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ชื่อผู้เขียน กิตติภา  หิมพานต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว 
สาขาวิชา การจัดการการศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ตัวอย่าง คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 38 แห่ง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้บริหารและครูผู้แทนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
ในการค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t–test) 
ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 ในภาพรวม 
และรายด้านทุกด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ 1) ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้  2) ด้านการบ่งชี้ความรู้  3) ด้านการเข้าถึงความรู้  4) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
5) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   

ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มปกติกับกลุ่มที่
มีชื่อเสียง และสถานที่ตั้งต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่าง  

ปัญหาในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า มีการขาดอุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการสร้างและแสวงหาความรู้ การฝึกอบรมในเร่ืองนี้มีน้อย  สถานศึกษาให้

ฆ 
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ความส าคัญและแสวงหาแนวทางในการให้ครูสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆน้อย ห้องสมุดมีหนังสือไม่
เพียงพอต่อความต้องการของครู มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวี ยนกันปฏิบัติงานน้อย  และไม่มี
กฎระเบียบที่ชัดเจนในการหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน   

ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ควรจัด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อที่บุคลากรจะได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการอย่างเพียงพอ 
และควรจัดหาหนังสือให้หลากหลายและตรงกับความต้องการของครูเพื่อส่งเสริมให้ครูได้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ สถานศึกษาควรส่งเสริมและมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study and compare knowledge management to 
enhance learning processes at basic secondary educational institutions under the jurisdiction of 
the Secondary Educational Service Area Office 4, and study the problems and recommendations 
for knowledge management to enhance learning processes at basic secondary educational 
institutions.  The samples were 38 basic secondary educational institutions under the secondary 
educational service area office 4.  The research tool was a questionnaire developed by the 
researcher.  The data were collected from administrators and teacher representatives of the 
learning content groups.  The reliability of the questionnaire was 0.95.  The data were analyzed 
by statistical software to calculate frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
Content analysis was used to analyze the data from the open-ended questions in the questionnaire 
and interview. 

It was found that over all, knowledge management of each area to enhance learning 
processes at basic secondary educational institutions under the jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 4 was at a high level, ranked as follows: 1) Knowledge 
acquisition, 2) Knowledge identification, 3) Knowledge accessibility, 4) Knowledge sharing, and 
5) Knowledge management process. 

Comparisons of knowledge management to enhance learning processes at basic 
secondary educational institutions under the jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 4, in terms of schools’ reputation and location, showed no significant difference. 
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The problems of knowledge management to enhance learning processes at basic 
secondary educational institutions under the jurisdiction of the Secondary Educational Service 
Area Office 4, were a shortage of equipment and technology to acquire knowledge, inadequate 
training on this issue, little attention and support from administrators in helping school teachers 
acquire a new body of knowledge, and a lack of clear rules and regulations on job rotation. 

The recommendations for knowledge management to enhance learning processes at 
basic secondary educational institutions under the jurisdiction of the Secondary Educational 
Service Area Office 4, were to provide equipment and technology so that staff members will 
acquire adequate required knowledge, and provide a variety of books which correspond to 
teachers’ needs in order to support the teachers to acquire a new body of knowledge. In addition, 
educational institutions should promote and have clear rules and regulations on job rotation. 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา  

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ได้เร่ิมเข้าสู่กระแสใหม่ของ 
การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ 
(Knowledge-based Economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 
และการผลิตมากกว่าเงินทุนและแรงงาน ในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีจ าเป็นต้องใช้การวิจัย 
และพัฒนา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ฐานความรู้ของประเทศในช่วงสหัสวรรษใหม่ จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐบาลและของเอกชน ต่างเตรียมองค์การของตนให้มีความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันที่จะ 
เกิดขึ้นในศักราชใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานนั้นต่างมุ่งเน้น 
ให้มีการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์การในทุกๆ 
ด้าน ดังนั้นองค์การต่างๆ จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้าง
นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้การจัดการความรู้ในองค์การเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
(ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2548: 11-12) ดังนั้นการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์การท างาน จากทัศนคติและพฤติกรรมการท างานของแต่ละ
บุคคลในองค์การ ซึ่งปฏิบัติงานในเร่ืองเดียวกันหรือทีมงานที่ท างานร่วมกัน แล้วมีการจัดการให้เกิด
การแลกเปลี่ยน ความรู้โดยการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการน าความรู้ที่
ได้มาสังเคราะห์ จ าแนก (Synthesis) หรือมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อ
น าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ โดยวิธีเผยแพร่ด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2548: 2-33)  

ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์การ  ความรู้เป็นสินทรัพย์ลักษณะเฉพาะ  
โดดเด่นกว่าสินทรัพย์อ่ืนๆ คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจ ากัดยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากเท่าไรยิ่งมีคุณค่า
เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ยิ่งองค์การมีความรู้มากเท่าไรก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เมื่อน าความรู้เก่ามาบูรณาการกับ
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ความรู้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นอีกจึงกลายเป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด 
หรือเรียกว่าวงจรการเรียนรู้น้ันเอง (ศุภามนต์ ศุภกานต์, 2547: 28-29) 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นนวั ตกรรมที่ 
สถานศึกษาควรบริหารจัดการให้มีการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ที่ตั้งไว้บรรลุผลโดยคณะผู้จัดการความรู้ ซึ่งจะต้องมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธาน 
จะต้องมาร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้วิสัยทัศน์และพันธะกิจของสถานศึกษา 
บรรลุผล อาจจะเลือกก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้จากยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษามาพัฒนาและก าหนดเป้าหมายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และคุณภาพผู้เรียน (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548: 33) 

การเรียนรู้เร่ืองการจัดการความรู้(KnowledgeManagement :KM) ด้วยการอ่าน หนังสือ
หรือฟัง "ผู้ รู้" บรรยาย การกระท าเช่นนั้นจะไม่มีทางรู้จักการจัดการความรู้ได้เลย เนื่องจาก         
การจัดการความรู้เป็นทักษะ ไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎีหรือกล่าวให้ชัดเจนขึ้น การจัดการความรู้เป็น 
ส่วนที่ เป็นทักษะสิบส่วนและส่วนที่ เป็นทฤษฎีเพียงส่วนเดียวซึ่งคล้ายกับพระพุทธศาสนา          
การเรียนรู้ โดยการท่องทฤษฎีจึงแทบจะไม่มีประโยชน์ ต้องลงมือท า จึงจะท าเป็นและเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และการจัดการความรู้ที่แท้จริงเป็นการจัดการความรู้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน                
เป็นการ ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มผู้ท างานเพื่อช่วยกันดึง "ความรู้ในคน" และ "คว้า" 
(Capture) ความรู้ ภายนอกองค์การ มาใช้ในการท างานและคอย "คว้า" ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก         
การท างานเอามายกระดับความรู้และน ากลับไปใช้ในการท างานเป็นวงจรต่อเนื่องไม่จบสิ้ น 
(วิจารณ์ พานิช, 2549: 28) การจัดการความรู้และการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ก าลังได้รับ
การยอมรับในวงการศึกษา ค าอธิบายพื้นฐานที่สุดของการจัดการความรู้ หมายความถึง กลุ่มของ
กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกันในการตัดสินใจ ปัจจุบันหลายหน่วยงาน
ทางการศึกษา เร่ิมได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดการความรู้ มีการก าหนดต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการความรู้เพื่อเข้ามาจัดระบบข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร มีการลงทุนใน
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของข้อมูล ในบางกรณีให้ความส าคัญกับการจัดการ
ความรู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา เมื่อแนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ 
ได้รับการยอมรับในวงการศึกษามากขึ้น อาจจ าเป็นต้องท าความชัดเจนกับสองประเด็น ประเด็น
แรกคือ การจัดการความรู้คืออะไร ประเด็นที่สอง การจัดการความรู้จะให้อะไรกับการศึกษา  
ปัจจุบันเราพบกับสภาพการณ์ที่งบประมาณทางการศึกษามีอย่างจ ากัด แต่โรงเรียนทุกแห่งก็ได้รับ
แรงกดดันที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพ รวมไปถึงการจะต้องได้รับการประเมินภายนอกที่จะต้องมี
หลักฐานร่องรอยของความก้าวหน้าที่ชัดเจน ความคาดหวังและแรงกดดันในด้านคุณภาพเกิดขึ้นใน
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ทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เมื่อมีแรงกดดันจากภายนอก สถานศึกษาทุกแห่งก็
ต้องตรวจตรากันภายในให้เข้มขึ้น เพื่อทบทวนว่า การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆสอดคล้อง
กับภารกิจหรือไม่ สถานศึกษาจะด าเนินการอย่างไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมใด
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียนได้ผลสูงสุด ค าถามเหล่านี้ เป็นภาระและความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาในการที่จะปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนในบรรยากาศที่เพิ่มความเข้มข้นของการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ท าให้ความต้องการข้อมูลและสารสนเทศสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลมีจนท่วมท้น ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่เตรียมการใน
การรับ  การประเมินภายนอก และจะต้องรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แต่ก็มักจะประสบปัญหาว่า 
ระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น ข้อมูลที่แสดงว่า คุณภาพครูเป็นอย่างไร ครูควร
ได้รับการพัฒนามากน้อยเพียงใด เพื่อจะสามารถก้าวได้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลข้างเคียงที่ครูและ
ผู้บริหารจะต้องรู้ ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสถานศึกษา และข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียน จากสภาพการณ์ที่โรงเรียนจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพ และภาวะในการที่
ครู ผู้บริหารจะต้องเสียเวลาไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกัน 
สถานศึกษาต่างๆ จึงมีความเห็นพ้องกันว่า ความรู้เป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งสถานศึกษา
จะต้องหาทางที่จะเชื่อมความรู้ไปสู่การตัดสินใจและการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 

