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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการ
ความรู้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2)
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยใช้วิธีผสมผสาน(Mixed Method Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา2) ครูผู้สอน3)คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่ น จ านวน 248 คน 2)ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ เป็ นอาจารย์ ผู้ ส อนในระดับ อุด มศึก ษาหรื อเป็ นผู้ มีวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษาและเป็นผู้บริหารการศึกษาระดับผู้อานวยการ
โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย และแบบประเมินร่างกลยุทธ์วิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติบรรยาย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อ หาและการใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified)
ในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการ
จัดการความรู้พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนภาพรวมของสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ส่วนค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในภาพรวมมีค่าดัชนี PNImodified
เท่ากับ 0.37 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้าน พบว่าการปรับปรุง/สร้างความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจดบันทึกความรู้ ขุมความรู้และแก่นความรู้มีค วามต้องการจาเป็นมากที่สุดโดยมีค่าดัชนี
เท่ากั บ PNImodified เท่ ากับ 0.39 2) กลยุท ธ์การจัดการความรู้เ พื่อรองรับประชาคมอาเซีย นของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1
การกาหนดความรู้ กลยุทธ์ที่ 2 ค้นหาความรู้สู่สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ กลยุทธ์ที่ 4

1
2

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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การประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 6
เก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
คาสาคัญ: กลยุทธ์ การจัดการความรู้ อาเซียน
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the current condition and the
desired condition of knowledge management in education institutions under an
authority of Khon Kaen municipality, Khon Kaen province according to the ASEAN
community and 2) develop the knowledge management strategies in education
institutions under an authority of Khon Kaen municipality, Khon Kaen province
according to the ASEAN community using the mixed method research. The samples
adopted in this research were 1) administrators of education institutions 2) teachers 3)
248 committee members of education institutions under an authority of Khon Kaen
municipality and 4) the expert lecturers of higher education who graduated the
doctoral degree in education administration and the school directors. The research
instruments comprised an assessment form on knowledge management strategies. The
quantitative data was statistically analyzed and narrate by frequency, percentage,
mean and standard deviation. The qualitative data was analyzed by the content using
Modified Priority Needs Index method (PNImodified).
The findings of the research reveal that 1) the mean of the current condition is
at ‘moderate’ level. The mean of an overview of the desired condition is at ‘much’
level. The needs index level of the desired condition of knowledge management in
education institutions under an authority of Khon Kaen municipality according to the
ASEAN community, the data was analyzed using Modified Priority Needs Index method
(PNImodified),wholly the PNI is at 0.37. In considering of each aspect,the of needs of the
improvement/construction of knowledge is at ‘most’ level and the index is at 0.39. 2)
There are 6 strategies of knowledge management in education institutions under an
authority of Khon Kaen municipality, Khon Kaen province which are 1) knowledge
assignment 2) knowledge searching for education institutions 3) the construction of
new knowledge 4) an application of knowledge for education institutions 5) the
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construction of network to share knowledge and 6) set up the systematic record of
knowledge.
