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                                            แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม 

 
1. ชื่อนวัตกรรม   การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

2. ชื่อผู้สร้าง  
           ชื่อ นางกิษรา  เทสันตะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 081 -2643253  E-mail address : kisrathasanta@gmail.com  
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม  
          แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆที่มีผู้สร้างหรือท าไว้แล้ว แล้วน ามาปรับปรุงหรือ  
              พัฒนาใหม่  
           สร้างนวัตกรรมใหม่  
4. ประเภทของนวัตกรรม  
        การบริหารจัดการศึกษา  
        การจัดการเรียนรู้  
        การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 
5. ความเป็นมาของนวัตกรรม 

                การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ 
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาท่ีทุกฝ่ายทั้งชุมชน  หน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้เป็น “โรงเรียนแห่งความสุข” มีการบูรณา
การองค์ความรู้สู่โรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลจาก
การบริหารจัดการศึกษาดังกล่าว ส าเร็จขึ้นได้อย่างงดงาม เป็นผลจากการบริหารงานสู่ความส าเร็จ  KPWS-
SMART Model และนโยบายการบริหารงาน “โรงเรียนแห่งความสุข (Happiness School)” รวมทั้งการ
ท างานเป็นทีม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมีความสุขจึงปฏิบัติงาน
อย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาได้น าพลังชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านสื่ออุปกรณ์ งบประมาณ ทุนการศึกษา รวมทั้งการบริจาคเพ่ือการพัฒนา 
สร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บังเกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิด และทักษะชีวิต
ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข รวมทั้งผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น  
จนส่งผลให้มีผลส าเร็จและได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ ทั้งนี้จึงเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
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และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การบริหาร 
สู่ความส าเร็จ KPWS-SMART Model ส่งผลให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติร่วมกันอย่างมี
ความสุข จึงส่งผลให้ “โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม” ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือ สนับสนุน 
ช่วยเหลือจากชุมชนหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยล าดับ เนื่องจากชุมชนมีความเชื่อมั่นในพลังของวัฒนธรรม
องค์กรตามวิถีไกรภักดีวิทยาคม ทั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 5 ภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แสดง “พลัง ของความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแท้จริง ที่ร่วมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งปรากฏผลงานดีเด่นและ
รางวัลผลส าเร็จด้านต่างๆของนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน  
               จากการบริหารสถานศึกษา KPWS-SMART Model ท าให้การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมเพ่ิมขึ้นจากเดิมในทุกๆ ด้าน อันเป็นผลมาจากการ “ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วม
พัฒนา” จนส่งผลให้น าปัจจัยการบริหารจัดการ (4M) ซึ่งประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 
(Material) และวิธีการ/จัดการ (Method/Management) มาบูรณาการ ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลท าให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

           โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ได้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาให้มีการสอดคล้อง กับนโยบายของ
ต้นสังกัดดังกล่าว และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาทั้งจาก หน่วยงานภายนอกและ
รายงานการพัฒนาการศึกษาน ามาก าหนดนโยบาย โดยให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ร่วมกันเสนอและจัดท านโยบายของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้น โดยนโยบายดังกล่าว เป็นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยความเป็นกัลยาณมิตรยึดหลัก คุณธรรมน าความรู้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้ค าว่า “โรงเรียนแห่งความสุข” (Happiness School) ประกอบไปด้วยการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่งเสริมความมีวินัยและคุณธรรมของนักเรียน 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างภาคีเครือข่าย ชุมชนมี
ส่วนร่วม การเตรียมการขยาย หลักสูตรทวิศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในทุกๆด้าน การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากร การพัฒนาระบบงาน ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพของโรงเรียน การพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจน
การใหบ้ริการและสานสัมพันธ์หน่วยงาน ชุมชนในทุกด้าน  
              บทบาทของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโดย เน้น
หลักการบริหารสู่ความส าเร็จ KPWS-SMART Model โดยผู้บริหารและบุคลากรครูจะต้องท าหน้าที่ ส่งเสริม
สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงแก้ไขนักเรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมที่เกิด
ขึ้นอยู่ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล อันได้แก่ กรรมการสถานศึกษา สมาคม ผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานรัฐและเอกชน ท้องที่ และตลอดหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้องค์คณะบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของ 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมอย่างเหมาะสม ตามขอบข่าย การบริหารงานของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมซึ่งได้มี
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การวางขอบข่ายงานตามภารกิจและความ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย  
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา และ ชุมชน จากประสบการณ์การ
บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านมา ได้น าแนวคิดในการบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Base 
Management) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการจนท าให้ ประสบผลส าเร็จและเป็นประจักษ์ต่อ
สาธารณชน ซึ่งในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น “การมีส่วนร่วม” เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การบริหาร
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ  

          จากที่กล่าวมานั้น โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จึงได้น าความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการแสวงหา
ความรู้จากแนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาสู่ความส าเร็จ KPWS-SMART Model ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบาย การศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ น ามาสร้างนวัตกรรมทางด้าน
การบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมขึ้น เพ่ือน ามาใช้
เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

ภาพประกอบที่ 1  แผนภาพ  KPWS-SMART 
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6.วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
                1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโดยใช้ 
KPWS-SMART Model 
                2) เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                3) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model  
                 4) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model  

7. ขอบเขตของการด าเนินการ 
                7.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน  387 คน ประกอบด้วย   
                    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 24 คน  
                    2) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 292 คน  
                    3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จ านวน 15 คน  
                    4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 56 คน       
 8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้  
                 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่น ามาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมมีดังนี้  
                8.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
                      8.1.1 ความหมายการจัดการความรู้  
                      8.1.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process         
                      8.1.3 โมเดลการจัดการความรู้ (Knowledge Management Model) 
                      8.1.4 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้  
                      8.1.5 เครื่องมือจัดการความรู้(Knowledge Management Tools)  
                      8.1.6 ประโยชน์ของการจัดการความรู้  
                8.2 ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS)  
                      8.2.1 ความส าคัญและความเกี่ยวเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้  
                      8.2.2 โปรแกรมประยุกต์(ซอฟท์แวร์) ที่ใช้ในการจัดการความรู้  
                      1. การจัดการความรู้ (Knowledge: K)  หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร 
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
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                          1.1 ความหมายการจัดการความรู้ 
                          การจัดการความรู้ (Knowledge Management)คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ 
เขา้ถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (ส านักงานกพร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : ออนไลน์) 
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  
                  1.ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน ( Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด 
                 ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝี มือ หรือการ
คิดเชิง วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกวาเป็นความรู้แบบนามธรรม ความรู้เหล่านี้อยู่ท่ี  “คน” (ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, 
2555)             
                   2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน 
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ รูปธรรม
ความรู้เหล่านี้อยู่ท่ี  “สื่อ” (ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, 2555) 
                   ความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่ แตกต่างกันจากการจัดการ “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” 
 จะเนน้ไปท่ีการเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อน าไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว้ 
เพ่ือใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อ่ืนเข้าถึงได้ต่อไป (ดูวงจร ทางซ้ายในภาพประกอบที่ 2) ส่วนการจัดการ  
“ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน” นั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการ แบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ท าให้เกิด 
การเรียนรู้ร่วมกน อันน าไปสู่ การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละ คนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 (ดูวงจรทางขวาในภาพประกอบที่ 2) 

 

                   ภาพประกอบที่ 2 วงจรการจัดการความรู้(สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2549)  
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           ระดับความรู้ (Levels of Knowledge) ตามแนวคิดของ James Brain Quinn (ส านักงานกพร.และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : ออนไลน์) แบ่งระดับความรู้เป็น 4ระดับ ได้แก่  
           ระดับที่ 1 : Know - What (รู้ว่าคืออะไร) เป็นความรู้เชิงรับรู้ หรือ ความรู้ที่ได้รับมาจากการเรียน 
เห็นหรือจดจ ามีลักษณะเป็นความรู้ในภาคทฤษฏีว่าสิ่งนั้นคืออะไร  
           ระดับท่ี 2 : Know - How (รู้ว่าเป็นอยา่งไร/รู้วิธีการ)  ่ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดเปน็ประสบการณ์มากข้ึนเรื่อยๆ ยิ่งใช้ยิ่งมีมาก  
            ระดับ ที่ 3 : Know - Why (รู้ว่าท าไม /รู้เหตุผล) เป็นความเข้าใจที่ ลึกซ้ึงเชิงเหตุผลที ่สลับซับซ้อน
ขึ้น ภายใต้เหตุการณ์ และสถานการณ์ ต่างๆ หรือเป็นความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ภายในระบบ
ต่างๆ ความรู้ในระดับนี้สามารถพัฒนาได้บนพื้นฐานของประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและการอภิปรายร่วมกับ
ผู้อื่น 
             ระดับท่ี 4 : Care – why (ใส่ใจกับเหตุผล) เป็นความรู้ในลักษณะการสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเอง 
บุคคลที่มีความรู้ในระดับนี้จะมีเจตจ านง แรงจูงใจ และการปรับตัวเพ่ือความส าเร็จ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรและเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นในการจัดการความรู้ องค์กรต้องค านึงถึงระดับของความรู้
เพ่ือก่อให้เกิดการบรรลุผล ด้วย 
              1.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

               แบบที่ 1 ตามแนวทางของ (ส านักงาน กพร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : ออนไลน์) 

 

                                      ภาพประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการความรู้  
                           (ส านักงาน กพร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : ออนไลน์) 
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                       กระบวนการจัดการความรู้มี 7 กิจกรรม ดังนี้  
                      1. การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย 
ขอบเขต  และเป้าหมายขององค์กร  
                      2. การสร้างและแสวงหาความรู้คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง 
ความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม  
                     3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่าย
ต่อ การเข้าถึงอย่างมีข้ันตอน  
                     4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน  
ไม่ซ้ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
                     5. การเข้าถึงความรู้คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  
                     6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้คือ การน าความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือ 
ฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น  
                     7. การเรียนรู้คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และ 
พัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ 

 
                      แบบที่ 2 ตามแนวทางของ (วิจารณ์ พานิช, 2547 : ออนไลน์)  
                      กระบวนการจัดการความรู้มี 6 กิจกรรม ดังนี้  
                      1. การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                      2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
                      3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
                      4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
                      5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ สกัด  “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
                      6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น 
ชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมาก  
                      โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ ทีช่ัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ 
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง ( Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง  
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คน 
จ านวนหนึ่งท าร่วมกนไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว การจัดการความรู้ที่ถูกต้อง จะต้องเริ่มที่งานหรือ
เป้าหมายของงาน (วิจารณ์ พานิช, 2547 : ออนไลน์)  
                       เป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกนัสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้น  
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ใช้เองอยูตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้ 
จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่ กิจกรรมที่
ด าเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษา วิชาการเรียกว่า  
บูรณาการอยู่กบัทุกกิจกรรมของการท างาน และที่ส าคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย  

