
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 

 การศึกษาคนควาจากแหลงความรูเพ่ือดําเนินการวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู สูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ครั้งนี้  ผูวิจัยขอนําเสนอหัวขอจากการศึกษาคนควาเอกสาร  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารตํารา  ระบบอินเทอรเน็ตในการวิเคราะห  และสังเคราะหสําหรับ
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนากรอบแนวคิด  การจัดการความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  ระบบความรวมมือของ
ชุมชนกับโรงเรียน  เปนลําดับดังตอไปนี้   
  2.1  การบริหารการศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 2.2  การจัดการความรู  (Knowledge  Management) 
 2.3  การจัดการคุณภาพเชิงระบบ (Quality  Management  System) 
 2.4  วิธีปฏิบัติที่เปนเลศิ (Best  Practices) 

 

2.1  การบรหิารการศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 
1)  ความหมาย 

   การบริหารการศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน  หมายถึง   การดําเนินการของ
กลุมบุคคลในสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  เชน  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  สถานที่ราชการ   องคกรเอกชน    และสถาบันสังคมอื่นๆ เปนตน 
(หวน พินธุพันธ, 2546)  การบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลในการติดตอประสานงาน  และรวมกิจกรรมกับชุมชน  สําหรับกลุมบุคคลในสถานศึกษานั้น
ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาอธิการบดี   ผูอํานวยการ   อาจารยใหญ  รองผูบริหารสถานศึกษา 
หัวหนาภาควิชา  หรือหัวหนากลุมสาระวิชาตางๆ รวมทั้งครูอาจารยทุกคนยอมจะดําเนินงานดานการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนดวยเชนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสอนใหผูเรียนนําความรู
ไปใชที่บานหรือนําไปใชในชุมชนหรือนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชนบุคคลในสถานศึกษา
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ไปรวมกิจกรรมในชุมชน  สถานศึกษาขอความรวมมือกับชุมชน  สถานศึกษาใหความชวยเหลือแกชุมชน  
 สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน  เปนตน 

 2)  ความเปนมา  
   การบริหารสถานศึกษาทั้งโรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  และมหาวิทยาลัย  ซ่ึงครอบคลุมงาน 

ท้ั  ง  5  ดาน  คือ  การบริหารงานวิชาการ   การบริหารงานธุรการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการ
นักเรียน  และการบริหารงาน  ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น  สําหรับการบริหารงาน
ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน    เปน    1  ใน    5  ของการบริหารงานในสถานศึกษา    เน่ืองจากสถานศึกษา
ยอมสัมพันธกับชุมชน  เพราะผูเรียนในสถานศึกษามาจากครอบครัวที่อยูในชุมชน   สถานศึกษาใหชุมชน
มีสวนรวมในการสนับสนุน  หรือจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542              
(สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม,  2542)  ยังไดกําหนดใหสถานศึกษามีความสัมพันธ
กับชุมชนดวย  ดังกําหนดไวหลายมาตราดวยกันตัวอยางเชน   
   ในหมวดท่ี  4   แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  29  กลาววา  “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 
 ครอบครัว  ชุมชน    องคกรชุมชน    องคกรปกครองสวนทองถิ่น    เอกชน    องคกรเอกชน    องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ   และสถาบันสังคมอ่ืน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน     โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน    เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม   มีการแสวงหาความรูขอมูล
ขาวสาร   และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณการพฒันาระหวางชุมชน”  
     ในหมวดที่  8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มาตรา    58   กลาววา    “ใหมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  ทั้งจากรัฐองคกรปกครองทองถิ่น
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคการ  ชุมชนเอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา 
 สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืนและตางประเทศมาใชจัดการศึกษา....” 
             3)  ความสําคัญ 
   การบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน  เปนงานบริหารการศึกษา
1  ใน 5  งาน   ซ่ึงจะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพหรือเปนคนเกงคนดีได    เชน    การสอนใหผูเรียนนําความรู
ไปใชท่ีบาน  หรือนําความรูไปใชในชุมชน   ไมสอนใหแตทองจํา    นําความรูไปสอบ    สอบแลวก็ลืมหมด
หรือการสอนใหนักเรียนนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชนได    หรือการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน
มาใหความรูแกผูเรียน   ยอมจะทําใหผูเรียนมีความรูกวางขวางข้ึน     ยิ่งไปกวานั้นการบริหารสถานศึกษา
ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน  จะตองดําเนินไปพรอมๆ กับการบริหารงานอีก   5  ดาน  คือ 
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งานวิชาการ  การธุรการ  งานบุคคล  งานกิจการนักเรียน  และงานดานความสัมพันธกับชุมชน   
ซ่ึงการบริหารงานท้ัง  5  ดานน้ีเทาเทียมกัน   จึงจะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพคือเปนทั้งคนเกงคนดีได 
 2.1.1  การบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 การดําเนินงานในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  สามารถที่จะดําเนินงานไดหลากหลาย 
(หวน  พินธุพันธ, 2546)  ดังนี้ 
 1)  การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครับและชุมชน  เชน  การละเวนจากยาเสพตดิ
การลดละเลิกอบายมุข    การลดละเลิกการใชยาฆาแมลง    การใชเครื่องใชไฟฟา    การปลูกผักปลอดสารพิษ   
การปลูกปารักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอม ฯลฯ   เนื้อหาวิชาเหลาน้ีเม่ือผูเรียนไดเรียนรูในสถานศึกษาแลว
ผูสอนจะย้ําใหนําไปใชในครอบครัวและชุมชน   และติดตอประสานกับผูปกครองใหอบรมดูแลวาผูเรียน
นําความรูไปใชหรือไมอยางไรอีกดวย   
 2)  สถานศกึษาขอความรวมมือจากชุมชน   ซ่ึงจะขอความรวมมือในดานตางๆ ได  คือ  

         (1)  ขอความรวมมือในการเปนวิทยากร  หรือเปนแหลงศึกษาหาความรู  เชน    ในชุมชน
มีภูมิปญญาทองถิ่น  เชน  ศิลปนพื้นบาน  ชางทอผา   ชางจักสาน  ชางแกะสลกั  ชางปน  ชางตัดผม  เปนตน 
ซ่ึงเปนแหลงศึกษาหาความรูอยางดียิง่  จะดาํเนนิงานไดโดยเชิญมาเปนวทิยากรหรอืใหผูเรยีนไปศึกษาดงูาน 
ไปฝกงานกับภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ 

         (2)  ขอความรวมมือในดานทุนทรัพย   วัสดุ   ครุภัณฑจากชุมชน    เชน    ขอบริจาค
เงินจากธนาคารบริษัทหางรานในชุมชนเพื่อนํามาใชจายในสถานศึกษาหรือเปนเงินทุนสําหรับผูเรียน

ที่ยากจน    ขอบริจาคหนังสือเครื่องเขียนจากสํานักพิมพ   โรงพิมพ   รานจําหนายเครื่องเขียนแบบเรียน
ขอบริจาคขาวสาร    ผัก    ผลไม    ไขไก  จากประชาชนในชุมชนเพื่อนํามาเปนอาหารกลางวันแกนักเรียน
ในสถานศึกษา  เปนตน 

         (3)  ขอความรวมมือดานความคิดเห็นในการดําเนินงานของโรงเรียน  เชน  กรรมการ
สถานศึกษาศึกษา  ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

 3)  สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน  ซ่ึงอาจจะดําเนินการไดหลากหลาย 
 เชน  

    (1)  จัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชนในชุมชน   เชน
การตอน  ติดตาตอกิ่งตนไม  การเกษตรผสมผสาน  การเลี้ยงปลาในนาขาว  การเลี้ยงไกพันธุเนื้อ    การตัดเย็บ
เส้ือผา  การทําอาหารทําขนม  การใชคอมพิวเตอร  การแกและซอมเครื่องยนต  เปนตน 
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      (2)  ใหความชวยเหลือในดานความรูและเผยแพรความรูใหมๆ  แกประชาชนในชุมชน
เชน  ความรูเกี่ยวกับอาหาร    ยารักษาโรค  ยาชุด  ยาแกปวด โรคภัยไขเจ็บตางๆ  การรักษาโรคแบบธรรมชาติ
บําบัด  อันตรายจากยาฆาแมลงในผักผลไม การเกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรกรรมทางเลือก  เปนตน 

         (3)  จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน    เชน    สถานศึกษา
ทําหอกระจายขาวแลวถายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เปนความรูเพื่อประชาชนจะไดนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได  หรืออานขาวสารความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย  เปนตน 
    (4)  การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน    สถานศึกษาจะดําเนินการได
โดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน  โดยชุมชนใหการสนับสนุนดานบุคคลากร  และวัสดุอุปกรณ  เชน 
 ขุดลอกคูคลองที่ต้ืนเขิน  ขุดคูระบายน้ํา  ซอมสรางถนนเขาหมูบาน  ทําความสะอาดวัด  เปนตน 

 4)  บริการเกีย่วกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน  เชน  ใหประชาชน
ในชุมชนใชหอประชุม  ใชหองสมุด  ใชหองพยาบาล  ใชโรงอาหาร  และใชสนามกีฬา  เปนตน 

  5)  การออกเย่ียมเยียนผูปกครอง  และผูเรียนตามบาน    เชน   เม่ือผูเรียนเจ็บปวย    หรือผูสอน
ไปแนะนําผูเรียนทําแปลงเกษตรที่บาน    รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของชุมชน    เชน    รวมงานทอดกฐิน
ท่ีวัด  รวมงานมงคลในชุมชน  เปนตน 

  6)  การประชาสัมพันธสถานศึกษา  เชน  จัดใหมีส่ิงพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของสถานศึกษา
อาจทําในรูปจดหมายขาว  จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผูมาติดตอสถานศึกษา 
 7)  การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม   เชน  ในวนัปฐมนิเทศนักเรยีนใหม
วัดเปดเรียนในภาคเรียนแรกของปการศึกษา  เปนตน 
 8)  การรายงานผลการเรียน  และอ่ืนๆ  เชน    การรายงานประจําวัน    หรือการทําสมุดพก
ประจําตัวผูเรียน  ซ่ึงจะมีทั้งผลการเรียน  ความประพฤติ  สุขภาพ  และอ่ืนๆ  
 9)  การใชทรัพยากรทองถิ่นในงานวิชาการ  แบงออกไดเปน  4  ขอยอย  ดังนี้    
                    (1)  ทรัพยากรบุคคล  ไดแก  นักวิชาการ  ครูอาจารยจากสถานศึกษาอ่ืน  ศิลปนพ้ืนบาน
ผูอาวุโส  ผูเปนปูชนียบุคคลในหมูบาน  ผูปกครองนักเรียน  ซ่ึงนํามาใชในลักษณะขอคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะ  หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน  เปนตน 

        (2)  ทรัพยากรวัตถุที่มนุษยสรางข้ึน  ไดแก  โสตทัศนูปกรณ  สถานศึกษาอ่ืน  ๆนํามาใช
ในลักษณะของการสนับสนุนวัสดอุุปกรณการศึกษา  การรวมมือทางวิชาการ  เปนตน มห
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          (3)  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก  ปาไม  ภูเขา  ทะเล  ปะการัง  หินแรธาตุ  สัตวปา 
 สมุนไพร  ซ่ึงจะนํามาใชในลักษณะเปนส่ือการเรียนการสอน    การไปทัศนศึกษา   การชวยกันอนุรักษไว 
 เปนตน 

         4)  ทรัพยากรสังคม  ไดแก  วันสําคัญ  ศิลปะพ้ืนบาน   วัฒนธรรมพ้ืนบาน    โบราณสถาน
ประเพณีตางๆ ซ่ึงจะนํามาใชไดในลักษณะใหครูอาจารย  นิสิตนักศึกษา  นักเรียนเขารวมกิจกรรมโดยตรง
จัดนิทรรศการการศึกษาขอมูลเพื่อจะไดชวยกันอนุรักษไว  เปนตน 
 2.1.2  ตัวอยางการบริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกบัชมุชน 

  ตัวอยางสถานศึกษาท่ีเนนในการบริหารงานดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนมีมาก  ขอนํามา
7  ตัวอยาง  (หวน  พินธุพันธ, 2546)  ดังน้ี 
 1)  โรงเรียนแมมูลมั่นยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  เปนโรงเรียนที่สอนเน้ือหาวิชาการ
ครึ่งวันเชา    สวนภาคบายเปนเรื่องของวิถีชีวิตในชุมชนและสามารถนํามาประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดดวย
โดยมีเปาหมายสําคัญคือ    เด็กที่ผานโรงเรียนแมมูลม่ันยืนจะตองไมรูสึกวาเรียนจบออกไปแลวจะเขา
โรงงานไหน    ตรงกันขามพวกเขาจะถูกบมเพาะวาเขาสามารถใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข
แสดงวาโรงเรียนน้ีเนนการเรียนการสอนในชุมชนอยางมาก 
  2)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  ไดจัดทําโครงการเก่ียวกับเครอืขาย
ผูปกครองหลายโครงการ  เชน  โครงการสรางฐานขอมูลผูปกครอง   และนักเรียน  เพ่ือบันทึกขอมูลที่จําเปน
ในการติดตอความสามารถพิเศษของเด็ก  และความพรอมของผูปกครองแตละคน  โครงการรวบรวมปญหา 
ทรรศนะ  ความตองการของผูปกครอง  โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร    โครงการสรางคลังภูมิปญญาฯ
โครงการอบรมสัมมนาผูปกครอง  โครงการอบรมการทําสมาธิ  โครงการเดินทางมาโรงเรียนโดยใชรถยนต
รวมกัน  โครงการนําผูปกครองมาชวยสอนเสริม เปนตน 
 3)  โรงเรียนประสานสามัคคี  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี      มีกิจกรรมที่คนในชุมชน
และ อบต. เขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน  เชน  ชวยสอนในเรื่องการเพาะพันธุพืช    การเพาะเห็ด
การทําโรตี   ผูปกครองบางคนตอนเชาขายโรตี  ตอนบายมาชวยสอนเรื่องการทําโรตี ใหนักเรียนออกไป
เพาะเมล็ด  การเพาะชํา  การตอนตนไม  การเลี้ยงปลานอกโรงเรียน  สลับกับการเรียนในโรงเรียน 
 4)  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม  อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  ไดทําโครงการระบบ
นิเวศนในนาขาว    ซึ่งครอบคลุมเรื่องพืช   สัตว      ดิน    นํ้า    ปุย    วงจรชีวิต    และสิ่งแวดลอมในนาขาว
เริ่มตนจากใหเด็กไดเรียนรูระบบนิเวศนในนาขาวจากการปฏิบัติจริงใน  ที่นาของโรงเรียน  หรอืผูปกครอง
ท่ีอยูใกลๆ โดยนักเรียนเรียนในวันปกติ  4  วัน ไปลงนา  1  วัน  นักเรียนสามารถเขียน  และพูดอธิบายได 
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ทดลองบางเรื่องได  วาดภาพประกอบได  โดยทํางานเปนกลุม  มีครู  และวิทยากรที่ไดรับการอบรมแลว
มาเปนพี่เลี้ยง 

 5)  โครงการโรงเรียนธรรมชาติ  ที่จังหวัดบุรีรัมย  มีความมุงหมายท่ีจะใหผูเรียนทุกคน
รักและหวงแหนธรรมชาติรอบๆ ตัว  เห็นคุณคาทั้งสัตวปา  นํ้า  ดิน หิน อากาศ  และภาวะแวดลอมอ่ืนๆ
โดยไมตองใชกฎหมายบังคับ    การเรียนการสอนเนนเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ   และส่ิงแวดลอม  เด็กและ
เยาวชนจะไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด  เพราะหองเรียนเปนหองเรียนธรรมชาติโดยตรง 
 6)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีโครงการนักศึกษาเครือขายชุมชนโดยจัดสงวิทยากรที่ผาน
การฝกอบรมอยางดีแหงละ   5  คน    รวม    180  คน    เขาไปทํางานกับทองถิ่นเพื่อรวมเปนเครือขายชุมชน
และประสานงานกบั  อบต. พรอมจัดสงนักศึกษาจากคณะครศุาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะวทิยาศาสตร 
และคณะวิทยาการจัดการออกไปฝกงานกับ อบต.  แหงละ  12-15  คน  หมุนเวียนกันไปตลอดปการศึกษา 
และยังเปดโอกาสให อบต. คัดเลือกเด็กในทองถิ่นของตน  เขาเรียนในภาคปกติ  และภาค   กศ.บป.  แหงละ
1-2  คน  โดยเรียกนักศึกษาสวนน้ีวา   นักศึกษาเครือขายชุมชน    สามารถเลือกเรียนไดทุกสาขาวิชา
มีการสอนเสริมในเรื่องการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหนักศึกษาไดทําหนาท่ีเปนผูประสานงานการจัดเก็บขอมูล

ทองถิ่น  และตอเช่ือมในการเผยแพรขาวสาร  ระหวางมหาวิทยาลัยกับทองถิ่น 
 7) โครงการ  “บวร”  เปนโครงการที่โรงเรียนจํานวนมากจัดทํากัน    โครงการ     “บวร”
เปนโครงการที่หลอมพลังบานวัด  โรงเรียนเขาดวยกัน  เนื่องจากนักเรียนทุกคนมาจากบาน   และครอบครัว 
เวลาสวนใหญนักเรียนอยูที่บาน  อยูกับพอแมมากกวาอยูโรงเรียน    พอแมผูปกครองเปนเสมือนครูคน
แรกของนักเรียน    สวนวัดมีพระสงฆสวนสนับสนุนชวยสงเสริมใหนักเรียนประพฤติดี    ประพฤติชอบ
จึงกลาวไดวา   ทั้ง  บาน   วัด  และโรงเรียนมีสวนอยางมากในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 นงรัตน  ศรีพรหม   )2544; อางถึงใน ศิริลักษณ  วงษพรพันธุ,  2548, หนา 21-22)  กลาววา
ผูปกครอง  ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนไดหลายรูปแบบ  ดงันี้   

  1)  เปนผูสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่บาน  พอแมเปนครคูนแรกของลกู  การกระตุน
พัฒนาการดานตางๆ เชน  พัฒนาการดานภาษา  การรักการอาน  การปลูกฝงคุณธรรม  การชวยเหลือ
เรื่องการบาน  และอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

 2)  การเปนวิทยากร  โรงเรียนจัดใหมีการสํารวจคนในชุมชนเพื่อเก็บขอมูลความพรอม
ในการชวยเหลือดานวิทยากร  เชน  ใครมีความรูความสามารถ  ความชํานาญพิเศษในเรื่องใด  เพื่อเชิญมาเปน
วิทยากรชวยสอนทักษะความชํานาญเหลาน้ันในชั้นเรียนรวมทั้งเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

เพื่อเพ่ิมความนาสนใจในการเรียนรู 
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 3)  การเปนผูชวยครู  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง  ชุมชน  เขาเยี่ยมชม  หรือ
สังเกตการณในช้ันเรียนหรืออาจทําโครงการผูปกครองอาสาสมัครข้ึนชวยเหลือครูในฐานะครูพิเศษชวยสอน

ชวยปฏิบัติงานในโรงอาหาร  จัดทําส่ือการสอน และใหคําปรึกษาดานตาง ๆ  
 4)  เปนแหลงศึกษาเรียนรู  ครูจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี

นักเรียนสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ไดอยางมากมายจากคนเฒาคนแกชุมชนมีสถานประกอบการท่ีนักเรียน
ไดเรียนรูฝกทักษะดานการประกอบอาชีพตางๆ ตามความสนใจเชนการทอผา  การแกะสลกั  การเลีย้งสัตว 
การซอมเครื่องยนต  เปนตน 

 5)  เปนผูรวมประเมินผล  ในการศึกษาแตละป  โดยเชิญผูปกครองชุมชนมารวมเปน
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน  จะเปนการประเมินผลจากสภาพท่ีแทจริง  โรงเรียนควรใหโอกาส
ผูปกครองเปนผูรวมประเมินผลงานและตรวจสอบพัฒนาการ  ความกาวหนาของนักเรียนดวย 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2541, หนา 302)  ไดรวบรวมกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนไวเปนหมวดหมู  กิจกรรมดังกลาวมีดังน้ี 

 1)  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  คํานึงถึงความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน
โรงเรียนอาจใหความรวมมือกับวัดซ่ึงเปนศูนยรวมใจของชุมชน  ตลอดจนหนวยงานตางๆ เปนตนวา
ทอดกฐิน  การจัดงานประจําป  การรวมมือกันปลูกตนไมเปนตน 

 2)  กิจกรรมพัฒนาชุมชน  นําความเจริญมาสูหมูบานของตน  โรงเรียนสามารถนําความรู
เทคโนโลยีใหมๆ มาเผยแพรใหความรูแกประชาชนในทองถิ่น  เชน  การประกอบอาชีพดานการเกษตร 
งานประดิษฐงานหัตกรรมของแมบาน  กิจกรรมเหลาน้ีจะสงผลสะทอนใหประชาชนใหความชวยเหลือ
และรวมมือเม่ือโรงเรียนตองการ 