บทบาทของสถานศึกษาในปัจจุบันซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส่งผลโดยตรงต่อ 
ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบ จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางในการจัดการ 
องค์ความรู้ของตนเองให้สนองตอบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะการน า ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของชุมชน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรในสถานศึกษา ที่เกิดจากการสั่งสม 
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร 
เรียนรู้ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมาในองค์การ เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการท างานของ 
บุคคลในองค์การให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับ ยุคสมัย (นฤมล พฤกษศิลป์        
และพัชรา หาญเจริญกิจ, 2543: 60-71) อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา
สามารถด าเนินการได้โดยการน า ความรู้ ประสบการณ์มาจัดการ ความรู้ อย่างเป็นระบบ                 
มีการประมวลความรู้ จัดท าสารสนเทศต่างๆ ภายในสถานศึกษาหรือสร้าง เป็นความรู้นวัตกรรม
ใหม่ๆ แล้วน าความรู้มาใช้ภายในองค์การและภายนอกองค์การดังนั้นเราจึงเรียนรู้ให้เป็น เราไม่
สามารถเรียนรู้และสามารถท างานได้ตามล าพังอีก ต่อไป องค์การชั้นน าจึงเห็นความจ าเป็นของ   
การจัดการองค์ความรู้และถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของการอยู่รอด และการเติบโตขององค์การ     
(บดินทร์ วิจารณ์, 2547: 2) และสถานศึกษาจึงเป็นองค์การหนึ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้ทัน        
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กับการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนมากอยู่ใกล้ชิดและส่งผล
โดยตรงต่อผู้เรียนและชุมชนโดยรอบ จึงมีความจ าเป็นจะต้อง ปรับเปลี่ยนบทบาทหรือแนวทางใน
การจัดการองค์ความรู้ของตนเองให้สนองตอบต่อการจัด การศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาที่สมควรอย่างยิ่งต้องเป็น องค์การเรียนรู้มากกว่าองค์การ
อ่ืนๆ จึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้าเพื่อการเสริมสร้างและขยายองค์ความรู้และ
น าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์การและการจัดการศึกษาหรือสังคมโดยรวมปัญหาของ
สถานศึกษาในการจัดการความรู้นั้นมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคคลกับสถานศึกษาเป็นไปในลักษณะไม่แบ่งปันความรู้เมื่อส่งคนเข้ารับการอบรม
สัมมนา หลังจากกลับมาก็เก็บความรู้ไว้คนเดียว ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บความรู้ของ สถานศึกษา           
ซึ่งจัดเก็บไว้หลายแห่งหลายรูป แบบ กระจัดกระจาย ขาดการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ปัญหาที่เกิด
จากการไม่น าความรู้ของสถานศึกษามาสร้างบรรยากาศในการแข่งขันหรือก่อให้เกิด ประโยชน์
อย่างแท้จริง ปัญหาการไม่น าความรู้ภายนอกมาปรับปรุงใช้ ปัญหาจากการน าความรู้มาใช้ใน
สถานศึกษาแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงสภาพ
และปัญหาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เนื่องจากได้พบว่าโรงเรียนส่วน
ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานียังไม่ได้มีการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ และไม่สามารถน าความรู้มาใช้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน 
ทันท่วงที โดยศึกษาข้อมูลจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ให้ยั่งยืนต่อไป และ
สนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตามกลุ่มสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษา 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
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1.3 ค าถามการวิจัย 
1.3.1 การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีลักษณะ
อย่างไร 

1.3.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษากลุ่มปกติกับกลุ่มที่มีชื่อเสียงมีการจัดการ
ความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างกันหรือไม่ 

1.3.3 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานีกับที่ตั้งในจังหวัด
สระบุรี มีการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างกันหรือไม่ 

1.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและมีข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1.4.1 เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 

1.4.2 เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับสถานศึกษาในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.4.3 ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ที่ส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
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1.5 กรอบการวิจัย 
               ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 

ลักษณะสถานศึกษา  การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
1.  กลุ่มสถานศึกษา 
     กลุ่มปกติ 
     กลุ่มที่มีชื่อเสียง 
2.  ท่ีตั้งสถานศึกษา 
     จังหวัดปทุมธานี 
     จังหวัดสระบุรี 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การเข้าถึงความรู้ 
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

   
1.6 นิยามศัพท์ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงนิยาม
ความหมายของค าที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ 

การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การ
ท างานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแบบของ PDCAประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ วางแผน (Plan–P) คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต้องมาร่วมกันวางแผนการท างาน 
เพื่อเป็นการท าความเข้าใจในแผนงานที่จะปฏิบัติร่วมกัน โดยพิจารณาร่วมกันว่าสถานศึกษาขาด
ความรู้ในเร่ืองใด และจะน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ปฏิบัติ (D – D)เป็นขั้นของการ
ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ โดยการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ที่
ได้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อตอบปัญหาที่ตั้งไว้ใน
แผนงาน ตรวจสอบ (Check–C)เป็นขั้นของการประเมินการท างานว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
หรือไม่ การปรับปรุงแก้ไข (Act–A)เป็นขั้นของการน าข้อบกพร่องมาวางแผนงานเพื่อแก้ไข จากนั้น
จึงน าข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นระบบง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเป็นการสะดวกในการใช้เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กันต่อไป  

การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
ความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่
ร่วมกันเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาโดยการพิจารณาว่าสถานศึกษาขาดความรู้ในเร่ืองใด 
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และต้องการความรู้ประเภทใด จะเพิ่มความรู้ความช านาญของครูโดยความรู้ชนิดใด วิเคราะห์ความ
มีประโยชน์ความเหมาะสมที่จะใช้ในสถานศึกษา  

การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง การหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆที่กระจัดกระจายทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
จัดท าเนื้อหาความรู้ให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
การแสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อนร่วมงาน โดยสถานศึกษาจัดให้มี
หนังสือ วารสาร ต ารา หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการโดย
สถานศึกษาให้อิสระในการจัดหาและสร้างความรู้จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารมีการส่งเสริมครู
ให้ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆทั้งด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอโดยจัดการสร้างและแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การน าความรู้ที่ได้จาก
การสร้างใหม่มาจัดเก็บให้เป็นระบบทั้งความรู้ที่เปิดเผยซึ่งอยู่ในรูปของสื่อต่างๆและความรู้ที่อยู่ใน
รูปแบบประสบการณ์ โดยการจัดหมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูล โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้เพื่อให้เป็นทุนความรู้ของสถานศึกษา โดยบุคลากรใน
สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีกระบวนการเป็น
ขั้นเป็นตอน แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ และสามารถน ามาใช้ได้อย่างทันท่วงที  

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  หมายถึง  การท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต้องให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพรองรับ   การจัดการ 
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างทั่วถึงโดยสถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเวียน แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เพื่อให้ความรู้ข่าวสารกับบุคลากรในสถานศึกษา ใช้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่างอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งสารสนเทศให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเวทีแบ่งปันความรู้ในที่ประชุมครูประจ าเดือนโดยให้ครูที่
ได้รับการอบรมต่างๆ เป็นผู้แบ่งปันเล่าเร่ืองที่ได้รับรู้มาเล่าให้เพื่อนฟัง โดยจัดเตรียมสถานที่พบปะ
กัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จัดกลุ่มคนที่สนใจเร่ืองคล้ายๆกัน 
ครูมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติงานท างานด้วยกัน มีการให้ชุมชนในท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานภายนอกได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูในสถานศึกษา และยังมีการเผยแพร่ความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 คือ จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี  

กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีชื่อเสียง สังกัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

1. กลุ่มปกติ หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไป สั งกัด ส านักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  

2. กลุ่มท่ีมีชื่อเสียง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

ท่ีตั้งสถานศึกษา หมายถึง พื้นที่ตั้งของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คือ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี 

1. จังหวัดปทุมธานี หมายถึง เขตปกครองที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตั้งอยู่ 

2. จังหวัดสระบุรี หมายถึง เขตปกครองที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตั้งอยู่  
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บทที ่ 2 
แนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าเสนอ ตามล าดับดังนี้ 

2.1  แนวคิด หลักการ และทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.2  การจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
2.4  การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4.1  การบ่งชี้ความรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
2.4.2  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.4.3  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
2.4.4  การเข้าถึงความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4.5  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
 

2.1 แนวคิด หลักการ และทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษาได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมาย
และแนวคิดไว้ในทัศนะที่แตกต่างกัน ดังน้ี 

ไพบูลย์ ยอดยิ่ง (2545: 2 – 3) กล่าวว่าผู้บริหารทุกคนเป็นผู้น าองค์กรและจะได้ชื่อว่า 
เป็นนักบริหารที่แท้จริง ก็ต่อเมื่อสามารถบริหารงานจนสามารถท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยการจัดเตรียมและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นกลุ่มงานที่สัมพันธ์กันอย่างดี
โครงสร้างกลุ่มงานที่สามารถท างานร่วมกันได้ ต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงานแต่ละด้านให้ทุก
ต าแหน่งงานเตรียมไว้นั้น มีก าลังคนที่มีความสามารถพร้อม จากนั้นจึงด าเนินการสั่งการให้
ด าเนินงานด้วยดีและให้มีระบบความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และตลอดเวลาขณะท างาน
ทุกอย่างก็ต้องคอยก ากับและควบคุม วัดผลและให้งานทุกด้านเรียบร้อยที่สุด หน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ 
ถือว่าเป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องจัดในหน่วยงานของตน สิ่งที่ผู้บริหารต้องท า จึงอยู่ที่งานขององค์กร
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ที่จะต้องท า และคนขององค์กรที่จะมาเป็นผู้ด าเนินงานให้ส าเร็จ ผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผน และ
จัดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระเบียบ มีการแบ่งงานที่ดี มีการจัดคนเข้าท างาน สั่งการ และจูงใจการท างาน
ของคนให้งานได้ผลดีที่สุดงานของผู้บริหารหรือกิจกรรมทางการบริหารจึงอยู่จุดกึ่งกลางระหว่าง
งานและคนที่เป็นสมาชิกขององค์กรด้านหนึ่งและเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน อีกด้านหน่ึง 

วีรชัย วรรณศรี (2545: 9) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า 
หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อให้บริทางการศึกษาแก่สมาชิกใน
สังคมให้บรรลุตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 

วิโรจน์ สาระรัตนะ (2546: 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญประกอบด้วย การวางแผน       
(planning) การจัดองค์กร (Organization) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling 

ธงชัย สันติวงษ์  (2546: 18) กล่าวว่า การบริหารเป็นของหัวหน้างานที่จะต้องกระท า
เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกันและท างานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จ
ผลและได้ประสิทธิภาพ 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2546: 12) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการ
อ านวยความสะดวกเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนค านึงถึงความสะดวกที่ให้กับครูด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือและบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมใน     
การเรียนการสอน 

เฉลิมชัย สมท่า (2547: 6 – 7) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่
จะต้องท าอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

พรหมเมศ์ คาผาบ (2550: 9) กล่าวว่า การบริหารคือ กระบวนการที่ใช้ทั้ง ศาสตร์และ
ศิลป์ ที่จะท าให้งานต่างๆ ลุล่วงหรือส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการตามกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยทั้งอ านาจ หน้าที่ ภาวะ
ผู้น า ทักษะและความรู้ทางบริหารมาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 

Hersay, Blanchard and Johnson (อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545: 11)ให้
ความหมายว่าการบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน ของบุคคลและกลุ่มบุคคล จากการศึกษา
ความหมายของการบริหารสถานศึกษา สรุปว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่
หัวหน้าหรือผู้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารกลุ่มบุคคล
กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลให้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างานใหม่ เป็นผู้น าทาง
ความคิด และการแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นครูฝึกทักษะและแรงจูงใจจัดเตรียมและจัดสรรการใช้
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ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นกลุ่มงานที่สัมพันธ์กันอย่างดี โครงสร้างกลุ่มงานที่สามารถท างานร่วมกันได้ 
ต้องจัดคนที่เหมาะสมกับงาน แต่ละด้าน มีก าลังคนที่มีความสามารถพร้อมสร้างบุคลากรได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของงานภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งถ้าด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิผล   

2.1.2 ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  
ในการจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่

ด้วยกันหลายแนวความคิดและทฤษฎี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548: 32) ดังนี ้
2.1.2.1 แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical Perspective)  
ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกสามารถ

แยกได้เป็น 3 แนวความคิดหลัก ดังนี ้
1. แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 

1.1 ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow 
Taylor’s) 

1.2 ผลงานของแฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ  
(Frank, B. Gilbreth & Lillian,E.M. Gilbreth) 

2. แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ(Bureaucratic Organization) 
2.1 ผลงานของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 

3. แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Management) 
3.1 ผลงานของเฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri Fayol) 
3.2 ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค (Gulick, Luther., & Lyndall F. 

Urwick) 
3.3 ผลงานของเจมส์ ดี. มูนี่ และอัลเลน ซี. เรลลี่ (James D. Mooney., & Alan 

C. Rieley) 
2.1.2.2 แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Management 

Perspective) 
ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตรนี้ สามารถแยก

แนวความคิดไดเปน 3 แนวความคิดหลัก ดังนี้ 
1. แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ ์

ผลงานของเอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
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2. แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร 
ผลงานของแมร่ี ปารคเกอร ฟอลเล็ต (Mary P. Follett) 

3. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร 
3.1  ผลงานของอับราฮาม เอช มาสโลว (Abraham H. Maslow) 
3.2  ผลงานของดรักกลาส แมกเกรเกอร (Douglas McGregor) 
3.3  ผลงานของคริส อารกีริส (Chris Argyris) 

2.1.1.3 แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ (Contemporary management perspective)  
ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่สามารถแยกได้เป็น แนวความคิด 

ดังนี ้
1. แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  (Quantitative management 

perspective) 
2. แนวความคิดเชิงระบบ (System perspective) 
3. แนวความคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency perspective) 
4. ผลงานของโจแอน วูดวาร์ด (Joan Woodward) 
5. ผลงานของลอร์เร็นซ์และลอร์ช (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.) 