                แบบที่ 3 ตามแนวทางของ (บดินทร์วิจารณ์, 2547) 
                กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
                1. ขัน้ตอนการก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือความรู้ที่ต้องการ ( Define) ด้วยการเริ่มต้น 
โดยการศึกษาองค์กรก่อน เพ่ือให้รู้จักองค์กร ทุนทางปัญญา สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ของคนแต่ละต าแหน่งงาน (Job Description) เพ่ือนน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้าน การจัดการ
ความรู้ และการคัดเลือกหัวข้อองค์กรความรู้ที่เป็นความรู้หลักขององค์กร ขั้นตอนนี้จะเป็น ขั้นตอนที่พยายาม
ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการปฏิบัติงาน หรือการหาว่าความรู้หลักๆ ขององค์กรคืออะไร  
(Core Competency)และเป็นความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อย่างเด่นชัด  
                2. การสร้างทุนทางปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว (Create) ด้วยการส่งไป
ศึกษาเพ่ิมเติมการสอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจจ าเป็นต้องหาจาก ภายนอกองค์กร 
จากที่ปรึกษา การเรียนรู้จากความส าเร็จและการเทียบเคียง (Benchmarking)  
               3. การเสาะหา (Capture)และจดัเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ ทั้งองค์ความรู้ที่อยู่ใน 
รูปแบบสื่อต่างๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้น าเป็นทุน
ความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อมต่อการยกระดับความรู้ และขยายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กรได้โดยง่าย ต่อไป  
                4. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ (Share) ซ่ึงมีหลายรูปแบบและ 
หลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน หรือมีการถ่ายโอนความรู้ในลักษณะ
เสมือน (Virtual) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ E-Learning เป็นต้น 
                 5. การใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ใช้งาน (Use) ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น 
และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น            
                   1.3 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ 
                     1. คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์  
                     2. เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ 
ไปใช้อยา่งงา่ย และรวดเร็วขึ้น 
                     3. กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้  
เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่าง
สมดุล  ่  
                     1.4 เครื่องมือจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools)  
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                               เครือ่งมือการจัดการความรู้ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือนไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ตัวอย่างเช่น (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) 

 

ภาพประกอบที่ 4 เครื่องมือการจัดการความรู้ (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) 

              ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) หมายถงึ กลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่ 
เป็นทางการซึ่งเปน็คนในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหรือ  
คล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้จะมีความไว้วางใจและความเชื่อมันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งชุมชนนักปฏิบัตินี้จะแตกต่างจากการจัดตั้ง
ทีมงานเนื่องจากเป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ  ่  
             2. การใช้ที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวซึ่งเปน็ วิธีการ
หนึ่งในการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  ่ นอกจากจะให้ค าปรึกษาในด้านการงานแล้ว ยังเป็นที่
ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสน ที่ส าคัญพ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรม  ่ จริยธรรม และการ
ท างานใหส้อดคล้องกบความต้องการขององค์กร  
             3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) เป็นกิจกรรมที่
ใช้ทบทวนหรือประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) หรือโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในแต่ละครั้งว่า
มีจุดดีจุดด้อยรวมทั้งโอกาสและอุปสรรคอย่างไรในการท า CoP หรือโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ สมาชิกในกลุ่มได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
เพ่ือการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ กลุ่มและเป้าหมายของสมาชิก  
              4. การเสวนา (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อ่ืนและความหลากหลาย 
ทางความคิดท่ีเกิดข้ึน ท าให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุมหรืออภิปรายเพื่อ
แก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดข้ึนจะเกิดจากการที่เห็นภาพในองค์ รวมเปน็
ทีต้ั่ง 
               5. ฐานความรู้ บทเรียน และความส าเร็จ (Lesson Learning) เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ 



10 
 

องค์กรมีไว้ในระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ
ระบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  ่  
               6. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence : CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร ซึ่งจะ
ท าให้สามารถทราบว่าจะติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) โดยระบุเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้าน  
               7. การเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการ บรรยาย
เรื่องและเนื้อหาที่ต้องการสื่อเป็นการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล / กลุ่มบุคคล แบบไม่เป็น
ทางการ โดยเป็นการเล่าความทรงจ าในประสบการณ์การเรียนรู้และท างานที่ภาคภูมิใจ เพ่ือให้ผู้ฟังเสริมคุณค่า
และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตน  
                8. เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นการจัดการความรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรม (Learning 
Before Doing) เพ่ือแสวงหาผู้ช่วยที่มีความแตกต่าง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เพ่ือขยาย กรอบ
ความคิดให้กว้างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                9. เวทีถาม-ตอบ (Forum) เป็นเวทีที่ท าให้สามารถตั้งค าถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน Forum 
ช่วยกันตอบค าถามหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญอ่ืนช่วยตอบ หากองค์กรมีการจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ(Community 
of Practice : CoP) หรือมีการก าหนด แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence CoE) แล้ว ค าถามที่
เกิดข้ึนจะสามารถส่งหรือยิงเข้าไปใน Forum ซ่ึงอยู่ใน CoP หรือ CoE เพ่ือหาค าตอบ ในลักษณะ“Pull 
Information”  
                1.4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมความรู้อ่ืนๆ เช่น  
                   1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการประชุมเพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในระหว่าง
ผู้มีส่วนเกีู่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติ หรือท าภารกิจ ใด
ภารกิจหนึ่ง ร่วมกันไปด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมปฏิบัติการจึงต้องมีผลลัพธ์หรือผลงานจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน (มานิต ศุทธสกุล, 2546 : ออนไลน์)  
                  2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการสนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่ 
เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูง ให้กลุ่ม
เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซ้ึง โดยมี
ผู้เข้าร่วมสนทนา ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ (ส านักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2551 : ออนไลน์)  
                   1.5 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้ าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน  ได้แก ่(วิจารณ์ พานิช, 2547 : ออนไลน์)  
                    1. บรรลุเป้าหมายของงาน  
                    2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
                    3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
                    4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีท างาน  
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              2. ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS)  
                2.1 ความส าคัญและความเกี่ยวเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกบัการน าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรู้อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง มาผนวกเข้า
ด้วยกนั เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศใน รูปแบบต่างๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็น แรงผลักดันส าคัญ
ที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลที่ ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การ
จัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สมชาย น าประเสริฐชัย, 2549 : ออนไลน์) ได้จ าแนกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการ ความรู้ออกเปน็ 3 รูปแบบ คือ  
                1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึง 
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ค้นหา ข้อมูล 
สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 
                2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถ 
ประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรม กลุ่ม 
Groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น  
                3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆ 
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุม กระบวนการต่างๆ ในการ
จัดการความรู้ได้มากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้นไอซีทีจึงมีบทบาทส าคัญใน เรื่องของการจัดการความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกนัท าให้กระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ( Knowledge Transfer) ท าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งไอซีทียังช่วย ให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลาย
รูปแบบเช่นตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชัน เสียง วิดีโอ ซึ่งช่วยให้ การเรียนรู้ ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไอซีที
ยังช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่างๆ (Knowledge Storage and 
Maintenance) อีกท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใน กระบวนการจัดการความรู้ด้วย จึงนับได้ว่าไอซีที
เป็น เครื่องมือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของ กระบวนการจัดการความรู้ 
                   พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวถึงสาเหตุของความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส าหรับการจัดการความรู้ ไว้ 3 ประเด็น คือ  
                  1. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบสารสนเทศเดิมไม่ 
สามารถให้ข้อมูล หรือท างานได้ตามต้องการในเรื่องของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจัดการ 
                  2 .การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและราคาที่ถูกลง  
                  3. การปรับองค์กรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   
                   นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการ 
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพว่าประกอบด้วย  
                  1. ค านึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ โดยให้ผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรกของการ 
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พัฒนาระบบ จะท าให้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพัฒนาระบบ  
                  2. เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด โดยการศึกษาและท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  
                  3. ก าหนดขัน้ตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งต้องกระท าอย่างชัดเจนเพราะจะช่วย ลด
ความยุ่งยากในการพัฒนาระบบได้  
                  4. ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ เพ่ือให้มีระเบียบในการปฏิบัติ และช่วยให้การ 
บ ารุงรักษาระบบเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว  
                  5. ตระหนักวาการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง ฉะนั้นจึงควรมีความรอบคอบใน 
การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และเลือกวิธีในการแกปัญหาที่ดีที่สุด  
                  6. เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิก หรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กาลังพัฒนา เพราะ 
อาจมีการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่แล้วไม่คุ้มค่า  
                  7. แบ่งระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ที่จะต้องพัฒนาออกเปน็ระบบย่อย 
(Subsystems) จะช่วยให้ทีมงานสามารถแกปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น  
                  8. ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ ให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือการ 
ปรับเปลี่ยนในอนาคต และได้สรุปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในภาพรวม 
ไว้ดังนี้  
                    1.การสร้างความรู้ (Create Knowledge) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสร้างความรู้ เช่น 
โปรแกรมแคด (Computer Aided Design : CAD) การใช้ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality 
Systems) คอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน (Investment Workstation) เหล่านี้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างความรู้ใหม่  
                    2. การประมวลผลความรู้ (Knowledge Processing) คือ การแปลงความรู้ให้เป็นรูปแบบที่ 
สามารถเข้าถึงและน าไปประยุกต์ใช้ได้สะดวก จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นทั้งผู้ลงมือ
ปฏิบัติ และเป็นผู้ประสานงาน หรือที่เรียกว่า แรงงานความรู้ (  ่ Knowledge Worker) ด้านการ จัดการ
ความรู้อยา่งจริงจัง  
                     3. การถอดและการให้รหัสความรู้ (Knowledge Capture and Codification) เป็น 
องค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มาสนับสนุน เช่น 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Systems : AIS) ซึ่งเปน็สาขาของวิชา 14 คอมพิวเตอร์ที่
เลียนแบบการเรียนรู้ และการตัดสินใจต่างๆ ของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Systems : ES ) เป็นโปรแกรมท่ีน าฐานความรู้ (Knowledge Base) ซ่ึง ประกอบ ด้วยกฎเกณฑ์ของ
ความรู้ที่เปน็ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโปรแกรมจะท างาน เมื่อมีการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ลักษณะการถาม
ตอบ และประมวลค าตอบจากท่ีผู้ใช้ป้อนเข้าไป เพ่ือหาข้อสรุป หรือค าแนะน าที่ต้องการ  
                     4. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการแบ่งปัน 
ความรู้ เช่น กรุ๊ปแวร์ (Groupware) ซึ่งเปน็ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ ของ
กลุ่มคน ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ช่วยแบ่งปันสารสนเทศ การประชุมอิเลคทรอนิกส์ การจัด ตารางเวลา และ
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การส่งอีเมล์เป็นเครือข่ายที่กลุ่มคนท างานในสถานที่ต่างกันสามารถท างานร่วมกันได้  หรือการใช้อินทราเน็ต 
เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายของคนและหน่วยงานภายในองค์กร นอกจากนั้นยังกล่าวต่อว่า การจัดการความรู้เป็น
การผสมผสานของเทคโนโลยี กับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้ 
ได้แก่ เทคโนโลยีเวิร์กโฟลว์ (Workflow), โปรแกรมการจัดการกระบวนการ (Process Management) และ
โปรแกรมระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management Systems : KMS) ส่วนการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในองค์กร เช่น การเปลี่ยนกระบวนการคิดให้เป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองตลอดชีพ โดยการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence Organization) หรอื องค์กรการ
เรียนรู้  
                    2.2.2 โปรแกรมประยุกต์(ซอฟท์แวร์) ที่ใช้ในการจัดการความรู้  
                     การจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีนั้น แนวทางท่ีสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ และสอดรับ
กับแนวทางการจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source Software 
& Freeware โดยปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการความรู้ขององค์กร บุคลากรในองค์กร 
วัฒนธรรมและการยอมรับโดยรวม โดยมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น การจัดท า CoP ด้วย Blog  
การสร้างคลังความรู้องค์กรด้วย DSpace, Greenstone, Joomla, Drupal การร่วมกัน สร้างสรรค์ความรู้
แบบ Collaboration ด้วย Wiki เช่น Dokuwiki, Mediawiki, TWiki การเล่าเรื่องจากภาพ ด้วย Joomla, 
Wordpress, Gallery2, Omeka, Wiki และ ในปัจจุบัน ชุดซอฟท์แวร์ ที่เป็น FreeWare แบบ Enterpirse 
2.0 เช่น ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ ของ Google ซ่ึงมีหลากหลายที่สามารถ ประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
จัดการความรู้ขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น Blogger, Google Apps เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554 : ออนไลน์)  
                      นอกจากนี้ยังมีซอฟท์แวร์ที่นิยมใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรซึ่งมีการจัด  
จ าหน่ายในท้องตลาด เช่น  
                       1. Microsoft Share Point ของ Microsoft  
                       2. Lotus Note ของ Lotus ส าหรับการจัดการความรู้ในปัจจุบัน ได้น าเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการความรู้ คือเว็บบล็อกเว็บบอร์ด และวิกีพีเดีย ซึ่งเมื่อท าการ
เปรียบเทียบความสามารถของแต่ละเครื่องมือผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือทั้งสามชนิดที่สนใจศึกษามี
ความสามารถและคุณลักษณะที่ช่วย ในการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเบื้องต้นได้โดยมีความสามารถ 
ที่ใกล้เคียงกัน แต่เว็บบล็อก เป็นเครื่องมือที่เข้ากับเกณฑ์เบื้องต้นได้มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือชนิดอ่ืน 
(นรินทร์ พันธ์เขียว, 2552)  
                       ดังนั้นจากการที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน 
การ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ผู้ศึกษาได้เลือกซอฟท์แวร์ Bloggerและซอฟท์แวร์ Google Apps มาใช้ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย มีระบบรักษา ความ
ปลอดภัยสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะภายในกลุ่มและป้องกนัไมใ่ห้บุคคลภายนอก เข้าถึงได้มี
คุณสมบัติ Single Sign On คือการที่ผู้ใช้ Login เพียงครั้งเดียวแล้วสามารถเข้าไปใช้ เครื่องมือในชุด Google 
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Apps ได้ทุกตัวโดยไม่ต้องท าการLogin ใหม่ถือเป็นชุดเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่มีการท างานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) และการจัดเก็บ 
(Storage) ความรู้มีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้  