 3)  กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม  เมื่อมีการจัดงานเกี่ยวกับเทศกาล  ประเพณี  วัฒนธรรม 
และการละเลนพื้นเมือง  เชน  วันสงกรานต  การแขงเรือ  งานลอยกระทง  งานอุปสมบทสามเณรหมู  
งานศพ  โรงเรียนควรมีโอกาสชวยเหลือ  เปนตนวา  การเขารวมขบวนแห  รวมประกวด  รวมประดิษฐ
หรือจัดดอกไม 

 4)  กิจกรรมกีฬาในชุมชน กิจกรรมนี้จะเสริมสรางพลังสามัคคี  ความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั
ไดดี  เชน  ตะกรอ  ฟุตบอล  สามารถชวยใหเกิดสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

 5)  กิจกรรมวนัสําคัญเกีย่วกบัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและประเพณ ี
 6)  กิจกรรมสุขภาพอนามัย  โรงเรียนและเจาหนาที่อนามัย  สามารถประสานงาน

ใหความรวมมอืกับชุมชน  ในเรื่องการบริการ  ใหคําแนะนําและตรวจรักษา 
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 7)  กิจกรรมบริการ  โรงเรียนควรจะใหความเอ้ือเฟอใหกับชุมชน  เปนตนวาใหยืมโตะ
เกาอ้ี  หรือสนามโรงเรียนในการจัดงานบางอยาง  ซ่ึงอยูกับดุลยพินิจของโรงเรียน 
 2.1.3  การวจิัยเกี่ยวกับระบบการศกึษากับชมุชน 
 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษากับชุมชน  เกี่ยวกับปจจัย  และเงื่อนไขที่ทําใหโรงเรยีนสามารถ
ทํางานรวมกับชุมชน  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ) มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ   ,2540   ,หนา 28-29)
ท่ีกําหนดวา  

 1)  การมีวิสัยทัศนในเรื่องการศึกษาของชุมชนรวมกัน  บุคลากรทั้งของโรงเรียนและ
ชุมชน  รวมทั้งภาคีอื่นที่เกี่ยวของ  หากขาดวิสัยทัศนที่ตรงกันก็จะเกิดอุปสรรคในการรวมมือกันได
การแสวงหากระบวนการสรางวิสัยทัศนของครู  ผูนําชุมชน  ผูปกครอง  ชาวบานทั่วไป  ภาคีอื่นๆ
ในเรื่องการศึกษา  และชุมชนเขมแข็ง  จึงเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนของการเกิดความรวมมือ 
  2)  การมีสวนรวม  และสนับสนุนจากภาคีอื่นๆ จะทําใหชุมชนกับโรงเรียนรวมมือกัน
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดมากข้ึน  เพราะในสถานการณที่ชุมชนออนแอน้ัน  มีความจําเปนท่ีจะตอง
แสวงหาความรู  ความคิด  กําลังใจ  ประสบการณ  บทเรียน  งบประมาณ ฯลฯ จากภายนอก  เพื่อทําหนาที่
ผลักดันใหความรวมมือดีข้ึน  การสนับสนุนจากภาคีอ่ืนทําใหเกิดความตอเนื่องในกิจกรรมของชุมชน
ไดมากกวาเพราะไมมีอุปสรรคดานงบประมาณหรือกิจกรรมถูกเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล

แตละชุด  และการไดรับการสนับสนุนงบจากภาคีอื่นทําใหชุมชนเกิดความรับผิดชอบมากกวาไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐ 
  3)  โครงสรางการจัดการศึกษาแบบแนวราบ  เปนเงื่อนไขที่ทําใหโรงเรียนชุมชน
เกิดความรวมมือกันมากข้ึน  คือ  ชวยลดโครงสรางอํานาจใหมีลําดับช้ันนอยลง  เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ
ในระดับชุมชน  และภายในโรงเรียนเกิดความรวมมือกันมากข้ึน  เปนการรวมมือกันอยางสมัครใจไมใช
ทําตามคําส่ังดังเชนที่ผานมา  ความสัมพันธมีลักษณะเสมอภาคเปนความสัมพันธแนวราบ  การรวมมือกัน
เปนไปอยางมีบทบาทมากข้ึน  เกิดการกระจายแหลงความรูใหหลากหลาย  ไมผูกขาดเฉพาะในโรงเรยีน
ทําใหการจัดการศึกษาเปนภารกิจของทุกฝาย  ทั้งดานการถายทอด  เวลา  ทรัพยากร  และชวยลดปญหา
อุปสรรคในเรื่องตางๆ ไดดวย 
 4)  การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ  หากไมมีการปรับปรุงนโยบาย  ความรวมมือ
ก็จะเกิดข้ึนไดยาก  นโยบายท่ีเปนเงื่อนไขสรางความรวมมือใหเกิดข้ึน  คือ  การขายเปาหมายของการศึกษา
ใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนชุมชนมากขึ้นกวา  ที่เปนเปาหมายจากรัฐเพียงฝายเดียว  กระจาย
การผูกขาด  ไปสูแหลงความรูที่หลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
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จากแบบส่ังการแนวดิ่งมาเปนแบบแนวราบเพ่ิมข้ึนทั้งเรื่องคนงบประมาณ  การประเมินผล  การประเมิน 
ผลงานครู  ใหเอ้ือตอการที่ครูจะทํางานรวมกับชุมชนไดอยางคลองตัว  และเกิดความตอเนื่องยั่งยืน 
การใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโรงเรียน  พัฒนาครู  ใหมีเครื่องมือ  ความรู  ชองทาง งบประมาณ
ท่ีจะทํางานกับชุมชนได  การปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนา
วิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนและเอ้ือใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาอยางตอเนื่องของชุมชน  
  5)  ชุมชนมีเงื่อนไขพ้ืนฐานการพัฒนา  ชวยใหเกิดความรวมมือกันมากข้ึน  เพราะการฟนฟู
ความเขมแข็งของชุมชนจะเกิดข้ึนไดชุมชนตองมีทรัพยากรธรรมชาติ   บุคคล  ผลผลิต  รายได  หรือมีปจจัย
แหงความเขมแข็งบางสวนคงอยู  เชนกลุมผูนําตามธรรมชาติ  ความสัมพันธเชิงสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  
หรืออ่ืนๆ ที่อยูในวิสัยที่จะฟนฟูได  เพราะหลากชุมชนมีปจจัยเหลานี้ยอมทําใหโรงเรียนสามารถเขาไป
มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ ของชุมชนไดมากข้ึน  และชวยใหเกิดกิจกรรมของการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนไดงายกวา 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษากับชุมชน  ยังคนพบกระบวนการเกิดความรวมมือระบบ
โรงเรียนและชุมชน  )มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ,2540 ,หนา 30)  ท่ีเสนอไววา 

  ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชนควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของโครงสรางแบบแนวราบคือ
เริ่มตนจากการแสวงหาผูท่ีจะใหความรวมมือรวมคิด  รวมทํา  ในลักษณะของ “หุนสวน”  ไมใชในฐานะ
ของผูเขารวม  คือมีการกําหนดเรื่องตางๆ ไวลวงหนาแลวเพราะวิธีการดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการสราง
การมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน  การเกิดความรวมมือ ควรอยูในรูปกระบวนการ  คือมีการเคลื่อนไหว
และการเรียนรูการปฏิสัมพันธเกิดขึ้นตลอดเวลาอาจเร่ิมจากการดําเนินการ  ดังน้ี 

         1)  แสวงหาระบบ  หรือกลไกที่สรางความเห็น  ความเขาใจรวมกันระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน  ในประเด็นท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน  มีชองทางในการปรึกษาหารือ
ระหวางผูที่มองเห็นประเด็นรวมกันไดมีโอกาสริเริ่มคิดรวมกัน 
  2)  ขยายวงการปรึกษาหารือ  ไปสูการรวมคิด  วิเคราะห  วางแผน  และแสวงหาแนวทาง
ของการรวมกิจกรรม  นําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ชวยพัฒนาความสามารถสติปญญา
ของบุคคลที่จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  และทําใหเกิดบูรณาการในการศึกษา 
  3)  จัดเก็บ  และการเรียนรูจากการปฏิบัติ  ดวยการสรุปประเมินผล  และพัฒนากิจกรรม
และการเรียนรูใหมอยางตอเน่ือง 

       4)  แสวงหาแนวทางในการขยายความคิด  กิจกรรมไปสูการปฏิบัติในชุมชน  เพ่ือขยาย
การมีสวนรวมอยางท่ัวถึง  เพ่ือใหเกิดโครงสรางของกิจกรรมแนวราบอยางตอเนื่องในชุมชน 
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 5)  แสวงหา  รูปแบบ  และระบบของความรวมมือและความสัมพันธกับภาคีอื่นๆ 
ท้ังจากภายนอกชุมชนท่ีจะพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งของบุคคลโรงเรียน  ชุมชน   
 2.1.4  บทสรุปของผูวจิัย 

 จากการศึกษาเรื่องการสรางความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชน  ท้ังความสําคัญ  ลักษณะและ
ตัวอยางปญหาและแนวทางในการแกปญหา  ผูวิจัยสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาความรวมมือของชุมชน
กับโรงเรียน  ไวเปนความคาดหวังของผูเกี่ยวของทุกฝาย  ซ่ึงจะใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ชุมชนกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานความรวมมือระหวางกัน  ซ่ึงจะประกอบดวย
เงื่อนไข  ปจจัยดานการบริหารจัดการงานอยางเปนระบบ ดานกระบวนการและผลลัพธ  และเกณฑนี้ 
จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานความรวมมือของชุมชน

กับโรงเรียนตอไป  ซ่ึงเสนอไวในภาพ  4  ดังนี้ 
 

 
 
 

2.2  การจัดการความรู  (Knowledge  Management) 
 

 การจัดการความรูที่นําเสนอในครั้งประกอบดวย  6  เรื่องหลักคือ  1)  ความหมาย  2)  ประเภท  
และวงจรความรู  (Knowledge  Spiral /SECI Model)  3)  กระบวนการความรู  (Knowledge  Process)  
4)  เปาหมายของการจัดการความรู  5)  การจัดการความรูอยางงาย  และ  6)  ประสบการณการจัดการความรู  
“จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ”  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ทุกภาคสวนของชุมชนเขามามีสวนรวม          
Local base  Management

ทุกภาคสวนของโรงเรียนเขามามีสวนรวม            
School base  Management 

ชุมชน  โรงเรียน

ภาพ 4  ความคาดหวังเกีย่วกับความรวมมือของชุมชนกับโรงเรยีน 
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 2.2.1  ความหมายของการจดัการความรู  ไดมีผูใหความหมายหลายทศันะแตกตางกนั ดังนี ้
 วิจารณ  พานิช  (2548, หนา 3)  กลาววา  การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง 

ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําส้ันๆ ได  ตองใหนิยามหลายขอ จึงจะครอบคลุมความหมาย  ซ่ึงไดแก 
       1)  การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง  การรวบรวม  การจัดระบบ  การจัดเก็บและ

การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางความรู  เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพ่ิมพลัง
ในการจัดการความรู  แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู      
 2)  การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู  (Knowledge Sharing)  ถาไมมี
การแบงปนความรู  ความพยายามในการจัดการความรู  จะไมประสบผลสําเร็จ  พฤติกรรมภายในองคกร
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  พลวัต  และวิธีปฏิบัติ  มีผลตอการแบงปนความรู  ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคม 
มีความสําคัญย่ิงตอการจัดการความรู 

       3)  การจัดการความรูตองการ  ผูทรงความรูความสามารถในการตีความ  และประยุกตใช
ความรู  ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร  รวมท้ังตองการผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหนึง่
สําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู  ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคนไดแก การดึงดูดคนเกง
และดี  การพฒันาคน  การติดตามความกาวหนาของคน  และการดึงคนมีความรูความสามารถไวในองคกร
ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

       4)  การจัดการความรูเปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององคกร  การจัดการความรู
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแก  องคกรการประเมิน 
“ตนทุนทางปญญา” (Intellectual Capital)  และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู  เปนดัชนี
บอกวา  องคกร  มีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม 
  โนนากะ  และทาเคชิ  (Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 57-59)  กลาวถึง  การจัดการความรู  
วาหมายถึง  การสรางสรรคความรูและนวัตกรรมขององคกรในรูปอุปไมย  คําขวัญหรือสัญลักษณ   
รูปแบบการจัดการความรูมีรากเหงาอยูในลักษณะการสรางสรรคความรู  และการจัดการที่เกิดผลจาก
การปฏิบัติโดยองครวม  (holistic)  ทุกอยางสัมพันธกันอยางธรรมชาติ  ความรูที่เรียบงายมีการยกระดับ 
เกิดความชัดเจน  ในรูปแบบญาณวิทยา  (epistemological)  เพื่อใหไดเครื่องมือทางวัฒนธรรม  และ
การดําเนินงานใหมๆ ขององคกร 
 เดวี  สโนเดน (Dave Snoeden, 2003, p. 10)  กลาววา  การจัดการความรู  เปนไปเพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพผลของการตัดสินใจในองคกร  และเพื่อสรางนวัตกรรม แบงออกได  3  ลักษณะคือ 
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      1)  การจัดการความรูประเภทชัดแจง  (Content Management)  คือ  เนนการจัดระเบยีบ
เอกสารหรือโครงสรางตางๆ 

      2)  การจัดการความรู  โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องที่รูมา  (Narrative Management)  ภายใต
แนวคิดที่วาเราไมสามารถเขียนทุกเรื่องออกมาเปนลายลักษณอักษรได  การนําเสนอเลาสูการฟงไมเนนวา
จะเปนเชิงคุณภาพหรือปริมาณ  แตเปนเหมือนการเลานิทาน  ถือเสมือนวาเปนสินทรัพยเชิงความรู 
(Knowledge  Assets) 

      3)  การจัดการความรูโดยใชกิจกรรม  (Context  Management)  เปนส่ือที่กระตุนใหเกดิ
การเรยีนรูโดยเครือขายทางสังคม 

 ยุทธนา  แซเตียว  (2547, หนา 245-246, 252-258)  กลาววา  แมนจะมีแนวคิดที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการจัดการความรู  แตส่ิงที่คลายกันคือเปนการจัดการเพื่อนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร  โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู เพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคคลเปาหมาย
อยางถูกตองและเหมาะสมท้ังนี้  รูปแบบของการพัฒนาความรูไดแก   

       1)  การเรียนรูจากประสบการณในอดตีของตนเอง 
       2)  การเรียนรูจากการทดลองโดยเปนการตั้งสมมุติฐานและพิสูจนสมมุติฐานนั้น 
       3)  การเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืน  เชน  การทําการเทียบระดับ  (Benchmarking)  

การจางคนเกงๆ มารวมงานการหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนความรู  (Alliances)  การรวมกิจกรรม 
(Joint  Venture)  การรวมและควบกิจการ  (Merger & Acquisition)  เปนตน 
 จากนิยามขางตน  แมนจะมีความหลากหลายในบางบริบท  แตเม่ือพิจารณาโดยรวมจะพบวา
สวนใหญ  นิยามการจัดการความรู จะหนีไมพนประเด็นหลักๆ ดังนี้  

       1)  การมองวาการจัดการความรูเปนกลยุทธการบริหารจัดการแผนงานขององคกร 
       2)  การจัดการตองเปนระบบและมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร 
       3)  กระบวนการสรางความรูมีความสัมพันธกับสรางรวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู 
       4)  ความรูเกีย่วของและทําใหผลการดําเนินงานขององคกรดีข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการรวมกันขององคกร 

กลุมชุมชน มีการสรางความรูอยางเหมาะสม ต้ังโจทยรวมกัน วิจัยรวมกัน รวมเรียนรูจัดความรูใหอยูใน
รูปท่ีเกิดการเรียนรูรวมกันได จัดการใหการสรางความรูและการเรียนรูไปสูการปฏิบัติสําเร็จผลประเมินผล
การปฏิบัตินําไปสูปรับตัวอยางตอเนื่อง การจัดระบบการจัดเก็บความรูและการเขาถึงขอมูล 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสราง  และประยุกตใชความรู  ตลอดจนประสบการณของบุคคล  เพื่อสรางเปน
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ความรูหรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศยัชองทาง

ตางๆ ที่องคกรจัดเตรียมไวเพ่ือนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการพัฒนางาน  พัฒนาคนและองคกร 
 2.2.2  ประเภท  และวงจรความรู  (Knowledge  Spiral /SECI Model) 

 อิกุจิโร  โนนากะ  (Ikujiro  Nonaka, 1991)  ไดเสนอแนวคิดในการจําแนกความรูออกเปน 
2 ประเภท  คือ  ความรูซอนเรนและ ความรูชัดแจง (Tacit  and Explicit  Knowledge)  ซ่ึงไดรับความนิยม
และนํามาใชอยางแพรหลาย  ทั้งน้ีทั้งสองทานไดใหคําจํากัดความของความรูทั้ง  2  ประเภท  ดังตอไปนี้  
 1)  ความรูซอนเรน (Tacit  Knowledge)  เปนความรูที่อยูในตัวของบุคคล  เกิดจาก
ประสบการณ  การเรียนรู  หรือพรสวรรคตางๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปตัวเลข  สูตร  หรือสัญลักษณ
ไดยาก  ความรูชนิดน้ีจะแบงปนกันได  และเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
 2)  ความรูชัดแจง  (Explicit  Knowledge)  ความรูที่เปนเหตุเปนผล  สามารถรวบรวม 
และถายทอดออกมาเปนรูปแบบตางๆ ได  เชน  หนังสือ  คูมือ  เอกสาร และรายงานตางๆ ซ่ึงทําใหคน
สามารถเขาถึงไดงาย 
 เม่ือพิจารณาความรูทั้ง  2  ประเภท  จะพบวาความรูในองคกรสวนใหญเปนความรูประเภท 
ความรูซอนเรน  มากกวาความรูประเภทความรูชัดแจงหลายเทา  โดยอาจเปรียบเทียบเปนอัตราสวน
ระหวางความรูประเภท  ความรูซอนเรน  ความรูชัดแจง  เปน  80 : 20  ถาเปรียบเทียบกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ  เชน  ภูเขาน้ําแข็ง  ความรูชัดแจงเปรียบเปนสวนที่อยูเหนือน้ํา  ที่อยูใตนํา 80 % คือ  ความรู
ซอนเรน 
 ความรูท้ัง  2  ประเภท  สามารถเปล่ียนสถานะระหวางกันไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับสถานการณ
ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูใหมๆ โดยผานกระบวนการท่ีเรียกวา  วงจรการจัดการความรู  (Knowledge  Spiral)  
หรือ  SECI  Model  ซึ่งคิดคนโดย  อิกุจิโร  โนนากะ  และทาเคชิ  (Ikujiro  Nonaka & Takeuchi)                  
)บุญดี  บุญญากิจ; อางถึงใน Sigapore  Productivity, 2001, pp. 18-22)  ดังภาพ  5 
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ภาพ  5  วงจรความรู  Knowledge  Spiral  หรือ SECI  Model 
 

 จากกระบวนการขางตน  การปรับเปลี่ยน  และการสรางความรู  จะเกิดข้ึนได  4  รูปแบบ  คือ            
 1)  การพบปะแลกเปลี่ยน (Socialization)  การแบงปนและสรางความรูซอนเรน  จากความรู
ซอนเรนของผูที่ส่ือสารระหวางกัน  โดยการแลกเปล่ียนประสบการณตรง อาจทําในลักษณะการเลาเรื่อง
พูดคุยปฏิสัมพันธระหวางกัน 
 2)  การส่ือสารเผยแพร  (Externalization)  การสรางและแบงปนความรูจากส่ิงที่มีและ
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  เปนการแปลงจาก  ความรูซอนเรน  เปนความรูชัดแจง  เชน  หลงัจาก
ไดเรียนรู  พูดคุยกันแลวก็นํามาเขียนเปนหนังสือ  เอกสาร  หรือรายงานตางๆ เผยแพรใหผูสนใจท่ัวไป 
 3)  การรวบรวมจัดเก็บ  (Combination)  เปนการแปลงความรูชัดแจง  จากความรูซอนเรน
โดยการรวบรวมความรูประเภทความรูชัดแจงใหมๆ สรุปเปนรูปแบบใหม  ซ่ึงเกิดจากการรวบรวมความรู
จากแหลงตางๆ และความรูของตนเอง 
 4)  การประกอบกลับ  (Internalization)  เปนการแปลงความรูชัดแจง  มาเปนความรูซอนเรน
มักจะเกิดจากการนําความรูที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ  เชน  การที่คนไดเรียนรูแลวนําความรูไปปรับใช
ในการทํางานของตน  จนทาํใหเกิดทักษะ  และความชํานาญ  เปนความรูซอนเรนของตนในที่สุด
เมื่อเกิดความรูแลวไปแลกเปลี่ยนกับผูอื่น ตอไปก็จะเกิดกระบวนที่เรียกวา  การพบปะแลกเปลี่ยน
(Socialization)  คือมีการแลกเปลี่ยนที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ไมมีที่ส้ินสุด  เปน วงจรความรู  (Upward 
Spiral) 