2.1.2.4 แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์  (Globalization Management) 
ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ คือ การควบคุมคุณภาพ  

1. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก  
จากแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือทฤษฎีองค์การยุค

คลาสสิก(Classical organization theory)ในการแบงหนาที่ในการท างานจะใหความส าคัญกับการ
แบ่งหน้าที่โดยใช้หลักคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นส าคัญที่จะท าใหเกิดประสิทธิภาพในองค์การ 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นถึงหลักความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ถ้าผู้ใดได้รับหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
งานใดแล้วก็ใหไปพัฒนางานนั้นใหจนเกิดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการวัดความสามารถของคน 
ด้วยการสอบแข่งขันซึ่งเป็นการใช้ระบบคุณธรรม เพราะคนต้องใช้นอกจากนี้ทฤษฎีในสมัยเดิมยัง
ได้มุ่งเน้นถึงหลักการควบคุม โดยการออกกฎระเบียบและการควบคุมบุคลากรความสามารถจึงจะ
เข้าสู่ต าแหน่งได้ รวมทั้งมีการวัดดานความช านาญและประสบการณ์ของบุคลากรในดานภารกิจที่
ถูกก าหนดไว้อยางใกลชิด เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคลองกับวัตถุประสงค์
นอกจากนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้งานส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความราบร่ืน อย่างไรก็ตามยังก่อให
เกิดผลกระทบตามมา เช่น การที่บุคคลจะอิงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยางเคร่งครัด ท าให
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การลดลงและมาตรฐานนั้น ถูกน ามาใช้เป็นเป้าหมายแทนที่จะ
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ใช้กลไกช่วยในการบรรลุเป้าหมาย  ถากฎระเบียบก าหนดวาพฤติกรรมลักษณะใดไม่ เป็นที่ต้องการ
ผู้ปฏิบัติก็จะพยายามหลีกเลี่ยง ซึ่งการกระท าเช่นนี้จะให้ไม่บรรลุวัตถุประสงคขององค์การ ในทาง
ตรงข้ามผูปฏิบัติควรจะต้องพยายามที่จะท าในสิ่งที่สอดคลองกับวัตถุประสงคมากไปกว่าหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในงานนั้น จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกนั้น สามารถแยกได้ เป็น
แนวคิดที่ส าคัญ 3 แนวความคิด ไดแก แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร แนวความคิด
การจัดองค์ การระบบราชการ และแนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ  ส าหรับ
แนวความคิด การจัดการเชิงวิทยาศาสตรนี้ไดรับแรงกระตุนมาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
แสดงดังภาพที่ 2.1 แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก 

 
ภาพที่ 2.1  แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก  
 
ที่มา : Schermerhorn (2002, p.93) 

 
แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก  ประกอบด้วย แนวความคิด

ทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ ผลงานของแฟรงค์ 
บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ และผลงานของเฮนร่ี แอล แกนทท์ แนวความคิด
การจัดองค์การระบบราชการที่ส าคัญ คือ ผลงานของแมกซ์ เวเบอร์ และแนวความคิด ทางการ
จัดการเชิงกระบวนการ ได้แก่ ผลงานของเฮนร่ี ฟาโยล์ ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค และ
ผลงานของเจมส์ ดี. มูนี่และอัลเลน ซี. เรลลี่ เป็นต้น นักทฤษฎีทางการจัดการในสมัยเดิมพยายามที่
จะเสนอหลักการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการอย่างเป็นสากลที่สามารถจะน ามาใช้ได้กับทุกประเภทใน
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ทุกสถานการณ์ ซึ่งหลักการต่างๆ ที่ได้มี การคิดค้นขึ้นมานี้จะมีพื้นฐานมาจากความเห็นพ้องกันของ
นักทฤษฎีในยุคนี้ว่า ในการปฏิบัติงานใด ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญ
กับเร่ืองของการประสานงานและการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ ส าหรับแนวความคิดทางการ
จัดการในสมัยเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิด ทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็น
แนวความคิดที่เกิดจากผลงานของเทย์เลอร์ ซึ่ง แนวความคิดดังกล่าวนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มผลผลิตโดย
การใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่เป็นส าคัญ ดังนี ้

1.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
1.1.1 เทย์ เลอร์ได้เสนอแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าใน  

การท างานใดก็ตาม จะสามารถใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
งานนั้นๆ ได้เสมอ โดยเฉพาะคนงานในระดับปฏิบัติ ซึ่งเทย์เลอร์เชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
สถานที่ปฏิบัติการ จะท าให้สามารถค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวได้ นอกจากนี้เทย์เลอร์
ยังได้เสนอหลักการส าคัญ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ (Schermerhorn, Hunt, and 
Osborn, 2000: 155) ดังนี ้ 

1. การหาวิธีที่ดีที่สุด ผู้บริหารจะต้องท าการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน  (One best way) ของแต่ละ
งานซึ่งจะต้อง รวมถึงกฎของการเคลื่อนไหว การก าหนดมาตรฐานของงานและสภาวะแวดล้อมของ
งานที่เหมาะสม  

2. การคัดเลือกคนงานโดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกซึ่งเป็น       
การค้นหาขีดความสามารถและข้อจ ากัดของคนงานแต่ละคน หลังจากนั้นจึงให้โอกาสคนงานแต่ละ
คน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในงานตามความจ าเป็นต่อไป  

3. การจัดให้มีการจูงใจด้านการเงินเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดและท าให้คนงาน  
ปฏิบัติงานตามค าสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงท าได้โดยให้คนงานแต่ละคนได้รับ
ค่าตอบแทน เป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตแทนการจ่ายค่าแรงตามชั่วโมงที่ท างาน  

4. การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างฝ่ายจัดการ 
และฝ่ายปฏิบัติออกจากกันโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผนส่วนฝ่ายปฏิบัติ        
ให้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยคนงานจะรับค าสั่งจากหัวหน้าคนงานที่มีความ
ช านาญ เฉพาะด้านของแต่ละคนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

1.1.2 ผลงานของ Frank, B. Gilbreth & Lillian,E.M. Gilbreth (as cited in 
Schermerhorn, 2002: 93) ผู้สนับสนุนแนวความคิดของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จากผลการศึกษา
การเคลื่อนไหวของคนงานเรียงอิฐ พบว่า จ านวนคร้ังในการเคลื่อนไหวร่างกายของคนงาน ที่ลดลง
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และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงสามเท่าจากการจัดท าภาพยนตร์ที่แสดงการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
ในการท างานเพื่อชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต  ต่อมาผลงานดังกล่าวถูก
ใช้เป็น รากฐานในด้านของการออกแบบงาน การก าหนดมาตรฐานของงานและค่าแรง ซึ่งเทคนิค
ดังกล่าวนี้ เรียกว่า การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) แฟรงค์และลิลเลี่ยนได้ให้แนวคิดว่า
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จะต้องค้นหาและปรึกษากันเพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหลายแนวทาง 
โดยพยายามลดกฎข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง และสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับมาตรฐานของวิธีปฏิบัติ
ให้มากที่สุด 

1.2 แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ 
แมกซ์ เวเบอร์ เป็นนักสังคมวิทยา ได้เสนอลักษณะขององค์การที่เรียกว่า องค์การระบบ

