนข้ึน  เม่ือรูวาองคกรมีองคความรูดานใด  ก็นํามา
กําหนดเปนผลิตภัณฑ/บริการหลักขององคกร 

3. เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ   เพราะมีขอมูล  สารสนเทศ  และความรูขององคกรท่ีถูกตอง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลในการทํางาน   เพราะมีคลังความรูท่ีสามารถดึงความรู

นั้นมาชวยแกปญหา  และทําใหงานประสบผลสําเร็จไดรวดเร็ว  และงายข้ึน 
 
5. ทําใหเกิดนวัตกรรม   ท้ังในดานผลิตภัณฑ/บริการ  และกระบวนการทํางาน 
6. ทําใหบุคลากรรูวาจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด   และสามารถนําความเกง                               

(ในดานตาง ๆ )  มาพัฒนาองคกรใหถูกทาง 
 
                 5.2 ตัวอยางคูมือตนแบบแผนการสอนอาน ในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูใน
โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 
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ตัวอยางคูมือตนแบบแผนการสอนอาน ในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 

แผนการสอนที่ 2 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร                                                                                            เวลา  45 นาที 
………………………………………………………………… 

                                     
วิชา        ทักษะทางภาษาและการส่ือสาร  เร่ือง    การอานออกเสียงคําหรือช้ีช่ือสัตวคําวา ยีราฟ   
สําหรับ   เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา อายุ 6-12 ป   
เนื้อหา    การอานออกเสียงคําหรือช้ีช่ือสัตวคําวา ยีราฟ  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม                                                                         

1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําหรือช้ีช่ือสัตวคําวา ยีราฟ  ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ยีราฟ  ได 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
           1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
               1.1 ครูทบทวน การอานช่ือสัตวคําวา “ ลิง”  โดยใหนักเรียนดูบัตรภาพและใหนักเรียนเลือก
บัตรคํามาวางใหถูกตอง 
               1.2 ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลงและทําทาประกอบเพลง “เพลงยีราฟคอยาว” 

เพลงยีราฟคอยาว 

เจายีราฟ     ตัวนั้น  ฉันเห็นมัน 
คอยาว     ยาว      ยาว 
มันสายคอ     ไปมา 

ฉันเห็นแลว      ก็แสนตกใจ 
แถมตามตัว    มันมีจุด 

สีเหลือง    ดํา    ชางนารักด ี
1.3 ครูถามนักเรียนวา สัตวอะไร ท่ีมีคอยาวท่ีสุด 
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1.4 ครูนําหุนสัตวจําลอง ยีราฟ มาใหนักเรียนดู และแจกหุนสัตวจําลองใหนักเรียนทุกคน 
1.5 ครูใหนักเรียนทุกคนอานคําวายีราฟ  

           2. ขั้นสอน 
2.1 ครูอธิบายลักษณะของยีราฟ 
2.2 ครูนําบัตรภาพ และบัตรคํา มาวางบนโตะ 
2.3 ครูสอนอานบัตรภาพ 

 2.3.1 นักเรียนท่ีพูดได ครูหยิบบัตรภาพ ยีราฟ และใหนักเรียนอานตาม 
 2.3.2 นักเรียนท่ีพูดไมได ครูนําบัตรภาพ ยีราฟ และบัตรภาพลิง มาวางและใหนักเรียนช้ี

ภาพยีราฟ 
2.4 ครูสอนอานบัตรคํา 

 2.4.1 นักเรียนท่ีพูดได ครูหยิบบัตรคํา ยีราฟ และใหนักเรียนอานตาม 
 2.4.2 นักเรียนท่ีพูดไมได ครูนําบัตรคํา ยีราฟ และบัตรคําลิง มาวางและใหนักเรียนช้ีบัตร

คํายีราฟ 
2.5 ครูนําบัตรภาพและบัตรคํามาวางคูกัน และใหนักเรียนอานหรือช้ีตาม 
2.6 ครูเลนเกมจับคูบัตรภาพและบัตรคํา  
       2.6.1 ครูนําบัตรภาพยีราฟมาวางบนโตะ ปนกับบัตรภาพสัตวอ่ืนๆ 

2.6.2 ครูอธิบายวิธีการเลน  โดยใหนักเรียนเดินเปนวงกลม เม่ือเพลงหยุดใหวิ่งไปหยิบ
ภาพยีราฟแลวชูข้ึน 

2.6.3 ครูเปล่ียนบัตรภาพเปนบัตรคําและเลนเกมแบบเดียวกัน 
          3. ขั้นสรุป 
               ครูใหนักเรียนหยิบบัตรคําและบัตรภาพยีราฟ และใหอานออกเสียงคําหรือช้ีช่ือสัตวคําวา 
ยีราฟ  ทีละคน 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. บัตรคําและบัตรภาพ ลิง และยีราฟ 
2. หุนสัตวจําลองยีราฟ 
3.    เกมจับคูบัตรภาพและบัตรคํา 

ขั้นประเมินผล 
1.สังเกตจากการอานออกเสียงคําศัพทและการช้ีบอก 
2.สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

             3. ประเมินผลจากแบบประเมิน 
3.2.3 ขั้นตอนท่ี 2.3 การศึกษาผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ

ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
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การศึกษาผลการใชตนแบบการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร สําหรับครูใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสารท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบกระบวนการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ทําใหมี
ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการอานในวิชาทักษะภาษาและการศึกษาอยางไร ในข้ันตอนนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย  1) รูปแบบการวิจัย  2) ประชากรและกลุมตัวอยาง  3) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  4) การ
รวบรวมขอมูล และ 5) การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองดวยรูปแบบ Pretest- Posttest One Group Design ดัง

ภาพตอไปนี้ 
 
 
 
O1    หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนให

แผนการสอน 
 X   หมายถึง การสอนอานตามตนแบบแผนการสอนอาน จํานวน 20 แผน      
O2     หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หลังให

แผนการสอน 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  
1) ครูการศึกษาพิเศษ ท่ีสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษของมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหง

ประเทศไทย  ไดแก ศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา ภาคกลาง  ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน
ภาคเหนือ    ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวันออก และศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน
ภาคใต(โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา) ภาคใต 

2) เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  ระดับรุนแรง-ปานกลาง มีระดับเชาวนปญญาอยู
ระหวาง 20-34 และ 35-49   อายุ 6-12ป     

2.2 กลุมตัวอยาง คือ ครูและเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาในโรงเรียนของมูลนิธิชวย
คนปญญาออนแหงประเทศไทย จํานวน 4 โรงเรียน การเลือกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ดวยเกณฑตอไปนี้  

1)  เลือกโรงเรียนการศึกษาพิเศษของมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยท่ีจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีอยูในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และเลือกครูและเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาในโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้      
                     2) การเลือกครูการศึกษาพิเศษ  กําหนดคุณสมบัติดังนี้ 

O1        X     O2 
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                         1. เปนครูการศึกษาพิเศษ ท่ีสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมูลนิธิชวยคนปญญาออน
แหงประเทศไทย  
                         2. เปนครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
                         3. มีประสบการณการสอนเด็กบกพรองทางสติปญญามากกวา 5 ป  
                         4. มีความประสงคท่ีจะรวมการทดลองใชตนแบบการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและ
การส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
                    3) การเลือกเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กําหนดคุณสมบัติดังนี้ 
                         1. เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา อายุ 6-12 ป 
                         2. เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับรุนแรง-ปานกลาง มีระดับเชาวน
ปญญาอยูระหวาง 20-34 และ 35-49  
                         3. เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีผลการเรียนรูดานการอานตํ่า 
 
ตารางท่ี 12   จาํนวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะ

ภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

 
โรงเรียน/มูลนธิิ 

กลุมตัวอยาง 

ครูการ 
ศึกษาพิเศษ 

เด็กบกพรอง
ทางสตปิญญา 

1. ศูนยฝกเด็กปญญาออนประภาคารปญญา ภาคกลาง 2 10 
2. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคเหนือ 2 10 
3. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวันออก 2 10 
4. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคใต(โรงเรียนสงขลา
พัฒนาปญญา) 

2 10 

รวม 8 40 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 
1. ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ  จํานวน 20 แผน                                   
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   

           4. การรวบรวมขอมูล  
การรวบรวมขอมูล  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
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                1. สังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา กอนการใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   
 2. สอนอานโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 20 แผน ใชเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง  
                3. สังเกตพฤติกรรมการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หลังการใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
 5. การวิเคราะหขอมูล 
               การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระหวางกอน
และหลังการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ใชการทดสอบที (t-test) แบบ dependent  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

         การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ในตอนนี้ประกอบดวย 3 ตอนยอยดังนี้ 
ตอนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหความพรอมเกี่ยวกับการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ   
             ตอนท่ี 2.2 ผลการพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 

สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยใชกระบวนการการจัดการความรู 
  ตอนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวชิาทักษะภาษาและ
การส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ  

ผลการวิเคราะหในแตละตอน มีดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 

ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  องคประกอบของรูปแบบการจัดการความรู  

องคประกอบหลัก
(component) 

องคประกอบยอย 
(element) 

ขั้นตอนการทํางานเรียงตามลําดับ  
(step by step) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 ศึกษาองคกรมีความรูอะไรบาง 
1.2 ลักษณะความรูอยูในรูปแบบใด 
1.3 ความรูอยูท่ีไหน 
1.4 ความรูอะไรท่ีตองมี 
1.5 ความรูอะไรท่ีขาด 
 
2.1 รวบรวมความรูท่ีกระจาย 
2.2 ความรูท่ีไมมีหาจากความรูเดิมท่ีมีหรือจากภายนอก 
2.3 กําจัดความรูท่ีไมจําเปนลาสมัยท้ิง 
2.4 กําหนดเนื้อหาความรูท่ีตองการ 
 
3.1 จัดความรูตามหัวขอ/หัวเร่ือง 
3.2 จัดเอกสารความรูตามหนาท่ี/กระบวนการ 
3.3 จัดเอกสารตามประเภทความรู 
3.4 จัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 
 
4.1 การจัดทําเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันระบบ
จัดเก็บคนหาสะดวก 
4.2 จัดทําอภิธานศัพทคําจํากัดความตางๆ 
4.3 การเรียบเรียง ตดัตอ ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความ
เท่ียงตรงทันสมัยและตรงตามความตองการของผูใช 
 
5.1 การปอนความรู“Push”การสงขอมูล / ความรูใหผูรับ
โดยผูรับไมไดรองขอ 
5.2 “Pull” การใหโอกาสเลือกใชความรูคือการท่ีผูรับ
สามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะขอมูล/ความรูท่ีตองการ
เทานั้น 
   
6.1 การจัดทําเอกสาร  จัดทําฐานความรู   
6.2 ทําสมุดหนาเหลืองโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
6.3 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูประเภท  
Explicit   
6.4 การแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูประเภท  
Tacit 
 

7.1 กระตุนและสรางบรรยากาศท่ีทําใหบุคลากรทุกคน
กลาคิด  กลาทํา  กลาลองผิดลองถูก   
7.2 ผูบริหารตองสนับสนุนใหบุคลากรนาํความรูไปใชใน
การทํางาน 
7.3 ผูบริหารจะตองยอมรับผลลัพธท่ีจะออกมาไมวาจะ
เปนความสําเร็จหรือความลมเหลว 