Tacit 

Tacit 

Explicit 

Explicit 

Socialization Externalization

Internalization Combination
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 2.2.3  กระบวนการความรู  (Knowledge  Process) 
 จากกรอบความคิดในการจัดการความรู  สามารถสรุปเปนขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการ
ความรูไดดังน้ี  (บุญดี  บุญญากิจ, 2548, หนา 55-59) 

       1)  การคนหาความรู  (Knowledge  Identification) 
   การคนหาวาองคกรมีความรูอะไร  ในรูปแบบใด  อยูที่ใคร  และความรูอะไรทีอ่งคกร
ตองมี  ทําใหองคกรทราบวาขาดความรูอะไรบางหรืออีกนัยหน่ึงก็คือ  “รูเรา”  นั่นเองโดยทั่วไปองคกร
สามารถใชเครื่องมือที่เรียกวา “Knowledge  Mapping” หรือการทําแผนที่ความรู  ในข้ันตอนนี้ดําเนินการ
เพื่อหาวาความรูใดมีความสําคัญตอองคกร  จัดลําดับความสําคัญของความรู เพ่ือใหองคกรวางขอบเขต
ของการจัดการความรู  และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         ประโยชนของแผนท่ีความรูคือ  ชวยทําใหเห็นภาพรวมของคลังความรูขององคกร  
ทําใหองคกรทราบวามีความรูท่ีทับซอนกันระหวางหนวยงานตางๆ หรือไม  ซ่ึงกอใหเกิดความส้ินเปลือง
ในการจัดเก็บและรวบรวม  และทําใหบุคลากรทุกคนทราบวา องคกรมีความรูอะไร  และจะหาความรู
ท่ีตนเองตองการไดจากไหน  นอกจากนี้ยังใชเปนโครงสรางพื้นฐานทางความรู  ที่องคกรใชเปนพ้ืนฐาน
ในการตอยอดขยายความรูในเรื่องตางๆ อยางเปนระบบ  รวมทั้งการใชเพื่อการศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  และการเคลื่อนยายแหลงขอมูลความรูตอระบบตางๆ ในองคกร 

        2)  การสรางและการแสวงหาความรู  (Knowledge  Creative  and  Acquisition) 
           จากแผนที่ความรู  องคกรจะทราบวาความรูที่ตองการมีอยูหรือไม  ถามีแลวองคกร

ก็จะตองหาวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตางๆ ท่ีอาจจะกระจัดกระจายไมเปนที่มารวมไวเพื่อจัดทํา
เนื้อหาท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใช  สําหรับความรูที่จะเปนตองมี  แตยังไมมีนั้น
องคกรอาจสรางความรูดังกลาวจากความรูเดิมที่มีอยูก็ได  หรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช  
นอกจากน้ีองคกรอาจจะตองกําจัดความรูท่ีไมจําเปนหรือลาสมัยท้ิงไป  เพ่ือประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ
ความรูเหลานั้น  หัวใจสําคัญของข้ันตอนนี้คือ  การกําหนดเนื้อหาของความรูที่ตองการและการดักจับ
ความรูดังกลาวใหได  ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหข้ันตอนน้ีประสบความสําเร็จ  คือบรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององคกรที่เอื้อใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อใชในการสราง
ความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีสวนชวยใหบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากกันไดรวดเร็วข้ึน  และทําใหการแสวงหาความรูใหมๆ จากภายนอกสามารถทําไดรวดเร็วย่ิงข้ึน    
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 3)  การจัดการใหเปนระบบ  (Knowledge  Organization) 
         เม่ือมีเนื้อความรูที่ตองการแลว  องคกรตองจัดความรูใหเปนระบบ  เพื่อใหผูใชสามารถ

คนหาและสามารถนําความรูไปใชประโยชนได  การจัดการความรูใหเปนระบบน้ันหมายถึงการจัดทํา
สารบัญ  และจัดเก็บความรูประเภทตางๆ เพ่ือใหการเก็บรวบรวม  การคนหา  การนํามาใชทาํไดงายและ
รวดเร็ว 
   ความครอบคลุม  (แนวราบ)  และความละเอียด  (แนวดิ่ง)  ของการแบงประเภท
ของความรูจะขึ้นอยูกับการใชความรูน้ันๆ เชน  ถาเปนความรูท่ีมีผูใชมากและหลากหลาย  การแบงจะ
ครอบคลุมความรูมากมายหลายประเภท  แตถาเปนความรูท่ีใชเฉพาะกลุมการแบงจะไมครอบคลุมมากนัก
และจะลึกในรายละเอียด 

       4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู  (Knowledge  Codification  and  Refinement) 
    นอกจากการจัดทําสารบัญความรูอยางเปนระบบแลว  องคกรตองประมวลความรู
ใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงาย  และใชไดงาย  ซ่ึงอาจจะทําไดหลายลักษณะคือ   

              (1)  การจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหไดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
องคกร  จะชวยใหการปอนขอมูลจากหนวยงานตางๆ การจัดเก็บ  การคนหา  และการใชขอมูลทําไดสะดวก  
และรวดเร็ว 

               (2)  การใช  “ภาษา”  เดียวกันท่ังทั้งองคกร  นั่นคือ  องคกรควรจัดทําอภิธานศัพท
ของคําจํากัดความ ความหมายของคําตางๆ ที่แตละหนวยงานใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน 
   (3)  การเรียบเรียง  ตัดตอ  และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดี  ในแงตางๆ เชน  
ความครบถวน  เท่ียงตรง  ทันสมัย  สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช   

       5)  การเขาถึงความรู  (Knowledge  Access) 
   ความรูท่ีไดมาน้ันจะไรคาหากไมถูกนําไปเผยแพร  เพื่อใหผูอ่ืนไดใชประโยชนได 
ดังนั้นองคกรจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บ และกระจายความรู  ทั้งความรูประเภท  Explicit  และ  Tacit   
โดยท่ัวไปการสงหรือการกระจายความรูใหผูใชมี  2  ลักษณะ  คือ   
   (1)  การปอนความรู  (Push)  คือการสงขอมูล / ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ
หรือตองการ เรียกวาเปนแบบ  “ปอนความรู”  (Supply - based) 
   (2)  การใหโอกาสเลือกใชความรู  (Pull)  คือการที่ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะ  
ขอมูล /ความรูที่ตองการเทาน้ัน  เรียกวาเปนแบบ  (Demand-based)  องคกรควรทําใหเกิดความสมดุลระหวาง
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การกระจายความรูแบบ  การปอนความรู  (Push)  และ “เลือกใชความรู”  (Pull)  เพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูใชขอมูล  ความรู 

       6)  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 
   เปนการจัดทําเอกสาร  จัดทําฐานความรู  โดยการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
ซ่ึงจะชวยทําใหการเขาถึงความรูไดงายและเร็วข้ึนอยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวใชไดดีสําหรับความรู

ประเภทความรูชัดแจงเทานั้น  สวนความรูประเภทความรูซอนเรนน้ันจะตองทําดวยการพบปะกันตัวตอตัว
เปนกลุมจากการการศึกษาพบวาองคกรสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จในการทําใหเกิดการแลกเปลีย่น

เรียนรูอยางท่ัวถึงเทาไรนัก  สาเหตุเน่ืองจากอุปสรรคหลักๆ ดังตาราง 1  ตอไปน้ี 
 
ตาราง  1  อุปสรรคของการแลกเปล่ียนแบงปนความรู 
 

        ชนิดของอุปสรรค อุปสรรค 
1.  ตัวคน -  มีทัศนคติวาความรูคืออํานาจ 

-  ไมทราบวาส่ิงท่ีตนรูมีประโยชนตอผูอ่ืนหรือไม 
-  ไมเห็นประโยชน ไมเกิดแรงจูงใจในการแลกเปลีย่นความรู 
-  ไมมีเวลา และความมุงมั่นเพียงพอ 
-  ไมมีความสัมพันธหรือคุนเคยเพยีงพอกบับุคคลที่ตองแลกเปลีย่น 
    ความรู (ยังไมไวเน้ือเช่ือใจ)     

2.  สวนรวม / โครงสราง -  ยังไมมกีระบวนการในการแลกเปล่ียนความรูอยางเปนระบบ 
-  ผูบริหารไมใหการสนับสนุน 
-  ระบบสารสนเทศไมเอ้ือ 
-  ยังไมมรีะบบการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลแกผูแลกเปลี่ยน 
    ความรูหรือถายทอดความรูใหผูอ่ืน 

3.  คานิยม/ วฒันธรรมองคกร -  ไมมี “ภาษากลาง” (Common  Language) ที่เขาใจและใชรวมกนัได   
-  มีการแขงขันระหวางหนวยงานสูง 
-  บุคลากรไมใหความรวมมือ  ไมเปดเผย 
-  ผูบริหารไมยอมรับความลมเหลวที่เกิดจากการลองส่ิงแปลก ใหม  
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   การแบงปนความรูประเภทความรูซอนเรน  (Tacit Knowledge)  นั้น  ทําไดหลายรูปแบบ
ข้ึนอยูกับความตองการ และวัฒนธรรมองคกร  สวนใหญมักใชวิธีผสมผสาน เพื่อใหบคุลากรไดเลอืกใช
ตามความถนัดและความสะดวก  วิธีการหลักๆ มีดังตอไปนี้ 
   (1)  ทีมขามสายงาน  (Cross-Functional Team) 
   (2)  ชุมชนแหงการเรียนรู  (Community of  Practice หรือ  CoP) 
   (3)  ระบบพีเ่ลี้ยง  (Mentoring  System) 
   (4)  การสับเปลี่ยนงาน  (Job  Rotary)  และการยืมตัวบคุคลเขาชวยงาน 
   (5)  เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู  (Knowledge  Forum)  
   (6)  Innovation & Quality  Circles  (IQC) 
 7)  การเรียนรู  (Learning)   
   วัตถุประสงคที่สําคัญท่ีสุดในการจัดการความรูคือ  การเรียนรูของบุคลากรและนํา
ความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ  แกไขปญหาและปรับปรุงองคกร  ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะถึงแมองคกรจะมีวิธีการในการกําหนด  รวบรวม  คัดเลือก  ถายทอด  และ
แบงปนความรูที่ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไมไดเรียนรู  และนําไปใชประโยชนก็จะเปนการสูญเปลา
ของเวลา  และทรัพยากรที่ใช  ดังคํากลาวของ  Peter  Senge (1990)  ที่วา  “ความรูคือความสามารถ
ในการทําอะไรก็ตามอยางมีประสิทธิผล  (Knowledge  is  the  capacity  for  effective  action)”  องคกร
จะตองกระตุนและสรางบรรยากาศท่ีทําใหบุคลากรทุกคนกลาคิด  กลาทํา  กลาลองผิดลองถูก  โดยผูบริหาร
จะตองยอมรับผลลัพธท่ีออกมาไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลว เพราะกระบวนการเรียนรู
มิไดข้ึนอยูกับผลลัพธ  แตมาจากประสบการณท่ีไดรับ ในการลองนําความรูที่ไดมาฝกปฏิบัติหากลมเหลว 
ก็จะไมทําอีกซํ้าสอง  อยางไรก็ตามการเรียนรูที่กลาวมาขางตนนั้นจะตองสอดคลองกับทิศทาง  และคานิยม
ขององคกรดวย 

      การเรียนรูของบบุคลากรจะทําใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้นมากมายซ่ึงจะไปเพิ่มพูน
องคความรูขององคกรที่มีอยูแลวใหมากข้ึนเรื่อยๆ ความรูเหลานี้ก็จะถูกนําไปใชเพื่อสรางความรูใหมๆ 
อีกเปนวงจรท่ีไมมีท่ีส้ินสุดท่ีเรียกวา  “วงจรการเรียนรู”  ดังภาพ 6 
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ภาพ  6  วงจรการเรียนรู 
 

 2.2.4  เปาหมายของการจัดการความรู 
 การจัดการความรูมีเปาหมาย  3  ประการใหญๆ ไดแก  (1)  เพ่ือพัฒนางาน ใหมีคุณภาพและ

ผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน  (2)  เพ่ือการพัฒนาคน  คือ  พัฒนาผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงในที่น้ีคือพนักงานทุกระดับ  
แตท่ีจะไดประโยชนมากท่ีสุดคือ  พนักงานช้ันผูนอย  และระดับกลาง  (3)  เพื่อการพัฒนาฐานความรู
ขององคการหรือหนวยงาน  เปนการเพิ่มพูนทุนความรูหรือทุนปญญาขององคการ  ซ่ึงจะชวยทําใหองคกร
มีศักยภาพในการฟนฝาความยากลําบากหรือความไมแนนอนในอนาคตไดดีข้ึน 

 วิจารณ  พานิช  (2548, หนา 8-9)  กลาวถึงจุดเนนของการจัดการความรู ในเอกสาร  “สถานศึกษา
กับการจัดการความรู” วามี  4  เปาหมายคือ 
 1)  เพ่ือใหคนหลายทักษะ  หลายวิธีคิด  ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค  ความแตกตาง
หลากหลายคือพลังของการจัดการเรียนรู  คือพลังของการสรางสรรค  ถาเอาคนท่ีทําอะไรเหมือนกัน
มาทํางานสรางสรรคดวยกัน  พลังจะนอย  ตองพยายามหาทางใหคนที่มีความคิดไมเหมือนกันเขามา
ทํางานดวยกัน  เชนที่โรงเรียนถาบอกวาครูคิดอะไรก็คิดเหมือนกันหมดทานตองเอาผูปกครอง 
กรรมการสถานศึกษามาดวยอาจจะตองเชิญคนนอกท่ีไมใชในโรงเรียนมาดวยเชนคุณหมอจากโรงพยาบาล

เปนตน  มันทําใหมีความแตกตางหลากหลาย  แลวความคิดสรางสรรคและการจัดการความรูก็จะเกิดขึ้น 
 2)  เพ่ือการพัฒนารูปแบบใหม ๆ เปนจินตนาการสรางสรรคส่ิงใหม  ส่ิงที่ เปน
ความสมบูรณแบบ  (excellence)  เปนเปาหมายที่ยิ่งใหญ 

องคความรู

การเรียนรู          
และนวัตกรรม      
อยางตอเน่ือง

เกิดการเรียนรูและ
ประสบการณใหม ๆ

นําความรูไปใช
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 3)  เพ่ือการทดลองและเรียนรูหาทางทําแบบใหม ๆ วิธีการท่ีเราทําอยูทกุวนัเปนกจิวตัร  
ท่ีเปนวิธีการท่ีดีที่สุด  (best  practices)  แตถาเราตองการใหงานดีข้ึน เราตองหาทางหาส่ิงที่ดีกวา  (better  
practice)  ก็คือหาทางใหดีกวาเดิม  โดยอาจจะไปหาความรูจากที่อ่ืน  ดูตัวอยางจากที่อ่ืนแลว  ก็มาทดลองดู
ถามันเกิดไมไดผล  มันเสียหายไมมาก  พอทําแลว  ตรวจสอบแลวมันไมดีก็ทิ้งไปไมเสียหายอะไรมากมาย  
แตถาดีเราลองขยายเพิ่ม  เชน  ชาวนาฉลาดลองทํานาแบบใหมใชสารเคมี  ลองทําดูกอนสักครึ่งไร  
ถาดีก็ขยายเปนสิบไร  และในที่สุดก็กลายเปนส่ิงดีใหม  (new  best  practice)  ทําท้ังหาสิบไร  แตก็ยัง
ไมหยุดแคน้ัน หาวิธีใหม ๆ มาอีก ลองทีละงาน สองงานไปเรื่อย ๆ วิธีการเชนน้ีภาษาทางการจัดการคุณภาพ
เรียกวา “การพัฒนาอยางตอเนื่อง”  (CQI : Continuous  Quality  Improvement)  ดังนั้น  การจัดการความรู
จึงไมใชศาสตรเดียว แตจะไปโยงศาสตรอ่ืน ๆ ดวย 
 4)  เพ่ือการนําเขา  วิธีปฏิบัติ  (Know  how)  อยางเหมาะสม  การจัดการความรูนั้น
ตองไมเพียงแตวนเวียนความรูอยูในองคกร หรือภายในกลุมเทานั้น ตองรูจักออกไปหาความรูจากภายนอก
มาใชอยางเหมาะสม  บริษัทในตางประเทศ เชนในอเมริกา เขาตั้งรางวัลใหพนักงาน  ที่เรียกวารางวัล
นักขโมยความรูแหงป  คือใครสามารถไปอาความรูจากที่อื่นมาใชประโยชนใหกับบริษัทมากที่สุด
เขาจะยกยองใหรางวัล  เปนการบอกใหรูวาเราไมรังเกียจความรูจากท่ีอ่ืน  หยิบมาไดเปนเกง  เปนเย่ียม  
แตวาพอหยิบมาแลวตองปรับใชตองสรางสรรคความรู  (Create  knowledge) บางสวนเปนของเราเอง 

 2.2.5  การจัดการความรูอยางงาย 
 วิธีการใดก็ตาม  ที่มีเปาหมายพัฒนางานของกลุม  หรือของตน  ผานการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ประสบการณ  หรือความรูที่เกิดจากการทํางานถือเปนการจัดการความรูทั้งส้ิน  วิธีการจัดการความรู 
ไมควรเนนใชวิธีการใชเทคโนโลยียาก ๆ ควรเนนความงาย  โดยเริ่มตนอยางเรียบงายแลวคอย ๆ ใชวธิกีาร
ท่ียากหรือซับซอนข้ึนตามความจําเปน  ในที่นี้จะแนะนําวิธีการจัดการความรูอยางงาย  2  วิธีการ (วิจารณ  
พานิช, 2548, หนา 12-16)  คือ 

       1)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานแบบใหมและดีกวา  และการประเมินสภาวะ
ชุมชนแบบมีสวนรวมการจัดการความรู  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  วิธีทํางานแบบยอดเย่ียม  ต้ังอยูบนฐาน
ความเชื่อที่สําคัญ  2  ประการ  คือ  (1)  วิธีทํางานแบบยอดเยี่ยมมีอยูแลวโดยทั่วไปทั้งภายในองคการ
และภายนอกองคการ  ควรเสาะแสวงหามาปรับใช  จะชวยลดเวลาลดความเหน่ือยยาก  และลดคาใชจาย
ในการสรางความรูข้ึนใชเอง  (2)  วิธีทํางานแบบยอดเยี่ยม  มีไดหลากหลายวิธี  และสามารถพัฒนาวิธี
ทํางานแบบยอดเยี่ยมใหมข้ึนไดเสมอ  ตามบริบทขององคการท่ีแตกตางกัน  เชน  การที่ชาวบานท่ีตองการ
รวมตัวกันแกปญหาน้ําเนาเสีย  ในแมน้ําพอง  (จังหวัดขอนแกน)  รวมกนัเดนิทางไปดงูานวิธกีารแกปญหา
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ทํานองเดียวกันที่จังหวัดนาน  ก็เปนการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากวิธีการที่ดีเลิศจากภายนอกการประเมิน
สภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม  ในการแกปญหานํ้าในแมนํ้าเนาเสีย  โดยเลือกวาวิธีการของจังหวัดนาน
เปนวิธีการใหมและดีกวา  และมีการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม 

       2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการทํากจิกรรมในลกัษณะชุมชนนักปฏบิัติ 
         ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community  of  Practice)  เปนการประเมินสภาวะชุมชน

แบบมีสวนรวม  อาจเปนชุมชนที่สนใจปญหาเดียวกัน  เชน  ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)  เรื่องการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานท่ีกําลังจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (พรพ.)  รวมกับ
ศูนยความรูแหงชาติ  (Thail and Knowledge Center : TKC)  หรืออาจเปนชุมชนท่ีสนใจชุดความรู 
(Knowledge  Domain)  ชุดเดียวกัน  แตทํางานอยูในตางหนาที่ เผชิญปญหาคนละปญหา เปนตนวิธีการ
แลกเปลี่ยนท่ีงายท่ีสุด คือ นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  อยางสม่ําเสมอ  เชน  ทุกวันศุกร 12.00-13.00 น. 
นําอาหารเท่ียงมารับประทานรวมกัน  และมีคนมาเลาประสบการณของตน  2  คน  เปนเครื่องมือเริม่ประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2.2.6  ประสบการณการจัดการความรู  “จากทฤษฎีสูการปฏิบัต”ิ 
 โรงพยาบาลศิริราช  เปนโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เปนโรงพยาบาลแหงแรก

ของประเทศไทย  อายุกวา  116  ป  ปจจุบันใหบริการผูปวยนอกประมาณปละกวา  ลานเจ็ดแสนราย 
มีหอผูปวย  172  หอ  กวา  2,400  เตียง  ปรัชญา  “ความสําเร็จที่แทจริงอยูท่ีการนําวิทยาการทางการแพทย
ไปใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนทุกระดับ”  วิสัยทัศน  “คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปน

สถาบันทางการแพทยช้ันเลิศในเอเชียอาคเนย”  (บุญดี  บุญญากิจ, 2548)   
 ทําไมตองจัดการความรูในองคกร? 
 ตองการเรียนรูวิธีการจัดการความรู  เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการความรูในองคกรใหเหมาะสม

กับการบริหารจัดการ  และวัฒนธรรมองคกรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  สามารถใชความรู
ในองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนนํามาใชเปนประโยชนในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
และพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ  

 วิธีดําเนนิการ 
 เขารวมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Mr. Robert  Osterhoff  เปนท่ีปรึกษาและวิทยากร
ใหความรูใช Model  “Knowledge  Management  Cycle  of  Implementation”  ตกลงจะจัดการความรู
เรื่อง “CQI ทางคลินิก”  จากน้ันแตงต้ังคณะทํางานจัดการความรู  โดยมีเปาหมายในการดําเนินโครงการ
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จัดการความรู  คือ “มีระบบเครือขายของการถายโอนความรู ดาน CQI  ทางคลินิก  เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ในการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลศิริราช” 

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 
 ในการเตรียมองคกรใหมีความพรอมโดยเฉพาะในระยะของการเปลี่ยนผานองคไปสูการจัดการ

ความรู  เริ่มจากการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมการจัดการความรู  โดยใชแบบ
ประเมินตนเองของ Rajan, et  al.  (1999)  เพื่อวิเคราะหความเหลื่อมล้ําขององคประกอบที่สงเสริม
ความสําเร็จ  (Gap  Analysis)  ซ่ึงสงผลตอการจัดการความรู  ทําใหทราบปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ 
(Critical  Success  Factor)  ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามโครงการ  ซ่ึงปจจัยดังกลาวคือ  
 1)  การสนับสนุนอยางจริงจังตอเน่ืองของผูบริหารทุกระดับ 
 2)  การประสานงานของทีมจัดการความรู (KM  Team)  กับทีมผูบรหิาร  ทีมปฏิบัติการ 
 3)  ความสามารถของทีมฯในการจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการแลกเปลีย่นความรูของ  CoP 
 4)  การประสานกันของ CoP  อยางตอเนื่องท่ัวทั้งองคกร 
 5)  ความรักในองคกร 
 6)  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดรับความกาวหนาจากผลงาน 
 7)  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมตอวิธีการจัดการความรู 
 จากผลการประเมินนี้ทําใหเกิดการปรับกิจกรรมเชนการขอใหผูบริหารระดับสูงเขารวม

กิจกรรมทุกครั้งเสนอความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจํา สงผลใหไดรับ
การสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ  นอกจากนี้ไดกําหนดโครงสรางคณะทํางานโครงการ ใหมีรองคณบดี
เกี่ยวของถึง  3  ฝายโดยแบงหนาที่  4  ดาน  คือดานการจัดการระบบสารสนเทศ  ดานประชาสัมพันธและ
ดานประสานงานโครงสรางดังกลาวทําใหมั่นในวาไมเกิดชองวางระหวางทีมผูบรหิารกับทมีจัดการความรู 

 การส่ือสารในองคกร  จัดใหมีการส่ือสารหลายรูปแบบ ทั้งชองทางท่ีมีอยูกอน  และชองทาง
ท่ีสรางข้ึนใหม    

 1)  การส่ือสารชองที่มีอยูแลว  สวนใหญเปนการส่ือสารผานเอกสาร  คือ  สารศิริราชอินไซด  
ฝายการพยาบาล  ขาวสารคุณภาพ  บอรดประชาสัมพนัธ  และผานทางเสียงตามสาย 

  2) ชองทางท่ีสรางข้ึนใหม  ซ่ึงมี  4  ชองทาง  คือ 
        (1)  การจัดประชุม / กิจกรรม  ที่กําหนดวัน  เวลา  หัวขอการประชุมที่ชัดเจน 
        (2)  การสราง  Website  ของโครงการ  KM  พรอมทั้งกระตุนให CQI ทาง Web board 
        (3)  การจัดอบรมทกัษะพืน้ฐานดานการใชคอมพวิเตอร  เพ่ือประชาสัมพันธโครงการฯ 
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        (4)  จัดต้ัง  KM  Call  Center  เพ่ือเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนความรู  
 ผลจากการส่ือสาร  ทําใหการจัดการความรูสงผลถึงบุคลากร  กวา  1,500 คน  และมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูผาน  Website  และ  KM  Call  Center 
 กระบวนการและเคร่ืองมือ 

 ที่ผานมาวัฒนธรรมเร่ืองการพัฒนาบุคลากร  พบวาเปนการเรียนรูการใชความรูชัดแจง  Explicit  
Knowledge  เนนการฝกอบรม และการศึกษาเปนหลัก  ยังไมสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในองคกร  เมื่อไดดําเนินการตามโครงการ KM  ก็เริ่มพัฒนาการใชระบบสารสนเทศ  สนับสนุนใหพัฒนา
อยางตอเน่ืองผาน Web site  แลกเปลี่ยนประสบการณแกไขปญหาในการทํา CQI 

 การสรางชุมชนแหงการปฏิบัติ  (Community  of  Practice  หรือ  CoP) 
 เริ่มจากแตงต้ังคณะกรรมการของ  CoP  จํานวน  17 คน  ประชุมสัปดาหละ  1  ครั้ง  ใหคําปรึกษา 
CQI  แกสมาชิก KM  ผาน  Web site  และ  KM  Call  Center   ระยะแรกกรรมการ  CoP  ดําเนินการ
ยังไมกาวหนาเทาท่ีควร  เลยจัดใหมีผูเช่ียวชาญมาอบรมเชิงปฏิบัติการ  ทําใหคณะทํางาน  CoP  เขาใจ
บทบาทหนาที่เพ่ิมข้ึน  และมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนรูปธรรมเพ่ิมข้ึน 

 การเรยีนรู 
 การเรียนรูในองคกรดําเนินการทั้งที่เปนทางการ  และไมเปนทางการ  จัดกิจกรรมแบบเปนทางการ
เชน  การประชุมวิชาการ  การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  (CoP  Meeting)  การฝกทักษะทางคอมพิวเตอร  
และการจัดกิจกรรมแบบไมเปนทางการ  เชน  การจัดชองทางบน  Web  board  การตอบปญหาชิงรางวัล
ผานส่ือวารสาร  โปสเตอร  และทาง  e-mail 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ถือเปนกิจกรรมสําคัญดําเนินการในหลายวาระ  และเน้ือหา
กลุมเปาหมายมีการสลับบทบาทหนาท่ีในการเปนผูประสานการเรียนรู  (Facilitator)  ซ่ึงเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมและเลขานุการเพ่ือบันทึกผลการเรียนรู  ทําใหสมาชิก
ไดรับผลประโยชนมากนอกจากนี้สมาชิกยังมีโอกาสไดเขารวมในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ที่ปรึกษา

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ)  จัดให  และหนวยงานอื่นๆ จัดอีกมาก  เชน  จากสถาบันสงเสริมการเรียนรู
เพื่อสังคม  (สคส.)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (พรพ.)  ชองทางการเรียนรู
ผานส่ือตางๆ คือ 
 1)  KM  Web  site  มีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูเชิงทฤษฎีและแผนการปฏิบัติการ   
เพื่อใหบุคลากรเรียนรูในรูปของบทความ  และเอกสารประกอบการบรรยาย  ฐานขอมูลรายช่ือ  และ
ผูเช่ียวชาญ  CQI  ชองทางใหแลกเปลี่ยนบน  Web  board  จดหมาย  โทรศัพท  หรือ  e-mail 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

40 

  2)  วารสาร  โปสเตอร  บอรดนิทรรศการ  เนื่องจากขอจํากัดเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร
โอกาสในการเขาถึง  และทักษะทางดานคอมพิวเตอร  จึงใชส่ือส่ิงพิมพที่มีประสิทธิภาพ  ในการใหความรู
และประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการทุกเดือน  ผานวารสาร  3  ฉบับ  คือ  ศิริราชประชาสัมพันธ 
ขาวสารคุณภาพ  และอินไซดฝายการพยาบาล  แผนพับโครงการ  และบอรดนิทรรศการอีกดวย 
 3)  การส้ินสุดโครงการ  (Soft  Learning)  ในรูปแบบ  KM  Cartoon  เพื่อเปนสื่อ
ในการประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับเขาใจงาย  ท้ังในรูปส่ิงพิมพ  และเผยแพรใน  Web  site 

 การวัดผลโครงการ 
  เพ่ือทราบผลการดําเนินการ และเงื่อนไข  ปจจัยของความสําเร็จ  ดําเนินการวัดผลอยางกวางๆ  
ไดแก  การเขียนคูมือการทํา  CQI  เพื่อใหสามารถดําเนินการไปในทางเดียวกัน มี  QI story  ใน Web  site  
จํานวน  43  เรื่อง  สมาชิกโทร  KM  Call  Center  จํานวน  25-40  ครั้ง / เดือน 
  มีการเขาชม  KM  Web  site จํานวน  1,000 -1,600 ครั้ง / เดือน  เขามาเสวนาบน  KM 
Web  board  จํานวน  50  ครั้ง / เดือน  มีสมาชิกสมัครเขารวมโครงการ  KM  กวา  1,200  คน  คิดเปน  24 % 
ในระยะ  6  เดือนแรก 

 การยกยองชมเชย  และใหรางวัล   
  สวนใหญอยูในรูปของการใหคุณคา  เชนการมอบโลประกาศเกียรติคุณในการประชุม 
Quality  Fair  ประจําป หรือการเขามามีสวนรวมในโครงการ  KM  เปนตน  การใหรางวัล เล็กๆ นอยๆ 
จากการตอบคําถามไดถูกตองในโครงการแตละเดือน  การเนนเรื่องคุณคา จะเกิดความยั่งยืนมากกวา
เพราะองคกร  ศิริราชเปนองคกรใหญ  เปนองคกรดานการจัดการเรยีนการสอน 

บทสรุป  จากประสบการณการจัดการความรู  “จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ”  กรณีโรงพยาบาลศิริราช
สามารถใชเปนบทเรียนที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการจัดการความรูในกลุมตัวอยาง  กลาวคือ  
ตองมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ  ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเกี่ยวของ  และ
การจัดเก็บรวบรวมองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร  พัฒนางาน  และ
พัฒนาคนในองคกรนั่นเอง 
 2.2.7  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
 1)  งานวจัิยในประเทศ 
 กานตสุดา  มาฆะศิรานนท  )2538  ( ไดวจัิยเรื่อง  การนําเสนอระบบการจดัการความรู 
สําหรับองคกรเอกชนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา  และความตองการขององคกรเอกชน
เกี่ยวกบัการจัดการความรูในองคกรตามกระบวนการของการจัดการความรูผลการศึกษาพบวา  องคประกอบ
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ท่ีสงผลตอประสิทธภิาพการจัดการความรูประกอบดวย  8  องคประกอบคือ  1.  ผูนํา  ผูบริหารองคการ 
2.  วิสัยทศัน  3.  พันธกจิ  4.  นโยบาย  5. เปาหมาย  6.  เทคโนโลยี  7.  บุคลากรท่ีใชความรู  8.  ทีมผูชํานาญการ
โดยมีกระบวนการของการจัดการความรู  5  ข้ันตอนประกอบดวย  ข้ันตอนท่ี1การกําหนดส่ิงที่ตองเรยีนรู
การกําหนดส่ิงที่ตองเรียนรูมี 5 ข้ันตอนยอย  ข้ันตอนท่ี  2  การแสวงหาความรู  มี  7  ขั้นตอนยอย   
ข้ันตอนที่ 3   การสรางความรูมี 7   ข้ันตอนยอย ขั้นตอนที่  4  การจัดเกบ็และการสืบคนความรูมี   9  ข้ันตอนยอย 
ข้ันที่  5  การถายโอนและการนําความรูไปใชมี 8   ข้ันตอนยอย 
  ปณิตา  พนภัย  (2545)  ไดวิจัยเรื่อง การบริหารความรู : แนวคิดและกรณีศึกษา
องคกรแครแหงประเทศไทย / มูลนิธิรักษไทย  บริษัทยูโนแคลไทยแลนด  บริษัท  Deloitte  Touche  
Tohmastsu  Jalyos  และบริษัท  McKinsey  ผลการศึกษาพบวาดานการแสวงหาความรูองคกรแคร
แหงประเทศไทย  บรษัิทยโูนแคลไทยแลนด  บริษัท Deloitte  Touche  Tohmastsu  Jalyos  และบรษัิท  
McKinsey  มีการแสวงหาความรูที่ใกลเคียงกัน  แตกตางกันบางในระดับความเปนทางการทุกกรณศึีกษา
จะสนับสนุนใหพนักงานแสวงหาความรูจากการปฏิบัติงาน  และนํามาแลกเปลีย่นกนัในรูปแบบตาง ๆ 
และการทํางานรวมกันเปนทีม  ทําใหพนักงานมีโอกาสไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการแบงปนความรู
ซ่ึงกันและกัน  ดานการสรางความรูทุกกรณีศึกษามีวิธีการสรางความรูไมแตกตางกัน  คือการเนน
การสรางความรูจากการทํางานรวมกนัเปนทีม  ดานการจัดเก็บและสืบคนความรูมีความแตกตางกัน
แบงเปน 2   สวนคือ  องคกรแครแหงประเทศไทย  และบริษัทยโูนแคลไทยแลนด  มีการจัดเก็บความรู
ในรูปของการบันทึก เปนคูมือในการปฏิบติังาน 
 บุญสง  หาญพานิช  )  2546     ( ไดวิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการความรู
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ผลการศึกษาพบวาธรรมชาติของความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยมี  2   ประเภท 
คือความรูซอนเรนและความรูชัดแจง  ซ่ึงในการนําความรูไปใชนั้นผูบริหารจะใชความรูซอนเรนมากกวา
ความรู ชัดแจง  อาจารยจะใชความรูซอนเรน  และความรูชัดแจงในการบริหารจัดการความรู  
ในสถาบันอุดมศึกษา  จําเปนอยางย่ิงที่ตองทําใหความรูซอนเรน และความรูชัดแจงเกิดการปฏิสัมพันธกนั
อยางสมดุล 
 มานิตา  นันทไมตรี (2547)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู
ในองคกรของไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช  บริษัท แฟเซิล  (ไทยแลนด) จํากัด  และบริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย  จํากัด  พบวาการดําเนินการจัดการความรูในองคกรท่ีมีลักษณะที่แตกตางกัน 
คือโรงพยาบาลศิริราชใชการจัดการความรู  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
สวนบริษัท แฟเซิล  (ไทยแลนด)  จํากัด  ใชการจัดการความรูสามารถชวยใหกาวไปสูวิสัยทัศนขององคกร 
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ดานการมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดสงเสริมปรัชญาทางการดําเนินการทางธุรกิจและคุณคา

ดานความรูและรักษาไวซ่ึงความรู  โดยดึงความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลใหออกมาเก็บไวในองคกรเพ่ือเพิ่มคุณคา
ใหกับองคกรตอไปในอนาคต 
 2)  งานวจัิยตางประเทศ 
 ฮัสเชส  และฮอลบรอค  (Hughes & Holbrook, 2001, p. 122)  ไดทําการศึกษาเรื่อง
การวัดการจัดการความเรียนรู : ตัวบงช้ีนวัตกรรมขององคการจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  500  ตัวอยาง
ในบริติชโคลัมเบีย  พบวา  ตัวบงช้ีประสิทธิภาพการจัดการความรูในองคการ  มี   7   องคประกอบ  คือ 
ภาวะผูนํา  การวัดผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร  กลยุทธ  การดําเนินงานตามกลยุทธ  ความรวมมือ
ในการทํางานและการพยากรณแนวโนม  ซ่ึงการคนพบนี้องคกรสามารถนําไปใชประโยชนในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการความรูในองคกร 
 เอิรชบุช  และบิชอพ  (Hirschbuh & Bishop, 2002, pp. 89-93)  ไดศึกษาการจัดการ
ความรูในระบบการศึกษาทางไกล  (distance learning)  พื่อคนหากระบวนการในการปดชองวางระหวาง
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอัตราการเรียนรูที่ใชกระบวนการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญ  
ท้ังน้ีเนื่องจากชองวางดังกลาว  เปนสาเหตุของการวิตกกังวลในตัวผูเรียน  โดยชองวางท่ีเกิดข้ึนไดรับ
อิทธิพลมาจากปจจัย  2  ประการ คือ  1.  เปนเรื่องยากในการเปลี่ยนกระบวนทัศนของผูเรียนและผูสอน   
2)  ผูเรียนและผูสอนไมมีทักษะและความสามารถในการใชงานผูวิจัยใชระบบการจัดการความรูที่งาย
ตอการใชงาน  มีการทดสอบและรายงานผลผาน  web-based  ทําใหชองวางที่เกิดข้ึนลดลง 
 พอลไซ  (Ponzi, online, 2004)  นักศึกษาปริญญาเอกของ   Long Island University
ไดศึกษาการพัฒนาทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ตั้งแตป ค .ศ .1911-ค.ศ.2001 โดยศึกษา
ในบริบททางอุตสาหกรรมจากเอกสารปจจุบันและในระบบบรรณสารที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู

ทั้งหมด  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงเทคนิคที่ใชในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู   7  ประการ
ประกอบดวย  การสนทนาเกี่ยวกับวงวงจรของวิถีชีวิต  (Discourse Life circle)  การประสานใหเกิดทีมงาน
เครือขาย  (Co-team  Occurrence)  การวิเคราะหหาแหลงเรียนรูตนแบบ  (Author  Co-Citation  Analysis)  
การกําหนดกิจกรรมและแนวทางปองกันปญหา  (Disciplinary Activity  and  Breadth)  กําหนดรายการ
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอแหลงเรียนรู  และอธิบายเกี่ยวกับส่ิงท่ีมีอิทธิพลนั้น  (Author  Influence  Index  and 
Disciplinary  Influence)  เทคนิคการวิจัยท่ีสามารถใชวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยการคนหาขอสรุปดวยวลี
หรือคําในการสืบคน  ทั้งนี้พอนไซ  ยังไดสรุปพัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู
วาแบงออกเปน  3  ระยะ  คือ  ระยะแรก  (ค.ศ.1991-1999)  สะทอนใหเห็นถึงจุดเริ่มตนของการศึกษา
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โดยชวงปลายระยะแรก คือ ค .ศ.1995  ปรากฏผลงานที่สําคัญของนักวิชาการดานการจัดการความรูข้ึน 
เชน   The  Foundation  of  KM  ของทาคิยูชิและโนนากะ  และ  The   knowledge -creating  company 
ของมหาวิทยาลัย  Oxford  เปนตน  ในระยะท่ีสอง  (ค.ศ. 1996-1999)  ถือเปนระยะที่การศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการความรูเกิดขึ้นอยางกวางขวาง  และทวีความสําคัญตอองคกรมากขึ้น  และเริ่มหดตัวลง
ในระยะที่สาม  (คศ.2000-2001)  แตกลับมีการขยายตัวมากข้ึนในสวนของการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 
 อิมเมอรี  (Emery, online, 2002)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง   University  of  Southern 
California  ไดพัฒนาเครื่องมือวัดเชิงวินิจฉัย  การจัดการความรูขององคกรที่ประยุกตใช   web-based 
โดยมุงวัดความคิดเห็นของพนักงานในองคกร  3  ประเด็น  คือ  1.   องคกรไดสรางและสนับสนุน
การจัดการความรูอยางไร 2.  มุมมองของพนักงานเกี่ยวกับความสามารถของตนมีความสัมพันธกับงาน
ขององคกรบน  web-based  อยางไร  และ 2.   มีการใชประโยชน จากความรูที่ไดมาบน web-based กับ
ธํารงรักษาความรูและการเผยแพรความรูในองคกรอยางไร 
 โกลด  (Gold, online, 2005)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง  The  University  of  North 
Caroling  at  Chapel  Hill  ไดศึกษาถึงสมรรถภาพในการจัดการความรูขององคการ  ขอคนพบที่ไดบงช้ี
สัญลักษณของการบริหารสมัยใหม  คือ  ความตระหนักในคุณคาของสินทรัพยแหงความรู  (Knowledge 
Assets)  ซ่ึงปรากฏในสารสนเทศขององคกร  การกระจายของผลติภณัฑในองคกรหลกัและในสาขาองคกร
แมวาการแขงขันจะเปนส่ิงจําเปนสําหรับองคกรท่ีพัฒนาบนรากฐานการจัดการความรู  แตก็เปนเรื่องยาก
ท่ีจะพัฒนาองคกรภายใตระบบการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จได  เนื่องจากในความเปนจริงแลว
องคกรยังมีประวัติศาสตร  และกระบวนการทํางานภายใตความสําเร็จของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู 
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความรูจากกลุมตัวอยางจํานวน  300   คน  ช้ีใหเห็นวาการลงทนุพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยี  และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน  เปนเงื่อนไขเบื้องตน  (pre-condition) 
ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในองคกร 
 แมคคารธี (Mc Carty, online, 2005)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง Nova-Southern 
University  ไดทําการวัดความกลมกลืนของภาระงานดานเทคโนโลยีกับระบบการจัดการความรูของ
องคการ  14      องคการ  ซ่ึงประกอบดวยองคกรของรัฐ  โรงงานอุตสาหกรรม  สถาบันการเงิน  และ
บริษัทใหคําปรึกษา  โดยมีสมมุติฐานของการวิจัย  3  ขอ  คือ 1.  มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระบบ
การจัดการความรูและความตองการในภาระงานของผูใชระบบ  2. มีความสัมพันธเชิงบวกระหวาง
การจัดการความรูและคุณลักษณะสวนตัวของผูใชระบบ  3.    ความตองการในภาระงานและคุณลักษณะ
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สวนตัวของผูใชระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความกลมกลืนระหวางภาระงานดานเทคโนโลยีและระบบ