ราชการ อันเป็นองค์การในอุดมคติ เขาเชื่อว่าจะใช้องค์การระบบราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ที่สุดโดยเฉพาะกับองค์การที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของงานมาก และ ใช้ในการ
จัดการโครงสร้างองค์การและลดปัญหาของการจัดองค์การ ส าหรับลักษณะขององค์การ ระบบ
ราชการของเวเบอร์ คือ จะต้องมีการก าหนดหน้าที่แยกจากกันตามความช านาญเฉพาะด้าน  จากการ
ก าหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน และก าหนดอ านาจหน้าที่เพื่อที่จะปฏิบัติงาน นั้นได้ 
นอกจากนี้จะต้องมีการก าหนดสาย การบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในสายการบังคับบัญชาที่ 
ก าหนดขึ้นในองค์การน้ีจะแสดง การแบ่งระบบของอ านาจหน้าที่ลดหลั่นจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง 
ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่าจะรับค าสั่งจากผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่า  นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง
หน้าที่ต่างๆ จะถือเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ สิทธิในการที่จะบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่
จะถูกก าหนดให้ไว้กับต าแหน่ง ไม่ใช่ก าหนดให้กับผู้ที่อยู่ใน ต าแหน่ง ดังนั้นจึงไม่มีทางที่บุคคลอ่ืน
ใดแม้กระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับสิทธิที่ก าหนดไว้ตามต าแหน่งยกเว้นแต่จะเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่
อยู่ในต าแหน่งนั้น ส่วนในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานและ การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นจะต้อง
อาศัยหลักของความสามารถที่วัดได้จากผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  หรือจากการได้รับการ
ฝึกอบรม และการให้ออกจากงานต้องมีหลักเกณฑ์ องค์การระบบราชการ จะต้องมี การก าหนดกฎ
และระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน กฎและระเบียบนี้จะท าให้เกิดการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน  
เกิดความเป็นธรรมและท าให้สมาชิกอยู่ในระเบียบวินัยองค์การ ลักษณะขององค์การระบบราชการ
ในด้านการปฏิบัติงานนั้นจะต้องไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการติดต่อระหว่างเพื่อในหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์การ
เดียวกัน หรือการติดต่อระหว่างองค์การ กับลูกค้า จะต้องเป็นการติดต่อที่ไม่อิงความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล โดยจะต้องท าการติดต่ออย่างเป็นจากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุค
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คลาสสิก จึงมีการก าหนดหลักการที่มี ความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับการประสานงาน 
ตลอดจนการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ เฉพาะด้าน ซึ่งหลักการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ยังเป็น
ที่ยอมรับและน ามาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หลักการที่ส าคัญมีดังนี้ (สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2548: 48-
49) 

หลักสกาลาร์ หรือสายการบังคับบัญชาเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและมีการแบ่งระดับของสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่
ล่าง ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่าจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าผู้อยู่ในต าแหน่งที่ต่ า
กว่า  

หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการนี้กล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใด
นั้นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรจะได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  2 คนในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยง   
การสั่งการหรือการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน  

หลักช่วงการบังคับบัญชา หลักการนี้กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะสามารถบังคับ 
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนจ ากัดเนื่องจากเวลาและขอบเขต  
ความสามารถในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างจ ากัดนั่นเอง 

หลักการเน้นที่จุดส าคัญ หลักการนี้กล่าวว่าผู้บริหารจะมีเวลาและสมรรถภาพส่วน 
บุคคลอย่างจ ากัดจึงควรละเว้นจากปัญหาการตัดสินใจในปัญหาประจ าวันแต่ควรเน้นตัดสินใจ  
เฉพาะปัญหาที่ส าคัญๆ โดยปล่อยให้การแก้ปัญหาประจ าวันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่างแทน  

หลักการจัดแบ่งแผนกงาน หลักการนี้กล่าวว่ากิจกรรมที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นกิจกรรมจึงควรได้รับการรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่าแผนกงาน 
เพื่อการปฏิบัติและการประสานงานจนเกิดประสิทธิภาพ  

หลักการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอ านวยการ  หลักการนี้กล่าวว่าโครงสร้าง 
ขององค์การควรจัดให้มี 2 หน่วยงานคือหน่วยงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ 
ขององค์การ และหน่วยงานอ านวยการซึ่งท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าต่อหน่วยงานหลัก  

หลักการเกี่ยวกับศูนย์ก าไร หลักการนี้กล่าวว่าในโครงสร้างองค์การควรให้แต่ละ 
หน่วยงานมีนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และบุคลากรเป็นของตนเองรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
ผลก าไร และขาดทุนด้วย จะท าให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกในการแข่งขันและท าให้ผลก าไรของ
องค์การดีขึ้นในยุคสมัยเดิมการมองมนุษย์ในเชิงลบเช่น  มนุษย์ เป็นคนเกียจคร้านไม่ รัก
ความก้าวหน้า การตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานตามค าสั่งและต้องมีการ
จูงใจด้วย เงินเท่านั้นจึงจะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  ซึ่งแนวคิดต่างๆ ข้างต้นนี้
ไม่สามารถ น ามาใช้กับการจัดการในปัจจุบันได้ทั้งหมด เนื่องจากมนุษย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลา       
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มีการศึกษาที่สูงขึ้น เทคโนโลยีมีความทันสมัยกว่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีตัวแปรด้านสภาวะ
แวดล้อมทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์จะเป็นผลท า
ให้เกิดแนวคิดทางการจัดการในยุคต่อมาที่มีความทันสมัยและมองปัญหาต่างๆ  ที่สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมที่องค์การได้เผชิญอยู่ อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการสมัยเดิม ก็มีส่วนช่วยในการ
น าเสนอแนวคิดที่ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์การ และการก าหนด
แนวทางการจัดการในสมัยต่อมา ได้แก่ วัตถุประสงค์ขององค์การไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
งานจะมีลักษณะเป็นงานประจ าและองค์การเป็นระบบปิด  นั่นคือ วัตถุประสงค์ขององค์การจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการที่จะบรรลุผลวัตถุประสงค์จะมี
เพียงสิ่งที่จะต้องท า การจัดโครงสร้างองค์การ เพียงเพื่อที่จะประสานงานให้ราบร่ืนเท่านั้น จัดให้มี
การประสานงานอย่างเป็นทางการ การออกค าสั่ง ลงไปตามสายการบังคับบัญชา การควบคุมให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น  

จากหลักการของการจัดการสมัยเดิมนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการก าหนดหลักการหรือแนวทาง 
ในการจัดการที่สามารถน าไปใช้กับทุกองค์การและในทุกสถานการณ์นั้นเป็นไปได้ยาก                
เช่น  ผู้บั งคับบัญชา  หนึ่ งคนจะสามารถบังคับบัญชาได้อย่ างมี ประสิทธิภาพ  ควรจะมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนจ ากัด เนื่องจากเวลาและขอบเขตความสามารถในการควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างจ ากัด  

1.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ   
1.3.1 ผลงานของ ฟาโยล เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเปนผูที่มีความส าคัญมาก

ที่สุดในด้านการจัดการ และหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งผูบริหารจะต้องปฏิบัติหนาที่เพื่อให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทั้งผู้ร่วมงานและผลจากการปฏิบัติงานอีกด้วย ผลงานของฟาโยล
ได รับการยอมรับวว่าเป็นผลงานที่เข ามาเสริมแนวความคิดของเทย เลอร์ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ แนวความคิดของเทยเลอร์จะใหความส าคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ ส่วนฟาโยล
จะ เนนการจัดการในระดับสูง ฟาโยลได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประ
ยุกตใช้ในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ผลิตขององค์การจึงต้องมีการวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วง หน้า เช่น การก าหนดผลผลิต ปริมาณ ต
นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น การจัดองคการ เปนการจัดโครงสร้างของงานและมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติในแผนกตา่งๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็น
ต้น การบังคับบัญชา เป็นการก าหนดหรือวางหลักเกณฑในการบังคับบัญชา ไดแก่ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ใหผูปฏิบัติไดยึดถือเพื่อใหการผลิตเป็นไปดวยความราบร่ืนการประสานงานเป็นการ
ก าหนดภาระหน้าที่แผนกตางๆ ให้เชื่อมโยงกับงานของทุกคนใหประสานและเขากันได้ และ 
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การควบคุม เป็นกิจกรรมในการก ากับกิจกรรมการผลิตหรือใหบริการที่ท าให้เปนไปตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ นอกจากหลักเกณฑ์ขางตนแลว ฟาโยลได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ ของการ
บริหารงานที่ส าคัญไว 14 ขอ (Gatewood et al., 1995: 40-41) ดังนี ้

1. อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได ผูที่มีอ านาจหน้าที่นั้น
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนได้ออกค าสั่งไป และผูปฏิบัติที่รับผิดชอบในงานใดก็ตาม
จะตอ้งมีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติดวยเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงลงได้ 

2. หลักการที่มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใดๆ ควรไดรับ ค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแย้งระหวา่งบุคลากรใน องค์การ 

3. หลักของการมีจุดมุ่งหมายรวมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควร
จะตอ้งด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหนา้ที่ที่ก าหนดไว้ว่า 

4. หลักการธ ารงไวซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับล่าง
ตามหลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่ วยใหเกิดระเบียบในการส่งต่อขอมูลข่าวสาร 
ระหว่างกัน 

5. หลักการแบ่งงานกันท า คือ การแบ่งงานกันท าตามความถนัดทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
หลักของการใชประโยชนจากแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจนไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ลดเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงและเพิ่มทักษะของการท างานให้สูงขึ้น 

6. หลักการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการท างานนั้นเกิดจากการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความเคารพ เชื่อฟัง และท างานตามหน้าที่ด้วย ความตั้งใจ 

7. หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการนี้ถือว่าส่วน
รวมยอมส าคัญกว่าส่วนบุคคลเพื่อที่จะท าใหเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มนั้น 

8. หลักการใหประโยชน์ตอบแทนการจายผลประโยชนตอบแทนด้วยความยุติธรรม
และใหเกิดความพึงพอใจแก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร 

9. หลักการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์
กลาง และเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บริหารและอ านาจหนาที่จะตองมอบหมาย
ไปด้วยเพื่อให้สามารถควบคุมงานต่างๆ ขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม 

10. หลักความมีระเบียบเรียบรอย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบและ 
ต าแหน่งหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมทั้งการก าหนดขอบเขตของงาน ที่
ชัดเจน 

11. หลักความเสมอภาค ผูบริหารตองยึดหลักความยุติธรรมเปนหลักปฏิบัติ ต่อผู้ใต้
บังคับบัญชาทุกคนทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพื่องาน 
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12. หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อการ
เรียนรู้งาน การให้คนงานออกจากงานกลางคันยอมเป็นการสิ้นเปลือง ดังนั้นผูบริหารที่ดี ควรให้
เวลาในการเรียนรู้งานเพื่อลดปัญหาดา้นการปรับตัวของคนงาน 

13. หลักความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะเปดโอกาสให ผู้ปฏิบัติ
ได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแกปัญหาขององคการ จะท าใหผู้
ปฏิบัติรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าขององค์การ และรับผิดชอบต่อผลงาน เปน็ต้น 

14. หลักความสามัคคี  ซึ่งเน นถึงการท างานที่ เป นกลุ่ มและความเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันจะมีส่วนช่วยส่ งเสริมใหการท างานเป็นคณะท างาน และสมาชิกทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานสู่เป้าหมายร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากหลักการของฟาโยล พบว่า หลักการส่
วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรวมอ านาจและการแบ่งหน้าที่ตาม ความช านาญ
เฉพาะด้าน รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยใช้ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางที่มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.3.2 ผลงานของ  
Gulick L, and Urwick L (1937) (อ้างถึงใน มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์, ม.ป.ป) มุงเน้น

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางขององคการ โดยทั้งสองท่านไดเสนอหลักการในการจัดโครงสร้างของ
องค์การที่ผู้บริหารควรน ามาใช คือ หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท าการประสานงาน การจัด
แผนกงานโดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งงานตามวัตถุประสงค กระบวนการ บุคลากร สถานที่ และ
หลักการเกี่ยวกับหน่วยช่วยอ านวยการ  กล่าวคือ ในผลงานของกูลิคและเออรวิคได้มีการแจกแจง
เกี่ยวกับขอดีและข้อเสียที่เกี่ยวกับการใชวิธีการแบ่งงาน  และวิธีการประสานงานในองค์การตาม
วิธีตางๆ การใช้หน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอ านวยการใหเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัด 
ช่วงการบังคับบัญชาที่ดีที่สุดและประโยชน์ของการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านอีกดวย   

ส่วนในดา้นการจัดโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เปนการประกันถึง    
การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคการ  ดังนั้นจึงจะต้องมีการพัฒนากลไกที่จะเขามา            
ช่วยให้บุคลากรเกิดความต้องการ และเกิดความตั้งใจที่จะท างานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ  และเสนอแนะว่าควรจะตอ้งมีการให้ความส าคัญกับหนาที่การบริหารงานบุคคล  เช่น 
การคัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ การท าให้บุคลากรมีความรูสึกว่างานนั้นเปนอาชีพ 
อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะก้าวหนา้ตอ่ไปได้ และการท าให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เป็นต้น 

1.3.3 ผลงานของ Mooney, James D., and Reiley, Alan C. (1931) (อ้างถึงใน
อ านวย แสงสว่าง, 2540) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสรางองค์การและหลักการของการจัดองค์การ 
นอกจากนี้ใน ด้านการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นทั้งมูนี่และเรลลี่ กล่าวว่า 
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ความมั่นคงขององค์การนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนในองค์การมีความมั่นคงและอยู่ในองค์การ
ซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งท่านทั้งสองให้ข้อเสนอ ดังนี้  

1. หลักการเกี่ยวกับการประสานงาน การประสานงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการรวมความ
พยายามของบุคลากรในองค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การไม่ว่าองค์การนั้นจะประกอบด้วย
บุคลากร 2 คนหรือมากกวาก็ตาม  

2. หลักการเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการเป็นสิ่งจ า
เปน็ในโครงสร้างขององค์การ ในสายการบังคับบัญชานี้จะมีการแบ่งอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ลดหลั่นกันลงมาจากเบื้องบนซึ่งมีอ านาจหนาที่มากที่สุดจนถึงระดับลาง  

3. การแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะด้านจากกัน ในองคการใดก็ตามจะตองมีการแบ่งแยก หน้
าที่เฉพาะดา้นแยกจากกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามความถนัด 

จากหลักการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะดาน พบว่า ในการตัดสินใจใดๆ นั้น
ควรจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์และข่าวสารข้อมูลเป็นผู้ตัดสินใจ แต่หน่วยงานดังกล่าวอาจไมไดเป็
นหน่วยงานหลัก เช่น หน่วยงานซ่อมบ ารุง ประชาสัมพันธ์ รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยเดิม อาจกล่าวไดว่า แนวความคิดหรือทฤษฎีทางด้
านการจัดการในองค์การสมัยดังกล่าวนี้ จะมุ่งเน้นการใหความสนใจส่วนใหญ่ในดานของโครงสร้
างองค์การ ได้แก่ การแบ่งงานกันท า การก าหนดสายการบังคับบัญชา การก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การก าหนดมาตรฐานของงาน และการก าหนดกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ส่วนแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนในองค์ การถูกมองในด้านลบมากกว่า
ทางบวก เช่น มนุษย์ถูกมองว่าเป็นคนเกียจคร้านและไม่สนใจท างาน ดังนั้นผูบริหารจึง ต้องมีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์การขึ้นมาเพื่อสามารถท าการควบคุมบุคลากรได้อย่างใกลชิด จากการ
ก าหนดให้มีกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติดานต่างๆ ซึ่งในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งถ้าไม่
ด าเนินการแล้วพฤติกรรมของมนุษย์ในการปฏิบัติงานจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์การ 
นอกจากนี้มนุษย์ยังเปรียบได้กับมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ที่จะมุ่งให้ความส าคัญ และใหความสนใจ
เฉพาะฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปจจุบัน ดังนั้นการที่จะจูงใจ
ให้คนงานหรือบุคลากรท างานไดอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพขึ้นมานั้น ผู้บริหารจึงต้
องใช้สิ่งจูงใจที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความตองการ เชน ตัวเงินหรือต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นเปน็สิ่งจูงใจ 