            Gmail : ใช้ส าหรบัรับส่งเมล์พร้อมทั้งแนบเอกสารการบันทึกในการรวบรวมความรู้  

            Google Doc : ใช้ส าหรับสร้างและจัดเก็บเนื้อหา รายละเอียดความรู้  

            Google Plus : ใช้ส าหรับบันทึกแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ 

            Community : เป็นหัวข้อหนึ่งของ Google Plus ที่ใช้ส าหรับสร้างหมวดหมู่หรือชุมชน ความรู้ 

            Blogger : ใช้ส าหรับจัดเก็บความรู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองมาแล้ว เพื่อใช้เป็นองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติงานภายในบริษัท 

                ความส าคัแและความหมายของการมีส่วนร่วม 
                การมีส่วนร่วม (Participation: P) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิดซึ่งเป็นการสื่อสาร  
สองทางระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรือองค์การในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ หลายกิจกรรม
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่มและเป็นการ เสริมสร้างความสามัคคีความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มด้วย(ยุพาพรรูปงาม, 2545 : 5) 
                 การให้ความหมายค าจ ากัดความการมีส่วนร่วม มีมากมายหลายทัศนะมีทั้งความหมาย กว้าง
และความหมายแคบ ในบริบทของลักษณะงาน ในแง่มุมประเด็นต่างๆแต่ก็เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ในแง่ของ
การพัฒนา “การมีส่วนร่วม” (Participation) หมายถึงกระบวนการที่รัฐบาลท า การส่งเสริม ชักน า และสร้าง
โอกาสให้กับ ประชาชนทั้งส่วนบุคคลกลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัคร เข้ามามีบทบาทใน
การด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่อง แล้วแต่กรณี (ไพรัตน์  เดชะรินทร์, 2527: 5) 
                    ยุวัฒน ์วุฒิเมธี, (2526 : 25) ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาการตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ ในเรื่องต่างๆอันเป็น
ผลกระทบมาถึงตน  
                    ยุพาพร รูปงาม, (2545 : 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือกระบวนการ  
ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  เน้นการมีส่วน
ร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่ เหมาะสมและสนับสนุน ติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เก่ียวข้อง  
                    ปรัชญา เวสารัชช,์ (2528 : 5) ได้สรุปความหมายด้านการด าเนินงานโครงการการมีส่วนร่วม
หมายถึง การท างานร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ โดยกระท าการงานดังกล่าวใน
ห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพโดยให้ผู้ข้าร่วมได้ใช้ความคิด ความรู้ความสามารถแรงงาน
สนับ สนุนหรือจัดการทรัพยากรเช่นเงินทุนวัสดุในกิจกรรมการพัฒนา  
                     ส่วนความหมายในด้านการจัดการ หมายถึง การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่
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สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าโดยกลุ่ม ในประเดน็การ
ตัดสินใจ หมายถึงเป็นการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการด าเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุก
รูปแบบของกิจกรรมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการ
วางแผนที่มีการก าหนดรูปแบบ (Franklyn Lisk, 1985 : 23) (อ้างถึงในชินรันต์ สมสืบ, 2539 : 23)  
                      นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527 : 183) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึงการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลของการ เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท า การให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับ ทั้งท าให้เกิด ความส่วนร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย  
                      นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546 : 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมา เข้าร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากข้ึนเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่าง ผิวเผิน แต่เข้าร่วมด้วย 
อย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของโครงการ  
                        วันรักษ ์ มิ่งมณีนาคิน (2531 : 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่าง
แข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็น
เครื่องประกันว่า สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการที่สุดนั้นจักได้รับการตอบสนองและท าให้ มีความเป็นไปได้มาก
ขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจมากขึ้นว่า ผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้ร้บประโยชน์
เสมอหน้ากัน  
                          สฤษด์ู ธัญกิจจานุกิจ (2547 : 9) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาในลักษณะของการเข้าร่วมการ
จดัการตัง้แต่การเข้าร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม การประเมินผลในรูปของ
ชุมชนที่ได้ประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา  
                      จากการศึกษาค าจ ากัดความและแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปความหมายการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในความหมายกว้าง หมายถึงการท างานร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบ ในกิจกรรมที่กระท า โดยกลุ่มให้
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วม ปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย  

                       การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School Approach: W) คือ การพัฒนา
โรงเรียน อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน 
และบุคลากรภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างแยบยล เพื่อยกระดับ คุณภาพการ
เรียนรู้ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนักเรียน  
                     การด าเนินงานเพื่อจัดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดผลที่คาดหวังตาม 



16 
 

เปาหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (หรือหลายเรื่อง) โดยการด าเนินการอยางครอบคลุมทุกองคประกอบของ
โรงเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ และอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งผูที่มีบทบาท
ส าคัญในการผลักดันใหการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ด าเนินไปดวยความราบรื่น ก็คือผูบริหารโรงเรียน  
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการการอนุรักษพลังงานเขาสูแผนการสอนหรือ
หลักสูตรสถานศึกษาแตเพียงอยางเดียว จะไมเพียงพอตอการปลูกฝงและผลักดันใหนักเรียน เกิดจิตส านึกและ
พฤติกรรม ตลอดจนการปฏิบัติที่ยั่งยืนไดจะตองปรับสวนอื่นที่เกี่ยวของกันของโรงเรียนอีก 3 สวนดวย คือ 
การบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรแูละการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ซึ่งจะตองมี
การสอดแทรกแนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไวดวย ในสวนของการบริหารจัดการก็จะตองให
ความส าคัญตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยระบุเปนนโยบายของโรงเรียน และสอดแทรกเขาใน
แผนการด าเนินงานและมีการติดตามประเมิน ตลอดจนเอ้ืออ านวยและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษอยาง
สม่ าเสมอ ถาเปนเชนนี้การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมก็จะครอบคลุมในทุกๆ สวนของงาน โรงเรียน ที่
ส าคัญผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนบุคลากรที่รับรู เขาใจ มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ตลอดจนใหการ
ยอมรับแนวคิดดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมนี้อยางจริงจัง และตองมีการสรางความเขาใจรวม
กันอยางทั่วถึงระหวางบุคลากรทุกๆ ฝายในโรงเรียน  
                     ผบูริหารโรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเปนศูนยกลางขององคา
พายพในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีกิจกรรมส าคัญที่ตองบริหารจัดการ 3 สวน คือ กิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมชุมชนสัมพันธและกิจกรรมโรงเรียน ซึ่งก็คือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นนอกเหนือจาก
กิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและชุมชนที่อยู
แวดลอม โรงเรียน และเพ่ือใหสามารถท าความเขาใจกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบใหงายขึ้น เราอาจ
พิจารณาการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบจากภาพตอไปนี้  