การจัดการความรู  ผลการวิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ  (multiple  regression)  สอดคลองกับ
สมมุติฐานทั้ง  3   ขอ  ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวามีปจจัย  3   ประการที่เกี่ยวของกับ
การใชการจัดการความรู คือ  วัฒนธรรมองคกรความสามารถของพนักงาน  คุณลักษณะของผูใชระบบ
การจัดการความรู  ภาระงานขององคกรความสามารถของพนักงาน  คุณลักษณะของผูใชระบบการจัดการ
ความรู  ภาระงานขององคกรและความเหมาะสมในการประยุกตใชระบบ  โดยมีความสัมพันธปริมาณ
ท่ีสูงมากระหวางองคประกอบทั้งสาม  ทั้งนี้วัฒนธรรมองคกรเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดในการใชประโยชน
จากการบริหารจัดการความรู  ดังน้ันจึงเปนตัวแปรท่ีผูบริหารองคกรจะตองคํานึงถึงอยางมากในการจัดการ
ความรูใหประสบความสําเร็จตอไป 
 คูคอส-ซีเมล  (Coukos – Semmel, online, 2005)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง   Florida 
Atlantic  University  ไดศึกษากลยุทธและกระบวนการจัดการความรูซ่ึงเช่ือมตอกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1.  ประเมินการใชระบบการจัดการความรู ซ่ึงเช่ือมตอกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.  ทดสอบความสัมพันธระหวางการใชระบบประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของการจัดการความรู  3.  พัฒนา
แบบจําลองท่ีสามารถจําแนกประสิทธิผลของการจัดการความรู  4.  วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของการจัดการความรู  เครื่องมือในการวิจัยเปนมาตราประมาณคําเกี่ยวกับกับกลยุทธ  และกระบวนการ
ในมิติของการใช  และมิติของความสําคัญซ่ึงปรับปรุงมาจากเครื่องมือของ   Arthur Anderson Consulting 
และ American  Productivity  and  Quality  Center  มีคุณภาพของเครื่องมือดานความเช่ือม่ัน .96    และ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  .72  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ในสหรัฐอเมริกา  300  คน จาก  161  สถาบัน (มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามจากประชากร 257  สถาบัน 
คิดเปนรอยละ 62.6)  ขอคนพบที่สําคัญ   5   ประการ  ประกอบดวย  1.   มหาวิทยาลัยมีการใชกลยุทธ 
ระดับมาก  แตการใชกระบวนการในระดับนอย  (จากมาตรวัดแบบ  ลิเคอรท   5    ระดับ)  2.  เทคโนโลยี
เปนกลยุทธที่ใชมากท่ีสุด  สวนการวัดผลจากการวัดความรูนอยที่สุด  3.  ไมมีความแตกตางระหวาง
การใชภาวะผูนําในกลยุทธ  และกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลยัเอกชนกบัมหาวทิยาลยัของรฐั 
4. กลยุทธ  และกระบวนการจัดการความรู  และสามารถจําแนกประสิทธิภาพของการจัดการความรู
ไดรอยละ 76   โดยมีความแปรปรวนของประสิทธิผลระหวางรอยละ  46.6  (ดานการวัดผล)  ถึงรอยละ 
30.1 (ดานวัฒนธรรม)    ประการสุดทาย  ปจจัยที่มีความวิกฤติมากท่ีสุดตอประสิทธิภาพของระบบความรู 
คือกระบวนการวัดผล 
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 สตีเวนส   (Stevens, online, 2005)  นักศึกษาปริญญาเอกแหง Indiana State University   
ไดทําการประเมินประสิทธิภาพของการใชแผนท่ีมโนทัศน  (Concept  Mapping)  ในการพัฒนาแบบจําลอง
ของการจัดการความรู  สําหรับสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอล  ในเขตเมือง  ผูวิจัยใชการสังเกตเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสืบคนความตองการของนักศึกษาท่ีเริ่มใชระบบการจัดการความรู  ในสถาบันโดยมีวตัถปุระสงค
ในการวิจัย  เพื่อนําความตองการเบ้ืองตนของผูใชระบบ ไปสูการประเมินประสิทธิภาพของการใชแผน
ท่ีมโนทัศน  ผลการวิเคราะหพบวาการใชแผนที่มโนทัศนเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการใช
ในการพัฒนาแบบจําลองการจัดการความรู  สําหรับสถาบันเทคโนโลยีดิจิตอลในเขตเมือง 

  บทสรุป  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู  พบประเด็นสําคัญ
ท่ีผูวิจัยใชเปนแนวคิดในการดําเนินการวิจัย  คือ  1)  ปจจัย หรือองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพ

การจัดการความรูในองคกร  2)  ความสมดุลของการใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีกับการปรับ
วัฒนธรรมองคกรในการจัดการความรู  3)  ความแตกตางหลากหลายของกระบวนการจัดการความรู
ในองคกรที่มีบรบิทตางกัน     
 ผลจากการศึกษาสังเคราะหองคความรูดังกลาว  สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2548)  ซ่ึงไดแสดงใหเห็นสภาพ  
ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือกันของชุมชนกับโรงเรียน  โดยใช
กระบวนการการจัดการความรู  ซ่ึงเปนสาระสําคัญของของงานวจัิย  ไวดังน้ี 
 2.2.8  สภาพการดําเนินงานการจัดการความรู   
 1)  ครูภูมิปญญา  ปราชญชาวบาน  ไดมีสวนรวมในการใหการศึกษา  ในลักษณะ

การเปนวิทยากรในบางเนื้อหาในสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหไดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก

มีการจัดต้ังสถาบันไทยคดีศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแหง 
 2)  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมสามารถโอนการจัดการศึกษาได
พบวากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการประเมินความพรอมฯ ไมเอ้ือใหเกิดการถายโอน ประกอบการ
สภาพการตอตานจากกลุมตาง ๆ จึงเปนชวงที่กําลังชะลอและทบทวนโครงการอยู 
 3)  การจัดการศึกษาขององคกรชุมชนอ่ืน ๆ เชน  กลุมแมบาน  สหกรณ  กลุมผลิตภัณฑ
ตําบล  ท่ีสามารถใชเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน  ยังขาดการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา  
ขยายตัวใหมากข้ึนอยางกวางขวาง 
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 2.2.9  ปญหาการมีสวนรวมของชุมชน 
 1)  ยังไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามารวมจัดการเรียนรูเทาที่ควร  เนื่องจากวฒันธรรมแบบเดมิ 
คือคิดวาการจัดการศึกษาเปนบทบาทของโรงเรียน 
 2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการมีสวนรวมไดมากเทาที่ควร  
เนื่องจากเกณฑการประเมินความพรอมไมเอ้ือใหมีการโอน 
 3)  ปราชญชาวบาน  และคนในชุมชนขาดความรูความเขาในกระบวนการจัดการเรียนรู
ของโรงเรียน  รวมถึงขาดการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับครู 
 4)  คนในชุมชนคิดวาตนเองไมมีความรูหรือมีการศึกษามากนัก  จึงคิดวาตนเองไมมี
ประโยชนตอการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน 

 2.2.10  การจัดการความรูจะเขาไปชวยไดอยางไร ? 
 จากสภาพการณ  และปญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับโรงเรียน  จะพบวา
คนในชุมชนมีความรู  (ทั้งความรูเดนชัด  และความรูที่ซอนเรน)  อยูมาก   บางคนไดช่ือเปนปราชญ 
เปนครูภูมิปญญาหรือแมแตพอ  แม  ผูปกครองของนักเรียน  หรือชาวบานธรรมดา  ก็ลวนแตมีความรู 
ความสามารถดวยกันทั้งส้ิน  แตหากยังขาดผูมาทําหนาท่ีเช่ือมโยงประสาน  ในฐานะ  “คุณประสาน” 
หรือ  “คุณอํานวย”  ใหเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู  ความตองการ  เรียนรู  ชวยกันสรางความรู  
กลั่นกรองความรู  และประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา  ใหเปนไปตามท่ี
ท้ังหลายฝายตองการ    
 กระบวนการจัดการความรูจะสามารถเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหความรวมมือของชุมชนกับ

โรงเรียนเปนไปไดอยางมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  หรือมีคุณภาพ  ซ่ึงอาจดาํเนินการไดโดยใช 
“โมเดลปลาทู” (วิจารณ  พานิช,  2548)  ซึ่งเปนโมเดลอยางงายของสถาบันสงเสริมการจัดการความรู  
เพื่อสังคม  (สคส.) คือ 
 1)  สวนที่เปนการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  หรือทิศทางของการจัดการความรู  
ผูเกี่ยวของตองสรางความชัดเจนกอนวาจัดการความรู  เพื่ออะไร  โดยผูดําเนินการเองตองเปนผูกําหนด
และสรางความชัดเจน  ในสวนนี้เรียกวาเปน  “หัวปลา  (Knowledge  Vision : KV)” 
 2)  สวนที่เปนเรื่องของการดําเนินการ  ใหผูทํางานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
เกิดการหมุนเวียนเปนวงจรของความรูมีการยกระดับความรูเกิดเปนนวัตกรรมในการทํางานทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดงาย  ไดเร็ว  บรรลุผลตามวัตถุประสงค  สวนน้ีเรียกวาเปน “ตัวปลา”  (Knowledge   
sharing : KS) 
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 3)  สวนที่เปน “คลังความรู” เปนการสะสมเกร็ดความรู ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู
ในสวนตัวปลา  ซ่ึงอาจจะจัดเก็บ  และวางแนวทางในการเขาถึงความรูไดงายสะดวกพรอมท่ีจะนําไป
ยกระดับความรูไดในบรรยากาศที่เอ้ือให ในสวนนี้เรียกวา  “หางปลา”  (Knowledge  Assets  : KA) 

 หากผูเกี่ยวของไดมีโอกาส  หรือมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู  โดยมีผูประสาน  คืออํานวยการ
ใหเกดิการไหลเวียนขององคความรู  ก็จะสามารถแกปญหา  พัฒนางานจนไดวิธีการหรือทางออกท่ีสามารถ
สนองความตองการ  เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน  ผูดําเนินการเกิดความภาคภูมิใจ  เปนวิธีการปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ  (Best  Practice)  ของระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนไดในที่สุด  ดังภาพ  7  (วิจารณ  
พานิช, 2547)  ตอไปนี้ 

 
 
ภาพ  7  วงจรการจัดการความรูสูวธิีปฏบัิติที่เปนเลศิ (Best  Practice) 
 
  การจัดการความรู  เปนเครื่องมือท่ีคนหรือองคกรท่ีชาญฉลาดรูจักใช  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
ของงานใหมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน  คนมีการเพ่ิมทุนทางปญญาใหสูงข้ึน  และในท่ีสุดองคกรก็จะเปนองคกร
ท่ีมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา  เปนองคกรแหงการเรียนรู  แตการจัดการความรูเปนเรื่องของทักษะ  เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพไดดวยการฝก  หรือลงมือปฏิบัติ  การจัดการความรูจะไมสมบูรณ หรือจะไมเกิดข้ึนอยางแทจรงิ
หากไมลงมือทํา  และเม่ือลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดการเรียนรูข้ึนเอง 
 
 
 
 

ประยุกตใชเกิดเปน 

(Best  Practice) 

ความรูเดนชัด 
Explicit 

 

ความรูซอนเรน 
Tacit 

เรียนรูรวมกนั 

สรางความรู 
ยกระดับ

แลกเปล่ียน 
แบงปน 

เรียนรู 
ยกระดับ

รวบรวม 
จัดเก็บ 

เขาถึง 
ตีความ 
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2.3  การจัดการคุณภาพเชิงระบบ  (Quality  Management  Systems) 
 

 2.3.1  ความหมายของคุณภาพ 
 วิวัฒนาการของแนวคิดการใหความหมายคําวาคุณภาพ    เริ่มต้ังแต    ค.ศ. 1950  ที่อธิบายความหมาย
ของคุณภาพสินคาหรือบริการ  วาเปนผลิตภัณฑหรือผลผลิตจากกระบวนการที่มีมาตรฐานและดําเนินการ
ผลิตตามมาตรฐานที่กําหนด    ตอมาแนวคิดไดปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตสินคาคุณภาพที่หมายถึง

ความเหมาะสมของการใชประโยชน  จากกระบวนการผลิตที่มีตนทุนต่ํา    ระยะตอมาการส่ือความหมาย
เนนการใหความหมายคุณภาพที่สนองความพึงพอใจของลูกคา    การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผูผลิต  
และหลัง  ค.ศ. 2000  เปนตนไป   แนวคิดหลักของความหมายคุณภาพจะตองมีเปนผลิตภัณฑท่ีสนองตอบ
ความตองการของสังคมรับผิดชอบทีจะอนุรักษและสงเสริมคุณภาพของส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ   ทําใหแนวคิด
และหลักการของการจัดการพัฒนาคุณภาพสินคาหรือบริการไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
จากเดิมที่ผูสรางเนนความสําคัญของการจัดการตามระบบมาตรฐานคุณภาพท่ีตองดําเนินการตามข้ันตอน

ของการศึกษา  เตรียมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพขององคกรการจัดทาํระบบงานเอกสารคุณภาพ 
การปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบอยางเครงครัด  โดยการบันทึก  สังเกต    ประเมินผล    พรอมทั้งการปรับปรุง
แกไข    ตามระบบการตรวจสอบภายใน    (Internal  Quality  Auditing)  การจัดการพัฒนาความถูกตอง
ของระบบในการเตรียมรับการประเมินตรวจสอบจากภายนอก   (External  Auditing)  เพื่อขอรับการรับรอง
ระบบคุณภาพหรือการประกันคุณภาพจากหนวยงานรับรองท่ีเกี่ยวของ  (สมจิตร  แกวนาค, 2543; อางถึงใน 
สามารถ  หงสวิไล, 2541) 
 ในมิติคุณภาพที่เปนที่รับรูและยอมรับกันในทางธุรกิจนั้น  คําวา“คุณภาพ” หมายถึง  ผลงาน
ที่ไดมาตรฐานคุณคาที่เหมาะสมกับความตองการ  กระบวนการผลิตตามระบบควบคุมคุณภาพ

ความคงทนถาวรในการใชงานของสินคา   ตลอดจนความนาเชื่อถือสรางการยอมรับในชื่อเสียง 
(Oakland, 1993)   
 ความหมายของคุณภาพ  สามารถจําแนกได  3  มิติ  คือ  (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล, 2544) 

     1)  ความตองการและความคาดหวัง   (Need  and  Expectation)  คุณภาพคือ   การตอบสนอง
ความตองการจําเปนและความคาดหวังของผูรับผลงาน 

 2)  คุณภาพท่ีตองมีกับคุณภาพที่ประทับใจ  (Must- be Quality and Attractive  Quality) 
ตัวอยางคุณภาพท่ีตองมีเชน  การทําคลอดแมและลูกตองปลอดภัย   สวนคุณภาพที่ประทับใจ   เชน   สามี
สามารถอยูกับภรรยาขณะคลอด  เปนตน 
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   3)  คุณภาพคือ  การปฏิบัติตามขอกําหนดหรือมาตรฐานวชิาชีพ  
 2.3.2  ระบบการควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control) 
 การบริหารระบบคุณภาพจําเปนตองมีการวางระบบ  รวมท้ังการอธิบายถึงรายการและวิธีการ
ปฏิบัติในการทํางานตามข้ันตอนกระบวนการท่ีจะนําไปสูการทํางานตามระบบอยางมีขั้นตอนและ

บรรลุผลตามคุณลักษณะคุณภาพที่ตองการ  
 ฮอลเลย  (Hoyle, 1994)  ไดเสนอระบบการควบคุมคุณภาพ    มีหลักการและข้ันตอนการปฏิบัติ

ดังนี้  
 1)  วิเคราะหกระบวนการทํางานของการบรหิารและการบริการ 
 2)  กําหนดมาตรฐานการผลติสินคาหรือบริการ 

 3)  ลงมือปฏิบติัตามมาตรฐานที่กําหนด 
 4)  ตรวจสอบ  วัดผลหรือพิสูจนการปฏิบัติ 

 5)  ตัดสินผลการตรวจสอบวาบรรลุมาตรฐานคุณภาพที่ตองการหรือไม 
 6)  ใหขอมูลยอนกลับ  ผลการดําเนินการ 
 7)  แกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพตามท่ีตองการ 

 จากข้ันตอนดงักลาวขางตน  สามารถอธิบายไดดวยแผนภาพ 8  ตอไปน้ี  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  8  การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ   

วิเคราะห 
กระบวนการทํางาน

กําหนดมาตรฐานคุณภาพ 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน ตรวจสอบ  วัดผล ผลการปฏิบัต ิ
ผลผลติ 

แกไข  ปรับปรุง 

   ถูกต อง 
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 ในระบบการควบคุมคุณภาพตองกําหนดอยางเปนขั้นตอน  และมีความสัมพันธเกี่ยวของ
ซ่ึงกันและกันตามลําดับและเหตุผล  ซ่ึงจะทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิตสินคาหรือ
บริการใหคงอยูได  ในขณะเดียวกันการบริหารงานคุณภาพจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง  (Continuous  Quality  Improvement : CQI)  ซ่ึง  Hoyle  (1994)  ไดอธิบายหลักการของ
การปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองไว  2  แนวทาง  คือ 
     1)  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
คุณภาพไมใชวิธีการดํารงรักษาหรือการสรางสรรคมาตรฐานคุณภาพข้ึนใหมแตเปนการพัฒนาปรบัเปลีย่น

คุณภาพไปสูระดับมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
    2)  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเปนกระบวนการสรางสรรคมาตรฐาน

คุณภาพข้ึนใหมที่ดีกวาระดับคุณภาพในมาตรฐานเดิม 
  ดังนั้น  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจึงสามารถดําเนินการไดท้ังในรูปแบบ

ของการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน  และปรับระดับมาตรฐานคุณภาพขึ้นใหม
ท่ีดีกวาเดิม  
  บทสรุป  จากแนวคิดเรื่องระบบการพัฒนาคุณภาพผูวิจัยสรุปเปนแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
การเสริมสรางความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  น้ันตองกําหนดแนวทางมาตรฐานในการดําเนินการ
ใหเปนระบบ  กลาวคือ  ตองจัดทําเปนคูมือเปนเอกสารระบบงาน  มีบันทึกรายการดําเนินงาน  พัฒนา
ใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึน  โดยกําหนดเปนวงรอบของการพัฒนา  คือกําหนดมาตรฐาน  ปฏิบัติตามมาตรฐาน  
ตรวจวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงแกไขมาตรฐานใหสูงข้ึน  อยางตอเนื่อง  (Continuous  Quality 
Improvement : CQI)   
 2.3.3  ระบบมาตรฐานคุณภาพจากตางประเทศ 

 1)  ระบบมาตรฐานคณุภาพ   ISO  9000 
    แนวความคิดดานการบริหารงานคุณภาพเริ่มใน ค.ศ.1950  ที่นํามาใชในระบบ
อุตสาหกรรมและกิจการทหารโดยท่ีแตละประเทศจะพัฒนารูปแบบ และวิธีการใชแตกตางกัน  จนกระทั่ง
ในป    ค.ศ. 1978  ไดมีความคิดริเริ่มท่ีจะใหทั่วโลกไดใชระบบมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน    ซ่ึงเปนชวงเดียวกับ
ท่ีอังกฤษไดพัฒนาระบบคุณภาพ  (BS 5750)  เพ่ือใชในกิจการอุตสาหกรรมเปนผลสําเร็จและในป 
 ค.ศ. 1984  องคการมาตรฐานสากล  (International  Organization  for  Standardization)  ไดรวมกับองค
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษ  จัดทํารางมาตรฐานระบบคุณภาพข้ึนและประกาศใชเปนระบบ
มาตรฐานคุณภาพสากลในป ค.ศ. 1987  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