Keywords: Strategy, Knowledge Management, ASEAN
บทนา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นกฎหมายที่
ออกมาเพื่อผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ในมาตรา ๑๑
กาหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่ างสม่าเสมอ โดยต้ องรั บรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้ อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด
ให้ เป็ นบุ คลากรที่มี ประสิ ทธิภาพและมี การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่ อประโยชน์ในการปฏิบั ติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ จึงเป็นที่มา
ของการประเมินผลงานหน่วยราชการต่างๆ โดยมีการจัดการความรู้ เป็นข้อหนึ่งด้วย หน่วยราชการไทย
จานวนมากจึงเริ่มสนใจการจัดการความรู้
ด้วยสาเหตุนี้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เกิดจากการที่องค์กรต้องสูญเสีย
ความรู้ อันเนื่องมาจากการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของ
องค์กรเป็ นอย่ างยิ่ ง แต่ละองค์กรจึงพยายามรักษาองค์ความรู้นั้น โดยการขับเคลื่ อนองค์กรให้ เป็น
องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ จากแนวคิ ดเดิ มที่ มุ่ งพั ฒนาบุ คลากรให้ มี ความรู้ มากๆ เพี ยงอย่ างเดี ยวจึ ง
เปลี่ยนไป ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้
เป็นกลไกสาคัญในการผลักดัน หรืออาจกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้จะมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้
จริงและต่อเนื่อง การทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร (อรวรรณ น้อยวัฒน์, 2554) จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาจาเป็นต้องสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้เรียน เห็นความสาคัญและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน มีทักษะพร้อมที่จะเข้าสู่
การรวมกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2554 : 11 – 51)ได้เสนอแนะแนวทางไว้ ดังนี้ 1) จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน ส 4.2 ข้อ บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คือ ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน สมาชิกของอาเซียนและความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจ
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และสังคมในปัจจุบัน 2) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3)การจัดการเรียนรู้
โดยการจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยกาหนดผลการเรียนรู้ แล้วนามาเขียนคาอธิบายรายวิชาและนาไป
จัดทาหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปจัดการเรียนรู้ 4)
การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของ
อาเซียน ซึ่งการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องส่งเสริมเพื่อให้มีการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง นักเรียนจะต้องนาสาระของอาเซียนมาต่อยอด ทั้งในเชิงของการ
อภิปราย เสวนาในประเด็นต่างๆ ให้รู้ถึงอาเซียนอย่างแท้จริง ซึ่งกาหนดหัวข้อที่ส่งเสริมผู้เรียนไว้ 5 เรื่อง
คือ 1) การรู้จักอาเซียน เรียนรู้ให้เข้าใจบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และวิถีชีวิตของ
ประเทศอาเซียนทั้งหมด อาทิ เพลงชาติของแต่ละประเทศโดยจะส่งเสริมให้เด็กเข้าใจ ถ้าเป็นไปได้เด็ก
ควรร้องเพลงชาติของแต่ละประเทศได้ด้วย เพราะมีความสาคัญแสดงออกถึงความเข้าใจให้เกียรติกัน
และกัน 2) คุณค่าและเอกลักษณ์ นั กเรียนจะได้เรียนรู้ ต้องยอมรับและปรับตัวในความหลากหลาย
3) การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น 4) การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และ 5) ความร่วมมือ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเน้นความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก
เพื่อให้ เกิดประเทศที่ยั่ งยื น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะเป็นราชการบริหารส่ วนท้องถิ่นได้ให้
ความสาคัญกับการให้การศึกษาพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความพร้อมมีคุณภาพ ทั้งด้านนโยบาย
แผนพั ฒนาเทศบาล และการจั ดท างบประมาณ รวมทั้งกิ จกรรมต่ างๆ อี กทั้ งการมี ส่ วนร่วมในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2555 – 2557) เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในทันที
(สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น, 2556) ซึ่งสังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความรู้
(Knowledge Based Economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
และจัดการผลิตมากกว่าเงินทุนและแรงงานโดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพหรือแรงงานฝีมือ (Knowledge worker) (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2548)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การจัดการความรู้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกั บบริ บทของสถานศึ กษาในปั จจุ บั นและเป็ นประโยชน์ ในการประยุ กต์ ใช้ ในด้ าน
การศึกษา เพื่อความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาโดยรวมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดาเนินการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ขอบเขตเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการความรู้ของ วิจารณ์
พานิช (2548) 6 ด้าน ดังนี้ 1) การกาหนดความรู้ (Define) 2) การค้นหา/แสวงหาความรู้ (Create)
3) การปรั บ ปรุ ง /สร้ างความรู้ (Construction) 4) การประยุ ก ต์ค วามรู้ (Use) 5) การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ (Sharing) 6) การจดบันทึกความรู้ ขุมความรู้และแก่นความรู้ (Recording)
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 700 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยกาหนดตัวอย่างของ ด้วยการใช้ตาราง Robert V. Krejcie and Early W. Morgan.
(อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 248 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดั บ อุ ด มศึ กษาหรื อเป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึก ษาระดั บ ปริ ญญาเอกสาขาบริห ารการศึ ก ษาและเป็ น
ผู้บริหารการศึกษาระดับผู้อานวยการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีด าเนิ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คื อวิ ธี วิ จัย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิจัย เป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อหาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคนิค PNImodified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
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ระยะที่ 3 ยกร่างและวิพากษ์เสนอแนะกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
ระยะที่ 4 สรุปและรายงานผลการวิจัยกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่1 ข้อสถานภาพของผู้สอบถามเป็นแบบเลือกตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นการสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้เพื่อรองรับอาเซียนของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งระดับการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธี
แบบลิเคิทสเกล (Likert, 1970)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน ใช้วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ไม่ต่ากว่า 3.50 และค่า
พิสัย ระหว่างควอไทล์ (Inter-Quartile Range) ไม่เกิน 1.50
ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางส่วน
สภาพที่พึงประสงค์การจัดการความรู้การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมาก ส่วนค่าดัชนีความจาเป็นของสภาพที่พึง
ประสงค์ของการจั ดการความรู้ เพื่อรองรั บ ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสั งกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index
(PNImodified) ในภาพรวมมีค่าดัชนี PNImodified = 0.37 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการปรับปรุง/
สร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจดบันทึก ขุมความรู้และสร้างความรู้มีความต้องการจาเป็น
มากที่สุด โดยมีค่าดัชนี PNImodified = 0.39
2. กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การกาหนดความรู้ มี 4 วิธีปฏิบัติได้แก่ กาหนดความรู้ด้านอาเซียน กาหนดผู้ใช้
ความรู้ในสถานศึกษา ส ารวจความต้องการขององค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จัดกระบวนการเพิ่ม
ความรู้ด้านอาเวียนให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 2 ค้นหาความรู้สู่สถานศึกษา มี 3 วิธีปฏิบัติได้แก่ กาหนดขอบเขตความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน จัดเตรียมช่องทางการค้นหาความรู้ที่หลากหลาย จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความ
ชานาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ มี 4วิธีปฏิบัติได้แก่ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถานศึกษาด้าน
อาเซียน เก็บรวบรวมความรู้ อาเซียนจากแหล่ งที่ห ลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้ด้านอาเซียน สร้างเวทีสนทนาอภิปรายในการสร้างความรู้ใหม่
กลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานศึกษา มี 3วิธีปฏิบัติได้แก่ กาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการประยุกต์ความรู้อาเซียน วิเคราะห์สถานการณ์ความรู้อาเซียนในด้านต่างๆ นาความรู้
อาเซียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
กลยุ ทธ์ที่ 5 สร้ างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ มี 3วิธีปฏิบัติ ได้แก่ สร้างระบบพี่เลี้ ยง
(Mentor system) ในองค์กร สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ด้านอาเซียนจัดเวทีสาหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Forum) ด้านอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 6 เก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มี 2วิธีปฏิบัติได้แก่ สรุปประเด็นสาคัญ
ของความรู้ด้านอาเซียน เลือกเครื่องมือและเทคนิคในการบันทึกความรู้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สั งกัดเทศบาลนครขอนแก่น จั งหวัด ขอนแก่ นครั้งนี้ ได้ กลยุ ทธ์การจัดการความรู้ มี 6 ด้าน ได้แก่
การก าหนดความรู้ ค้ น หาความรู้ สู่ ส ถานศึ ก ษา สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
สถานศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบกลยุทธ์
ผู้วิจัยสามารถนาเสนอและอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กาหนดความรู้อาเซียนในสถานศึกษา มีวิธีการปฏิบัติ 4 ข้อได้แก่ กาหนดความรู้
ด้านอาเซีย น 2) กาหนดผู้ใช้ความรู้ในสถานศึก ษา3)สารวจความต้องการขององค์ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 4) จัดกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ด้านอาเซียนให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าสถานศึกษามีการกาหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์ความรู้ที่สาคัญ โดยมีการสารวจองค์
ความรู้ที่ขาดหายและก่อให้เกิดการวางแผน จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อีกทั้งการกาหนดความรู้จึงเป็นกระบวนการเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากรในวิธีต่างๆอันเป็นการพัฒนา
ค้นหาองค์ความรู้ที่จาเป็นจนสามารถก่อให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง (2550) ได้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต1 กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการ
ระบุความรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มีและองค์ความรู้ที่ไม่มีในสถานศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ที่
จาเป็นในแต่ละสาระการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการปรับเนื้อหากิจกรรม ด้านการสร้าง
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ความรู้มีการศึกษาดูงาน การอบรมโครงงาน การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้โดย ด้านการ
แบ่งปันความรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการนิเทศเพื่อนช่วยเพื่อนและจัดตลาดนัดความรู้
มีการเรียนรู้อบรมและดูงาน และด้านการเรียนรู้โดยการอบรมดูงาน มีตลาดนัดความรู้ จัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ค้นหาความรู้สู่สถานศึกษา มีวิธีการปฏิบัติ 3 ข้อได้แก่ 1) กาหนดขอบเขตความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 2) จัดเตรียมช่องทางการค้นหาความรู้ที่หลากหลาย 3) จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรที่มีความชานาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสาคัญในการค้นหาความรู้ใหม่ๆทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจากการดึงความรู้จาก
แหล่งต่างๆที่กระจัดกระจายมารวมไว้ให้เหมาะสม การค้นหาความรู้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
จั ด เตรี ย มผู้ เ ชี่ ย วชาญและบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญเฉพาะทางตลอดจนการเตรี ย มเทคโนโลยี
สารสนเทศสื่อโสตทัศน์ มีการ ใช้กระบวนการที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนา
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีป ระสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรได้แสวงหา
ความรู้จากช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิท วัชรินทรางกูร
(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจั ดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่า ตรงกับ
ตัวบ่งชี้ข้อ 2 มีวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆที่อาจอยู่กระจัดกระจายอยู่ในองค์การมารวมไว้
เพื่อจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้และตัวบ่งชี้ที่ 3 การค้นหาว่าองค์การมี
ความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครและหน่วยงานใดในองค์กร
กลยุ ทธ์ ที่ 3 สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่มีวิ ธีการปฏิบัติ 4 ข้ อได้แก่ 1) สร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ใ น
สถานศึ ก ษาด้ า นอาเซี ย น 2) เก็ บ รวบรวมความรู้ อ าเซี ย นจากแหล่ ง ที่ ห ลากหลาย 3) วิ เ คราะห์
สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ด้านอาเซียน 4) สร้างเวทีสนทนาอภิปรายในการสร้างความรู้ใหม่
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการสร้างความรู้ใหม่เพื่อรองรับความต้องการในการเรียนรู้นั้นมี
กระบวนการที่หลากหลาย อาทิเช่น การค้นคว้าจากหนังสือตารา ฐานข้อมูลอิ นเตอร์เน็ต มีการจัดเวที
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการกับความรู้เดิมเพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ใหม่ขององค์กร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในด้านอาเซียนซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค(2554)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาค
ตะวันตกสาหรับปัญหาของการจัดการความรู้สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 1) คน
2) การจั ดการความรู้ 3) องค์กร 4) การเรียนรู้ และ 5) เทคโนโลยี และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการความรู้คือ 1) ด้านองค์กรควรมีการสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นงบประมาณ การมีพื้นที่เวที
ในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ 2) ด้านการจัดการความรู้ควรมีการพัฒ นาระบบการจัดการความรู้เพื่อ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้และจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบั ติงาน 3) ด้านการเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมให้
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เกิ ด รู ป แบบการเรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย นและ 4) ด้ า นคนควรให้ ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านการจัดการความรู้ในโรงเรียน
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ สู่ ส ถานศึ ก ษา มี วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ 3 ข้ อ ได้ แ ก่ 1)ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประยุกต์ความรู้อาเซียน 2) วิเคราะห์สถานการณ์ความรู้อาเซียนใน
ด้านต่างๆ 3) นาความรู้อาเซียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
ประยุกต์ความรู้ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ อีกทั้ง
เป็นการสร้างวัฒนธรรมใฝ่รู้จากการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สาคัญและมีการเผยแพร่ความรู้นั้นให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ความรู้อาเซียนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการมี
การกาหนดวิสัยทัศน์ดาเนินการโดยกรรมการบริหารโรงเรียนพร้อมหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้และ
ครูที่รับผิดชอบ ASEAN Focus School มีการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ การจัดศูนย์อาเซียน การพัฒนาปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนาครูให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
บูร ณาการในกลุ่มสาระการเรีย นรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ การจัดมุม ASEAN Focus School การจัดทาพหุวัฒนธรรมขึ้นทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุ นให้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน
ร่วมโครงการกับโรงเรียนในโครงการฯ การเปิดสอนวิชาอาเซียนเพิ่มเติม
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิธีปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Mentor System) ในองค์ก ร 2) สร้า งเครือ ข่ ายชุม ชนนั กปฏิ บัติ (COP) ด้ า นอาเซี ยน 3) จั ดเวที
สาหรับการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ (Knowledge Forum) ด้านอาเซียนจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลได้ให้ความสาคัญต่อการนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในสถานศึกษา
ไปใช้เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนางาน นาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้หากไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์ ก รจะท าให้ ข าดการยกระดั บ ทางความรู้ ความรู้ จ ะล้ า สมั ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ นั้ น จึ ง มี
กระบวนการหลากหลายรูปแบบทั้งจากความรู้ที่เป็นประเภทความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก อาทิเช่น
การสร้ างเครือข่ายชุม ชน การสร้ างชุมชนนักปฏิบัติ การจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ รวมทั้งการใช้
เครื่องมือแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านการศึกษาอาเซียน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในองค์กรอยู่เสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬารัตน์ บุษบงก์ (2553)
ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรม สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ผลการวิ จั ย พบว่ า แผนกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความรู้ เ ชิ ง นวั ต กรรม ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
ประกอบด้วย 12 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น 2) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการจัดการความรู้ 3) สร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4) พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 5) พัฒนาระบบการส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม/
งานวิจัย 6) สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรแห่งนวัตกรรม 7) พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่ า งประเทศ 8) ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย การสร้ า งองค์ ค วามรู้ /นวั ต กรรมที่ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 9) พัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 11) สร้าง
เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
12) พัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่นวัตกรรม/องค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 6 เก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการปฏิบัติ 2 ข้อ ได้แก่ 1) สรุป
ประเด็นสาคัญของความรู้ด้านอาเซียน 2) เลือกเครื่องมือและเทคนิคในการบันทึกความรู้ ทั้งนี้จากผล
วิจัยแสดงให้เห็นว่าการจดบันทึกความรู้เป็นหนึ่งในกระบวนการเก็บรวบรวม เป็นคลังความรู้ โดยมี
การจั ด ความรู้ เป็ น หมวดหมู่ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารพั ฒ นางานและเกิ ด การสร้ า งความรู้
หมุนเวียนไม่รู้จบ การจดบันทึกความรู้ควรมีการจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยเฉพาะในสมัยดิจิตอล
ปัจจุบันต้องมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกร่วมกับการบันทึกความรู้จากคู่มือปฏิบัติ
ตาราเอกสาร ทั้งนี้ การจดบั น ทึกความรู้ ต้องมีการเลือกเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ให้ เหมาะสมกับ
สถานศึกษาอีกด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชานาญ เหล่ารักผล (2553) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้สาหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทยผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สาหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุก
ระดับขององค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร
ภาวะผู้ น า และวั ฒ นธรรมที่เ อื้ อต่ อ การจั ด การความรู้ ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการจั ดการความรู้ และ ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 สร้ า งเครื อข่ ายภายในและภายนอกเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการความรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 เทศบาลนครขอนแก่นควรส่งเสริมสนับสนุนและกาหนดนโยบาย วิธีการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
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1.2 เทศบาลนครขอนแก่นควรนาแนวคิดกลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 สถานศึ กษาควรน าแนวคิ ด จากการวิ จัย ไปพั ฒ นากลยุ ทธ์ ให้ เกิ ดผลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
2.2 เทศบาลนครขอนแก่นควรส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึก ษาวิจัยกลยุท ธ์การจัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นไปใช้ควรใช้กับหน่วยงานอื่นๆ
3.2 ควรมี การวิจั ย การพัฒ นากลยุทธ์ กลยุทธ์ การจัด การความรู้เ พื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ส่งผลต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.3 ควรมี การวิจั ย การพัฒ นากลยุทธ์ กลยุทธ์ การจัด การความรู้เ พื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ส่งผลต่อการศึกษาในไทยแลนด์ 4.0
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