องคประกอบท่ี1 
กระบวนการจดัการ
ความรู (KMP) 

1. การบงช้ีความรู 

2. การสรางและแสวงหา

3.การจัดความรูใหเปน

4.การประมวลและ
กล่ันกรองความรู 

5.การเขาถึงความรู 

6.การแบงปนแลกเปล่ียน

7.การเรียนรู 
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องคประกอบหลัก
(component) 

องคประกอบยอย 
(element) 

ขั้นตอนการทํางานเรียงตามลําดับ  
(step by step) 

 
 
 
 
 
 
 

 8.1 ผูบริหารระดับสูงจะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี
รวมถึงมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ 
8.2 จัดตัง้ทีมงานเพื่อทําหนาท่ีดําเนินการวางแผนและจัด
กิจกรรมตางๆตอเนื่อง 
8.3 กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical  Success  
Factors) ของการจัดการความรู   
8.4 ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดี (Role  Model)  
ในการแลกเปลี่ยนและจัดการความรู 
8.5 สรางสภาพแวดลอมภายใน 
 

9.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู 
9.2 ผลสําเร็จของกิจกรรมท่ีทําในแตละข้ันตอนมาส่ือสาร 
9.3 วัดประสิทธิผลของการส่ือสาร 
 
10.1 การแลกเปลี่ยนความรูประเภท Tacit   ภายในองคกร 
10.2  พัฒนาเทคโนโลยี 
 
11.1 การแลกเปลี่ยนความรูประเภท Tacit ภายในองคกร 
11.2 การฝกอบรมเก่ียวกับแนวทางและหลักการของการ
จัดการความรู 
11.3 สรางความเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการและการแลกเปล่ียนความรู 
 
12.1 การวัดระบบหรือกิจกรรมตางๆ  ในการจัดการ
ความรู (System  Measures)   
12.2 การวัดปจจัยสงออก (Output Measures) 
12.3 การวัดผลลพัธ (Outcome Measures) 
 
13.1 องคกรอาจจะตองใชการยกยองชมเชยและใหรางวัล
เปนแรงจูงใจ 
13.2 แลกเปลี่ยนความรูหรือเผยแพรความรูท่ีตนเองเปนผู
คิดคนข้ึนมาในระบบอนิทราเน็ต 
13.3 มีการบูรณาการแผนการยกยองชมเชยและการให
คาตอบแทน 

 
จากตารางท่ี 13  พบวา รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มี 

2 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 44 ข้ันตอนการการทํางาน ดังนี้ 
องคประกอบหลักท่ี 1 ไดแก การจัดการความรู(KMP) ประกอบดวย 7 องคประกอบยอย 

25 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 
องคประกอบยอยไดแก 1.1) การบงช้ีความรู มี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.2) การสรางความรูมี  

4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ มี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.4) การ
ประมวล และกล่ันกรองความรู มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.5) การเขาถึงความรู มี 2 ข้ันตอนการ

องคประกอบท่ี2  
การบริหาร 
การเปล่ียนแปลง 
(CMP) 
 

8. การเตรียมการและ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

9.การส่ือสาร 

10.กระบวนการและเคร่ืองมือ 

11.การเรียนรู 

12.การวัดผล 

13.การยกยองชมเชยและให
รางวัล 
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ดําเนินงาน  1.6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  และ 1.7) การเรียนรูมี 
3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

องคประกอบหลักท่ี 2 ไดแก การบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) ประกอบดวย 6 องคประกอบ
ยอย 19 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้   

องคประกอบยอยไดแก  2.1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรมมี 5 ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน  2.2) การส่ือสาร มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  2.3) กระบวนการและเคร่ืองมือ มี 2 ข้ันตอน
การดําเนินงาน  2.4) การเรียนรู  2.5) การวัดผล มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  และ 2.6) การยกยองชมเชย
แ ล ะ ใ ห ร า ง วั ล 
มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ  
 

ในตอนนี้ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอยดังนี้ 
 
ตอนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหความพรอมเก่ียวกับการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ   

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพรอมเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ปรากฏดังตารางท่ี 14-19 ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของครูการศึกษาพิเศษกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1. เพศ                              1)  ชาย 17 16.0 
                                        2)  หญิง 86 81.1 
                                        3)  ไมระบุ 3 2.8 
2. อายุ                              1)  20- 30 ป  10 9.4 
                                         2)  31- 40 ป 35 33.0 
                                         3)  41- 50 ป 50 47.2 
                                         4)  51 ปข้ึนไป 10 9.5 
                                         6)  ไมระบุ 
 

1 .9 

3. อายุการทํางาน              1)  1- 5 ป 14 13.2 



  ‘

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
                                         2)  6- 10 ป 16 15.1 
                                         3)  11- 15 ป 23 21.7 
                                         4)  16- 20 ป   20 18.9 
                                         5)  21- 25 ป 17 16.0 
                                          6)  26 ปข้ึนไป 10 9.4 
                                          7)  ไมระบุ 6 5.7 
4. วุฒิการศึกษา                  1)  ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 11.3 
                                          2)  ปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ 17 16.0 
                                          3)  ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 64 60.4 
                                          4)  ปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษ 7 6.6 
                                          5)  ปริญญาโทสาขาอ่ืนๆ 2 1.9 
                                          6)  อ่ืนๆ 4 3.8 
5. ระยะเวลาในการสอนเดก็พิเศษ       
                                          1)  1- 5 ป 13 12.3 
                                          2)   6 - 10 ป 25 23.6 
                                          3)  11 - 15 ป 27 25.5 
                                          4)  มากกวา 15  ปข้ึนไป 41 38.7 
6. โรงเรียน                        1)  ราชานุกูล 23 21.7 
                                           2)  ปญญาวุฒิกร 33 31.1 
                                           3)  แสงสวาง   28 26.4 
                                           4)  ประภาคาร  22 20.8 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ครูการศึกษาพิเศษท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 81.1) 
อายุระหวาง 41- 50 ป(รอยละ 47.2) อายกุารทํางาน 11- 15 ป(รอยละ 21.7)วุฒิการศกึษาปริญญาตรีสาขา
อ่ืนๆ(รอยละ 60.4) มีระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ 11 - 15 ป (รอยละ 25.5)  

 

ตารางท่ี 15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกระบวนการจัดการความรูของครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ 

กระบวนการจัดการความรู 
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 



  ‘

กระบวนการจัดการความรู 
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 

1. การบงชีค้วามรู 3.35 .79 ปฏิบัติปานกลาง 
   1. เม่ือทานมีปญหาในการปฏิบัติงาน ทานทราบวาจะ
ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญไดท่ีไหน 

3.47 .86 ปฏิบัติปานกลาง 

   2. ทานคนควาหาความรูท่ีจัดเก็บจากวารสาร เวที
วิชาการ ในการประชุม และในเว็บไซด ฯลฯ  

3.34 1.03 ปฏิบัติปานกลาง 

   3. ทานคนหาความรูและนําความรูมาจัดเก็บเปน
หมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา  

3.22 .96 ปฏิบัติปานกลาง 

2. การสรางและแสวงหาความรู 3.84 .63 ปฏิบัติมาก 
   4.  เม่ือทานพบปญหาในการทํางาน ทานจะแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม 

3.91 .70 ปฏิบัติมาก 

   5. ทานสรางความรูใหมจากการหาความรู  3.77 
 

.69 
 

ปฏิบัติมาก 
 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 3.57 .75 ปฏิบัติมาก 
   6. ทานจะคัดเลือกความรูท่ีศึกษาเพื่อนํามาจัดกลุม
สะดวกในการนํามาใช  

3.57 .79 ปฏิบัติมาก 

   7. ทานกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชจัดความรูใหเปน
ระบบ  

3.57 .82 ปฏิบัติมาก 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 3.28 .86 ปฏิบัติปานกลาง 
   8. ทานรวบรวมรายละเอียดเน้ือหาวิชาการเปนหมวด
เพื่อใหพรอมในการใชงาน  

3.49 .91 ปฏิบัติปานกลาง 

   9. ทานรวบรวมความรูจากที่ตางๆ และเขียนเปนงาน
ของทานเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง  

3.07 .96 ปฏิบัติปานกลาง 

5. การเขาถึงความรู 2.81 .90 ปฏิบัติปานกลาง 
   10. ทานจัดเก็บความรูและเผยแพรเปนส่ือเอกสาร  2.92 1.07 ปฏิบัติปานกลาง 
   11. ทานเผยแพรความรูท่ีจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร 
ในเว็บไซด ฯลฯ เพื่อเผยแพรใหบุคคลอ่ืนไดเรียนรู
อยางสะดวก 

2.50 1.04 ปฏิบัติปานกลาง 

   12. เม่ือมีโอกาสทานพรอมท่ีจะนําเสนอความรูจาก
การศึกษาในเวทีวิชาการตางๆ  

3.00 .99 ปฏิบัติปานกลาง 

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 3.35 .78 ปฏิบัติปานกลาง 



  ‘

กระบวนการจัดการความรู 
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 

   13. ทานนําความรูจากประสบการณมาแลกเปล่ียน
กับเพื่อนในสายงานเดียวกัน  

3.54 .86 ปฏิบัติมาก 

   14. ทานเขารวมเปนสมาชิกกิจกรรมความรูตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร  

3.13 1.00 ปฏิบัติปานกลาง 

   15. ทานบันทึกความรูจากการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ
นํามาใชประโยชน  

3.39 .88 ปฏิบัติปานกลาง 

7. การเรียนรู 3.84 .68 ปฏิบัติมาก 
   16. ทานจะบอกส่ิงท่ีทานรูใหเพื่อนรวมงานไดทราบ
เสมอๆ  

3.66 .85 ปฏิบัติมาก 

   17.  ทานนําผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานท้ังท่ีสําเร็จและ
ไมสําเร็จตามเปาหมายเปนบทเรียนในการพัฒนางาน
ตอไป 

3.82 .73 ปฏิบัติมาก 

   18. ทานมีความรูสึกท่ีดีเม่ือบุคคลอ่ืนนําความรูจาก
ทานไปตอยอด 

4.05 .76 ปฏิบัติมาก 

รวม 3.43 .61 ปฏิบัติปานกลาง 

 จากตารางท่ี 15 พบวากระบวนการจัดการความรูของครูการศึกษาพิเศษโดยรวมอยูในระดับ
ปฏิบัติปานกลาง(Χ = 3.43)  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา มีระดับปฏิบัติมาก 3 ดานเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก การสรางและแสวงหาความรู(Χ = 3.84) การเรียนรู(Χ = 3.84) การจัดความรู
ใหเปนระบบ(Χ = 3.57) สวนดานอ่ืนๆ มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย  ไดแก การบงช้ีความรู (Χ = 3.35) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู(Χ = 3.35) การประมวลและ
กล่ันกรองความรู(Χ = 3.28) และ การเขาถึงความรู(Χ = 2.81)  

ตารางท่ี 16  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change             
Management Process; CMP) ของครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 

1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม  3.64 .69 ปฏิบัติมาก 
   19. ทานอาสารับผิดชอบทดสอบนวัตกรรมใหมๆ ท่ีมี
ประโยชนเพื่อนํามาใชในการทํางาน   

3.28 .923 ปฏิบัติปานกลาง 



  ‘

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 

   20. ทานพรอมท่ีจะศึกษาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
งานใหมๆ อยูเสมอ  