51 

    ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  9000  เปนระบบคุณภาพท่ีใชในการประกันคุณภาพ
ของการบริหารกระบวนการตาง ๆ ในองคกรการผลิตและบรกิาร  เพ่ือทําใหองคกรมีระบบบริหารงาน
คุณภาพ  ต้ังแตการออกแบบการวางระบบทํางาน  ระบบการใชแผน  และการปฏิบัติงานท่ีดีรวมท้ัง
มีระบบการตรวจสอบใหม่ันใจวา  ระบบมีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและการบริการ  ซ่ึงระบบมาตรฐาน
คุณภาพ  ISO 9000  ไมใชเปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ  แตเปนระบบการบริหารคุณภาพ
ท่ีมีการการประกันคุณภาพการผลิตทีไ่ดกําหนดรูปแบบวธิีการหรือหนาท่ีไวอยางเปนระบบ มีการปรบัปรุง
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  (Johnson, 1993;  อุทุมพร จามรมาน, 2540) 
    การบริหารคุณภาพระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  มสีวนประกอบดังน้ี  (สมจิตร  
แกวนาค, 2543)                                  
     (1)  ความรับผิดชอบดานการบริหาร    (Management  Responsibility)  ตองมี
การเขียนนโยบายคุณภาพ    ทั้งวัตถุประสงคดานคุณภาพและการแสดงความมุงมั่นต้ังใจ  (Commitment)  
ท่ีจะดําเนินการดานคุณภาพของผูบริหารระดับสูง 
      (2)  ระบบคุณภาพ    (Quality  System)  องคกรจะตองพัฒนาและดํารงรักษา
ระบบคุณภาพโดยเขียนไวเปนเอกสาร    4  ประเภท    คือ   คูมือคุณภาพ    ข้ันตอนการปฏิบัติ    คูมือการปฏิบัติงาน
แตละงานและเอกสารการปฏิบัติงานคุณภาพ 
 (3)  การทบทวนขอตกลง  (Contract  Review)  การปฏบัิติทกุข้ันตอนดาํเนนิการ
ของผูผลิตหรือผูใหบริการและผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการตองมีการทบทวนและบันทึกขอตกลง

อยางครบถวน  ถูกตอง 
     (4)  การควบคุมการออกแบบ   (Design  Control)  องคกรตองมีวิธีการควบคุม
และตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑหรือการใหบริการต้ังแตการวางแผนการออกแบบ    ผูรับผิดชอบ
การออกแบบ  กิจกรรมการปฏิบัติและการมีวัสดุอุปกรณการปฏิบัติที่เหมาะสม 
     (5)  การควบคุมเอกสารและขอมูล  (Document  and  Data  Control)  ตองมีวิธีการ
ควบคุมเอกสารและขอมูลสารสนเทศ  (Information)  ในรูปแบบอื่น  ๆ  ที่มั่นใจวาระบบคุณภาพเอกสาร
และขอมูลถูกตอง   เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
     (6)  การจัดหาวัตถุดิบ   (Material  Purchasing)  เปนการจัดซ้ือ    จัดหาตามวิธีการ
คุณภาพที่จะทําใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ  วัตถุดิบ   วัสดุ   อุปกรณ   หรือปจจัยท่ีเกี่ยวของตอกระบวนการของ
ระบบคุณภาพ 
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     (7)  การควบคุมผลิตภัณฑที่รับมอบมา    (Control  of  Supplied  Product)  
องคกรตองมีวิธีการตรวจสอบ  จัดเก็บ  ควบคุมและบํารุงรักษาผลิตภัณฑซ่ึงไดรับมอบมาเขาสูกระบวนการ
ผลิต 
    (8)  การจําแนกและตรวจสอบไดของผลิตภัณฑ    (Product  Identification  
and  Traceability)  องคกรตองมีวิธีการที่จําแนกและตรวจสอบผลิตภัณฑ    ระหวางกระบวนการผลิต
ในแตละข้ันตอนของระบบควบคุมคุณภาพการผลิตได 
     (9)  การควบคุมกระบวนการ    (Process  Control)  องคกรตองมีวิธีการและ
การวางแผนเพ่ือการควบคุมตรวจสอบการผลิต  การติดต้ังและบริการท่ีระบุถึงการใชอุปกรณ  เง่ือนไข
ปจจัยการผลิต  ตามมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวของ 
     (10)  การตรวจสอบและทดสอบ   (Inspection  and  Testing)  องคกรจะตองมี
วิธีการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตามเกณฑและแผนการตรวจสอบของระบบและ

กระบวนการคุณภาพ 
      (11)  การควบคุมเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบ     (Control  of  Inspection 
Measuring  and  Test  Equipment)  ตองมีวิธีการท่ีควบคุมตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวัดและอุปกรณ
การทดสอบท่ีจะใหมั่นใจไดวา  เครื่องมือและอุปกรณเหลาน้ีมีความเที่ยงตรง    เหมาะสมตอการทดสอบ
และตรวจวัดไดอยางมีคุณภาพ 
     (12)  สถานการณตรวจและทดสอบ    (Inspection  and  Test  Status)  ตองมีวิธีการ
ท่ีจะระบุสถานะของผลการตรวจและทดสอบที่บอกไดวาผานเกณฑหรือไมอยางไร 
     (13)  การควบคุมผลิตภัณฑที่ไม เปนไปตามขอกําหนด    (Control  of 
Nonconforming  Product)  สินคาหรือผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิตซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนด
จะตองมิวิธีการควบคุมตรวจสอบ และจําแนกออกจากผลิตภัณฑคุณภาพ  โดยมีผูรับผิดชอบและวิธีการ
ดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม 
     (14)  การปฏิบัติการแกไขและปองกัน    (Corrective  and  Preventive  Action)  
องคกรตองมีวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขหรือปองกันปรากฏการณของผลิตภัณฑไมเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนด 
     (15)  การเคลื่อนยาย  จัดเก็บและสงมอบผลิตภัณฑ    (Handling, Storage  and  
Delivery)  องคกรจะตองมีวิธีการของการควบคุม    จัดระบบและดําเนินการคุณภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย
การจัดเก็บ  การดูแลรักษา   และการสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูใชหรือผูบริโภค 
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 (16)  การควบคุมบันทึกคุณภาพ    (Control  of  Quality  Records)  องคกร
จะตองมีวิธีการบงช้ีหรือระบุการรวบรวม    การจัดทําดรรชนี    การเก็บรักษา    การคนหา   การทํานายและ
การบันทึกขอมูล  หรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
     (17)  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน     (Internal  Quality  Audits)  องคกร
จะตองมีระบบและวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน    รวมถึงการทํากําหนดการ    การดําเนินงาน
การปรับปรุง  แกไข  ติดตามผลดวยวิธีการระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
     (18)  การฝกอบรม  (Training)  องคกรจะตองใหมีวิธีการ  กระบวนการบนัทกึ 
และการดําเนินงานจัดการฝกอบรมแกบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ 
     (19)  การบริการ   (Servicing)  มีการจัดทํากําหนดการ    ขอตกลงและวิธีการ
ปฏิบัติงานการใหบริการแกลูกคาหรือผูรับบริการอยางมีคุณภาพ 
     (20)  เทคนิคทางสถิติ     (Statistical Techniques)  องคกรจะตองกําหนดความจําเปน
ในการใชสถิติ    หรือวิธีการบางอยาง    เพื่อการควบคุม    ตรวจสอบ    ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติ
ในกระบวนการที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 
     จากแนวคิดระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO  9000  ผูวิ จัยพัฒนาเปนแนวทาง

ในการดําเนินการวิจัย  สองสวน  คือ  1)  ใชเปนแนวทางในการกําหนดบทบาทของเปนที่ปรึกษาใหแก
กลุมเปาหมาย  2)  ใชเปนแนวทางใหกลุมเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพระบบ โรงเรียน  ชุมชน  สามารถ
ใชเปนแนวดําเนินการภายหลังจากที่ไดเรียนรู  และประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของตน 

  2)  ระบบการบริหารคุณภาพ  ทีคิวเอ็ม (TQM) 
 (1)  ความเปนมาและความหมาย  
 ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกร  TOM  หรือ    Total  Quality  Management 

ไดเริ่มพัฒนาข้ึนเม่ือ    ค.ศ. 1975  โดย  Dr. Feigenbaum  ไดเขียนหนังสือเรื่อง    Total  Quality  Control  
จากแนวความคิดเดิมของ  Juran  ตอมาไดมีการขยายความคิดสูการปฏิบัติ    การควบคุมคุณภาพท้ังองคกร
มีหลักการที่สําคัญ    คือ    เนนใหบุคลากรทุกคน   ทุกระดับ   มีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการ
การทํางานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดเวลา    คะโอรุ    ผูเช่ียวชาญดานการบริหารคุณภาพของญี่ปุน
ไดพัฒนาขยายความคิดจนมีการปฏิบัติเปนที่แพรหลายและประสบความสําเร็จอยางมากในญี่ปุน

มีช่ือเรียกวา    Company  Wide  Quality  Control  (CWQC)  เนนความสําคัญของมนุษยตอการพัฒนา
กระบวนการทํางานท่ีมีคุณภาพมากกวาการใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงานเพียงอยางเดียว    ระบบ
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บริหารคุณภาพทั้งองคกรแบบญี่ปุนปจจุบันเปนยุทธศาสตรการบริการที่แพรหลายโดยท่ัวไป    (สมจิตร
แกวนาค, 2543;  อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540) 

   การบริหารคุณภาพทั้งองคกร   (TQM)  เปนการจัดการคุณภาพโดยรวม

ซ่ึงหมายถึง  การจัดระบบการทํางานท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพของบุคลากรทุกคน    งานทุกงาน
ท่ีจะดาํเนินการใหไดมาซึ่งผลิตผลที่มีคุณภาพตรงตามาตรฐานการผลิต  และเปนที่พอใจของลูกคา
ท่ีเนนคุณภาพโดยรวม    ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพจากทุกคน    ทุกสวนงานและทุกกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในองคกร  มีเปาหมายท่ีสําคัญ   คือ    การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา    รวมถึงความพึงพอใจ
ของผูผลิตดวย  (ดํารง  ทวีแสงสกุลไทย, 2540; กฤษฏ  อุทัยรัตน, 2541) 

 คอรสบี้  (Crosby, 1997)  กลาววา   ระบบการบริหารคุณภาพเนนความสําคัญ
ท่ีการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาของคุณภาพ    จนเปนวิถีชีวิตของการปฏิบัติงาน
ในองคกร    ที่มีการศึกษาเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกอยางรวดเร็วและตลอดเวลาในปจจุบัน  

 ซานโตส  และกอนคาลเวส  (Santos & Goncalves, 1998)  กลาวถึงแนวคิดของ
การจัดการคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม (TQM)  วา   หลักการบริหารคุณภาพทั้งองคกร    (TQM)  เนนยุทธศาสตร
การบริหารที่ใหความสําคัญกับทุกสวนขององคประกอบการบริหารงานคุณภาพ  เปนระบบการบริหาร
ท่ีมีคุณภาพเปนศูนยกลาง  แลวจัดโครงสรางขององคกรใหมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทุกสวนของงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาคน    วัตถุดิบ    กระบวนการผลิต    ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ    รวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพของส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพเพ่ือเปาหมายของการสรางความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

  แนวทางการบริหารคุณภาพ มีทั้งสวนที่เปนการใชมาตรฐานเปนแกนกลาง
ในการปฏิบัติ    (Standard  Based  Quality  Management)  มีกิจกรรมหลักของการดําเนินงาน    2  ประการ
คือ  การสรางระบบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีตองการ แลวมีการควบคุมการปฏิบัติ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว    และแนวทางของการใหคนเปนแกนกลางการปฏิบัติ   (People  Quality  Management)  
เนนการสรางจิตสํานึกคุณภาพใหกับบุคลากรทุกระดับ    ใหความสําคัญกับคุณภาพของคนมากกวา
ใหความสําคัญตอระบบมาตรฐานคุณภาพงาน    ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกร     (TQM)  
มีองคประกอบสําคัญเริ่มตั้งแตการกําหนดระบบความคิดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศนการบริหาร    หลักการ
แนวคิด  และการใหความหมายของคุณภาพ  คือความพอใจของลูกคา  การพัฒนาระบบคุณภาพท่ีกําหนด
เปาหมาย  กระบวนการโครงสราง  การดําเนินงานและกิจกรรมการปฏิบัติคุณภาพที่ตอเนื่อง    การใชเครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ  ทั้งระบบการตรวจสอบสถิติเพ่ือการควบคุมและแผนภูมิบันทึกการทํางานทายสุดที่สําคัญยิ่ง
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คือการพัฒนาบุคลากร  เพื่อสรางเสริมความรู  ความเขาใจในระบบบริหารคุณภาพ    ปลูกฝง เจตคติ และ
ความตระหนักในการปฏิบัติงานอยางมีระบบ ดวยการฝกอบรมวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
เพื่อการดําเนินงานอยางเหมาะสม  (สมจิตร  แกวนาค, 2543; อางอิงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์กุล, 2540)   

 (2)  การนําระบบบริหารคุณภาพ TQM ไปใชในองคกรทางการศึกษา  
 คอรสบี้  (Crosby, 1997)  เสนอวากระบวนการและข้ันตอนของการนําระบบ
บริหารคุณภาพทั้งองคกร    (TQM)  ไปใชในองคกร    ควรดําเนินการ  2  สวนคือ   (1)  ฝกอบรมบุคลากร
เพื่อสรางความตระหนักและความสนใจในการทํางานอยางมีคุณภาพ    พัฒนาภาวะผูนําคุณภาพของระบบ
การทํางาน    และการสรางพันธะสัญญาตอองคกรเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานคุณภาพอยางตอเนื่อง
และ  (2)  พัฒนากระบวนการคุณภาพอยางตอเน่ือง   โดยการใหความรูและความเขาใจในความสําคัญ
ของการปรับปรุงพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพ มีการควบคุม  ตรวจสอบ
และดําเนินงานการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ดวยเครื่องมือ และวิธีการที่เชื่อถือได  โดยบุคลากร
ทุกระดับทุกคนมีสวนรวมกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 สําหรับการนําระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกร     (TQM)  มาใชกับงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้น  ระบบการบริหารคุณภาพ     TQM  สามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาไดท้ังในระดับการบริหารโรงเรียน  และการบริหารจัดการการเรียนการสอน   เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูใหสูงข้ึน    โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ   จะเปนหัวใจของโรงเรียนที่มี
คุณภาพ  เนื่องจากวาคุณภาพของผูเรียนไดรับอิทธิพลโดยตรงจากคุณภาพของหลักสูตร     บุคลากร
ผูเกี่ยวของทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียนจึงตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการควบคุมหลักสูตรใหมี

คุณภาพอยูเสมอ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540)  
  เมอรเรย (Murray, 1996;  อางถึงใน  สมจิตร    แกวนาค, 2543)  ไดศึกษาศักยภาพ
ของโรงเรียนในชุมชนออสเตรเลียตอการใชระบบบริหารคุณภาพ  TQM  โดยมีเปาหมายเพ่ือการศึกษา
บทบาทของผูนําตอการพัฒนาการฝกอบรมในการใชปรัชญาและหลักการบริหารระบบคุณภาพ    TQM
จากคําถามจากการวิจัย    5  ประการ    คืออะไรคือจุดเนนสําคัญของโรงเรียน    อะไรคือกลยุทธสําคัญของ
ผูนําตอการใชระบบบริหารคุณภาพ    TQM  คุณลักษณะอยางไรในการกําหนดพันธะสัญญา    ความมุงมั่น
ตอการใชระบบบริหารคุณภาพ    TQM  อะไรคือกลยุทธการฝกอบรมที่จะพัฒนาการใชระบบบริหาร
คุณภาพ    และอะไรที่นํามาใชเพ่ือสงเสริมความสัมพันธของครอบครัวกับโรงเรียน    กระบวนการศึกษา
เปนกรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง
การสังเกตจากผูวิจัยผลการศึกษาวิจัยพบวา  จุดเนนสําคัญของโรงเรียนที่แทจริง    การจัดการเรียนการสอน

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

56 

เพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ   การใชภาวะผูนําของผูบริหารและการพัฒนาทีมงานของความรวมมือ
จะสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหาตาง  ๆ    ได    นอกจากน้ันการรวมมือของ
ทีมงานควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน    รวมทั้งการใหอํานาจ    บทบาท
และมอบความรับผิดชอบกันอยางเหมาะสม  ขอกําหนดเหลานี้  ควรเปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาใหเกิด
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  ดวยการจัดการฝกอบรมเปนกลยุทธสําคัญ  วัฒนธรรมของความรวมมือ
จะพัฒนาขึ้น  เพื่อสงเสริมความสัมพันธของผูปกครอง  และโรงเรียนรูปแบบของการใชภาวะผูนํา 
จะอยูบนฐานของพฤติกรรมความรวมมือ  และการทํางานเปนทีม     สรุปไดวาผลการวิจัยนี้ใหความสําคัญ
กับกลยุทธการจัดการฝกอบรม   เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา    พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ    พัฒนาวัฒนธรรมของ
ความรวมมือในการทํางาน  รวมท้ังการสงเสริมความสัมพันธของสถาบันการศึกษากับผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ดวย 
 บทสรุป  จากแนวคิดของระบบ  TQM  ผูวิจัยใหความสําคัญกับแนวคิดของ
การใหคนเปนแกนกลางในการปฏิบัติ  (People  Quality  Management)  ที่เนนการสรางจิตสํานึก
คุณภาพของคนทุกระดับ ใหความสําคัญกับคนมากกวาใหความสําคัญกับระบบมาตรฐานคุณภาพงาน
ในแนวทางการดําเนินการของการพัฒนาระบบ  ไดกําหนดเปนหลักการเรื่องการเรียนรูของทีม  และ
แบงบุคลากรเปนทีมประกอบดวย  1)  ทีมนํา  ไดแกทีมผูบริหาร  2)  ทีมพัฒนาคุณภาพ  ไดแกทีมแกนกลาง
การพัฒนา  และ  3)  ทีมทํา  ไดแก  ทีมผูปฏิบัติการขององคกร  ทั้งสามทีมตองมีหลักการสําคัญ
ของการดําเนินการคือ  การมีสวนรวม  และไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่
ของตน 

  3)  ระบบคุณภาพ  Baldrige 
  ระบบคุณภาพ   Baldrige  เปนระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม  ซึ่งตั้งชื่อนี้

เพื่อเปนเกียรติแก  Mr. Malcolm Baldring  ผูริเริ่มกอต้ังสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีการควบคุม
คุณภาพการบริหารองคกรของสหรัฐอเมริกาเม่ือ ค.ศ. 1987  ซ่ึงมีหลักการวาการบรหิารองคกรจะมีคณุภาพ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคประกอบท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ  

       (1)  การนําองคกร  ใหความสําคัญกับการใชภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง

ตอการจัดระบบการบริหารที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม  
 (2)  สารสนเทศและการวิเคราะห  พิจารณาองคประกอบดานการบริหารระบบขอมูล

ขาวสาร  การวิเคราะหและการใชขอมูลเพ่ือการบริหารงานคุณภาพขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
       (3)  การวางแผนกลยุทธ  พิจารณาจากกระบวนการวางแผนกลยุทธดานคุณภาพ  

รวมทั้งการนําแผนดังกลาวน้ีไปใชเพื่อการปฏิบัติงาน 
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      (4)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  พิจารณาจากแผนงานการจัดการทรัพยากรมนุษย
สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการทํางาน    การฝกอบรม  และพัฒนาบุคลากร    มีระบบ
การประเมินผลและการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรที่ดี 

       (5)  กระบวนการคุณภาพ  ใหความสําคัญกับการออกแบบปจจัยนําเขา  การจัด
กระบวนการผลิตอยางมีคุณภาพ  การบริการสนับสนุน  การสงมอบ  และการประเมินคุณภาพของกระบวนการ      
 (6)  ผลการดําเนินงาน  พิจารณาถึงคุณภาพผลิตภัณฑและบริการของระบบการผลิตผล
การดําเนินงาน ปจจัยสนับสนุน  กระบวนการ  และผลการปฏิบัติโดยรวมขององคกร 

       (7)  การสรางความพึงพอใจแกลูกคา   พิจารณาจากการใหความสําคัญกับการศึกษา
ตลาดความตองการของลูกคาการสรางความสัมพันธกับลูกคาตรวจสอบและการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกคา 
  ระบบคุณภาพ  Baldrige  เปนระบบการบริหารองคกรมีกรอบความคิดพัฒนาปจจัย
ดานบทบาทของผูนําที่จะริเริ่มผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบ  และกระบวนการปฏบัิติงานของบุคลากร
อยางมีคุณภาพ  เนนการมีสวนรวม  และความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลอยางตอเนือ่ง 
 เปาหมายสุดทายคือ    การสรางความรูสึกพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ    โดยเฉพาะถาพิจารณาผลลัพธ
ทางการศึกษา คือ  ผูเรียน  ผูปกครองและสถาบันทางสังคมโดยท่ัวไป   (สมจิตร  แกวนาค, 2543) 