ในยุคสมัยเดิมการมองมนุษย์ ในเชิงลบ เช่น มนุษย เป็นคนเกียจคร้านไม่ รักความ           
ก้าวหนา การตัดสินใจไมมีประสิทธิภาพ ขาดความซื่อสัตย ปฏิบัติงานตามค าสั่งและตองมีการจูง
ใจดวยเงินเท่านั้นจึงจะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งแนวคิดต่างๆ ข้างตนนี้ไม่
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สามารถน ามาใชกับการจัดการในปัจจุบันไดทั้งหมด เนื่องจากมนุษย์มีการเรียนรูตลอดเวลา            
มีการศึกษาที่สูงขึ้น เทคโนโลยีมีความทันสมัยกว่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีตัวแปรดานสภาวะแวด    
ล้อมทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย์จะเป็นผลท าให้
เกิดแนวคิดทางการจัดการในยุคต่อมาที่มีความทันสมัยและมองปัญหาต่างๆ ที่สอดคลองกับสภาวะ
แวดล้อมที่องค์การได้เผชิญอยู่  

อย่ างไรก็ตามแนวทางการจัดการสมัยเดิม ก็มีส่ วนช่วยในการน าเสนอแนวคิดที่ 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์การ และการก าหนดแนวทางการจัดการ
ในสมัยต่อมา ได้แก่วัตถุประสงค์ขององค์การไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งงานจะมีลักษณะ 
เป็นงานประจ าและองค์การเป็นระบบปิด นั่นคือ วัตถุประสงค์ขององค์การจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะแวดล้อม ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการที่จะบรรลุผลวัตถุประสงค์จะมีเพียงสิ่งที่จะต้องท า  
การจัดโครงสรางองค์การเพียงเพื่อที่จะประสานงานให้ราบร่ืนเทานั้น จัดใหมีการประสานงาน    
อย่างเป็นทางการ การออกค าสั่งลงไปตามสายการบังคับบัญชา การควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
เปน็ต้น 

2. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management 
Perspective) 

จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยดั่งเดิมได้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์การ และการออกแบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  คนงานถูกมองว่าไม่แตกต่างจาก
เคร่ืองจักร ผู้บริหารต้องการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถได้โดยการให้สิ่งจูงใจด้วยการเงิน ท าให้นัก
ทฤษฎีสมัย ดั่งเดิมไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
นอกจากนี้พฤติกรรม ของมนุษย์เองก็มีความสลับซับซ้อนและยากที่จะควบคุมได้ ดังนั้นในยุคต่อมา
จึงมีนักทฤษฎีได้ให้ ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ ในยุคนี้ได้มุ่งการศึกษาใน
ปัญหาด้านการจูงใจ การท าให้คนงานยินยอมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  การควบคุม 
เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้าน โครงสร้างองค์การได้ถูกให้ความส าคัญรองลงมา นอกจากนี้ภาวะที่องค์การ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากเคร่ืองจักรได้เต็มก าลังการผลิต เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้องค์การ
ต้องหันไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืน เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยนั้น
ท าให้ลักษณะของงานต่างจากสมัยยุคเดิมมากโดยลักษณะงานสมัยใหม่นี้ต้องการความคิด
สร้างสรรค์ในส่วนของบุคลากรมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีนักทฤษฏีองค์การหันมาให้ความสนใจ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกันมาจนกลายเป็น แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา 
การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะมีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่ง ท าได้หลาย
มิต ิเช่น ศึกษาในมิติโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ สิ่งแวดล้อมองค์การ
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หรือศึกษาในมิติเวลาไล่มาตั้งแต่ยุคคลาสสิกไปจนถึงยุคสมัยใหม่  แต่ในวันนี้จะ ศึกษาองค์การใน
มิติของพฤติกรรมองค์การ เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 
กลุ่มมนุษย์สัมพันธ์ สมมติฐานเบื้องต้นเชื่อว่าพฤติกรรมที่เหมือนกันไม่ได้มาจาก ความต้องการ
อย่างเดียวกัน บางคร้ังพฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมาจากความต้องการที่แตกต่างกันก็ได้  พฤติกรรม
ที่แตกต่างกันบางคร้ังสะท้อนถึงความต้องการอย่างเดียวกันหมายความว่า  การจะพิจารณาถึง 
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การโดยดูที่การกระท าเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจสะท้อนถึงความต้องการที่   
เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002: 97) กล่าวว่า ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1920 เป็นยุคที่ การจัดการ
ได้มุ่งเน้นถึงการให้ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน  ซึ่งเป็น การมุ่งถึง
แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาที่มีชื่อเสียง คือ การศึกษา ที่ฮอร์
ทอน (Hawthorne Study) นอกจากนี้ยังมีการเสนอถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์  
(Maslow’s theory) ทฤษฎีของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ Douglas Mc Gregor คริส อาร์กีริส (Argyris, 
1993). แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์เป็นการมุ่งถึงการให้ความสนใจ เกี่ยวกับ
บุคคลที่มีความต้องการทั้งทางด้านสังคม  และตนเองที่มุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจที่ได้มี 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน มีปฏิกิริยาต่อแรงกดดันของผู้ร่วมงาน เป็นต้น ส าหรับแนวความคิด
ทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ มีแนวความคิดหลัก ดังนี ้ 

2.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์  
ในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ. 1920-1930 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความ

เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอย่างมาก เช่น การอพยพของคนจ านวนมากจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง มีการน า
เคร่ืองจักรกล มาใช้ในโรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้น มีการแบ่งงานกันท าทั้งในระดับคนงานและ
ระดับบริหาร มีการก าหนดมาตรฐานของงานเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้เกิด          
ความจ าเป็นที่จะต้องมี การพึ่งพาอาศัยกันและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  ท าให้นักทฤษฎีใน
ยุคนี้ เกิดความคิดเห็นขัดแย้งกับหลักการของนักทฤษฎีสมัยเดิมที่มุ่ ง เน้นการท างานและ               
การแสวงหาผลก าไรสูงสุด เพราะแนวคิด ดังกล่าวจะน าไปสู่สภาวะของการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ท าให้เกิดความขัดแย้งกัน และแนวคิดดังกล่าว ไม่ได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
ไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

2.1.1 ผลงานของ Mayo, Elton (1954) (อ้างถึงในตุลา มหาพสุธานนท์, 2547)  
การทดลองแห่งเมืองฮอร์ธอร์น เอลตัน เมโย (Elton Mayo) เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนัก
ทฤษฎียุคดั่งเดิม จาก ผลการทดลองแห่งเมืองฮอร์ธอร์น (Hawthorne Study) ที่โรงงานในบริษัทเวส
เทิร์น อิเลคทริค (Western Electric) ระหว่าง ค.ศ. 1927-1932 เป็นผลงานที่น าไปสู่แนวคิดใหม่ที่
เรียกว่า แนวความคิด ทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ แนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์นั้นแตกต่าง
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ไปจากแนวความคิด ของแนวเดิม คือ แม้จะมีการเน้นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน
กับต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ เหมือนกับยุคดั่งเดิมก็ตามแต่ได้ให้ความส าคัญกับคนมากกว่าการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ต าแหน่ง      