3.86 .736 ปฏิบัติมาก 

   21. ทานสนใจศึกษางานใหมๆ อยูเสมอ  3.79 .752 ปฏิบัติมาก 
2. การส่ือสาร  3.39 .77 ปฏิบัติปานกลาง 
   22. ทานติดตามขอมูลขาวสารของโรงเรียนในงานท่ี
รับผิดชอบจากหลากหลายชองทาง    

3.56 .82 ปฏิบัติมาก 

   23. ทานมักจะบอกเลาแบงปนความรูขอมูลใหบุคคล
อ่ืนทราบ เชน นําเสนอในเวทีวิชาการ ท่ีประชุม ทาง
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

2.97 1.01 ปฏิบัติปานกลาง 

   24. ทานติดตามขาวสารตางๆ เพื่อใหกาวทันความรู 3.63 .858 ปฏิบัติมาก 
3. กระบวนการและเคร่ืองมือ 3.60 .63 ปฏิบัติมาก 
   25. ทานนําความรูจากการเขาประชุม หรืออบรม 
นํามาใชในการปฏิบัติงาน    

3.84 .65 ปฏิบัติมาก 

   26. ทานนําเทคนิควิธีการทํางานท่ีทราบจากเพื่อน
รวมงานมาทดลองใชในการทํางาน  

3.75 .65 ปฏิบัติมาก 

   27. ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเปน
ชองทางในการติดตอส่ือสารหาความรู  

3.22 .99 ปฏิบัติปานกลาง 

4. การฝกอบรมและการเรียนรู  3.73 .81 ปฏิบัติมาก 
   28. ทานพูดคุยปรึกษาหารือ หรือแลกเปล่ียนความรูกบั
เพื่อนรวมงาน    

3.80 .940 ปฏิบัติมาก 

   29. ทานเรียนรูโดยการฝกอบรมตามหลักสูตร  3.66 .925 ปฏิบัติมาก 
5. การวัดผล 3.61 .71 ปฏิบัติมาก 
   30. ทานมีข้ันตอนการทํางานและวางแผนในการ
ประเมินงานของตนเอง    

3.62 .76 ปฏิบัติมาก 

   31. ผลงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย ทานจะนาํมาเรียนรู
และวางแผนการทํางานใหม  

3.60 .76 ปฏิบัติมาก 

6. การยกยอง ชมเชย และใหรางวัล 4.12 .62 ปฏิบัติมาก 
  32. ทานจะรูสึกมีความภาคภูมิใจทุกคร้ังท่ีทานได
แบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู  

4.00 .73 ปฏิบัติมาก 

  33. ทานช่ืนชมบุคคลอ่ืนท่ีนําความรูมาเผยแพร  4.24 .66 ปฏิบัติมาก 



  ‘

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง  
ระดับการปฏิบัต ิ

แปลผล 
Χ  S.D. 

รวม 3.68 .57 ปฏิบัติมาก 

 จากตารางท่ี 16 พบวา กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
โดยรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก(Χ = 3.68) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติในระดับ
มากทุกดาน ยกเวนดานการส่ือสาร ท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียของการปฏิบัติมาก
สูงสุดคือ ดานการยกยอง ชมเชย และใหรางวัล(Χ = 4.12)  

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และกระบวนการบริหารจัดการ
การเปล่ียนแปลง กับกระบวนการจัดการความรูของครูการศึกษาพิเศษ ปรากฏผลการวิเคราะหดังตาราง
ท่ี 17-20 

ตารางท่ี  17  คาสหสัมพันธระหวางปจจยัพืน้ฐานสวนบุคคล กับกระบวนการบริหารจดัการการ
เปล่ียนแปลง  ของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

BM CM PT TL M RR รวม
(MMM) 

เพศ (X1) .067 -.064 .078 .134 -.028 .144 .065 

อายุ (X2) .145  219*  222* .269* .186 .111  .239* 
อายุการทํางาน (X3) .287*  269* .172 .235* .247* .228*  .301* 
วุฒิการศึกษา (X4) .145 .103 .185 .064 .071 .254* .162 
ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) .332*  276*  246*  255*  279*  192*  .326* 

* p< 0.05   
 
 

    กําหนดให  BM   แทน การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 
                           CM   แทน การส่ือสาร 
                          PT   แทน กระบวนการและเคร่ืองมือ 
                        TL   แทน การฝกอบรมและการเรียนรู 
                      M    แทน การวดัผล 
                    RR   แทน การยกยองชมเชยและใหรางวัล  



  ‘

 จากตารางที่ 17 พบวาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลไดแก อายุ (X2) อายุการทํางาน(X3) และ
ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) มีความสัมพันธกับ กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
โดยรวม(MMM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนตัวแปร เพศ(X1) และวุฒิการศึกษา(X4) ไม
มีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงโดยรวม(MMM) 

ตารางท่ี  18  คาสหสัมพันธระหวางปจจยัพืน้ฐานสวนบุคคล กับกระบวนการจัดการความรูของครู 
 ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
กระบวนการจัดการความรู 

KI KC KO KCR KA KS KL รวม
(KKK) 

เพศ (X1) .099 .015 .043 .191 .045 .019 .079 .092 

อายุ (X2) -.065 .003 .061 .160 .187 .214* .240* .147 
อายุการทํางาน (X3) .022 .067 .113 .126 .153 .175 .237* .161 
วุฒิการศึกษา (X4) .107 .155 .008 .070 .029 .047 .208* .106 
ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ
(X5) 

.063 .085 .146 .134 .168 .250* .261* .199* 

* p< 0.05   
                 กําหนดให      KI       แทน การบงช้ีความรู 
                          KC     แทน การสรางและแสวงหาความรู 
                         KO     แทน การจดัความรูใหเปนระบบ 
                                    KCR   แทน การประมวลและกล่ันกรองความรู 
                            KA     แทน การเขาถึงความรู 
                            KS      แทน การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  
                              KL      แทน การเรียนรู 

 จากตารางท่ี 18  พบวา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) 
มีความสัมพันธกับ กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก เพศ(X1) อายุ (X2) อายุการทํางาน(X3) และวุฒิการศึกษา(X4)  ไมมี
ความสัมพันธกับ กระบวนการจัดการเรียนรูโดยรวม(KKK)  

ตารางท่ี  19   คาสหสัมพันธระหวางกระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงกับกระบวนการจัดการ
ความรู ของครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 



  ‘

 

กระบวนการบริหารจัดการ
การเปล่ียนแปลง 

กระบวนการจัดการความรู 
KI KC KO KCR KA KS KL รวม(KKK) 

การจัดการการเปล่ียน 
แปลงและพฤติกรรม(BM) 

.469* .570* .541* .491* .544* .577* .639* .685* 

การส่ือสาร(CM) .583* .528* .577* .572* .632* .661* .532* .740* 
กระบวนการและเคร่ืองมือ
(PT) 

.535* .476* .539* .569* .458* .579* .548* .667* 

การฝกอบรมและการเรียนรู
(TL) 

.427* .525* .532* .496* .426* .561* .603* .637* 

การวัดผล (M) .484* .578* .661* .568* .469* .532* .553* .688* 
การยกยองชมเชยและให
รางวัล(RR) 

.229* .491* .342* .224* .192* .362* .509* .407* 

รวม(KKK) .566* .652* .662* .607* .568* .679* .697* .793* 
* p< 0.05        

กําหนดให   KI      แทน การบงช้ีความรู 
                                         KC    แทน การสรางและแสวงหาความรู 
                                         KO    แทน การจัดความรูใหเปนระบบ 
                                         KCR  แทน การประมวลและกล่ันกรองความรู 
                                         KA    แทน การเขาถึงความรู 
                                         KS    แทน การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  
                                         KL    แทน การเรียนรู 

 จากตารางที่ 19 พบวา กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยรวม(KKK)และ
รายดานทุกดานไดแก การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม(BM) การส่ือสาร(CM)  กระบวนการ
และเคร่ืองมือ(PT) การฝกอบรมและการเรียนรู(TL) การวัดผล(M) และการยกยองชมเชยและใหรางวัล 
(RR) มีความสัมพันธกับ กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05     

            สรุปจากตารางท่ี 14-19 พบวา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลไดแก อายุ (X2) อายุการทํางาน(X3)  
และระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) มีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
โดยรวม(MMM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) มี
ความสัมพันธกับ กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ



  ‘

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยรวม(KKK) และรายดานทุกดาน ไดแก การจัดการ
การเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม(BM) การส่ือสาร(CM) กระบวนการและเคร่ืองมือ(PT) การฝกอบรม
และการเรียนรู(TL) การวัดผล(M) และการยกยองชมเชยและใหรางวัล(RR) มีความสัมพันธกับ 
กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงนําตัวแปรอิสระทุก
ตัวไดแก ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง มาทําการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise) กับตัวแปรตามไดแก กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) 
ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางท่ี 20 

ตารางท่ี  20  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise) ระหวางปจจยัพื้นฐานสวนบุคคลและ
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอกระบวนการจัดการความรูของครู ใน
โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

ลําดับ 
ท่ี 

ชุดตัวแปร
เขาสมการ 

คา
สัมประสิทธ์ิ 

F Sig.  R R2 R2 

Adjusted 
t Sig.  

 
B Beta 

1 Constant .135  186.72 .000 .816 .665 .662 .547 .586 
 MMM .895 .816      13.664* .000 
2 Constant .269  100.89 .000 .827 .685 .678 1.090 .279 

 MMM .678 .617      6.085* .000 
 CM .198 .242      2.390* .019 

จากตารางท่ี 20 พบวา มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวคือ กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (MMM) และ
การสื่อสาร(CM) ท่ีสามารถเขาสมการอธิบายการผันแปรของกระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ สามารถอธิบายกระบวนการจัดการความรูโดยรวมไดรอยละ 68.5  

สมการทํานายคือ   KKK  =  0.269 + 0.678(MMM) + 0.198 (CM)   
ตอนท่ี 2.2 ผลการพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารสําหรับครู   

            ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยใชกระบวนการการจัดการความรู 
                 

ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียน 
การศึกษาพเิศษ โดยใชกระบวนการการจดัการความรู ไดแผนการสอนจํานวน 20 แผน ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 21  จาํนวนแผนการสอนและวัตถุประสงคของแผนการสอน 

แผนการสอน วัตถุประสงค 
แผนการสอนที่ 1 เร่ืองลิง 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา ลิง  ได 



  ‘

แผนการสอน วัตถุประสงค 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ลิง ได 

แผนการสอนที่ 2 เร่ืองยีราฟ 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา ยีราฟ  ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ยีราฟ  ได  

แผนการสอนที่ 3 เร่ืองมา 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  มาได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา มาได 

แผนการสอนที่ 4 เร่ืองวัว 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา ววัได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา วัวได 

แผนการสอนที่ 5 เร่ืองเสือ 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา เสือได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา เสือได 

แผนการสอนที่ 6 เร่ืองสิงโต 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  สิงโต ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา สิงโต ได 

แผนการสอนที่ 7 เร่ืองกระตาย 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา กระตาย ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา กระตายได 

แผนการสอนที่ 8 เร่ืองหมู 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  หมูได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา หมูได 

แผนการสอนที่ 9 เร่ืองสุนัข 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวาสุนัขได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา สุนัขได 

แผนการสอนที่ 10 เร่ืองแมว 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา แมวได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวาแมว ได 
 

แผนการสอนที่ 11 เร่ืองกบ 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา กบ ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา กบได 

แผนการสอนที่ 12 เร่ืองเปด 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา เปดได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา เปดได 

แผนการสอนที่ 13 เร่ืองมด 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา มดได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา มดได 

แผนการสอนที่ 14 เร่ืองปลา 
1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา ปลา ได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ปลา ได 

แผนการสอนที่ 15 เร่ืองผ้ึง 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  ผ้ึงได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ผ้ึงได 

แผนการสอนที่ 16 เร่ืองไก 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  ไก ได 



  ‘

แผนการสอน วัตถุประสงค 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ไก ได 

แผนการสอนที่ 17 เร่ืองชาง 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา ชางได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา ชางได 

แผนการสอนที่ 18  เร่ืองนก 
 

1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา นกได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา นกได 

แผนการสอนที่ 19 เร่ืองหนอน 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา  หนอนได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวาหนอน ได 

แผนการสอนที่ 20 เร่ืองแมงมุม 1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงช่ือสัตวคําวา แมงมุมได 
2. นักเรียนสามารถช้ีช่ือสัตว คําวา  แมงมุมได 

         
  จากตารางท่ี 21  พบวา ไดตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครู
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยจํานวน 20 แผนและมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับช่ือสัตว จํานวน 20 ช่ือ และ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สามารถอานหรือช้ีบอกช่ือสัตวไดถูกตอง 
 
 ตอนท่ี 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ 

            ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ปรากฏดังตารางท่ี 22-27 

ตารางท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบผลการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระหวางกอน 
 และหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร  
 สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ  

โรงเรียน 
กอนเรียน หลังเรยีน 

t-test sig 
x  S.D. x  S.D. 

1. ศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา 
   ภาคกลาง 

4.40 1.58 15.60 3.57 8.207* .000 

2. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน      
   ภาคเหนือ 

9.40 1.96 18.00 1.15 13.52* .000 

3. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.80 0.63 16.80 1.99 16.50* .000 

4. สงขลาพัฒนาปญญา ภาคใต 0.30 0.95 13.70 1.89 33.50* .000 
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รวม 4.98 3.56 16.03 2.75 22.57* .000 
*  P < 0.01  

จากตารางท่ี 22 พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา มีผลการอานระหวางกอนและหลัง
เรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเม่ือพิจารณาแยกเปนราย
สถานศึกษา พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท้ัง 4 แหง มีผลการอานระหวางกอนและหลัง
เรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญามีผลการอานสูงกวากอนเรียน  

ตารางท่ี 23   คะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษา
พิเศษ ของศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา ภาคกลาง 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของ
คะแนน 

1 2 20 18 
2 4 20 16 
3 3 17 14 
4 6 20 14 
5 3 15 12 
6 4 13 9 
7 4 12 8 
8 5 11 6 
9 6 16 10 
10 7 12 5 

x  4.40 15.60 11.20 

S.D. 1.58 3.57 4.32 
 
       จากตารางท่ี 23 พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ของศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคาร
ปญญา ภาคกลาง มีคะแนนการอานหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและ
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การส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มข้ึนทุกคน และมีคะแนนเฉล่ียของผลตางของ
คะแนนเทากับ 11.20  ซ่ึงสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดังภาพประกอบท่ี 27  
 

 

ภาพประกอบท่ี 27 เปรียบเทียบคะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาของศูนยการ 
                 เรียนรูพิเศษประภาคารปญญา ภาคกลาง กอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ

แผนการ 
              สอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

ตารางท่ี 24   คะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษา
พิเศษ  ของศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคเหนือ 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของคะแนน 

1 11 18 7 
2 10 18 8 
3 7 17 7 
4 8 19 11 
5 7 18 17 
6 8 18 10 
7 11 17 6 
8 10 16 6 

คนที่ 

คะแนน 



  ‘

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของคะแนน 

9 9 19 10 
10 13 20 7 

x  9.40 18.00 8.90 

S.D. 1.96 1.15 3.35 

       จากตารางท่ี 24 พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ของศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน
ภาคเหนือ มีคะแนนการอานหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการ
ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แบบ3S1R   เพิ่มข้ึนทุกคน และมีคะแนนเฉล่ียของผลตาง
ของคะแนนเทากับ 8.90  ซ่ึงสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดังภาพท่ี 28  

 

ภาพประกอบท่ี 28 เปรียบเทียบคะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาของศูนย 
สงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคเหนือ กอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการ 
 สอนอานในวชิาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ                         

ตารางท่ี 25 คะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 
แบบ3S1R ของศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของ
คะแนน 

1 6 16 10 
2 7 16 9 
3 6 17 11 

คนที่ 

คะแนน 
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คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของ
คะแนน 

4 5 15 10 
5 6 17 11 
6 6 19 13 
7 6 13 7 
8 6 20 14 
9 5 17 12 
10 5 18 13 

x  5.80 16.80 11.00 
S.D. 0.63 1.99 2.11 

 
       จากตารางท่ี 25 พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ของศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนการอานหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะ
ภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มข้ึนทุกคน และมีคะแนนเฉล่ียของ
ผลตางของคะแนนเทากับ 11.00 สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดังภาพประกอบท่ี 29  

 

ภาพประกอบท่ี 29 เปรียบเทียบคะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาของศูนย
สงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ 
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

คะแนน 

คนที่ 
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ตารางท่ี 26  คะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษา
พิเศษ ของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

ผลตางของคะแนน 

1 0 13 13 
2 0 13 13 
3 0 13 13 
4 0 13 13 
5 0 13 13 
6 0 14 14 
7 3 18 15 
8 0 12 12 
9 0 16 16 
10 0 12 12 

x  0.30 13.70 13.40 

S.D. 0.95 1.89 1.26 
 
       จากตารางท่ี 26 พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา มี
คะแนนการอานหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเพ่ิมข้ึนทุกคน และมีคะแนนเฉล่ียของผลตางของคะแนนเทากับ 13.40  
ซ่ึงสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดังภาพประกอบท่ี 30  
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ภาพประกอบท่ี 30 เปรียบเทียบคะแนนการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาของโรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญา กอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา

และการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ตารางท่ี 27  จาํนวนและรอยละของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีเรียนรูจากการใชส่ือการสอน

ในการใชตนแบบแผนการสอนอานคํา ทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพเิศษ แบบ3S1R จําแนกตามชนิดของส่ือท่ีใช 

 
โรงเรียน 

จํานวนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสตปิญญาท่ีเรียนรู 
จากการใชสือ่การสอนชนิดตางๆ 

บัตรคํา บัตรภาพ หุนจําลอง
สัตว 

     เกม เพลง 

1.ศูนยการเรียนรูพิเศษประภาคารปญญา 
ภาคกลาง(n=10) 

7 10 10 9 10 

2.ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน      
   ภาคเหนือ(n=10) 

6 10 10 10 10 

3.ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(n=10) 

6 10 10 10 10 

4.โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  ภาคใต
(n=10) 

9 10 10 10 10 

รวม(n=40) 28 40 40 39 40 
คารอยละ 70.00 100.00 100.00 97.50 100.00 

 

คนที่ 

คะแนน 
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   จากตารางท่ี 27  พบวา ในการเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอาน ทักษะภาษาและการ
ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาโดยรวมเรียนรูจาก
การใชส่ือการสอนทุกชนิด โดยรอยละ100 เรียนรูจาก บัตรภาพ หุนจําลองสัตว และเพลง  รองลงไปคือ 
เรียนรูจากเกม รอยละ 97.50  และบัตรคํา รอยละ 70.00 ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดโดยจําแนกตาม
สถานศึกษาไดดังภาพประกอบท่ี 31   

 
ภาพประกอบท่ี 31 เปรียบเทียบจํานวนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีเรียนรูจากการใชส่ือ 
                               การสอนชนิดตางๆ ท่ีเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานคํา ทักษะภาษาและการ  
                               ส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศกึษาพิเศษ โดยรวมและจําแนกตาม 
                               สถานศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

จํานวนคน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพือ่พัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษา
และการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 

 
1. สรุปผล 
 

1.1 การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1.1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ โดยมีวัตถุประสงคยอยดงันี้  1) เพื่อศึกษาความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครู
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  2) เพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และ  3) เพื่อศึกษาผลการใช
ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

1.2 วิธีดําเนนิการวิจยั 
1.2.1 วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา

พิเศษ   มี ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้   1)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู 
2) วิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จากเอกสาร
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู  3) สรางรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  4) 
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  5) ปรับ
รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

1.2.2 วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีข้ันตอนดังนี้  1) ศึกษาความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ   2) พัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชา
ทักษะภาษาและการส่ือสาร ตามรูปแบบ การจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ดวย
การแลกเปล่ียนเรียนรู และ  3) ทดลองใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  กับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ดวยการวิจัยเชิง
ทดลอง 

1.3 ผลการวิจัย 
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1.3.1 รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย 
2 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 44 ข้ันตอนการการทํางาน ดังนี้ 

    องคประกอบหลักท่ี 1 ไดแก การจัดการความรู(KMP) ประกอบดวย 7 องคประกอบยอย 
25 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ องคประกอบยอยไดแก  1.1) การบงช้ีความรู มี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
1.2) การสรางความรูมี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ มี 
4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 1.4) การประมวลและกล่ันกรองความรู มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 1.5) การ
เขาถึงความรู มี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มี 4 ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน  และ 1.7) การเรียนรู มี 3 ข้ันตอนการดาํเนินงาน   

องคประกอบหลักท่ี  2ไดแก  การบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) ประกอบดวย 
6 องคประกอบยอย 19 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ องคประกอบยอยไดแก 2.1) การเตรียมการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน 2.2) การส่ือสาร มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.3) กระบวนการและเคร่ืองมือ มี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 2.4) การเรียนรู 2.5) การวัดผล มี 
3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  และ 2.6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

1.3.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงคยอยดังนี้ 1) ความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ อยูในระดับปานกลาง  2) ไดพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดแผนการสอนจํานวน  20 
แผนการสอน และ 3) ผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครู
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พบวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีเรียนจากตนแบบแผนการสอน
อานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร ตามรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ มีผลการอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว 
 
2. อภิปรายผล 
 
             2.1 รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พบวา รูปแบบการจัดการ
ความรู ดังกลาว ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบหลักท่ี 1 กระบวนการจัดการความรู 
(KMP) ประกอบดวย 7 องคประกอบยอย และองคประกอบหลักท่ี 2 กระบวนการบริหารการเปล่ียน
(CMP) ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย สอดคลองกับบุญดี บุญญากิจ.(2547: 46) และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ.(2549: 54-59) ซ่ึงงานวิจัยและหนวยงานตางๆสวนใหญจะใช 2 กระบวนการนี้ในการ
จัดการความรู  
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แตจากการวิจัยคร้ังนี้ พบลักษณะเดนท่ีตางจากการวิจัยท่ีแลวมาคือ ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนข้ึน ดังนี้ รูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มี 44 ข้ันตอนการ
ทํางาน ใน 2 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย ดังนี้ 

1.  การจัดการความรู(KMP) มี 25 ข้ันตอนการทาํงาน   ดังนี้ 
องคประกอบยอยไดแก  1.1) การบงช้ีความรู มี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.2) การสราง