  4)  ระบบกลุมควบคุมคุณภาพ QC (Quality Circle)   
   รูปแบบของกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพพัฒนาข้ึนจากประเทศญี่ปุน    ในป  ค.ศ. 1962  

โดยสมาพันธวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน    เพ่ือตองการนําไปใชในการพัฒนาการทํางาน
อยางมีคุณภาพในองคกรและสถาบันทางธุรกิจ    ซ่ึงตอมาไดแพรขยายเปนท่ีนิยมนําไปปฏิบัติในองคกร
ท่ัวในทั้งในสถานที่ราชการ    รัฐวิสาหกิจ    และสถานประกอบการอื่น  ๆ  โดยเฉพาะในประเทศไทย
บริษัทไทย บริดสโตนไดรับเขามาดําเนินการใชเม่ือ  พ.ศ. 2518  และประสบความสําเร็จ  ทําใหหนวยงานอ่ืน  ๆ
เห็นคุณคาและความสําคัญ    จึงไดพัฒนากลุมสงเสริมคุณภาพขึ้นมากมายในแตละสถาบัน    รวมทั้ง
สถาบันทางทหาร     คือ    กองทัพอากาศท่ีกําลังพลทุกระดับลวนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานตาม
หลักการของกลุมคุณภาพกันโดยทั่วไป  (สมจิตร  แกวนาค, 2543)  

   ไอชิกาวา  (Ishikawa, 1972; อางถึงใน ปรีชา  ลีลานุกรม, 2540)  ใหหลักการไววา
การควบคุมคุณภาพจะตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพสอดแทรกอยูในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการทํางานไมใชเพียงตองการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยใชสถิติที่กําหนดไวเทานั้น 
และโดยความหมายของคําวา  Quality  Control  ถาเปนแนวคิดคุณภาพของญี่ปุนแลวจะส่ือความหมายถึง
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การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยมีหลักสําคัญของการปฏิบัติงานคือ    ทุกคนในองคกรตองมีสวน
รวมกันพัฒนาระบบการทํางานดวยการจัดต้ังกลุมควบคุมคุณภาพดวยความสมัครใจดําเนินการวิเคราะห

ปญหา  คนหาทางแกไขดวยวิธีการจากทางเลือกซ่ึงพิจารณารวมกันแลววาดีที่สุด  ลงมือปฏิบัติตามที่
ตัดสินใจรวมกันแลวตรวจสอบประเมินผล  เพ่ือจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติอยางตอเนื่องตอไป  
 กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ  มีอุดมการณพื้นฐานของการพัฒนารวมกัน    คือ
การพัฒนาคุณภาพการทํางานของคนพรอมกับการพัฒนาคุณภาพของงานเนนการมีสวนรวมของบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของดวยความเต็มใจ  (สมจิตร  แกวนาค, 2543; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2540)  โดยใชเทคนิคสําคัญในการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ  3  ประการ คือ 

    (1)  เทคนิควงจรการปฏิบัติงานของ  Deming  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการปฏิบัติ
4  ประการ  คือ 

         ก.  การวางแผน   เพื่อดําเนินงานกิจกรรมกลุม    วางแผนการคัดเลือกปญหา
การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การมอบหมายความรับผิดชอบงานแตละกิจกรรมแกสมาชิก 

  ข.  การลงมือปฏิบัติตามแผน    เปนการวิเคราะหสภาพปญหา    การศึกษาสาเหตุ
การเก็บรวบรวมขอมูล  และการแกปญหาตามแนวทางที่วางแผนไว 

        ค.  การตรวจสอบ  เปนการวดัผลการปฏิบัติ  เพ่ือตรวจสอบควบคุมผลการปฏิบติั
โดยการวิเคราะหเปรยีบเทียบกอนและหลงัการแกไข  ปรับปรุงการทํางาน 

       ง.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ  เปนข้ันตอนของการนําแนวทาง  วิธีการ
และขอสรุปท่ีไดจากการดําเนินงานซ่ึงประสบความสําเร็จมากําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมี

คุณภาพในองคกรตอไป 
     (2)  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  โดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  การเปรียบเทียบ

การนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปของตารางการตรวจสอบขอมูล    แผนภูมิกางปลา    แผนภูมิพาเรโต
แผนภูมิการกระจาย  และแผนภูมิฮิสโตแกรม  รวมทั้งเทคนิคเฉพาะงานแตละสาขาอีกดวย 

    (3)  เทคนิคของกระบวนการกลุม  ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางาน
อยางมีสวนรวม    การทํางานเปนทีมคุณภาพ    การระดมสมอง    การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค    และ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน  กิจกรรมกลุมคุณภาพ 
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 2.3.4  ระบบมาตรฐานคุณภาพในองคกรทางสังคมในประเทศไทย  
     กรณีการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital  Accreditation-HA) 

    1)  ความหมายของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA) 
   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล     (2544)  ไดอธิบายความหมายของ
HA ไววา credit  หมายถึงความนาไวใจ  เกียรติยศ accredit  หมายถึงการใหความไววางใจ    ใหความเช่ือถือ 
HA  จึงหมายถึงการรับรองวาโรงพยาบาลมีความนาไววางใจ    นาเชื่อถือ  การใชคําไทยสําหรับ    HA  
ถาจะแปลตรงตัวนาจะแปลวา  “การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล”  

        2)  แนวคิดการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล   (Hospital Accreditation : HA) 
       สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (2544)  ไดอธบิายแนวคิด HA ไวดงันี ้

 

ตาราง  2  แนวคิด HA 

 
 

แนวคิด กระบวนการ 
คุณคาความเปนไทย กระบวนการ  HA  จะตองเสริมสรางศรัทธาของประชาชนตอโรงพยาบาลและ

บริการทางแพทย  ควบคูไปกับการเสริมสรางความรับผดิชอบของผูบริการ  
และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

พัฒนาคน กระบวนการ  HAมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรมของคน
ในองคกร  เพ่ือรวมมือกันปรับปรุงระบบงานดวยวธิกีารที่มีเหตุผล ตรวจสอบ
ได  และตอบสนองปญหา/ความตองการของผูปวย 

กระบวนการเรียนรู กระบวนการท้ังหมดเปนกระบวนการเรยีนรู  ที่จะรกัษาวนิัยดวยตนเองและ
สรางระบบที่เอ้ือตอการผดุงคุณภาพ  การเรียนรูเกิดจากการลงมือทําดวยตนเอง 
 และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน 

จิตวญิญาณของ
คุณภาพ 

คุณภาพจะเกิดจากความมุงมัน่ของผูปฏิบัติงานทุกคน  การทํางานเปนทีม  และ
การเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 

มาตรฐาน การมีกรอบสําหรับประเมินและพฒันาท่ีเนนเปาหมายและเปดโอกาสใหมี 
ความยืดหยุนในการนําไปปฏิบัติจะสามารถรองรับความหลาหลายของ

โรงพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงมีศักยภาพและภาระงานตางกัน 
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ตาราง  2  (ตอ)  แนวคิด HA 
 

      
  กระบวนการ HA  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3  ข้ันตอน  คือ 
              (1)  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ตามแนวทางที่กาํหนดไวในมาตรฐาน

โรงพยาบาล 
              (2)  การประเมินตนเองเตรยีมความพรอมที่จะใหองคกรภายนอกมาเย่ียมสํารวจ 

                            (3)  การเยี่ยมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก 
        ซ่ึงแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี ้
             ก.  การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
               การพัฒนาคุณภาพในที่นี้คือการจัดระบบบริหาร  และระบบการทํางาน

ในโรงพยาบาลตามแนวทางท่ีกําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล  ซ่ึงมุงเนนการทํางานดวยใจที่มุงม่ัน
ตอคุณภาพของเจาหนาที่  การทํางานเปนทีม  การตอบสนองความตองการของผูปวยและผูรับงาน  
มีระบบตรวจสอบเพ่ือแกไขปรับปรุงดวยการประสานกิจกรรมการบริหารความเส่ียง  (Risk Management : 
RM)  การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance : QA)  และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  (continuous  
quality  improvement : CQI)  เขาดวยกัน 

            ข.  การประเมินตนเอง  (Self  Assessment) 
         เปนการคนหาโอกาสพัฒนางาน  ตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนา

ภายนอก และตรวจสอบความพรอมท่ีจะไดรับการประเมิน  และรับรองจากภายนอก  การประเมินตนเอง
ของโรงพยาบาลควรประเมินโดยทีมท่ีเกี่ยวของ  โดยควรควบคุมการประเมิน  เพื่อคนหาโอกาสพัฒนา 
การตรวจเยี่ยมเพื่อสังเกตการณปฏิบัติงานจริง  การทบทวนแนวคิดแนวทางการปฏิบัติ  การปฏิบัติงานจริง  

แนวคิด กระบวนการ 

การประเมินตนเอง การทบทวน/ตรวจสอบตนเองของเจาหนาที่แตละคน  และระบบ
ทบทวน/ตรวจสอบภายในองคกรเพื่อสรางความรับผิดชอบตอวิชาชีพ
และตอสังคม  เปนหลักประกันท่ีสําคัญสําหรับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
และการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนอยูเสมอ 
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และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาวิธกีารทํางานอยางตอเนือ่ง  การใชแบบประเมิน
ตนเองเพ่ือบันทึกและวิเคราะหระบบงานตามขอที่กําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล 

              ค.  การเย่ียมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก 
                   การเยี่ยมสํารวจ  คือการไปรับทราบหลักฐาน  และความจริงวาโรงพยาบาล

ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล  สิ่งที่ระบุไวในนโยบาย/คูมือการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาล  ขอเสนอแนะของหนวยงานผูเชี่ยวชาญ    ที่ปรึกษา    และการเยี่ยมสํารวจที่ผานมา
เครื่องมือสําคัญที่ผูเย่ียมสํารวจจะใชคือขอมูลท่ีโรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบฟอรมที่กําหนดไว 
ซ่ึงผูเย่ียมสํารวจจะตองศึกษาลวงหนากอนที่จะไปประเมินในพื้นท่ี 

  2.3.5  คุณภาพทางการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ 
 ดร.เดมมิง  (Edwards,W. Deming, อางถึงใน ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช, 2548)  นําเสนอแนวคิดหลัก
2  ประการ  ประการท่ีหนึ่ง  คือ  การปฏิบัติกิจการสําคัญ ๆ ที่มุงผลสําเร็จควรมองเชิงระบบ  และ
ประการท่ีสองควรไดมีการตรวจสอบส่ิงตาง ๆ ในระบบตามบริบทที่เกี่ยวของ   

  ในระยะแรกมีผูนําแนวคิดของ ดร.เดมมิงไปใช  เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเทานั้น    ตอมาจึงมี
การนําไปประยุกตใชในภาคบริการ  รวมทั้งในวงการศึกษา   และโรงพยาบาล  
              ในวงการศึกษา  มีนักการศึกษาชาวอเมริกันทานหน่ึง คือ  Myron  Tribus  Fremoint, CA.  
ไดนําแนวคิดของ ดร.เดมมงิ  มาประยุกตใช ดังรายละเอียดในภาพ  9 
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ภาพ   9  การประยุกตใช แนวคิดของ ดร. เดมมิงในวงการศึกษา   
 

 จากแผนภาพขางบนนี้    Myron  ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติในแตละข้ันตอน   คือ  ผูสงมอบ
(Suppliers)  ในระดับโรงเรียน  ไดแกผูปกครอง   โรงเรียนที่ผูเรียนจบมา   สถาบันผลิตครู    กรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา สภานิติบัญญัติ  สํานักพิมพ  บริษัทหางรานท่ีผลิตส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ  ส่ิงที่สงมอบ 
(Inputs)  ไดแก   ตัวผูเรียน    ขอมูลผูเรียน   งบประมาณ   ประกาศ   กฎระเบียบตาง  ๆ  ส่ือวัสดุอุปกรณ   และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ หลักสูตร  ครู   จากปจจัยดังกลาว  นําไปสูกระบวนการหลัก   หรือกระบวนการ
พ้ืนฐาน  ไดแก  กระบวนการเรียนรู  โดยมีบริการสนับสนุนตาง ๆ ไดแก   การเงินบัญชี  การบริหารจัดการ 
การอํานวยความสะดวก  การดูแลรักษาวัสดุเครื่องใช    การพัฒนาครู     การสรางเครือขายความสัมพันธกับ
ฝายนโยบาย  การเมือง  การดูแลเรื่องชีวิตความเปนอยู  และเมื่อผานกระบวนการเรียนรู    ผลผลิตทางการศึกษา
(Outputs)  ไดแก   คุณภาพ  ความงอกงามในตัวผูเรียนตามที่หลักสูตรกําหนด    โดยมีประกาศนียบัตร
เปนเครื่องยืนยัน  และผลผลิตในแงการบริการ  ไดแก   การท่ีผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือปกปองอยางดี

ออกแบบ-ออกแบบใหม
ใหทันตอเหตุการณ.

ตรวจสอบยอนกลับ
ประสานความรวมมือการตรวจสอบ

ทบทวน.ของกรรมการสถานศึกาและกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา

วิจัยลูกคา
เพ่ือกําหนดปจจัย 
กระบวนการ.

ผูสงมอบ
ผูปกครอง
โรงเรียนที่เด็กจบมา
สถาบันผลิตครู
กรรมการเขตพ้ืนที่
กระทรวงศึกษาธิการ
สภานิติบัญญัติ
สํานักพิมพ
หนวยที่ใหการสนับสนุน
บริษัทผลิต IT
บริษัท/หางรานตาง ๆ

ปจจัยปอน
นักเรียน
ขอมูลนักเรียน
งบประมาณ
ประกาศ/กฎ/
ระเบียบนโยบาย
สิ่งอํานวยความ
สะดวกวัสดุอุปกรณ
หลักสูตรครู

ผูมีสวนได 
สวนเสีย
นักเรียน
ผูปกครอง
นายจางในอนาคต
สถาบันการศึกษาที่
รับชวงตอ
หนวยงานตนสังกัด

ผลผลิต
ความงอกงามใน
ตัวผูเรียน
ประกาศนียบัตร
การดูแลชวยเหลือ
สุขภาพอนามัย
การปกปองคุมครอง

การเรียนรู

กระบวนการพ้ืนฐาน
(หลัก)

บริการสนับสนุน
การเงิน/บัญชี              การพัฒนาครู

การบริหารจัดการ     การสรางเครือขายความสัมพันธ
การอํานวยความสะดวก        กับฝายการเมือง /ชุมชน

การบํารุงรักษา           การบริการอาหาร
วัสดุ/อุปกรณ               สวัสดิการ
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สําหรับลูกคาของโรงเรียน   ไดแก    ผูเรียน   ผูปกครอง   นายจางในอนาคต   โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ท่ีรับชวงตอ  และหนวยงานตนสังกัด  

 การตรวจสอบยอนกลับนั้น  Myron ใหขอเสนอแนะวาควรมีการประสานความรวมมือกัน
ในการตรวจสอบทบทวน  ของคณะกรรมการสถานศึกษา    และคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามขอมูล 
ท่ีไดจากลูกคาของโรงเรียน     เพื่อการกําหนดปจจัย     กระบวนการ   และผลผลิตที่ตองปรับเปลี่ยน
ใหทันเหตุการณอยูตลอดเวลา  มิใชกําหนดไวตายตัว 

 จากการศึกษาแนวคิดของ Edwards W. Deming  ผูวิจัยเกิดความชัดเจนในเรื่องการใชวงจรพัฒนา
คุณภาพระบบท่ีมีช่ือไดแก  P  D  C  A  โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องการวิจัยลูกคา  เปนขอมูลยอนกลับ
กอนมีการปรับระบบ  (ACT)  รอบใหมใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน    
   บทสรุปเรือ่งการจัดการคุณภาพของผูวจิัย 
 ผลจากการศึกษาแนวคิดในเรื่องคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพ  ระบบมาตรฐานคุณภาพ  
ISO  9000  ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม  (TQM)  ระบบคุณภาพ  Baldrige  ระบบการควบคุม
คุณภาพ QC  ระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)  และแนวคิดเชิงระบบของ ดร.เดมมิง รวมถึง
บทบัญญัติทางกฎหมายที่ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาประมวลสรุปเปนหลักคิดในเรื่องการจัดการ

คุณภาพใชเปนแนวทางในการจัดการคุณภาพระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  คือ 
 1)  หลักการคิดเชิงระบบ  (System  Thinking)  การดําเนินงานการจัดการคุณภาพทุกระบบ
กําหนดใหดําเนินงานอยางเปนระบบซ่ึงวิเคราะหเปน  3  แนวยอย  คือ 

       (1)  การแบงโครงสรางการดําเนินงานในองคกรเปนหนวยงาน  หรือระบบงานยอย 
ซ่ึงสัมพันธเกี่ยวโยงสนับสนุนกันทั้งระบบหลักคือระบบที่สงผลตอคุณภาพทั้งระบบหลักคือระบบ

ท่ีสงผลตอคุณภาพโดยตรง  และระบบสนับสนุนที่หนุนใหระบบหลักดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   
นิยามเรียกส้ัน ๆ วา  “หนึ่งองคกร  หลายระบบ” 

        (2)  การกําหนดรายละเอียดของแตละระบบ  ใหเห็นรายละเอียด  ประกอบดวย 
ก.  กระบวนการของระบบ  หรือข้ันตอนในการดําเนินงานระบบน้ัน ๆ นิยมเขียนในรูปผังไหล  (Flowchart) 
ข.  วิธีการมาตรฐาน  แสดงวิธีการดําเนินการในกระบวนการน้ัน ๆ ค.  บันทึกมาตรฐาน  เปนรองรอย
ในการดําเนินการ  ง.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  เปนเคร่ืองช้ีความสําเร็จของการในการดําเนินการในข้ันตอนนั้น  
จ.  เกณฑ  เปนเกณฑที่ผูออกแบบระบบกําหนดความสําเร็จไว  ฉ.  การวิเคราะหความสอดคลองกับ
มาตรฐาน  หรือตัวบงชี้ที่ผูออกแบบระบบเชื่อมโยงไวเพื่อใหการดําเนินการในขั้นตอนนั้นสามารถ
สนองมาตรฐานฯ ท่ียึดถือในการดําเนินการได  แนวคิดน้ีนิยมเรียกวา “หน่ึงระบบหลายกิจกรรม 
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     เมื่อดําเนินการตามรายละเอียดในขอที่ 1, 2  แลว  จะได “คูมือระบบ”  ซ่ึงจะบอก
รายละเอียดทั้งหมดที่กลาวมาเปนพื้นฐาน และรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนอ่ืน  

       (3)  การกําหนดการดําเนินการเปนระบบคุณภาพ  PDCA  ในแนวคิดน้ีเปนการกาํหนดให
การดําเนินการตองใหครบรอบวงจรของการพัฒนาคุณภาพ  กลาวคือมีการวางระบบ  (P)  การดําเนินการ
ตามระบบ  (D)  การประเมินตรวจสอบระบบ  (C)  และการปรับปรุงระบบ  (A)   

 2)  หลักคิดเชิงยุทธศาสตร  (Strategic  Thinking)  เปนการกําหนดยุทธศาสตรใหเหมาะสม
กับสถานการณที่เปนอยูจริง  ในบริบทหรอืสภาพเฉพาะของแตละองคกร  โดยมีกระบวนการ  ดังนี ้
 (1)  การวิเคราะหสภาพการณทั่วไป  สภาพการณเฉพาะ  เพื่อพิจารณาใหเห็นโอกาส         
ภัยคุกคาม  จุดออน  จุดแข็งขององคกร 
 (2)  ทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายขององคกรใหเปนไปตามแนวการกําหนด
วิสัยทัศน  พนัธกิจ  เปาหมาย  คือมีความสอดคลองกับสภาพเฉพาะ  และสถานการณท่ัวไป 
 (3)  การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็งของระบบเพื่อกําหนดลําดับกอนหลังของ
การดําเนินการตามระบบหากวิเคราะหจุดออนหรือที่เปนวิกฤตก็อาจจะกําหนดเปนยุทธศาสตรที่ตอง

ดําเนินการกอนเรียกวายุทธศาสตรท่ีเปนจุดเนน 
 (4)  การกําหนดแผนปฏิบัติการ  หลังจากที่ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีเปนจุดเนนแลว 
ก็เปนรายละเอียดในการดําเนินการที่ถูกกําหนดไวในลักษณะของ  “แผนปฏิบัติการ”  ที่บอกไดวา 
ใคร ทําอะไร  เม่ือไร  อยางไร  และตองใชจายงบประมาณเทาไร  

  3)  การเรียนรูเปนทีม  (Team  Learning)  เปนแนวคิดในการเร่ือของการจัดการทีมงาน  
ใหเปนทีมที่มีรวมเรียนรู รวมคิด รวมปฏิบัติงาน  ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานตองตั้งอยูบนหลักการ
มีสวนรวมในทีม  โดยแบงทีมดําเนินการในองคกรเปน  3  ทีม  คือ 

    (1)  ทีมนํา  เปนทีมของผูบริหารที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย  เรียนรู  จัดต้ังทีมงาน
และกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานเชิงระบบ 