 
                      ภาพประกอบที่ 5 ภาพแสดงแนวคิดของ (Whole – School Approach: W) 
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                      การพัฒนาทั้งโรงเรียนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 
(full participation) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ โดยมี
การด าเนินการอย่างครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
การพัฒนาทั้งโรงเรียน มีข้ันตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน (ทิศนา แขมณี และภาษิต ประมวลศิลป์ชัย, 2547 
: 11-13 อ้างอิงจากนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช, 2545) ดังนี้ 
                     1. ขั้นส ารวจ (E-explore) 
                     2. ขั้นสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด (C-converse) 
                     3. ขั้นการวางแผน (P-plan) 
                     4. ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผน (I-implement) 
                     5. ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน (E-evaluation) 
                     6. ขั้นการปรับปรุงแผนงาน (R-revision) 

                      การพัฒนาทั้งโรงเรียน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
                      1. การบูรณาการเข้าสู่ระบบงาน (built-in) เป็นการน าเรื่องที่ต้องการน าเข้าสู่ระบบโรงเรียน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน และภาระงานที่ท าอยู่ปกติ 
                      2. การจัดให้ครบวงจร (complete cycle) โดยน าเรื่องที่ต้องการเข้าไปในขั้นตอนต่างๆ 
ของระบบและภาระงาน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผล 
                      3. การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกส่วนของระบบโรงเรียน (total development) โดยให้เรื่อง 
ที่ต้องการพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของทุกองค์ประกอบของโรงเรียน 
                      4. การก าหนดปัจจัยพื้นฐาน (basic requirement) ที่เอ้ือต่อการพัฒนา เพื่อให้เอ้ืออ านวย
ต่อ การท ากิจกรรมของเรื่องที่ต้องการ เช่น ระบบงาน กระบวนการท างาน บุคลากร และโครงสร้างของ
โรงเรียนทางกายภาพ เป็นต้น 
                       5. ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง (self development) โดยให้ฝ่ายต่างๆ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงาน และพัฒนาตนเองในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง  
                       การพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวงจรคุณภาพของเดมิ่ง 
(Deming Cycle) คือเป็น การบริหารอย่างมีระบบ ตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ที่มีการวางแผน (Plan) 
ลงมือปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และก าหนดมาตรฐานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Act) 
                       6. การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (full participation) โดยให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรื่องนั้นบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ การยอมรับ และตระหนักในความส าคัญ 
การจัดการในลักษณะดังกล่าว ต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานที่เป็นองค์ประกอบหลักของงานในโรงเรียน คือ 
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 

                        การพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาสู่นักกีฬามือ
อาชีพ  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และการใช้หรือการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาแฉลาด ต่อเนื่องและยั่งยืนตามหลักปรัชแาของเศรษฐกิจพอเพียง (Supporting 
Sport based on the philosophy of sufficiency economy for sustainability: S) 
                       เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ
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ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา 5 ส่วน 
                       1. กรอบแนวคิด ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย      
                       2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจ พอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ  
โดยเน้นทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน๓. ค านิยาม ความพอเพียง (Sufficiency) จะต้อง
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 

                       1) ความพอประมาณ หมาย ถึง ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

                       2) ความมี เหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล 

                       3) การมภีูมิคุ้มกันในตัว หมายถึง การเตรียม ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง 

                       4) เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (แนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)  
                           1) เงื่อนไขความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการ เพื่อน ามาประกอบการวางแผน  
                           2) เงื่อนไข คุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างให้มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ 

                       5) แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความรู้เทคโนโลย ี

                       ก าธร ทาเวียง ได้ท าการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีการขับเคลื่อนอยู่ที่ ระดับมาก 
ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คือ จัดให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น สนับสนุน
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน พัฒนาการ จัดหาและใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการวัดและประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                      ระพีพรรณ คณาฤทธิ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าทั้งภาพรวมรายด้านและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ขนาดของโรงเรียนต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ทั้งการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียน ขนาดกลาง ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง 
และระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับ โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 และการบริหาร สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โรงเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่ ากว่า 5 ปี และโรงเรียน
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ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปีขึ้นไป มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกนั 

                       การพัฒนาคนจะด าเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการบริหารสถานศึกษาที่ดี และ
ระบบการบริหารสถานศึกษาจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารควรให้ ความสนใจ ซึ่ง
การที่บุคลากรทางการศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีได้นั้น ผู้บริหารจะต้อง น าหลกัการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารด้วย 

 การมีจิตใจที่พร้อมจะให้บริการ (Service  mind :S)   
                       ค าว่า Service Mind นั้น ได้มีการพูดกันมานาน หากจะพิจารณาตามตัวอักษรรวมแล้ว  
ค าว่า “Service” หมายถึง การบริการ ค าว่า “Mind” หมายถึง จิตใจ รวมค าแล้วแปลว่า “มี จิตใจในการ
ให้บริการ” ซึ่งพอสรุปได้ว่าหมายถึง การบริการที่ดี การให้บริการที่ดี ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการให้บริการ 
คือ ต้องมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การท างานโดยมีใจรักจะแสดงออกมาทางกาย โดยการ
ท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มี ความกระตือรือร้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ โดยให้นึกถึง
การบริการที่ดีแก่ลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการไว้เป็นหลักการท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และ
ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ คือ การสร้างสุขในการให้บริการ การสร้างความประทับใจในงานบริการ ความ
คาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและ กระตือรือร้นที่จะให้บริการ 
เอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ 
ในการรับบริการ และที่ส าคัญต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการตางตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เราแสดงออก
ดังต่อไปนี้ 
                    1. ยิ้ม เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะรอยยิ้มท าให้ผู้รับบริการรู้สึก 
อบอุ่น และได้รับความเป็นมิตร 
                    2. ค าพูด การใช้ค าพูดควรใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที่เป็นธรรมชาติ สุภาพ ไพเราะ ค าว่า 
“ขอบคุณค่ะ/ครับ” และ “ขอโทษค่ะ/ครับ” “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ” ค าพูดเหล่านี้ควรพูด ให้ชิน 
                    3. ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่ดีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น ยิ่งถ้าหากเรามี 
ความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการเราควร ช่วยเหลือผู้
มารับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้น แต่เราอาจขอให้คนอ่ืนช่วยได้  
                   4. ผู้บริการทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการท างานของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ว่า 
จะต้องต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่  
                   5. เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราด้วยทุกคนจะท างานร่วมกันได้ ดีกว่า 
ถ้าทุนคนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการท างาน โดยส่วนรวมมีอัธยาศัย
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ไมตรีต่อกันไม่ใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง  
                   ฉะนั้น การบริการที่ดี มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กร เพราะการให้ให้บริการที่ดีเป็นการ 
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาองค์กร 

การท างานอย่างมืออาชีพ  ( Mastery : M ) 

                   การทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ เป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเป็นเรื่องที่
ต้องใช้ทั้งระบบและจิตใจในการท างานให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นหัวหน้าทีมจะต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความ
เก่งรอบด้าน ทั้ง 4 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคิด เก่งสร้างสัมพันธ์ และเก่งคน 

 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงหลักการพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ 

        เก่งงาน หัวหน้าทีมบริการส่วนใหแ่เติบโตมาจากสายงานบริการจึงมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
อย่างคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว จึงสามารถก าหนดตัวชี้วัดความเก่งงานของหัวหน้าทีมบริการแบ่งออกเป็น
ดังนี้ 

         - ความรอบรู้ และช านาญ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
      - ความรวดเร็วและถูกต้องในการท างาน ซึ่งเข้าใจระบบและมีการทบทวนงานด้วยการมีสติ 
      - ความเป็นผู้น าทีม ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ รักษาค าพูด ยึดมั่นวินัยและน าประสบการณ์มาพัฒนา 

       เก่งคิด หัวหน้าทีมบริการเป็นตัวอย่างที่ดีในการท างานบริการ จึงต้องเริ่มต้นจากแนวคิดดังนี้ 
     -  คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี 
      - คิดสร้างสรรค์ในพัฒนางานบริการ 
      - คิดแบบผู้น าที่มองประโยชน์ทั้งลูกค้าและองค์กร 

   เก่งสร้างสัมพันธ์ หัวหน้าที่ดีต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและทีมงานอย่างจริงใจ 
      - มีรอยยิ้ม กับทีมงานและลูกค้า ขณะท างาน 
      - มีความจริงใจในการท างาน 
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      - มีเทคนิคในการน าเสนอ และจูงใจ 
    เก่งสร้างคน หัวหน้าที่ดีต้องสามารถเป็นผู้น าด้วยการเข้าใจในความต้องการของคน 

      - สามารถสร้างทีมและน าทีมได้ 
     -  สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ทีมงานและลูกค้า 
      - สามารถใช้ได้ทั้งพระเดชและพระคุณ หนุนให้คนอยากพัฒนาตัวเอง 
หลักการสร้างและพัฒนาทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ 
         1. ยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของบุคคลในทีมอย่างจริงใจ 
         2. ระดมสมอง “ภาพลักษณ์การบริการในฝัน” จากทีมงาน 
         3. วางแผนงานบริการและแบ่งความรับผิดชอบ ตามความถนัด หรือความสมัครใจร่วมกัน 
         4. สื่อสาร ประสานงาน กับทีมงานอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 
         5. ไว้วางใจและสนับสนุนการท างานตามเป้าหมายอย่างมุ่งม่ัน 
         6. เป็นผู้น าเชิงรุกท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
         7. พัฒนาทีมงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และการด าเนินชีวิต 

          การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ (Accountability : A)  