ความรูมี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ มี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
1.4) การประมวล และกล่ันกรองความรู มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 1.5) การเขาถึงความรู มี 
2 ข้ันตอนการดําเนินงาน  1.6) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู มี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน  และ 
1.7) การเรียนรูมี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   

2.  การบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) มี 19 ข้ันตอนการทํางาน ดังนี้   
องคประกอบยอย ไดแก  2.1) การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรมมี 5 ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน  2.2) การส่ือสาร มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน  2.3) กระบวนการและเคร่ืองมือ มี 2 ข้ันตอน
การดําเนินงาน  2.4) การเรียนรู  2.5) การวัดผล มี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน และ 2.6) การยกยองชมเชย
และใหรางวัลมี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน   
 

2.2 ความพรอมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จาก
ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรูของครูการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ อยูในระดับปาน
กลาง ท้ังโดยภาพรวมและรายดานสอดคลองกับการศึกษาของจิราพร ชายสวัสดิ์(2550) พบวาบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต1 จังหวัดขอนแกนมีการจัดการความรูอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงผลจากการศึกษาในสวนนี้ แสดงใหเห็นวา การจัดการความรูเปนเร่ืองใหมท่ีนําเขามาสู
วงการการศึกษาไมนานนัก จึงยังไมเปนท่ีรับรูอยางกวางขวางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ดังท่ี นิทัศน วิเทศ .(2542) ไดกลาวไววา มีปจจัยหลายประการที่เปนตัวขัดขวาง
กระบวนการถายทอดความรู หรือเปนตัวปดกั้นการถายทอดความรูใหชาลง ดังเชน การขาดความ
ไววางใจ ความผิดแผกทางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และการสลับสับเปล่ียนงาน การไมมีเวลาและ
สถานท่ีท่ีจะพบกัน การที่คนรับไรความสามารถในการซึมซับความรู และการไมอดทนตอความ
ผิดพลาดหรือการไมชอบขอความชวยเหลือ เม่ือพิจารณาสถานภาพของครูการศึกษาพิเศษสวนใหญเปน
เพศหญิง(รอยละ 81.1) อายุระหวาง 41- 50 ป(รอยละ 47.2) อายุการทํางาน 11- 15 ป (รอยละ 21.7) มี
ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ 11 - 15 ป (รอยละ 25.5) ซ่ึงถือวาครูการศึกษาพิเศษ สวนใหญมีอายุ
คอนขางมาก การรับรูเกี่ยวกับการจัดการความรูจึงยังไมทราบและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไมมี
นโยบายในเร่ืองนี้ จากขอเสนอแนะในแบบสอบถาม ครูการศึกษาพิเศษ จํานวน 22 คนเขียนวาไมรูเร่ือง
การจัดการความรู แตตอบคําถามจากคําถามท่ีถามจึงไมทราบวานี้คือการจัดการความรูหรือไม และครู
การศึกษาพิเศษ จํานวน 11คน เขียนวา การดูแลเด็กยากมาก งานยุงแลว จะจัดการความรูไปทําไม ส่ิง
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เหลานี้แสดงให เห็นวา  ครูการศึกษาพิ เศษ  ไมมีความรู  ความเขาใจ  เ ร่ืองการจัดการความรู 
ไมเห็นประโยชนของการจัดการความรู นอกจากนี้ยังพบวาครูการศึกษาพิเศษสวนใหญ มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ(รอยละ 60.4) เทานั้น จึงทําใหผลการศึกษาความพรอมของครูการศึกษาพิเศษ อยู
ในระดับปานกลาง 

         เม่ือพิจารณากระบวนการจัดการความรู(KMP) เปนรายดาน พบวา ครูการศึกษาพิเศษ มีระดับการ
ปฏิบัติมาก ในเร่ืองการสรางและแสวงหาความรู(Χ = 3.84) การเรียนรู(Χ = 3.84) และการจัดความรูให
เปนระบบ(Χ = 3.57) และกระบวนการจัดการความรูท่ีมีระดับการปฏิบัติปานกลาง คือการบงช้ีความรู 
(Χ = 3.35) การแบงปนแลกเปล่ียนความรู(Χ = 3.35) การประมวลและกล่ันกรองความรู(Χ = 3.28) 
และ การเขาถึงความรู(Χ = 2.81) สอดคลองกับจิราพร ชายสวัสดิ์. (2550) พบวา บุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นตอข้ันตอนการจัดการความรูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการเรียนรู และดานการคนหาความรู โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนดานการเขาถึงความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู 
ดานการจัดเก็บความรูใหเปนระบบ ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู และดานการแบงปน
แลกเปล่ียนเรียนรูอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา ครูการศึกษาพิเศษมีการปฏิบัติดานการเรียนรู
มากกวาดานอ่ืนๆ  อาจเปนเพราะวา ครูการศึกษาพิเศษมีการคนควาหาความรูจากเอกสาร งานวิจัย ฯลฯ 
และนําความรูมาจัดเก็บ ครูการศึกษาพิเศษนําประสบการณการสอนท่ีไดรับผลสําเร็จ นํามาใชสอนเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ซ่ึงจําเปนตองใชความรู ความสามารถมากกวาครูปกติในเร่ืองการสอน 
แตความรูเหลานี้อยูในตัวครูการศึกษาพิเศษ ไมไดนํามาเผยแพรใหคนอ่ืนไดทราบ   อาจะมีการนํา
ความรูมาพูดคุยในการประชุมบาง  แตไมมีการปฏิบัติมาก  อาจเนื่องจากไมมีชองทางใหครูการศึกษา
พิเศษไดนําเสนอความรู   ประสบการณการสอนใหครูการศึกษาพิเศษคนอ่ืนไดทราบ หากมีนโยบาย
จากผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญเร่ืองการจัดการความรู จะทําใหครูการศึกษาพิเศษสามารถนํา
ค ว า ม รู ท่ี มี อ ยู ใ น ตั ว  นํ า ม า แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู  ต า ม ท่ี 
น้ําทิพย  วิภาวิน.(2547) ไดกลาววา ความรูในองคกรจะมีอยู 2 ลักษณะคือ 1. ความรูท่ีเกิดจาก
วัฒนธรรม(Cultural Knowledge) เปนความรูท่ีเกิดจากประสบการณ การเฝาสังเกต และการสะทอนผล
กลับของตัวความรูและของสภาพแวดลอม  องคกรท่ีพัฒนามาตอเนื่องยาวนาน จะพัฒนาความรูรวมกัน
และ 2. ความรูท่ีแฝงอยูในองคกร(Embedded Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในวิธีการทํางาน คูมือการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร กฎระเบียบ กระบวนการผลิต เปนตน การจัดการความรูจึงเปนการหลอ
หลอมจัดระบบองคความรูตางๆ ท่ีมีอยูแลวใหเปนรูปธรรม ปรากฏเดนชัดข้ึนมา  

และเม่ือพิจารณากระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) โดยรวมพบวาครูการศึกษาพิเศษมี
ระดับปฏิบัติมาก(Χ = 3.68) ในดานการจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม  กระบวนการและเคร่ืองมือ 
การฝกอบรมและการเรียนรู การวัดผล การยกยองชมเชยและใหรางวัล และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการส่ือสาร มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง แสดงวา ครูการศึกษาพิเศษ มีความพรอมในดาน
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วิชาการความรูตางๆ  มีพฤติกรรมท่ียอมรับการทํางาน การแสดงความคิดเห็น และพรอมในการนําเสนอ
งาน ท้ังในท่ีประชุมและดวยการสนทนา แตในดานการส่ือสารครูการศึกษาพิเศษ ยังมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง  อาจดวยยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการใหครูการศึกษาพิเศษไดมีโอกาสในการเสนอ
งาน และจากขอเสนอแนะในแบบสอบถามครูการศึกษาพิเศษ ตองการใหโรงเรียนมีการส่ือสารทางดาน
วิชาการกับครูใหมากข้ึน สอดคลองกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2549: 53) ท่ีกลาววา องคกร
สามารถนําเอา 6 องคประกอบของ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง(CMP) ไปเปนกรอบและ
แนวทางสําหรับกําหนดแผนงานในการจัดการความรู โดยท่ีการจัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม การ
ส่ือสาร และการฝกอบรมและการเรียนรู ควรเปนองคประกอบท่ีองคกรจะตองใหความสําคัญในลําดับ
ตนๆ และสามองคประกอบท่ีเหลือตางก็มีความสําคัญตอความสําเร็จของการจัดการความรูเชนกัน และ
ถาองคกรนําเอาทุกองคประกอบของวงจร KM ไปใชอยางเหมาะสมก็จะชวยใหสามารถสรางภาพใน
การทํางานท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูมากท่ีสุด   ดังนั้นดานการส่ือสารท่ีครูการศึกษาพิเศษยังมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จําเปนตองเพ่ิมการส่ือสารในโรงเรียนใหมากข้ึน และใหครูการศึกษาพิเศษ
เห็นความสําคัญของการส่ือสาร  ดังท่ีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2549: 48)ไดกลาววาการส่ือสารเปน
หัวใจหลักท่ีทําใหทุกคนในองคกรเขาใจถึงส่ิงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีองคกรจะตองส่ือสารใหทุกคนใน
องคกรเขาใจก็คือ องคกรกําลังจะทําอะไร  ทําไปเพื่ออะไร จะทําเม่ือไหร และจะทําอยางไร ถาองคกร
สามารถส่ือสารส่ิงเหลานี้ใหพนักงานทุกคนรับทราบไดอยางชัดเจนก็จะเปนกาวแรกที่ทําใหพนักงาน
สนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานเอง องคกรตองมีการวาง
แผนการส่ือสารท่ีเปนระบบและทําการส่ือสารอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตราบเทาท่ีองคกรตองการให
การจัดการความรูและการแลกเปล่ียนความรูเกิดข้ึนจนกลายเปนวัฒนธรรม การส่ือสารเก่ียวกับการ
จัดการความรูจะตองคํานึงถึงปจจัยหลักๆ 3 อยาง เนื้อหาของเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารกลุมเปาหมายที่
ตองการจะส่ือสาร และชองทางในการส่ือสาร  

               การวิจัยในคร้ังนี้ไดศึกษาคาสหสัมพันธและปจจัยพื ้นฐานสวนบุคคลพบวา 
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลไดแก อายุ (X2) อายุการทํางาน(X3)  และระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ
(X5) มีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงโดยรวม(MMM) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ(X5) มีความสัมพันธกับกระบวนการจัดการ
ความรูโดยรวม(KKK) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวม(MMM) และรายดานทุกดาน ไดแก การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม
(BM) การส่ือสาร(CM) กระบวนการและเคร่ืองมือ(PT) การฝกอบรมและการเรียนรู(TL) การวัดผล(M) 
และการยกยองชมเชยและใหรางวัล(RR) มีความสัมพันธกับ กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงนําตัวแปรอิสระทุกตัวไดแก ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและ
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง มาทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน(stepwise) 
กับตัวแปรตามไดแก กระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
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ข้ันตอน(stepwise) ระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ตอกระบวนการจัดการความรูของครู ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษพบวา มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวคือ 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (MMM) และการส่ือสาร(CM) ท่ีสามารถเขาสมการอธิบาย
การผันแปรของกระบวนการจัดการความรูโดยรวม(KKK) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ 
สามารถอธิบายกระบวนการจัดการความรูโดยรวมไดรอยละ 68.5 สมการทํานายคือ  KKK  =  0.269 + 
0.678(MMM) + 0.198 (CM)   