    (2)  ทีมพัฒนาคุณภาพ  เปนทีมประสานการเรยีนรู  ผูนําทางการเรยีนรูเพือ่ใหชัดเจน
ในเรื่องกระบวนการ 

    (3)  ทีมทํา  เปนผูปฏิบัติงานในหนาท่ี  ตามกระบวนการท่ีคูมือระบบกําหนดไว 
ถือเปนผูปฏิบัติงานในภาคสนามท่ีตองเรียนรูและพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผล

ตามเกณฑที่กําหนด 
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2.4  วิธีปฏิบติัที่เปนเลิศ  (Best  Practices) 
 

 2.4.1  Best  Practices  คืออะไร  
 American  Productivity  and  Quality  Center  (อางถึงใน  บุญดี  บุญญากิจ,  2548, 
หนา 10-11)  ใหคําจํากัดความของ Best  Practices  วา  คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถกอใหเกิดผล
ท่ีเปนเลิศสอดคลองกับ บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2548) ที่ กลาววา Best  Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
ในการทําสิ่งใดส่ิงหนึ่งใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมาจากการนําความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและ
ประสบการณน้ัน  เปนแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดของตนเอง  นอกจากนี้ ชัด  บุญญา  (2550)  ไดกลาวเพิ่มเติม
วาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  เปนความรูเทคนิค  วิธีการ  ที่ไดพัฒนาขึ้น  เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  ทําใหงานประสบความสําเร็จเกินเปาหมายที่กําหนด  และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวา 
เปนผลงานที่เปนแบบอยางที่ผูอ่ืนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติได  ภายใตขอจํากัดของวิธีการ
และหนวยงานนั้น ๆ   

               ดังน้ันจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา  Best  Practices  คือวิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
หรือเปนการปฏิบัติที่ทําใหองคกรกาวสูความเปนเลิศ  ซ่ึงวิธีปฏิบัตินั้นรวมถึง  ความรู  เทคนิค  วิธีการ 
ท่ีพัฒนาปรับปรุงมาจากการไดปฏิบัติจริงดวยตนเองสําหรับในวงการศึกษาไดมีหนวยงานที่ทํางาน

เกี่ยวของกับการศึกษาหลายหนวยงาน  ไดใหความสนใจ  และดําเนินการใหมีการศึกษา  และคนหา 
Best  Practice  ทางการศึกษาทั้งนี้รวมถึงสถาบันการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู  (2550)  ซ่ึงไดใหความหมาย
ของ  Best  Practice  ทางการศึกษา วา  “Best  Practices  เปนวิธีการทํางานใหม ๆ ที่สถานศึกษาเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง  ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ซึ่งนําไปสูการบรรลุผลลัพธที่ตอบสนอง
ความคาดหวังของชุมชนผูปกครองและเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพทําใหสถานศึกษา

ประสบความสําเร็จ กาวสูความเปนเลิศ” 
 2.4.2  Best  practice  กับ  Good  Practice 
                Good  Practice  เปนคําที่ใชกลาวถึงการปฏิบัติงานในองคกรท่ีสามารถปฏิบัติไดดี  มีประสิทธิภาพ
เปนท่ียอมรับ  โดยเปนท่ีรับรูกันท่ัวไปในองคกร  แตยังไมมีประจักษพยานหลักฐานยืนยันชัดเจน  หรือ
มีกระบวนการตรวจสอบอยางเปนระบบวาดีจริงหรือไม  หรือดีกวาองคกรอ่ืนอยางไร  หรือเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดสําหรับการเทียบเคียงหรือไม  แตอยางไรก็ตาม  อาจกลาวไดวา  Good  Practice
เปนเสนทางสําคัญที่องคกร  จะกาวผานไปสูการมี  Best  Practice 
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 2.4.3  Best  Practice  กับการจัดการความรู      
 วิจารณ  พานิช  (อางถึงใน วันทนา เมืองจันทร และเต็มจิต  จันทคา,  2548, หนา 12)  กลาววา 

การจัดการความรูที่งายคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานแบบ  Best  Practice  องคประกอบสําคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการความรู  คือ  การมีฐานขอมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีมีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับในดานตาง ๆ  (เชน  ดานแนวคิด  กระบวนการวางแผน  การดําเนินงานตามแผน 
การประเมินผล  และการมีสวนรวมของชุมชน(  โดยมีการเผยแพรวธิปีฏิบติังานทีเ่ปนเลศิ  เพือ่ใหหนวยงานอ่ืน
ไดนําไปปรับใช  ซ่ึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองท่ีด ี
พ.ศ .2546  ในมาตรา  11  ระบุวา  “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ”                                                                         

  ดังน้ันหากมองในมุมของการจัดการความรูในองคกรแลว  Best  Practice  จึงเปนบทสรุปของ
วิธีการปฏิบัติที่เปนความรูซอนเรน  (Tacit  Knowledge)  ซ่ึงเผยแพรเปนความรูชัดแจงในรปูแบบตาง ๆ 
(Explicit Knowledge)  เพ่ือใหผูอ่ืนไดนําไปทดลองปฏิบัติ 
 2.4.4  ความสําคัญของ  Best  Practice                                                                                                                 

 มีผูกลาววา  “ถาไดนําความรูไปใช  ความรูนั้น  ก็ยิ่งเพิ่มคุณคา  เพราะทําใหเกิดการตอยอดความรู 
ใหแตกแขนงออกไปอยางกวางขวาง”  ซ่ึงพบวา  Best  Practice  มีความสําคัญและมีบทบาทตอการสงเสรมิ
ใหมีการใชความรู  ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร  ดังน้ี                                                    

 1)  สงเสริมใหคนในองคกร มี  Best  Practice  ในการทํางานท่ีชวยเพ่ิมผลผลิตทั้งในดาน
คุณภาพและปริมาณ  ดังคํากลาวของ  Peter  Senge  ท่ีวา  ความรู  คือ  ความสามารถในการทําอะไรก็ตาม 
อยางมีประสิทธิผล   )Knowledge  is  the  capacity  foreffective  actions)  นอกจากนี้ เอดเวิรด  ลี  ทอรนไดค 
(Edward  Lee  Thorndike, 1874-1949)  นักจิตวิทยาอเมริกัน   ผูคนพบทฤษฎีความตอเนื่อง
(Connectionism)  ทฤษฎีนี้  มีความเชื่อวา  การเรียนรูเกิดจากการลองผิดลองถูก  เชน  เมื่อใหผูเรียน
ทํากิจกรรมอะไรอยางหนึ่งซ่ึงไมมีความรูในเรื่องนั้นมากอน  ผูเรียนจะทําแบบลองผิดลองถูก 
เพื่อเลือกสิ่งที่เปนจริง  มีคุณคา   และละทิ้งที่ไมมีคุณคาหรือมิใชความจริง  จนกระทั่งคนพบวา  
ควรทําอยางไร  จึงจะถูกตองและรวดเร็ว  ก็จะเลือกทําดวยวิธีนั้นในคร้ังตอไป  น่ันคือ  ผูเรียนไดสราง 
Best Practice  ในการทํางานของตนเอง  ซ่ึง  Best  Practice  ของผูเรียนแตละคนอาจจะเหมือนหรือ 
ไมเหมือนกันก็ได  เพราะเปนขอสรุปวิธีการทํางานที่ตางคนตางคนพบตามแนวทางของตนเองเม่ือนาํมา
เปรียบเทียบกันจึงจะรูวาวิธีการของใครดีที่สุด 
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 2)  สงเสริมองคกร  ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  เดวิด การวิน (David  Garvin; อางถึงใน    
บุญดี  บุญญากิจ,  2548, หนา 26)  กลาววา  การจัดการความรูเปนเรื่องสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู  
และประยุกตใชความรู  รวมทั้งแปลงความรูของคนไปเปนความรูขององคกร  การจะเปนองคกร
แหงการเรียนรูนั้น  จะตองมีทักษะใน   5  ดาน  ไดแก  การแกปญหาอยางเปนระบบ  การทดลองศึกษา
หาแนวทางใหม ๆ การเรียนรูจากประสบการณในอดีต  การเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของคนอ่ืน
และการถายทอดความรูอยางรวดเร็ว    มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร  จะเห็นวา   Best  Practice   
เปนหนึ่งในหา ของทักษะในองคกรแหงการเรียนรู 

 3)  สงเสริมองคกรใหมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด  วิธีการที่ใชพัฒนาองคกร

เพื่อเพ่ิมผลผลิตอยางตอเนื่องมีหลายวิธี  แตวิธีที่สามารถทําใหองคกรพัฒนาแบบกาวกระโดด  )  Leap Frog) 
สามารถยนระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรมีอยูไมกี่วิธีและวิธีการหน่ึงที่ไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวาง  คือ  การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ  หรือ  Best  Practice  ซ่ึงเปนการเรียนรู
จากประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จหรือทําไดดีกวาเราแลว  นํามาเปนแนวทางในการพัฒนา
ใหดีกวาเดิม  เชนโรงเรียนที่เพิ่งวางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  หากตองการความสําเรจ็ในการดาํเนนิงาน
อยางรวดเร็วก็สามารถไปศึกษาเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากโรงเรียนที่ไดดําเนินการมากอนและ

ประสบผลสําเร็จเปนโรงเรียนตนแบบ 
  2.4.5  แนวทางการพจิารณา  Best  Practices  ในสถานศึกษา 

  Best  Practice  ในสถานศึกษา  เกิดขึ้นไดจากการท่ีสถานศึกษาไดดําเนินการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบครบวงจรการบริหารคุณภาพ   PDCA  โดยวิธีปฏิบัติงานที่เปน   Best  Practice  อาจเกิดข้ึน
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทํางานเชิงระบบ  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวมักจะเกิดข้ึนมากกวา 
หนึ่งข้ันตอนเสมอ  ทั้งนี้  การพิจารณาวา  วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   วิธีปฏิบัติใด  
ท่ีจะเรียกไดวาเปน  Best  Practices  นั้น  มีแนวทางการพิจารณา  6  ประการ  ดังนี้ 

        1)  วิธีปฏิบัตินั้นดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จสอดคลองกับความคาดหวังของผูเกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder)  ไดแก  ชุมชนหรือผูปกครอง  นอกจากนี้ยังไดสรางความพึงพอใจ
ใหกับบุคลากรสวนใหญในสถานศึกษาอีกดวย 

 2)  วิธีปฏิบัติน้ัน  ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนระบบครบวงจร  จนเห็นผลสําเร็จ
อยางชัดเจน   วาทําใหเกิดคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง   หรือกลาวอีกอยางหน่ึง   คือวิธีปฏิบัติน้ันมีกระบวนการ 
PDCA  จนเห็นแนวโนมความสําเร็จของตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน วาการดําเนินงานมีแนวโนมพัฒนาไปในทิศทาง
ท่ีพึงประสงค  และเม่ือนําวิธีการนั้นไปปฏิบัติซํ้าก็ไดผลลัพธที่ใกลเคียงกัน 
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 3)  บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสามารถบอกเลาถึงวิธีปฏิบัตินั้น
ไดวา  “ทําอะไร   ?(what)”  “ทําอยางไร   ?(how)”  และ  “ทําไม?  จึงทํา  หรือ  ทําไปทําไม  ?(why)” 

       4)  ผลลัพธจากวิธีการปฏิบัติน้ัน  เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการพัฒนา
คุณภาพเชิงระบบ  ท่ีไดมีการกําหนดไวลวงหนา 

       5)  สามารถระบุไดวาความสําเร็จที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากปจจัยใดบางและปจจัยนั้น
ไดกอใหเกดิการปฏบัิติที่ตอเนื่องและยั่งยืนอยางแทจริง   

       6)  มีการใชกระบวนการจัดการความรู  (KM : Knowledge Management)  ในการดําเนินงาน 
 2.4.6  กระบวนการคนหา  Best  Practices  ในสถานศึกษา  

 สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  เชน  ผูปฏิบัติงานของระบบโดยตรง 
ท่ีเรียกวา  ชุมชนแนวปฏิบัติ  (Community  of   Practices)  ผูประเมินคุณภาพ  ศึกษานิเทศก  หรอืผูใหคําปรกึษา
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถคนหา  Best  Practices  ไดโดยดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  1)  คนหาวาสถานศึกษาหนึ่ง ๆ มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพอยางไร  โดยวิเคราะห
บริบทของสถานศึกษา  ความคาดหวังของผูปกครอง  และชุมชนรวมท้ังผูมีสวนไดเสียตาง ๆ วาคาดหวัง
กับสถานศึกษาน้ีอยางไรบางทั้งนี้หากสถานไดนําแนวทางการจัดการคุณภาพเชิงระบบไปดําเนินการ 
ใหพิจารณาคนหาจากการดําเนินงานในระบบตางๆ ทั้งระบบหลัก  และระบบสนับสนุน 
  2)  คนหาวาสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  และดาํเนินการไดสอดคลองกับ
ความคาดหวังของผูเกีย่วของตาม ขอ  (1)  อยางไรบาง 

      3)  พิจารณาวาวิธีปฏิบัติดี ๆ เหลานั้นมีการนําไปใชจริงอยางครบวงจร  PDCA  หรือไม  
โดยเฉพาะในข้ันตอนการประเมินทบทวนระบบ  ที่สะทอนผลการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัด 
และการนําขอมูลจากการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้   เพ่ือยืนยันวา
วิธีปฏิบัติ  นั้นถูกนําไปใชจริง  และเปน  “นวัตกรรม”  การทํางานของสถานศึกษาไดหรือไม 

        4)  ใชกระบวนการจัดการความรู  เชน  เรื่องเลาเราพลงั ) Storytelling)  ในการแลกเปลีย่น
ประสบการณของผูปฏิบัติของผูเกี่ยวของ  โดยมีรายละเอียด 

            (1)  กําหนดเปาหมายของการแลกเปลีย่นวธิีปฏิบัติ  (Knowledge  Vision) 
                          (2)  เลาประสบการณจากการปฏิบติัการ  (Knowledge  Sharing) 

             (3)  สรุปรายละเอียดเก่ียวกับวิธกีารปฏิบัติที่เปนเลศิ  )Knowledge  Asset) 
       5)  วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ  และบทเรียนที่สถานศึกษาไดเรียนรูจากการดาํเนินการ

ตามวิธีปฏิบัติเหลาน้ัน 
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 2.4.7  องคประกอบของการเขียนเอกสาร  Best  Practices 
 Best  Practices  จะมีประโยชนเมื่อถูกเผยแพรใหเกิดการเรียนรูของคนในสถานศึกษาหรือ     
ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ดังนั้น  การเขียน  Best  Practices  เพ่ือเผยแพรนี้จึงควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนที่สะทอน
การเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  และนําไปสูการศึกษาเรียนรูเพื่อเทียบเคียงสูการปฏิบัติได 

              องคประกอบและแนวทางในการเขียนเอกสาร  Best  Practices  มีดังนี ้
 1)  ความเปนมา  เปนการเขียนเพื่อใหเห็นบริบทสภาพทั่วไปของสถานศึกษาโดยยอ 

และนําเสนอส่ิงท่ีเปนความคาดหวังของผูปกครองหรือชุมชนที่มีตอสถานศึกษา  
 2)  การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา  การเขียนตองสะทอนใหเห็นตอการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาดําเนินการอยางไร   โดยควรนําเสนอผังกระบวนการของระบบที่มี Best  Practice 
พรอมคําอธิบายข้ันตอนตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอนดวย  

 3)  Best  Practices  เปนการเสนอวธิีปฏิบัติที่เปนเลิศซ่ึงเปนขอสรุปจากการจัดการความรู
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีอะไรบาง  และอธิบายวา  คืออะไร? 
ทําอยางไร? และทําทําไม? ทั้งนี้ใหระบุวา Best Practices มาจากขั้นตอนใดของระบบ ซ่ึง Best Practices 
ควรครอบคลุม  ข้ันตอนของระบบต้ังแต  2  ข้ันตอนข้ึนไป 

 4)  ผลการดําเนินการ  เปนการอธิบายผลที่เกิดข้ึนจาก Best Practices ตามตัวช้ีวดัความสําเรจ็
วาสงผลดีตอคุณภาพสถานศึกษาอยางไรบาง  ทั้งนี้ตองนําเสนอ  ผลตามตัวชี้วัดทั้งดานกระบวนการ  
และดานผลลัพธของระบบท่ีมี Best Practices   

 5)  ปจจัยความสําเร็จ  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหวา Best Practices  เกิดข้ึนได
เพราะอะไร  มเีงื่อนไขอะไรบาง  มีอะไรเปนปจจัยในระบบที่ทําใหวิธีปฏบิัติเหลาน้ี  ดํารงอยูไดในระยะยาว
ไมใชการทุมเทเฉพาะกิจของสถานศึกษา 

 6)  บทเรียนที่ไดรับ  เปนการสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษาเรียนรูจากการทํางาน
ตามวิธีปฏิบัติเหลาน้ีอยางไรบาง  อะไรเปนเคล็ดลับที่ดําเนินไดประสบผลสําเร็จ  รวมทั้งขอพึงระวัง
มีอะไรบาง 

  Best  Practices  ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนรูของสถานศึกษา  และผูเกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพที่จะเปนสื่อในการเรียนรู  หรือเปนรูปธรรมของการเทียบระดับ   (Benchmarking) 
ของสถานศึกษาตาง ๆ ซ่ึงแนวทางท่ีนําเสนอน้ีมาจากประสบการณของนักวิจัยในโครงการวิจัย  และ
พัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา  ToPSTAR  ซึ่งตองเรียนรูและจัดการความรูจากภาคสนาม
ใหมีความชัดเจนและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 
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 บทสรุป  เรือ่งวธิีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best  Practices)  ของผูวจิัย 
 จากการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของกับเรื่องวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  practices)  ผูวิจัย
ตระหนักถึงคุณคา  ความสําคัญของเรื่องนี้  ถือเปนเปาหมายของการดําเนินงานไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  เปนตัวแทนที่เปนรูปธรรมของความสําเร็จในการดําเนินงาน  เชนเดียวกันกับ
เรื่องความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ความสําเร็จของการดําเนินงานในเรื่องน้ีก็คือ  วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ผูวิจัยมุงท่ีจะแสดงใหเห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวของเช่ือมโยงกนั
ระหวางสองเรื่องสําคัญในงานวิจัยนี้  คือ  เรื่องการจัดการความรู  (Knowledge  Management)  และ
เรื่องวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best  Practices)  ความสําคัญนี้เปนท่ีมาของชื่อหัวขอเรื่องการวิจัย “การจัดการ
ความรูสูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน”  ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เรื่องวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  ในงานวิจัยน้ี คือ 

 1)  นิยามของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน  ในงานวิจัยนี้
กําหนดนิยามเปน  2  มิติ  คือ  มิติที่เปนเปาหมายของการดําเนินงานดานความรวมมือ  หมายถงึความสําเรจ็
ท่ีเปนความคาดหวังของผูเกี่ยวของและมิติท่ีเปนวิธีการดําเนินงานดานความรวมมือหมายถึงรายละเอียด

ของการดําเนินงานท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง     
 2)  ความสําคัญของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระบบความรวมมือของชมุชนกบัโรงเรยีนในงานวจิยั

มุงที่จะใหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่คนพบน้ีเปนตนแบบ ของการพัฒนาแกองคกร  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงการพัฒนาโดยการเรียนรูจากความสําเร็จที่เปนตนแบบนี้  ถือเปนความเรียนสูความสําเร็จแบบกาวกระโดด  
  3)  การพิจารณาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศระบบความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียนในงานวจัิย 
ไดกําหนดเปนเกณฑการพิจารณาไว  5  ประการ  คือ  (1)  ตองสนองความคาดหวังของผูเกี่ยวของ  
(2)  เกิดจากการพัฒนาอยางเปนระบบ  (3)  มีรายระเอียดชัดเจนวา  คืออะไร  ทําอยางไรเพราะอะไร  
(4)  เกิดผลลัพธเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  (5)  ระบุปจจัยแหงความสําเร็จได  และ  (6)  มีการจัดการความรู 
สามารถถอดบทเรียน เสนอแนะแนวทางพัฒนาได 

  4)  ความสัมพันธกันของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศกับการจัดการความรู  ในงานวิจัย  ผูวิจัย
ไดแสดงแนวคิด กระบวนการจัดการความรู ท่ีเปนทั้งความรูซอนเรน  และความรูชัดแจงของผูเกี่ยวของ
ท้ังสวนของชุมชน  และโรงเรียน  ประมวล  สรุปเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  และสังเคราะหใหเห็นวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศระบบความรวมมือในหลายบริบท 

 5)  การนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  ในงานวิจัยไดนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศซ่ึงเปนผลจาก
การจัดการความรูในกลุมตัวอยางซ่ึงมีหลายบริบททั้งท่ีเปนบทสังเคราะหสรุปลักษณะรวมของวิธีปฏิบัติ

ท่ีเปนเลิศ  และรายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของกลุมตัวอยาง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์