                     Accountability เป็นส่วนหนึ่งของหลักการในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีสาเหตุมา
จากการท างานที่ไม่มี ประสิทธิภาพในระบบราชการ การท างานที่ล่าช้าของภาครัฐ ไม่ค านึงถึงผลได้ผลเสียของ
ผู้รับบริการ องค์กร และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
                   ความส าคัญของภาระรับผิดชอบ Accountability 
                    เป็นแนวทาง กลไก และ ข้อปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่มีสวนได้ส่วนเสียในบริการสาธารณะ ใช้เพ่ือประกัน
ผลการงานปฏิบัติ ในระดับที่พอใจ ซึ่งผู้มีสวนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยบุคคล 3 กลุม่ คือ  
                   1. สาธารณชนและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากระบบราชการ และมีความคาดหวังว่าจะ 
ไดร้ับสิ่งดีจากการจัดการของระบบราชการ  
                     2. ผู้น าทางการเมืองและผู้บริหารองค์กร  
                     3. ผู้ให้บริการ (ข้าราชการ)  
                     ดังนั้น Accountability เกี่ยวข้องกับแนวทาง หรือวิธีการที่ข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
จัดการกับความคาดหวังที่หลากหลาย ภาระรับผิดชอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
                     1. ภาระรับผิดชอบตามแนวยืน (vertical accountability) เป็นหลักความรับผิดชอบที่
ภาครัฐ ในฐานะองค์กรที่ “เหนือกว่า” ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะท่ี “อยู่ใต้การปกครอง” เนื่องจาก
ประชาชน เป็นผู้เลือกตั้งผู้ปกครองขึ้นไปมีอ านาจ ท าให้ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบผู้ปกครองได้หรือ
กลา่วได้ว่า ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายอย่าง
เป็นทางการ ไมใ่ช่แคเ่รื่องท าผิดกฎหมายหรือไม่ แตต่้องรวมถึงความคุ้มคา่และจริยธรรม ในที่นี้รวมถึง
สื่อมวลชนด้วย  



22 
 

                      2. ภาระรับผิดชอบตามแนวนอน (horizontal accountability) เป็นหลักความรับผิดชอบ
ที ่หนว่ยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งจะต้องมีต่ออีกหน่วยงานหนึ่ง ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นการตรวจสอบ
ระหว่าง หนว่ยงานของรัฐในฐานะท่ีเสมอกัน เช่น นิติบัญญัติตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร หรือองค์กร
อิสระ ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
                       ในหลักการธรรมาภิบาลต้องการระบบการเมือง การบริหาร และผู้น าองค์กร ผู้น าการเมือง 
ที ่กลา้รับผิดชอบการกระท าของตน โดยเฉพาะผู้น าที่ต้องการให้คนยอมรับก็จะต้องเป็นผู้น าที่กล้าหาญต่อการ 
ตัดสินใจและการด าเนินการของตน ผู้น าที่มีความเป็นธรรมาภิบาลในหลักการนี้ จะพร้อมให้สังคมตรวจสอบ 
หาก สังคมสงสัยก็พร้อมจะแสดงความรับผิดของตนออกมา โดยเสนอให้สังคมตรวจสอบโดยกระบวนการที่
เหมาะสม พร้อมแสดงการตัดสินรับผิด เช่น การลาออกจากต าแหน่งในกรณีที่ต้องรับผิด เป็นต้น  
                        การตรวจสอบ และการรับผิดชอบ องค์กร หรือ ผู้น าที่ตรวจสอบได้จะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่น หรือศรัทธาจากสาธารณชน ผู้น าทีมี่ธรรมาภิบาลจะต้องประกาศตนพร้อมที่จะให้สังคมหรือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งตรวจสอบ การสร้างมาตรฐานแสดงความรับผิด จ าเป็นจะต้องมีกลไกการตรวจสอบ โดยก าหนดเป็น
ระบบ และเปน็ลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจจะก าหนดในรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ประกาศขององค์กร ในระดับรัฐ 
ของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะมีหน่วยงานการตรวจสอบในระดับรัฐบาล และระบบราชการ  
ซึ่งเรียกว่า Government Auditor อาทิ ส านักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งจะตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
จะท าการตรวจสอบการใช้งบประมาณของระบบราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     หลักการรับผิดรับชอบและการบริหาร วิภาส ทองสุทธิ์ (2551: 173-4) อ้างใน ( 1 ) ไดเ้สนอ
ว่า ความพร้อมรับผิดเป็นคุณสมบัติหรือ ทักษะพึงอันแสดงออกเพ่ือเป็นตัวชี้การได้รบัมอบหมายภารกิจที่จะ
น าไปปฏิรูปด้วยความรับผิดชอบ เป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการ ประกอบด้วย
หลักการย่อยดังนี้  
                     1) การมีเปา้หมายที่ชัดเจน องค์กรที่มหีลักการธรรมาภิบาลในหลักการนี้ต้องก าหนด
เป้าหมาย ของการกระท าชัดเจน และสร้างเปน็วัฒนธรรม ว่าประสงคจ์ะบรรลุอะไรและต้องการเห็นผลลัพธ์
นั้นอยา่งไร  
                    2) ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกองค์กร หรือทุกคนเป็นเจ้าของผลงาน 
เพ่ือ ก่อให้เกิดก าลังใจในการท างานร่วมกัน เพ่ือผลลัพธ์ที่เป็นที่ภาคภูมิใจร่วมกัน  
                    3) วัฒนธรรมการพร้อมรับผิด และส านึกในความรับผิดชอบจะท าให้ผู้บริหารงานปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการประสานงานกันระหว่างสมาชิกในองค์กร  
                    4) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท างาน ซึ่งอาจมาจากการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
มักมี การตอ่ต้าน องค์กรต้องมีมาตรการในการจัดการพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและท าให้ทุกคน
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  
                    5) การมีแผนส ารองในการบริหาร วัฒนธรรมการพร้อมรับผิดจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ 
สื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบและเข้าใจแผน และนโยบายขององค์กรที่จะกระจายข่าวสารขอ้มูลที่เปิดเผย  
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                    6) การติดตามผลและการประเมินการท างาน เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องตรวจสอบดูว่า เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้ และควรมีการแก้ไขทันที่ที่ผลงานนั้นไม่ได้มาตรฐาน และได้รับการ
ยอมรับของ องค์กร 3 มิติของการรับผิดชอบ  
                     1) มิติเชิงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย คือ จะให้ใครรับผิดชอบเรื่องใดมุ่งเน้น Input และ 
Process มอบหมาย ไว้วางใจให้เป็นไปตามแผน นโยบาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ Compliane 
Accountibility ภาระรับผิดชอบต่อการใช้อ านาจรัฐ ต่อการใช้จ่ายเชิงแผ่นดิน แสดงข้อมูล รายการสถานะ
ทางการใช้จา่ยเงิน ต้องมีภาระรับผิดชอบตอผลงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน บริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม ่มุง่เน้น ความส าคัญต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของเงิน 
                       2) มิติเชิงสถาบัน คือ ใครรับผิดชอบต่อใคร ความสัมพันธ์เป็นลักษณะอย่างไร  
                          2.1 ความสัมพันธ์อย่างเปน็ทางการ ได้แก่ ภาระรับผิดชอบของการเมือง Political 
Accountability ประชาชนจะสามารถอาศัยกระบวนการทางการเมือง เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง ในวิธีทางใน
การควบคุมการท างานของฝ่ายการเมือง  
                         2.2 ภาระรับผิดชอบทางราชการ Bureaucratic Accountability เป็นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่าง ข้าราชการประจ า และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยเป็นการน านโยบายบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายการเมือง
น าไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล  
                         2.3 ภาระรับผิดชอบของการบริหารจัดการ Managerial Accountability คือ เป็นเรื่อง
ทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสูงสุด กับองค์กรบริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ผูกพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยผลงาน  
                         2.4 ภาระรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Accountability) คือ เป็นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลากร ซึ่งเป็นผลจากการถ่วงดุลอ านาจทางการปกครอง เน้นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่าง ฝ่ายปกครองและองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้าง
หลักประกัน ให้แก่ประชาชน และการแก้ไขปญัหา ในส่วนทางการควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการ
ใช้จา่ยของแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม  
                           2.5 ภาระรับผิดชอบทางการบริหารจัดการ Managerial Accountability เป็น
ความสัมพันธ์กับ บริบทการบริหารปกครองบ้านเมืองแนวใหม่ โดยสรุป หลักการรับผิดรับชอบ เป็น
องคป์ระกอบของหลักธรรมาภิบาล และเป็นหลักการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระบบ
ราชการ หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่นักวิชาการให้ความหมายที่แตกต่างกัน แต่เป็นหลักการที่จ าเป็นและ
ต้องพัฒนาการปฏิบัติใช้ให้เป็นรูปธรรมในสังคมไทย 

การมีน้ าใจ  ใจเปิดกว้าง  มีความเป็นพี่เป็นน้อง ( Relationship : R )   

            มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นบ่อเกิดของการท างานที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ การ
ที่มนุษยสัมพันธ์จะเกิดข้ึนได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ประการด้วยกัน นั่นคือ 
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            1. เข้าใจตนเอง : ทุกคนต้องรู้จักตัวเราเองให้มากท่ีสุด รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง ควรจะปรับแก้
จุดอ่อนอย่างไรให้ดีขึ้น ควรจะใช้จุดแข็งของตนให้เป็นประโยชน์อย่างไร ข้อดี ข้อเสีย ของตนเองคืออะไร อะไร
ที่จะท าให้การท างานไม่เกิดปัญหา อะไรที่เราโดดเด่นที่จะช่วยเพิ่มความส าเร็จของงานได้ดี เมื่อเรารู้จักตนเองดี
อย่างถ่องแท้แล้ว เราก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมว่าอะไรควรหรือไม่ควรท า อะไร
ที่เกิดประโยชน์ อะไรที่ท าแล้วจะสร้างผลกระทบ เป็นต้น 
             2. เข้าใจผู้อื่น : เมื่อเรารู้จักตนเองอย่างดีแล้วเราก็ควรที่จะเรียนรู้การรู้จักผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน การ
เรียนรู้นี้ยังหมายถึงการใส่ใจ ให้ความส าคัญระหว่างกัน รวมไปถึงการเคารพซึ่งกันและกันด้วย การรู้จัก
ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้อ่ืน ท าให้เราสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกันได้ดี หรือช่วยสนับสนุน
เกื้อกูลกันได้ ช่วยอุดช่องโหว่ให้แก่กัน ตลอดจนรู้ข้อบกพร่องที่น าไปสู่การช่วยกันแก้ปัญหาได้ดี เป็นต้น 
              3.ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล : เมื่อรู้เขารู้เราแล้ว ก็ควรที่จะเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนกัน ทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน การยอมรับความแตกต่างไม่ใช่การที่จะต้อง
ปรับความคิดให้เหมือนกันหรือไปในทิศทางเดียวกันเสียหมด การเห็นต่างนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่การยอมรับฟังจะ
ท าให้เราสามารถเห็นข้อมูลได้รอบด้านขึ้น วิเคราะห์ได้หลายมิติขึ้น และอาจได้หนทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็
ได้ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่การแบ่งพวก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่มี
เหตุผลคนละรูปแบบ เห็นต่างได้ แต่ก็ต้องยอมรับความเห็นต่างระหว่างกัน และท้ายที่สุดต้องยอมรับข้อสรุป
สุดท้ายร่วมกันให้ได้ เพื่อที่จะด าเนินร่วมกันในทิศทางเดียวกัน 
                         การท างานในองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามจะด าเนินไปอย่างราบรื่นได้นั้นบุคลากรใน
องค์กรจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูล เกิดความสามัคคีในการท างาน และเกิดความส าเร็จในการท างานในที่สุด เคล็ดลับในการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในองค์กรให้เกิดขึ้นได้นั้นอาจเริ่มต้นดังนี้ 
                        1. พูดจาไพเราะ ทักทายด้วยไมตรี 
                        2. จริงใจต่อกัน 
                        3. ไม่นินทาว่าร้าย 
                        4. ให้ความร่วมมือ 
                        5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                        6. กล่าวชื่นชมเม่ือส าเร็จ ปลอบประโลมเมื่อล้มเหลว 
                        7. ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือเมื่อยามแย่ 
                        8. รับฟังความคิดเห็น 
                        9. มีความรับผิดชอบ 
                        10.รู้จักการให้อภัย 
 