 

2.3 ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ  แบบ3S1R  ผูวิจัยใชเทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู (Communities of Practice; COP) ของครู
การศึกษาพิเศษ   ท่ีมีประสบการณการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับรุนแรง-ปานกลาง 
เปนเวลา 15 ปข้ึนไป มาแลกเปลี่ยนเรียนรู การเขียนแผนการสอนอานคําช่ือสัตว  ซ่ึงตนแบบแผนการ
สอนอานคํา มีสวนประกอบดวย 3S1R  ดังนี้ 

Syntax การกําหนดข้ันตอนการสอน เปนการกําหนดวา   การสอนประกอบดวยกี่ข้ันตอน แต
ละช้ันทําอะไร 

Social system บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน เปนการกําหนดวา ในแตละข้ันตอน
การสอน ครูทําอะไร เด็กทําอะไร 

Supporting system ส่ิงสนับสนุน(supporting system) เปนการกําหนดจัดส่ิงแวดลอม การจัด
หองเรียน อุปกรณการสอน ส่ือท่ีใชในการสอนแตละข้ัน เชน บัตรคํา บัตรภาพ หุนจําลองสัตว เกม และ
เพลงเปนตน 

Principle of reaction หลักของปฏิกิริยาของครูกับเด็ก(principle of reaction) เปนการกําหนด
วาเม่ือ เด็กอานถูกครูจะมีปฏิกิริยาอยางไร ถาเด็กอานผิดครูจะมีปฎิกิริยาอยางไร 

 ลักษณะสําคัญของตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  แบบ3S1R  มีองคประกอบ ดังนี้ 

1. เนื้อหาการสอน 
2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม          
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
     3.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
     3.2  ข้ันสอน                         
     3.3  ข้ันสรุป 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
5. การประเมินผล           
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ตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ  แบบ3S1R  เปนตนแบบแผนการสอน ท่ีรวบรวมองคประกอบสําคัญตางๆ ท่ีใชในการสอนเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญา นํามาใชในแผนการสอน  เนื้อหาการสอนกําหนดใหสอนอานช่ือสัตว
เปนคํา  เลือกสอนอานช่ือสัตวท่ีเด็กคุนเคย  พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน  กิจกรรมการเรียนการสอน 
เนนใหเด็กไดมีสวนรวมกิจกรรมทุกข้ันตอน ใหเด็กทําดวยตนเอง โดยการหยิบจับบัตรภาพ บัตรคํา  ใช
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 จับส่ือการสอน คือหุนจําลอง รูปสัตวตางๆ ซ่ึงการสัมผัสนี้เปนประสบการณตรง 
ท่ีจะชวยใหเด็กเรียนรูเร่ืองตางๆไดดีข้ึน  จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวา ส่ือหุนจําลอง เปนส่ือการสอนท่ีเด็ก
เรียนรูไดดีท่ีสุด    นอกจากนี้ในตนแบบแผนการสอน มีกิจกรรมที่ใหเด็กไดรองเพลง ผูวิจัย เลือกเพลง
และแตงเพลงบางเพลง เพื่อใหส่ือถึงธรรมชาติของสัตวใหมากท่ีสุด และมีเกมเสริมในตนแบบแผนการ
สอน เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ  เลนเกมในหองเรียน หรือออกไปเลนเกมนอกหองเรียน  
การเลนเกมมีผลดีตอเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  เนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
มีความบกพรองทางการเคล่ือนไหว เชนการเดิน การทรงตัว การวิ่ง   การเลนเกมจะชวยใหเด็กมี
พัฒนาการดานการเคล่ือนไหวดีข้ึน  สอดคลองกับดารณี  ธนภูมิ.(2542) ไดกลาวถึงหลักการสอนเด็กท่ี
มีความบกพรองทางสติปญญาไววา การสอนเด็กในแตละครั้ง จะตองเสริมความเขาใจท่ีดี ในการสอน
ของครูจะตองวางแผนการสอนท่ีจะชวยกระตุนใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะดานตางๆ โดยการใชแรง
เสริม และกิจกรรมหรืองานท่ีนาสนใจ ซ่ึงควรใชหลักการสอนดังนี้  สอนใหเด็กกระทําดวยตนเอง 
สัมผัสดวยประสาทสัมผัสท้ัง5 ใชการเลนประกอบการสอน เชน เลนเกม และสรางบรรยากาศในขณะ
สอนใหผอนคลาย พรอมท้ังกระตุนใหเด็กสนใจในกิจกรรมการเรียน ใชส่ือการสอนท่ีเขาใจงาย เชน 
ตัวอักษร และรูปภาพท่ีเห็นไดชัดเจน 
 
          2.4 ผลการใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารสําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ แบบ 3S1R    จากผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีผลการอาน
ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับ
ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แบบ 3S1R    โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายสถานศึกษา พบวา เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท้ัง 4 แหง มีผลการ
อานระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
หลังเรียนโดยใชตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ แบบ 3S1R    เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีผลการอานสูงกวากอนเรียน สาเหตุ
ท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารสําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษเพิ่มข้ึนเนื่องจากส่ือการเรียนการสอนดังนี้ 
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               ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชในตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร 
สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แบบ 3S1R     จากผลการทดสอบพบวาการเรียนโดยใชตนแบบ
แผนการสอนอาน ทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แบบ 3S1R    เด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาโดยรวมเรียนรูจากการใชส่ือการสอนทุกชนิด โดยรอยละ100 เรียนรู
จาก บัตรภาพ หุนจําลองสัตว  และเพลง  รองลงไปคือ เรียนรูจากเกม รอยละ 97.50  และบัตรคํา รอยละ 
70.00 ตามลําดับ  และสอดคลองกับ ดารณี  ธนะภูมิ .(2542) ไดกลาวถึงหลักการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาไววา การสอนเด็กในแตละคร้ังจะตองเสริมความเขาใจท่ีดี ในการสอนของครู
จะตองวางแผนการสอนท่ีจะชวยกระตุนใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะดานตางๆ โดยการใชแรงเสริมและ
กิจกรรมและงานท่ีนาสนใจ ซ่ึงควรใชหลักการสอนดังนี้ สอนใหเด็กกระทําดวยตนเอง สัมผัสดวย
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ใชการเลนประกอบการสอน เชน เลนเกม  รองเพลงและสรางบรรยากาศในขณะท่ี
สอนใหผอนคลาย พรอมท้ังกระตุนใหเด็กสนใจในกิจกรรมการเรียน ใชส่ือการสอนท่ีเขาใจงาย เชน 
ตัวอักษรและรูปภาพท่ีเห็น  และสอดคลองกับเจียมใจ  จีระอัมพร .(2540) กลาวถึงหลักการสอนพูด
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 1) ตองคํานึงถึงพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กเปน
หลัก 2)  การสอนพูดตองสอนใหเด็กมีความเขาใจภาษากอน แลวจึงกระตุนใหเปลงเสียงพูด 3) สอนให
เด็กช้ีตามและปฏิบัติตามคําส่ัง ใหเด็กพูดตามและใหเด็กพูดคําท่ีสอนไปแลวเอง 4) สอนคําศัพทท่ีงาย
เปนรูปธรรม มองเห็น จับตองได อุปกรณของจริง หุนจําลอง หรือรูปภาพ 

 
             2.4.1 ส่ือบัตรภาพ  เปนส่ือการสอนท่ีจําเปนและใชประกอบการสอนเร่ืองตางๆไดดี ในตนแบบ
แผนการสอนอาน  ผูวิจัยนําส่ือบัตรภาพมาใชประกอบการสอน โดยใชบัตรภาพท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก
การรวบรวมขอมูลของครูการศึกษาพิเศษ  ท่ีไดแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ยวกับขนาดของบัตรภาพท่ี
เหมาะสมใชสอนเด็ก   สรุปวาขนาดของบัตรภาพท่ีเหมาะสม ควรมีขนาดกวาง 8 นิ้ว  ยาว 10 นิ้ว  
สําหรับภาพใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  1) ภาพท่ีใชตองเปนภาพเหมือนจริง ไมใชภาพ
การตูน  2)ภาพตองมีความชัดเจนเห็นลักษณะของสัตว  3) ภาพตองชัดเจน รอยละ100 ของเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง สามารถอานหรือช้ีภาพสัตวไดถูกตอง สอดคลองกับ 
เมอรเกิล.(Merkle.1993:145)  พบวาวิธีการใชภาพและทาทางกระตุนไดดีกวาการอานดั้งเดิม  เด็กใช
สายตาอานภาพที่สัมพันธกับคํา  หรืออานบัตรคําประกอบภาพ  พอรูจักเรียกช่ือภาพนั้นก็อานคําได ซ่ึง
ถือวาเปนวิธีการอานท่ีงายท่ีสุด ภาพจึงเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยเด็กในการอาน  แบบเรียนก็ดี หนังสือ
สําหรับเด็กท่ีดี นาจะใชประโยชนจากภาพนํามาชวยในการอานใหมากข้ึน  เพื่อสงเสริมใหเด็กประสบ
ความสําเร็จจากการอานต้ังแตตน  เด็กจะไดมีกําลังใจในการอานมากข้ึน  เม่ือเด็กมีกําลังใจและสนใจใน
การอานแลวยอมนําไปฝกอานหนังสือไดดี  สวนทาทางซ่ึงนับวาเปนสากลในการแสดงหรือเรียนกวา
ภาษาใบซ่ึงไมวาใครๆก็เขาใจ  เราจะใชทาทางชวยเสมอเม่ือไมสามารถส่ือสารดวยภาษาพูดได  จึง
นับวาท้ังภาพ และทาทางเปนตัวกระตุนการอานไดอยางดี 
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             2.4.2 ส่ือบัตรคํา การสอนอานดวยบัตรคํา เปนเร่ืองท่ียากสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง  ดังนั้นการใชบัตรคํา ครูการศึกษาพิเศษ จําเปนตองใชสอนคูกับบัตร
ภาพ   เพื่อส่ือใหเด็กเขาใจบัตรคําจากการดูบัตรภาพ  จากการรวบรวมขอมูลของครูการศึกษาพิเศษ ท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับขนาดของบัตรคําท่ีใชสอนเด็ก   ขนาดของบัตรคําควรมีขนาด กวาง 8 นิ้ว  
ยาว 10 นิ้ว  ตัวอักษร  ใชสีดําตัวพิมพหนา   ตัวหนังสือใชหัวกลมมลไมมีการเลนลวดลายตัวอักษร
จัดพิมพใหอยูตรงกลางของบัตรคํา   ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวารอยละ 70 ของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา เทานั้นท่ีสามารถอานช่ือสัตวไดจากการจําบัตรคํา เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือการสอนอ่ืนๆ  เชน
บัตรภาพ หุนจําลองและเพลง เด็กสามารถเรียนรูไดมากกวา สอดคลองกับคอกเนอร.(Cokner.1992:517)  
ศึกษาการอานของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง พบวาวิธีท่ีไดผลดีท่ีสุดในการ
แกไขการอานออกเสียง คือ วิธีการสอนคําท่ีคุนเคยมากท่ีสุดรวมกับการใชบัตรภาพและการวิเคราะห
โครงสรางของบัตรคํา  เนื่องจากคําท่ีสะกด แตจะนํามาสอนอานบอยๆ  ใชพูด ใชเขียนบอยๆ เพื่อใหจํา
คําไดแมนยํา  และอาจใชภาพประกอบคํา  เพราะการใชภาพชวยในการอาน ภาพจะเปนแนว(Cue) ชวย
บอกความหมายของคําไดเปนอยางดี  เม่ืออานเสียงคําจากภาพ หูจะวิเคราะหเสียงและผสมเสียงอาน
เปนคําๆ การอานลักษณะนี้ เด็กจะใชเสียงพาไป (Sound blending)  ชวยในการอาน เด็กก็จะสะกดคํา
อานโดยใชเสียงพาไปได  การอานดวยหูจึงมีความสัมพันธกับเสียงของภาพในส่ือ  ทําใหเด็กฟงบอยจน
อานได 
 

      2.4.3 ส่ือหุนจําลองสัตว   เปนส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะในการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ระดับรุนแรง-ปานกลาง จะเห็นไดวา รอยละ100 ของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา สามารถจําคําอานช่ือสัตวจากหุนจําลองได ท้ังนี้อาจเปนเพราะ หุนจําลองสัตว มีลักษณะ
เหมือนสัตวจริง  และการเรียนการสอนครูการศึกษาพิเศษ จะเนนใหเด็กรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
เด็กทุกคนจะไดสัมผัสหุนจําลองสัตว   จากการสัมผัสทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง มีความสนใจ
และกระตุนการเรียนรูไดมากข้ึนสอดคลองกับหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ. 
(2538: 70-81) ท่ีกลาวถึง ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กควรเปนส่ือของจริง คือส่ือของจริงชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงดวยตนเอง  โดยการมองเห็น ไดยินเสียง ไดล้ิมรส และไดดมกล่ิน 
เชน กอนหิน สัตวเล้ียง แมลง ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน ลักษณะของจริงท่ีนํามาใชสอน 1) มีขนาดไม
เล็กหรือใหญเกินไป  2) ตองมีสภาพท่ีไมผิดไปจากสภาพท่ีเปนจริง 3)ไมมีความยุงยากซับซอนเกินกวา
จะศึกษาไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4) การนําของจริงมาใชตองนํามาท้ังหมดไมนํามาใชเพียงบางสวน 
ส่ือการสอนท่ีไมอาจนําของจริงมาสอนได เชน สัตว ใหใชหุนจําลองที่เหมือนจริง หุนจําลองคือ รูป
จําลองมาจากของจริง ดวยเหตุท่ีของจริงนั้นอาจใหญเกินไป หรือราคาแพงเกินไป เราจึงสรางของจริง
จําลองข้ึนมา โดยการยอสวนหรือขยายสวน เชน บานจําลอง ลูกโลกของเลนสําหรับเด็ก เชน เตารีด 
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ห ม อ หุ ง ข า ว  ตั ว สั ต ว  เ ป น ต น  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง หุ น จํ า ล อ ง ท่ี ดี คื อ 
1) เปนวัสดุสามมิติท่ีใหความคิดรวบยอดท่ีถูกตอง 2) มีขนาดไมใหญหรือเล็กเกินไปที่จะนํามาศึกษาได 
ใชสีเนนสวนสําคัญ และ 3) แสดงสวนประกอบท่ีสําคัญๆไดถูกตองตรงตามจุดมุงหมาย สามารถเรียนรู
ไดดีจะเห็นไดวาเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ระดับรุนแรง-ปานกลาง มีขอจํากัดในการเรียนรู
มาก การใชส่ือท่ีเหมาะกับการเรียนรูของเด็กมากท่ีสุดคือส่ือท่ีเปนของจริง จะชวยใหเด็กเรียนรูไดมาก
ข้ึน การวิจัยคร้ังนี้ไมสามารถนําสัตวจริงมาใหเด็กเรียนรูได นอกจากนี้ผูวิจัยใชส่ือหุนจําลองสัตวท่ี
เหมือนสัตวจริง เพื่อใหเด็กไดสัมผัสหุนจําลองสัตวดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 จะชวยใหเด็กเรียนรูจากส่ือ
ท่ีใกลเคียงกับของจริงมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

 

 2.4.4  เพลงประกอบการเรียนการสอน  ลักษณะการเรียนรูของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา ชอบการเลียนแบบ ชอบเลนสนุกสนาน ซ่ึงลักษณะของความบกพรองนี้ ครูการศึกษาพิเศษท่ี
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทุกคนจะใชลักษณะการเรียนรูนี้ นํามาเปนใชเปนเทคนิคในการสอนเด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญา  ในตนแบบแผนการสอนอานนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญในการเลือกเพลงเพ่ือ
ใชในแผนการสอน  โดยเลือกเพลงและแตงเพลงบางเพลงเพ่ือใหเหมาะกับสัตวบางชนิด การเลือกเพลง
จะเลือกเพลงท่ีมีความหมาย มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสอน และคิดทาทางประกอบเพลง  เพื่อ
ส่ือใหเด็กเขาใจเนื้อหาในเพลงมากข้ึน ผลงานวิจัยพบวา รอยละ100  ของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับรุนแรง-ปานกลาง เรียนรูช่ือสัตวจากกิจกรรมการรองเพลง สอดคลองกับสมศักดิ์  
สินธุระเวชญ. (2544: 1) กลาววา เด็กชอบกิจกรรมการรองเพลง กิจกรรมการเคล่ือนไหวและเกมตางๆ 
การสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมดนตรีไวในกระบวนการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอจะชวยใหเด็กเรียน
ไดอยางมี   วิญู   ทรัพยะประภา.(2543)  กลาวถึงกิจกรรมดนตรีชวยสรางเสริมพัฒนาการทักษะ
พื้นฐานดานตางๆ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  รวมถึงเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  จะ
เห็นไดจากการใหกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กท่ีมีความพิการทางหูและเด็กท่ีมีความพิการซํ้าซอน จํานวน 
2,000 คน  มีอายุระหวาง2-7ป ของเคลาสแบง (Claus Bang) แหงโรงเรียนออลเบอรก  ประเทศ
เดนมารก  จากการศึกษาวิจัย พบวา กิจกรรมดนตรีเปนวิธีการที่ดีท่ีสุดในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
ภาษา สติปญญา อารมณ  สังคมและรางกาย ทําใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เหลานี้สามารถมี
พัฒนาการเพิ่มข้ึน และสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงายและรวดเร็วและสอดคลองกับ พัชรีวัลย  เกตุ
แกนจันทร.(2537:16) กลาววา การรองเพลงเปนการแสดงใหเห็นวาเด็กสามารถเขาใจและจําภาษา
ถอยคํา   และสัญลักษณได  ตามทฤษฎีความรูความเขาใจ  ของบรูเนอร (Jerome  Bruner) และการรวม
บรรเลงดนตรีหรือรองเพลงรวมกับผูอ่ืน  ทําใหมีความสุขไดแมจะไมรูจักกัน ไดฝกการฟงอันเปนกาว
แรกของการใชภาษา  ไดพัฒนารางกายดวยการเคล่ือนไหวตามจังหวะ  เด็กมักจะชอบเตนไปกับเพลง 
นอกจากนี้ ธวัชชัย  นาควงษ.(2543:64) ไดกลาวถึงครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ตองใช
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เพลงเปนแรงจูงใจชักนําใหเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาและเด็กท่ัวไปไดเรียนรูอยางมีความสุข  
ปราศจากการถูกยัดเยียดความรู 

 

2.4.5 ส่ือเกมประกอบการสอน เกมเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีชวยสรางความสนใจใหแกเด็ก 
สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย สังคมอารมณ ภาษาและสติปญญา และ
ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไมเบ่ือหนายการเรียน เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับรุนแรง-ปานกลาง รอยละ  97.50 มีการเรียนรูคําอานจากเกม  สอดคลองกับแนวคิดของ 
ดรัมมอนด. (Drummond.1989) ท่ีวาการเลนเปนการเรียนของเด็กปฐมวัย เปนการเรียนรูแบบเรียนปน
เลน (Play Way) การเลนเปนการฝกประสาทสัมผัสและสงเสริมพัฒนาการทางสังคม สงเสริมความรัก
เรียนและการเลนชวยพัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ  ซ่ึงเกิดข้ึนไดทุกวินาทีท่ีเด็กเลนอยาง 
มีความสุข สอดคลองกับ เยาวพา  เดชะคุปต.(2525: 53) กลาววา เกมเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการฝก
ทักษะและชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนไดดี ท้ังยังสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ใหแกเด็กอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของนิภาพร ปวนสุรินทร.(2542)  อภิชญา สวัสดี.(2546) และ 
แสงเพชร เจริญราษฎร. (2546) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ช้ันประถมศึกษาปท่ี1 จากการสอนอานคําภาษาไทย โดยใชเกม
ฝกทักษะพบวาความสามารถในการอานคําภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพรองทางติปญญาสูงข้ึน  
เพราะเกมเปนเทคนิควิธีการท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการเรียนรู พัฒนาสติปญญา
และอารมณ เด็กรูจักการควบคุมตนเอง ไมรูสกเบ่ือหนายกับการจัดการเรียนการสอน เกิดเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนภาษาไทย ซ่ึงตามปกติเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามักมีปญหาในการพูดและภาษามาก 
เชน พูดไมชัด อานไมออก ไมเขาใจความหมาย สะกดไมถูก จึงมีปญหาท้ังดานการเรียนวิชาภาษาไทย
และวิชาอ่ืน แตผูสอนสามารถนําเกมมาชวยพัฒนาการอานของเด็กไดสําเร็จ จึงนับวาเปนเทคนิควิธีการ
หนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภพในการเรียนรูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาได และดารณี  ธน
ภูมิ.(2542) ไดกลาวถึงหลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไววา การสอนเด็กในแตละคร้ัง 
จะตองเสริมความเขาใจท่ีดี ในการสอนของครูจะตองวางแผนการสอนท่ีจะชวยกระตุนใหเด็กสามารถ
พัฒนาทักษะดานตางๆ โดยการใชแรงเสริม และกิจกรรมหรืองานท่ีนาสนใจ ซ่ึงควรใชหลักการสอน
ดังนี้  สอนใหเด็กกระทําดวยตนเอง สัมผัสดวยประสาทสัมผัสท้ัง5 ใชการเลนประกอบการสอน เชน 
เลนเกม และสรางบรรยากาศในขณะสอนใหผอนคลาย พรอมท้ังกระตุนใหเด็กสนใจในกิจกรรมการ
เรียน ใชส่ือการสอนท่ีเขาใจงาย เชน ตัวอักษร และรูปภาพท่ีเห็นไดชัดเจน 

 

3. ขอเสนอแนะการวิจัย 
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 จากการวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะ
ภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนา
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
        
 3.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  
 

   3.1.1  ดานนโยบาย   
             ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดวิสัยทัศนใหการจัดการความรู เปนนโยบายสําคัญในการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสูการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู(Learning 
Organization)  และใชรูปแบบ“การจัดการความรู” (knowledge management) เปนเคร่ืองมือชวยใหเกิด
การล่ืนไหลขององคความรู (flow of knowledge) ท่ีมีอยูท้ังในตัวครูการศึกษาพิเศษ  เพื่อเสริมสราง
โรงเรียนใหเปนสังคมแหงความรู   