                        ในองค์กรนอกจากจะมีคนหลากหลายแล้วระบบการบริหารงานก็ยังท าให้มีผู้คนหลาย
ระดับด้วยเช่นกัน ดังนั้นมิติการสร้างความสัมพันธ์ก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย เราลองมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละมิติ
ควรจะเป็นอย่างไร 

                        มิติมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัแชา 
                         การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานั้นอาจต่างจากการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานในระดับเดียวกัน เราควรให้ความส าคัญในการใช้ภาษาให้ไพเราะ ถูกกาละเทศ การให้ความเป็นกันเอง
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ระหว่างเจ้านายและลูกน้องนั้นมีผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าควรมีความ
เป็นกันเองระดับไหน เพราะเจ้านายแต่ละคนก็ซีเรียสเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน หากเจ้านายที่ไม่ต้องการสร้างความ
เป็นกันเองมากนัก เราก็อาจต้องให้ความเคารพมากเป็นพิเศษ การรู้จักกาละเทศะที่ดีย่อมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้บังคับบัญชาได้ดีกว่าการไม่รู้กาละเทศะ 
 
 

                           มิติมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
                             ส าหรับผู้ที่ท างานในระดับเดียวกัน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นต้องอยู่บน
พ้ืนฐานมอบความจริงใจให้แก่กัน และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและ
กัน เป็นที่ปรึกษาให้กับและกัน และสร้างความสนิทสนมให้มากที่สุด 

                            มิติมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัแชา 
                              การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเป็นเทคนิคของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แต่การสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชานั้นผู้ที่บังคับบัญชาควรจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ แล้ว
ก็ต้องรู้จักการบริหารคนให้เป็น ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องรู้จักการสั่งการ ควบคุมการท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่มักต้องการผู้บังคับบัญชาที่เก่ง เข้าใจงาน เข้าใจลูกน้อง สั่งงานเป็น ตรวจงานได้ และให้ความเป็น
ธรรมในทุกๆ เรื่อง สื่อสารกันให้เข้าใจ 
                               ข้อดีของการมีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
                               เมือ่องค์กรสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรได้ส าเร็จ องค์กรนั้นก็มักจะ
ท างานได้ราบรื่น ไม่ประสบปัญหาใดๆ หรือเมื่อเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ก้าวข้ามผ่านปัญหา
ไปได้ และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในที่สุด ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นก่อให้เกิดผลดีกับองค์กรดังนี้ 
                               1.เกิดความสามัคคีในองค์กร                                                                             
                                เมือ่ทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมท าให้เกิดความสามัคคีข้ึนในองค์กรได้ง่าย 
เมื่อองค์กรไหนที่ท างานด้วยความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นแล้วย่อมก่อพลังให้เกิดการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จได้ดีเช่นกัน และความสามัคคีนี้เองก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งของการท างานในระบบทีม 
ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน 
                               2.องค์กรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ    
                               การท างานอย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหานั้นย่อมท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพได้สูง 
หากความสัมพันธ์ของพนักงานองค์กรไม่ดีแม้จุดใดจุดหนึ่งก็ตามก็ย่อมส่งผลต่อการท างานไม่มากก็น้อย ก็
เหมือนกับเฟืองของเครื่องจักรที่หากมีเฟืองไหนหักไปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจท าให้เครื่องจักรนั้นเดินมีปัญหา
หรือหยุดเดินได้ในที่สุด เมื่อการท างานมีประสิทธิภาพแน่นอนว่าย่อมท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
อย่างงดงามด้วย                
                              3.บุคลากรเกิดการพัฒนา 
                                เมือ่องค์กรไม่ต้องมานั่งปวดหัวแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็ท าให้องค์กรตลอดจน
บุคลากรมีเวลาที่จะพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อทุกคนให้ความช่วยเหลือกัน ย่อมท าให้ทุกคนช่วยกัน
พัฒนาระหว่างกันไปด้วย เมื่อทุกคนมุ่งผลส าเร็จของงานร่วมกัน ก็ย่อมท าให้เกิดศักยภาพในการท างานที่
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เกิดการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง 
                               4.องค์กรประหยัดงบประมาณ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
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                                 หากเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรหลายคนอาจไม่คาดคิดว่า
ปัญหาเพียบเล็กๆ น้อยๆ นี้ก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้เช่นกัน ตัวอย่างง่ายๆ หากบุคลากรมีปัญหา
ความสัมพันธ์กันจนท าให้เกิดการลาออก บริษัทก็จะต้องจัดหาพนักงานใหม่ คัดสรรพนักงานใหม่ สอนงานใหม่ 
และอีกมากมายหลายอย่างเพ่ือมาทดแทนคนเดิมให้ได้ ซึ่งนั่นหมายถึงงบประมาณท่ีงอกมามากมายอย่างไม่ 
น่าเชื่อทีเดียว หรือการมีปัญหาระหว่างกันท าให้การท างานเสีย แน่นอนว่าย่อมส่งผลมหาศาลต่อองค์กร สร้าง
ความเสียหายได้เช่นกัน หากองค์กรใดท่ีสามารถจัดการปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ ก็ย่อมท าให้ประหยัด
งบประมาณได้เช่นกัน และท าให้ผลประกอบการดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย 
                              5. พนักงานเกิดความภักดีในองค์กร 
                                มากคนยิ่งมากความ ประโยคนี้เป็นจริงเสมอ และเป็นจริงกับการท างานทุกองค์กร 
ฉะนั้นพนักงานทุกคนอยากท างานในที่ท่ีมีปัญหาเรื่องคนน้อยที่สุด เพราะปัญหาเรื่องงานนั้นจัดการได้ไม่ยาก 
แต่ปัญหาเรื่องคนนั้นอาจสร้างผลกระทบได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว และปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหลักอันดับต้นๆ ที่
ท าให้เกิดการลาออก เปลี่ยนงาน ได้มากท่ีสุดด้วย การที่องค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานได้จะท าให้
บุคลากรรักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่เกิดปัญหาเรื่องบุคคล ท างานองค์กรได้ยาวนานขึ้น และมีความจงรักภักดีกับ
องค์กรข้ึนได้ ทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรขึ้นได้ และช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้เช่นกัน 
                             6. เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีระหว่างกัน 
                               เมือ่องค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแกร่ง นั้นย่อมเป็นเสมือนสมบัติล้ าค่าท่ี
ทุกคนในองค์กรมักหวงแหนและฟูมฟักรักษาอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันที่จะรักษารวมถึงถ่ายทอด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป เมื่อสืบทอดสิ่งดีๆ แล้วย่อมท าให้องค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และ
ท าให้ชื่อเสียงขององค์กรดี องค์กรมีความน่าเชื่อถือทั้งทางธุรกิจและด้านอ่ืนๆ รวมถึงท าให้ผู้คนนอกองค์กร
อยากที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กรที่ดีอีกด้วย 
                               7. เป็นเครื่องดึงดูดใจให้คนเก่งและดีอยากมาร่วมงานกับองค์กร 
                               คนเก่งและดีส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินมาร่วมงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งด้วยเรื่องเงิน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และมีหลายปัจจัยที่เงินไม่สามารถซ้ือได้ แต่ใจสามารถซื้อคนได้ดีกว่า องค์กรที่อาจให้
ความส าคัญในการสร้างองค์กรในมิติอ่ืนๆ ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะมิติมนุษยสัมพันธ์นั่นย่อมท าให้ใครหลายคนอยาก
มาร่วมงานกับองค์กรที่มีแต่ความสุข ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคนระหว่างกัน ทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการท างาน
กันอย่างดีอีก หากเป็นเช่นนี้ใครๆ ก็อยากมาร่วมงานด้วย และท าให้องค์กรมีตัวเลือกของพนักงานที่มีคุณภาพ
มากขึ้นอีกด้วย และแน่นอนว่าเมื่อองค์กรได้คนที่เก่งและดีมาร่วมงานแล้วก็ย่อมจะท าให้องค์กรมีโอกาส
ประสบความส าเร็จได้สูงเช่นกัน 
                                บทสรุป 
                                 องค์กรก็สังคมรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ การที่มนุษย์จะอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างมี
ความสุขก็ต้องอาศัยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วย องค์กรในยุคปัจจุบันจึงหันมาให้ความส าคัญและใส่
ใจในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรกับการท างาน 
แต่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี้กลับกลายเป็นตัวช่วยส าคัญท่ีสามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้งดงามอย่างไม่
น่าเชื่อทีเดียว และทายที่สุดองค์กรที่ประกอบไปด้วยคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาท างานร่วมกันย่อมท าให้สังคม
การท างานนั้นๆ เกิดความสุข เมื่อคนมีความสุขก็ย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น สร้างผลผลิต
ที่มีประสิทธิผลขึ้น และท าให้องค์กรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นด้วย เมื่อองค์กรมีศักยภาพแล้วก็ย่อมท าให้บุคลากรเกิด
ความภักดีต่องานและองค์กร ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีศักยภาพให้อยากมาร่วมงาน
กับองค์กรเพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย 
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การท างานเป็นทีม (Teamwork : T)  
                      การท างานเป็นทีม นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญขององค์กร เมื่อบุคลากรร่วมมือ ร่วมใจ
กัน จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งเสริมกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งการท างานเป็นทีมยังช่วยให้เราได้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ จากสมาชิกในทีม
ที่มีทักษะ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรเพ่ิมขึ้นด้วย            
                    ทีม หมายถึง กลุ่มคนท างาน ที่มีความรับผิดชอบงานร่วมกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยที่
กลุ่มคนเหล่านั้นต้องมีความรู้สึกและมีส่วนร่วมไปด้วยกัน  
                    การสร้างทีมงาน หมายถึง ความพยายามที่จะเข้าใจพฤติกรรมของคนท่ีต้องมา ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา และหาทางออกในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หน่วยงานหรือองค์กรที่จะประสบความส าเร็จ ต้องมีการสร้างทีมที่มี
ความสามัคคี และมีเป้าหมายการท างานในทิศทางเดียวกัน  
                   ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานที่ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและเวลาในการ ปฏิบัติงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย  
                    องค์ประกอบการท างานเป็นทีม  
                    1. ผู้น าทีม ต้องไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการบริหารงานและ บริหาร
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในทีมให้ดีด้วยโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
                    – มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล สามารถมองไปข้างหน้า เข้าใจทิศทาง และรู้จัก วิธีขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายได้ 
                 – มีความคิดริเริ่มที่ดีคิดอะไรใหม่ ๆ หาวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ พัฒนา ตัวเองอยู่เสมอ 
                 – วางแผนการท างานได้ดีรวมถึงการแบ่งงาน จัดการหน้าที่ บริหารการ ท างานสมาชิกในทีม 
                 – มีวินัยและความรับผิดชอบ มีวินัย และควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ให้ดี
ที่สุด 
                 – มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการท างานระบบทีม และสร้างความเชื่อม่ันที่ดีให้กับทุก
คนในทีม  
                 – เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของ สมาชิกในทีมทุกคน
อย่างเท่าเทียม การสื่อสารที่ดีจะท าให้กระบวนการท างานของทีมราบรื่น และบรรลุ  
                 – เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดีสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวดเร็ว และรอบคอบ                    
                 2. สมาชิกทีม ทุกคนในทีม นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในระบบการท างานเป็นทีมโดย
มีคุณลักษณะดังนี้  
                 – รับผิดชอบในการท างาน ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้แผนงานที่ทีมวางไว้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากกว่าทีมที่มีสมาชิกท่ีไม่มีความรับผิดชอบ  
                 – เคารพกฎและกติการ่วมกัน การท างานในระบบทีม กฎกติกามีความส าคัญมาก ทุกคนไม่ได้
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ท างานคนเดียว และทุกคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่จะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ได้ก็คือการเคารพ
และยอมรับปฏิบัติตามในกฎระเบียบเดียวกัน  
                – ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการท างานเป็นทีม เมื่อไม่มีความร่วมมือกัน
ระบบการท างานของทีมจะเกิดปัญหาและส่งผลกับงานที่ท า  
                – ยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่
ควรยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และพิจารณาร่วมกันหาแนวทางท่ีดีที่สุดกับสถานการณ์นั้น ๆ 
                – คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ความส าเร็จไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง 
แต่เป็นความส าเร็จที่เกดิจากการร่วมมือร่วมแรงกัน  
                3. กระบวนการท างาน ทุกคนต้องเคารพกติการ่วมกัน ซึ่งเป็นกรอบส าคัญท าให้ทุกคนท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 
                 – ต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนในกระบวนการท างานไม่ทับซ้อน แต่ละคนควรมีหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนท าหน้าที่ให้ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย  
                 – ต้องมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกัน ที่ส าคัญกติกานี้ต้อง
ยุติธรรมส าหรับทุกฝ่ายไม่เอนเอียงเข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่ง  
                 – กระบวนการท างานมีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถท างานได้ตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนกระบวนการท างานที่วางไว้ 
                 – สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม องค์กรและทีมควรมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวเองให้ไวตามสถานการณ์ ซึ่งระบบและกติกาต่างๆ ก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ต่างๆ ด้วย เพื่อให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสนับสนุนให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ  
                       1. ผู้น าสามารถมอบหมายงานและแบ่งภาระงาน ให้ผู้อื่นด าเนินการโดยท างานเป็นทีม  
และผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะในงานที่รับผิดชอบ การขจัดปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างแรงจูงใจ  
                       2. ผู้น าและทีมก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและติดตาม
ประเมินผลการท างานตามแผนที่วางไว้ โดยพิจารณาตามระยะเวลา ปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น  
                       3. ผู้น าและทีมต้องมีความสามัคคีเพราะท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
                       4. ผู้น าต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีม ช่วยให้การท างานของทีมมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  
                        5. ผู้น าและทีมต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดแปลกใหม่ และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์กับหน่วยงานหรือองค์กร 
                        6. ผู้น าต้องท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกในทีมเกิดพลังในการท างาน กระตือรือร้น 
รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งแรงจูงใจท าให้สมาชิกในทีมร่วมกันท างานด้วยความพึงพอใจ และมีความสุขกับการ
ท างาน เกิดพฤติกรรมเชิงบวก สุดท้ายองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
                        7. ผู้น าสามารถสอนงานหรือแนะน าวิธีการท างาน เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้ให้
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บุคลากรในทีม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในงานที่ท า  
                        8. ผู้น าควรชื่นชมความส าเร็จของทีม เป็นแรงผลักดันให้ทีมมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(สืบค้นจาก ps://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/)  