             ผูบริหารควรใหความสําคัญแก ครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา
ทางการศึกษา   ดวยการเชิดชู ใหกําลังใจและเสริมสรางความรู ความเขาใจ เร่ืองการจัดการความรู  และ 
นํา (tacit  knowledge) ของครูการศึกษาพิเศษ  มารวบรวมสรางความรูใหม เพื่อใหโรงเรียนเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

   3.1.2  ดานการนําไปปฏิบัติ  
            ผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษ  ควรนํา “คูมือ รูปแบบการ

จัดการความรู สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ” นําไปประยุกตใชในการพัฒนาโรงเรียนสูการเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู   โดยปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน และใหความรูความเขาใจแกผู
ท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  มีการติดตามประเมินผลการใชเปนระยะๆ  เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ใหมีคุณภาพตอไป 
          3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
                         เพื่อใหการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอาน
ในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แบบ3S1R ไดมีการศึกษาและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนประโยชนแกโรงเรียนและผูท่ีมีความสนใจ จึงเสนอแนะเพ่ือการวิจัยใน
คร้ังตอไป   ดังนี้ 
               3.2.1 ควรศึกษาปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ท่ีมีคาคะแนนหลังเรียนตํ่ากวา
คาเฉล่ีย ในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
               3.2.2 ควรมีการจัดทําตนแบบแผนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ตามรูปแบบการจัดการความรู สําหรับ
ครูการศึกษาพิเศษ 
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                 3.2.3 ควรมีการจัดทําตนแบบแผนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองอ่ืนๆ เชน  
เด็กออทิสติก เด็กสมาธิส้ัน เปนตน 
                 3.2.4  นํารูปแบบการจัดการความรูไปพัฒนาตนแบบแผนการสอนสําหรับเด็กท่ีเรียนใน
โรงเรียนเรียนรวม 
                 3.2.5  ควรมีการศึกษาปญหา อุปสรรค และโอกาสท่ีมีผลตอการจัดการความรูของโรงเรียน
อยางยั่งยืน 
                  3.2.6 ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ และ 
นําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ซ่ึงจะสงผลใหมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให
ทันสมัยตลอดเวลา 
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แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ืองรูปแบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร  

 สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
************************* 

คําชี้แจง 
             1.   แบบสอบถามฉบับนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองรูปแบบการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาตนแบบแผนการสอนอานในวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร สําหรับครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ ขอใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง   ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเหลานี้ไวเปนความลับ และ
นําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนา และการปฏิรูปกระบวนการการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาตอไป 
            2.  โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และใหตรงกับความเปนจริงของทานใหมากท่ีสุด 

 3.   แบบสอบถามแบงออกเปน 3  ตอนคือ 
 ตอนท่ี1   ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
 ตอนท่ี2 กระบวนการจัดการความรู ( Knowledge Management Process : KMP) 
                                     3.1 การคนหาความรู 
                                     3.2 การสรางและแสวงหาความรู 
                                     3.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
                                     3.4 การประมวลและกล่ันกรองความรู 
                                    3.5 การเขาถึงความรู 
                                     3.6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
                                     3.7 การเรียนรู 
    ตอนท่ี3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process : 
CMP) 
                                     2.1 การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 
                                     2.2 การส่ือสาร 
                                     2.3กระบวนการและเคร่ืองมือ 
                                     2.4 การฝกอบรมและการเรียนรู 
                                     2.5 การวัดผล 
                                     2.6 การยกยองชมเชยและใหรางวลั 



  ‘

 ตอนท่ี4ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความรู 
         ขอขอบคุณครูผูสอนเด็กบกพรองทางสติปญญาทุกทานท่ีใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม 
ในคร้ังนี ้
                                                                                                                    นางณัชพร  นกสกุล 
                                                                                                   นักวิชาการศึกษาพิเศษชํานาญการพิเศษ 
                                                                                                         สถาบันราชานุกูล    กรมสุขภาพจติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ‘

ตอนท่ี1      ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
คําชี้แจง     กรุณาใสเคร่ืองหมาย   ลงในชอง         หนาขอความใหตรงกับสภาพความเปนจริงของ
ผูตอบ แบบสอบถาม 
                   

            สถานภาพ สําหรับ
ผูวิจัย 

1. เพศ 
                 1) ชาย                                             2) หญิง 

 

2. อายุ 
                                     1) 20-30  ป                                     2) 31-40  ป 
                                 
                                     3) 41 – 50 ป                                   4)  51 – 60 ป 

 

3. อายุราชการ 
                                     1)  1 – 5 ป                                      2)  6-10  ป                             3)  11-15 ป             
 
                                    4) 16-20  ป                                    5) 21- 25 ป                             6) 26 ปข้ึนไป 

 

4. วุฒิการศึกษา 
 
                                     1) ตํ่ากวาปริญญาตรี                       2) ปริญญาตรีสาขาการศึกษา 
                                                                                                 พิเศษ วิชาเอกปญญาออน 
                                      3) ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ               4) ปริญญาโทสาขาการศึกษา พิเศษ   
                                      5) ปริญญาโทสาขาอ่ืนๆ                
                                      6) อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………………………….. 
 
 

 

5. ระยะเวลาในการสอนเด็กพิเศษ 
 
                                     1) 1-5ป                                             2)6-10ป 
 
                                      3) 11-15ป                                       4) มากกวา 15ปข้ึนไป 

 

 
 



  ‘

ตอนท่ี2  กระบวนการการจัดการความรู (Knowledge Management  Process : KMP) 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับการปฏิบัติของทานตามกระบวนการบริหารจดัการ 
                 การเปล่ียนแปลง 
                            5           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  มากท่ีสุด 
                            4           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  มาก 
                            3           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  ปานกลาง 
                            2           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  นอย 
                            1           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  นอยท่ีสุด 

 
 

ขอ 

 
 

รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1. การบงชีค้วามรู 
1.1 เม่ือทานมีปญหาในการปฏิบัติงานทานทราบวาจะขอคําแนะนําจาก

ผูเช่ียวชาญไดท่ีไหน 
      

1.2 ทานคนควาหาความรูท่ีจัดเก็บ จากวารสาร  เวทีวิชาการ  ในการประชุม 
และในเว็บไซต ฯลฯ 

      

1.3 ทานคนหาความรูและนําความรูมาจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกใน
การคนหา 

      

2. การสรางและแสวงหาความรู 
2.1 เม่ือทานพบปญหาในการทํางานทานจะแสวงหาความรูเพิ่มเติม       

2.2 ทานสรางความรูใหมจากการหาความรู       

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
3.1 ทานจะคัดเลือกความรูท่ีศึกษา เพื่อนํามาจดักลุม       

 ใหสะดวกในการนํามาใช       

3.2 ทานจัดทําสารบัญ และจัดเกบ็ความรูประเภทตางๆ เพื่อใหการเก็บ
รวบรวมคนหา การนําไปใชทําไดงายและรวดเร็ว 

      

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 
4.1 ทานรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาวิชาการเปนหมวดเพ่ือใหพรอมในการ

ใชงาน 
      

4.2 ทานรวบรวมความรูจากท่ีตางๆและเขียนเปนงานของทานเพ่ือใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง 

      



  ‘

 
 

ขอ 

 
 

รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

สําหรับ
ผูวิจัย 

5. การเขาถึงความรู 
5.1 ทานจัดเก็บความรูและเผยแพรเปนส่ือเอกสาร       

5.2 ทานเผยแพรความรูท่ีจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร  ในเว็บไซต  ฯลฯ  เพื่อ
เผยแพรใหบุคคลอ่ืนไดเรียนรูอยางสะดวก 

      

5.3 เม่ือมีโอกาสทานพรอมท่ีจะนําเสนอความรูจากการศึกษาในเวทีวิชาการ
ตางๆ 

      

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
6.1 ทานนําความรูจากประสบการณมาแลกเปล่ียนกับเพื่อนในสายงาน

เดียวกัน 
      

6.2 ทานเขารวมเปนสมาชิกกิจกรรมความรูตางๆท้ังภายในและภายนอก
องคกร 

      

6.3 ทานบันทึกความรูจากการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อนํามาใชประโยชน       

7. การเรียนรู 
7.1 ทานจะบอกส่ิงท่ีทานรูใหเพือ่นรวมงานไดทราบเสมอๆ       

7.2 ทานนําผลที่ไดจาการปฏิบัติงานท้ังท่ีสําเร็จและไมสําเร็จตามเปาหมาย
เปนบทเรียนในการพัฒนางานตอไป 

      

7.3 ทานมีความรูสึกท่ีดีเม่ือบุคคลอ่ืนนําความรูจากทานไปตอยอด       

 
ตอนท่ี3 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process :CMP) 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย    ใหตรงกับระดับการปฏิบัติของทานตามกระบวนการการจดัการ
ความรู 
                            5           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  มากท่ีสุด 
                            4           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  มาก 
                            3           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  ปานกลาง 
                            2           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  นอย 
                            1           หมายถึง         เห็นดวยกับขอความน้ันวามีการปฏิบัติ  นอยท่ีสุด 
 
 



  ‘

 
 

ขอ 

 
 

รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม 
1.1 ทานอาสารับผิดชอบทดสอบนวัตกรรมใหมๆท่ีมี

ประโยชนเพื่อนํามาใชในการทํางาน 
      

1.2 ทานพรอมท่ีจะศึกษาแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพงานใหมๆอยูเสมอ 

      

1.3 ทานสนใจศึกษางานใหมๆอยูเสมอ       
2. การสื่อสาร 

2.1 ทานติดตามขอมูลขาวสารของโรงเรียนในงานท่ี
รับผิดชอบจากหลากหลายชองทาง  

      

2.2 ทานมักจะบอกเลาแบงปนความรูขอมูลใหบุคคล
อ่ืนทราบ เชน นําเสนอในเวทีวิชาการ ท่ีประชุม 
ทางอินเตอรเนต็ ฯลฯ 

      

2.3 ทานติดตามขาวสารตางๆเพ่ือใหกาวทันความรู       
3. กระบวนการและเคร่ืองมือ 

3.1 ทานนําความรูจากการเขาประชุม หรืออบรม
นํามาใชในการปฏิบัติงาน 

      

3.2 ทานนําเทคนิควิธีการทํางานท่ีทราบจากเพือ่น
รวมงานมาทดลองใชในการทํางาน 

      

3.3 ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเปน
ชองทางในการติดตอส่ือสารหาความรู 

      

4. การฝกอบรมและการเรียนรู 
4.1 ทานพูดคุยปรึกษาหารือหรือแลกเปล่ียนความรู       

 กับเพื่อนรวมงาน       
4.2 ทานเรียนรูโดยการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีได

ศึกษา 
      

5. การวัดผล 
5.1 ทานมีข้ันตอนการทํางานและวางแผนในการ

ประเมินงานของตนเอง 
      



  ‘

 
 

ขอ 

 
 

รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

สําหรับ
ผูวิจัย 

5.2 ผลงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย ทานจะนํามาเรียนรู 
และวางแผนการทํางานใหม 

      

6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล       

6.1 ทานจะรูสึกมีความภาคภูมิใจทุกคร้ังท่ีทานได
แบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู 

      

6.2 ทานช่ืนชมบุคคลอ่ืนท่ีนําความรูมาเผยแพร       

ตอนท่ี4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความรู 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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