                         สรุป การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ แสดงได้ดังภาพประกอบที่ 7  

 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

ที่มา : งานจัดการความรู้ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
                          การก ากับติดตาม (Monitoring: M)  
                          วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                          1) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการ ด าเนินงาน
และการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
                          2) เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
                          3) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ
เป็นที่ยอมรับ 
                         4) เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
                         5) เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก                    
                             รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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                             รปูแบบที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  
                             เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตาม แผนหรือไม่ มี
การปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษา  
                             รูปแบบที่ 2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                             เป็นการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการของสถานศึกษาที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น
ผู้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะตามท่ีสถานศึกษา ก าหนด คือ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผน หรือไม่ ถ้ามีเพราะ
เหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/ กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด 
แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือ การปรับปรุงแก้ไข เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                              รูปแบบที่ 3 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ  
                              เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่ม งาน/ฝ่ายงาน
ของตน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจริง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ศึกษา เอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                           รูปแบบที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานรายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
                           เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่ สถานศึกษาก าหนด คือ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการ ปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะ
เหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของ โครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด 
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าว และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง
ด้วยตนเองพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
                          กระบวนการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                          การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง ต่อเนื่อง 
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เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งมี การ
ด าเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ดังนี้  
                         1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
                         กฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อย หนึ่งครั้งในสามปีและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ พร้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ต่อสาธารณชน ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท า หน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแต่ละแห่งอย่างน้อย 3-5 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
                       1) บุคลากรภายในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา องค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ (ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา) ผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นต้น  
                      2) บุคลากรจากภาคส่วนอื่น ประกอบด้วย ข้าราชการบ านาญ คณะกรรมการ สถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน สถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและมี ความรู้เรื่องการ
จัดการศึกษา เป็นต้น  
                      2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ สถานศึกษาสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ เป็นการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผน
หรือไม่ มีเพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การติดตาม
ตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ ด าเนินการต่อไป  
                    การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์เพื่อให้ การบริหารจัดการ
คุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็น เครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                      กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                      1. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุด การวาง
ระบบที่ดีจะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างานทุก
ขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ 
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เพราะข้อมูลที่ได้เป็นสารสนเทศท่ีสะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อย หลายๆ 
ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของสถานศึกษาท้ังหมด 
                      1) แต่งตั้งบุคลากรตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                      2) ชี้แจงแนวการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
                      3) จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา  
                      4) ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                      5) สรุปและก าหนดประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                      6) สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา  
                      2. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือให้การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงานดังนี้  
                    1) ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา  
                    2) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครู
และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
                    3) วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการ
เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 
                    4) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่ สถานศึกษาก าหนด
ขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง การ
ด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 
                     5) ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย  
                     6) คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป  
                    3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                    เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเองร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน 
ประกอบด้วย  
                     1) ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                     2) ขอบเขตและวัตถุประสงค์  
                     3) วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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                     4) กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                     5) ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
                     4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดย น าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย  
                      1) ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                      2) จัดท าและบันทึกข้อเสนอแนะ  
                      3) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา  
                      4) ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากหลักการการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดัง
ภาพประกอบที่ 8 

 

                       ภาพประกอบที่ 8 กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       

                       กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                       จุดเน้นของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ที่ “กระบวนการ
ด าเนินงานตามแผน”(Process ongoing)ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่สถานศึกษาน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ผลที่ได้
จากการติดตามตรวจสอบจึงถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานตามที่
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ และน าไปสู่การปรับปรุงแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถน าแนวคิดเชิงระบบมาใช้เป็นกรอบในการติดตาม ตรวจสอบ
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คุณภาพการศึกษาได้เช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ (กระบวนการ
ด าเนินงานตามแผน) และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ดังแผนภาพประกอบที่ 9  

 

                           ภาพประกอบที่ 9 กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                   กรอบการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) 
สรุป ได้ดังนี้ 

                    1. ด้านปัจจัย  
                    1) บุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มีความตระหนักและ
มุ่งม่ันพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น จ านวนครูที่เพียงพอ ครูมีวุฒิที่ตรง
ตามท่ีสอน/การสอนตามความถนัด คุณลักษณะและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
และความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นต้น  
                   2) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ ได้แก่ ห้องเรียน อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย ความ
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สะดวก หลักสูตร สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ ฯลฯ โดยมีประเด็นในการติดตาม
ตรวจสอบ เช่น ความเหมาะสมของหลักสูตรกับผู้เรียนและท้องถิ่น ความเหมาะสมและเพียงพอของห้องเรียน 
อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี งบประมาณ ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

                   2. ด้านกระบวนการ  
                   1) การบริหาร การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วม 
เป็นต้น โดยจัดการ ได้แก่ มีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  
การบริหารจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา เป็นต้น  
                    2) กระบวนการเรียนรู้ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด 
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น โดยมี 
ประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ความสามารถของครูการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เป็นต้น  
                    3) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                   3. ด้านผลผลติ/ผลลัพธ์  
                   1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อัตรา
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพจากด้านปัจจัยและด้านกระบวน
การดังท่ีกล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะส าคัญ  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความรู้และทักษะของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา เป็นต้น 
                   2) สถานศึกษามีคุณภาพเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับจากชุมชน และให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและโรงเรียนอื่น โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความพึงพอใจของ ชมุชนต่อสถานศึกษา 
ความเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา เป็นต้น  
                   1.3.7 วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ (Coporate Culture Of Quality : C)  
                    วัฒนธรรมมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า“วัฒนธรรมเป็นมรดกสังคมของพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้
สะสมไว้ในอดีต และได้ตกทอดมาเป็นสมบัติที่มนุษย์ในปัจจุบันเอามาใช้ในการครองชีวิต” (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 
2532, 10) 
                     Tayeb (1996,36) กล่าวว่า “วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดทัศนคติ และ
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พฤติกรรมในสังคมแต่ละกลุ่ม” 
                      อาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดโครงสร้าง หน้าที่ พฤติกรรม และกระบวนการท างานอื่นๆ ของบุคคล โดยวัฒนธรรมจะเข้าไปมี
บทบาทในการหล่อหลอมให้บุคคลมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันภายในสังคม อีกทั้งยังเป็นตัวก าหนด
ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมต่างๆ ดังนั้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรก็จะมีการก าหนด
โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ในการอยู่ร่วมกัน โดยจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นตัวควบคุม ความประพฤติ
ของคนในกลุ่มให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร องค์กรต่างๆ ย่อมมีแบบแผน
ความคิดและแนวทางการปฏิบัติงานที่สมาชิก ยึดถือปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องซึ่งเป็นพลัง ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความส าเร็จสูงสุดตามที่
มุ่งหวัง ซึ่งถือเป็นข้อดีและจุดแข็งที่จะ น าความส าเร็จมาสู่องค์กร แบบแผนความคิดและแนวทางปฏิบัตินั้น
ผ่านกระบวนการยอมรับและปฏิบัติ จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ มีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ
ได้ให้ค านิยามของวัฒนธรรมองค์กรไว้ ดังนี้  
                       ราแวสซี และ ชูลทซ์ (Ravasi และ Schultz ,2006) ได้นิยามค าว่าวัฒนธรรม องค์กรคือ 
ชุดของสมมติฐานทางจิตที่ใช้ร่วมกัน และการกระท าในองค์กรด้วยการก าหนดลักษณะการ ท างานที่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ  
                        ร็อบบินส์ (Robbins,2001) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรหมายถึงระบบทุกอย่าง ที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางปฏิบัติหรือแนวทาง ในการด าเนินงานขององค์กรและ เปรียบเสมือน
บุคลิกลักษณะขององค์กร  
                        เทียนชัย ไชยเศรษฐ (2552) ได้นิยาม วัฒนธรรมองค์กร คือวิถีชีวิตของกลุ่ม คนในองค์กร
หนึ่งๆที่ประพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆ และ เป็นพื้นฐานส าคัญที่
จะท าให้องค์กรด าเนินอย่างราบรื่นและยั่งยืน  
                        สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549) ได้นิยาม วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงแนวการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานขององค์กรสังคม โดยเฉพาะองค์กร แบบสหจร (Association)  
                        พิทยา บวร (2540) ได้นิยาม วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงระบบความเข้าใจ ร่วมกัน 
(Shared Meaning) ระหว่างสมาชิกองค์กรว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ 
แบบแผนหรือวิถีชีวิตขององค์กรที่สมาชิก ยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกันเป็นทั้งแบบแผนทางความคิด ความ
เชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ขององค์กร และเป็นแบบแผนทางการกระท าขององค์กรและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกใน
องค์กรกล่าวคือ ถ้าหาก หน่วยงานใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น บุคลากรมีการท างานอย่างเต็มที่เน้นคุณภาพ
และมีความ รับผิดชอบสูง ย่อมส่งผลให้การท างานของทุกคนดี มีคุณภาพ ส่งผลท าให้ผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่ดีมี คุณภาพ รวมทั้งท าให้เกิดความพึงพอใจ ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร องค์กรจะด าเนินไปได้ 
ต้องอาศัยพลังความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและร่วมแรง ร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนในองค์กร หมายถึง  
การที่องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรของตนเองในทางที่ดีมี รูปแบบการท างานและค่านิยม ที่เน้นความร่วมมือร่วม
ใจกัน การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นความมี คุณภาพ มาตรฐาน ฯลฯ  
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                         วัฒนธรรมองค์กร เช่นนี้ ย่อมท าให้องค์กรด าเนินไปได้อย่างราบรื่น หรือประสบ 
ความส าเร็จก้าวหน้า การที่บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและสามารถท าให้บุคลากร ใน 
องค์กรมีจิตส านึกตรงกัน มีเป้าหมายร่วมกันและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีไปในทิศทางเดียวกันแล้วนั้น  
ย่อมท าให้ปัญหาหรือกระบวนการตัดสินใจด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาความขัดแย้งย่อมมีน้อยหรือ 
ปัญหาบางอย่างสามารถได้รับการแก้ไขและจบลงด้วยดี ในเวลาที่รวดเร็วและทันกับสถานการณ์ 
                   (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์,2554) และการสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนนั้น 
องค์กรจ าเป็นต้อง ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือเป็นวิถีปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณค่าร่วมกัน
ตระหนักและเข้าใจ ตรงกัน นั่นคือ ค่านิยมขององค์กร นั่นเอง 

                   ส าหรับโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ได้ร่วมกันก าหนดวัฒนธรรมองค์กรแห่ง คุณภาพ ดังนี้ 
                   1) เรียนรู้สิ่งใหม่  
                   2) ใส่ใจคุณภาพ  
                   3) กล้ารับการเปลี่ยนแปลง 
                   4) ร่วมแรงร่วมใจ  
                    สรุป จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี พอที่จะประมวลองค์ความรู้ได้ว่า ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีหลักการบริหารจัดการ 
คุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
                   1) หลักการวางแผน 
                   2) หลักการท างานแบบกระตือรือร้น 
                   3) หลักการท างานแบบคนรุ่นใหม่  
                   4) หลักการท างานเป็นทีมอันหนึ่งอันเดียวกัน  
                   5) หลักการก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                   6) หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ 
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ภาพประกอบที่  10  แสดงระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
โดยใช้  KPWS-SMART  เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงคุณภาพ 

 
9. การออกแบบนวัตกรรม  
             การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโดยใช้ 
KPWS- SMART Model มีวิธกีารออกแบบนวัตกรรม ดังนี้  
            1) ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร การมี
ส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่น การพัฒนาโรงเรียน อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของโรงเรียน การพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาสู่
นักกีฬามืออาชีพ  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตใจที่พร้อมจะให้บริการ การท างานอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ การมีน้ าใจ  ใจเปิดกว้าง  มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง การท างานเป็นทีม และ
การจัดการคุณภาพการศึกษา  
           2) น าแนวคิด ทฤษฎี และความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์จัดท าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
           3) น ารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
            1. ผศ.ดร.พัชรา  ปราชญ์เวช อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา  
            2. นายสุชาติ  เทสนัตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
            3. ผศ.ดร.ประดิษฐ์  วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
             เพ่ือพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ  
           4) น ารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมไปปรับปรุง พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วได้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ การศึกษาของ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมภายใต้หลักการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  
           5) น าหลักการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มาประยุกต์สร้างเป็นรูปแบบ  
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมเรียกว่า KPWS - SMART Model 

10. วิธีด าเนินการ  
 

              การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุง 
ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  มีวิธีด าเนินการ ดังนี้  

 

             1) ปีการศึกษา 2564 น ารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
โดยใช้ KPWS - SMART Model ไปทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมโดยมี
นักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 176 คน กลุ่มครูจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 168 คน เพ่ือ
ประเมินผล และสรุปผลการทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง  
            2) ปีการศึกษา 2565 น ารูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปใช้จริงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมมีกระบวนการดังนี้  
           3) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

 
 
                     ภาพประกอบที่ 11  แสดงกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 

11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
 

      11.1 ผลที่เกิดขึ้น (ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหาร,ครู,นักเรียน)  
             ผลการน ารูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อน
และปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ปรากฏผล ดังนี้  
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            1) โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565  ปรากฏว่า ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 3 มาตรฐาน 
ได้แก่  
              1.1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
              1.2) มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการ มีคุณภาพอยู่ใน ระดับ ดี  
              1.3) มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดี   
           2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2564  
          3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยในปีการศึกษา 2565 นักเรียนสามารถ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยอดนิยมทีม่ีการแข่งขันสูง สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้
มากกว่า ปีการศึกษา 2564  
          4) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรผลงาน
ดีเด่นด้านนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
          5) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาตามหลักสูตร
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปี 2564 
จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          6) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ได้รับรางวัลป้ายสนองพระราชด าริ เมื่อปี 
2560 และได้รับรางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์
สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน เมื่อปี 2561  
          7) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  เป็นโรงเรียนน าร่องพัฒนาครูด้าน ICT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 I –Classroom ส าหรับครูผู้สอน ครู Apple Teacher 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
            8) ผลงานนักเรียนด้านกีฬา 
              1. นายธนากร  เงยไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  รางวัล 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬา 
โรลเลอร์สกี ประเภทบุคคลชาย ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

              2. นางสาวกนกอร  ตอนศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รางวัล 1 เหรียญทองแดง ในการ
แข่งขันกีฬา บริดจ์ ประเภททีมหญิง  

                  11.2 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน)  
                   ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากการสอบถาม  

http://www.rspg.or.th/botanical_school/sb_pdata/scbot_pdata.htm
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รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน จ านวน 26 คน นักเรียน จ านวน 95 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน 15 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 281 คน โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม 
Google form ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบ
โดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อยู่ในระดับ มาก  
 
 

12. การเผยแพร่นวัตกรรม  

 

 โรงเรียนได้น านวัตกรรมรูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ทางช่องทาง
ต่อไปนี้  
        1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คัดเลือก นวัตกรรมของโรงเรียนให้
น าเสนอผลงานในคราวประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ของ พันจ่าตรีพิสิษฐิ์  รักพรม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  
            2) เผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ไกรภักดีวิทยาคมทาง YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=mxcRP03pIhY 
            3) เผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาง Facebook /
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
            4) เผยแพร่ผลงานการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและปรับปรุงผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม http://kraipakdee.ac.th/  
            5) เผยแพร่ผลงานจากการที่ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
ในการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปี 2564 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

                                                                             ลงชื่อ     กิษรา  เทสันตะ   ผู้รายงาน  
                                                                                      (นางกิษรา  เทสันตะ)  
                                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

https://www.youtube.com/watch?v=mxcRP03pIhY