1. การศึกษาด้านทัศนคติ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่
ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์การที่ให้ความสนใจศึกษาตัวแปร  ที่มีผลกับต่อประพฤติกรรม 
ของมนุษย์ จากนั้นจึงท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านั้น ซึ่งพบว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดมา 
จากภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  ดังนั้น นักทฤษฎีมนุษย
สัมพันธ์ จึงเห็นว่าวิธีการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ได้ผล  จะต้องท าให้เกิดมาจากจิตใจ
มากกว่าการให้ รางวัลและการลงโทษที่สามารถน ามาใช้ควบคุมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  

2. การเน้นภาวะผู้น า นักทฤษฎียุคมนุษยสัมพันธ์เสนอว่าการที่จะจูงใจให้  มนุษย์
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้นไม่ สามารถที่จะ
ใช้วิธีการควบคุมจากภายนอกได้ จึงได้มีการเสนอวิธีการตามหลักของจิตวิทยาสังคมขึ้น  ดังนั้นจึง
ได้มีการมุ่งเน้นในด้านของรูปแบบภาวะผู้น าที่เป็นประชาธิปไตย  การให้พนักงานมี ส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการออกแบบงานเพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3. การหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด นักทฤษฎียุคมนุษยสัมพันธ์เสนอว่าในการปฏิบัติงาน
นั้น จะมีวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของงานและคนเสมอแต่โครงสร้างนั้น
จะต้อง ยึดหลักการความมีอิสระของมนุษย์และต้องยึดหลักการภายในตัวมนุษย์เองเป็นเคร่ืองมือใน
การจูงใจ ให้คนท างาน เพื่อไม่ให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจและท างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ จากแนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่น ามากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของ  
มนุษย์ที่แสดงออกมานั้นจะเกิดมาจากภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อม  
ภายนอก การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถที่จะใช้ตัว
เงิน และหรือความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้เป็นเคร่ืองมือได้  นอกจากนี้การที่จะจูงใจให้มนุษย์
ปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นควรจะได้มีการมุ่งเน้นในด้าน
ของรูปแบบ ภาวะผู้น าที่เป็นประชาธิปไตยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และจะต้องยึด
หลักการความมี อิสระของมนุษย์เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจให้คนท างานอย่างเต็มความสามารถอีก
ด้วย  

2.2 แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์  
2.2.1 ผลงานของ (Mary Parker Follett, December, 2003) ผลงานฟอลเล็ตที่

ส าคัญ คือ การน าเสนอหลักการเกี่ยวกับการประสานงาน ไดแก่หลักการประสานงานโดยตรง
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ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของกับความรับผิดชอบ หลักการประสานงานตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นของงาน 
หลักการประสานงานในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน และหลักการ 

2.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยดั่ง เดิมได มุ งเน นการศึกษาเกี่ยวกับ                   

โครงสร้างองค์การและการออกแบบงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คนงานถูกมองว่ าไม่     
แตกตางจากเคร่ืองจักร ผูบริหารตองการบรรลุวัตถุประสงคสามารถไดโดยการใหสิ่งจูงใจดวย
การเงิน ท าใหนักทฤษฎีสมัยดั่งเดิมไมไดใหความส าคัญกับสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษยเองก็มีความสลับซับซอนและยากที่จะควบคุมได ดังนั้น
ในยุคตอมาจึงมีนักทฤษฎีไดใหความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมศาสตร ในยุคนี้ไดมุงการ
ศึกษาในปญหาดานการจูงใจ การท าใหคนงานยินยอมปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหส าเร็จ  การ
ควบคุม เปน็ต้น ส่วนปจัจัยด้านโครงสรางองคการไดถูกใหความส าคัญรองลงมา  นอกจากนี้ภาวะที่
องคการไมสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองจักรไดเต็มก าลังการผลิต เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให
องค์การ ต้องหันไปผลิตสินคาชนิดอ่ืนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
สมัยนั้นท าใหลักษณะของงานตางจากสมัยยุคเดิมมาก โดยลักษณะงานสมัยใหมนี้ ต้องการความคิด
สร้างสรรคในสวนของบุคลากรมากขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงมีนักทฤษฏีองคการหันมาใหความสนใจ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกันมาจนกลายเปนแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตรในเวลาต่อมา 

2.3.1 ผลงานของอับราฮาม เอช มาสโลว A.H. Maslow (1943). ทฤษฎีความต้อง
การของมาสโลว (Maslow’s theory) หรือทฤษฎีล าดับความต้องการ (The Hierarchy of Needs 
Theory) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เชื่อว่าการตอบสนองความต้องการจะสามารถจูงใจคนให้
ตั้งใจท างานหรืออาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตาม
ความตอ้งการ น่ันคือ ใช้ความตอ้งการของบุคลากรเป็นเคร่ืองแรงจูงใจใหขยันท างาน ส าหรับความ
ต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้น (สมคิด บางโม, 2541: 186-187) ดังนี้  

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการ                    
ด้านพื้นฐานของมนุษย์ที่มนุษย์มีความต้องการไดรับการตอบสนองก่อนความต้องการอ่ืนๆ                 
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค   

2. ความตอ้งการความมั่นคง (Safety needs) เปนความตองการเกี่ยวกับความมั่งคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน            

3. ความตองการความรักหรือการติดตอสัมพันธ (Social needs) เป็นความต้องการ
จะมีเพื่อนความต้องการเป็นที่ยอมรับของกล่ม เป็นต้น  
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4. ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความต้องการที่เป็น
ความรูส้ึกภายใน เช่น ความตอ้งการได้รับการเลื่อนต าแหน่งงาน เป็นต้น 

5. ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความต้องการ
บรรลุถึงสิ่งที่ตนเองสามารถจะเป็ น คือ ความประสบความส าเ ร็จในชีวิตอย างสมบูรณ  
ความตอ้งการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการใน 4 ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่านัน้ 

2.3.2 ผลงานของ Douglas Mc Gregor (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2546) ผลงาน
ของแมกเกรเกอร นักทฤษฏีเชิงพฤติกรรมศาสตรไดเสนอทฤษฏีที่ส าคัญ คือ ทฤษฏี X และทฤษฏี 
Y โดยเเมกเกรเกอรเห็นวาองคการในสมัยเดิมที่มุงเนนการแบงงานกันท าตามความช านาญเฉพาะ       
ดานมีการรวมอ านาจในการตัดสินใจ  การติดตอสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลางและเนนกฎระเบียบ
ในการก ากับความประพฤติของคนโดยเครงครัด  ซึ่งแมกเกรเกอรใหชื่อก ากับของนักทฤษฏีเดิมวา 
ทฤษฏี X โดยกลาววามนุษยมีพฤติกรรมที่เกียจคราน ไมชอบท างาน ขาดความรับผิดชอบ ชอบที่
จะใชใหวิธีการบังคับควบคุมและลงโทษและจูงใจใหท างานไดดวยตัวเงิน ซึ่งแมกเกรเกอรนั้นไม
เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวทั้งหมดเกี่ยวกับมนุษยวาเปนคนประเภท  ทฤษฎี X เขาเห็นว่าองคการ
ในโครงสราง ซึ่งอาศัยหลักการของแนวเดิมจะไมสามารถน ามาแกปญหาใหกับองคการที่ก าลัง
เผชิญกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปจากเดิมได จึงควรตองมีการปรับหลักการใหม่โดยเฉพาะ      
อยางยิ่งจะตองเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนประเด็นส าคัญ ดังนั้น แมกเกรเกอร
ไดเสนอแนวคิดใหมและใหชื่อทฤษฏี Y แมกเกรเกอร กลาววามนุษยจึงถูกมองวา เปนคนดี            
มีความรับผิดชอบ รักที่จะท างานและถาจัดสภาวะแวดลอมของงานไดเหมาะสมก็จะสามารถ
ควบคุมตนเองได จากแนวคิดตามทฤษฏี Y นี้  กลาวไดวาสิ่งที่น ามาใชจูงใจมนุษยใหท างานไดดี
นั้นไมใชตัวเงินอยางเดียว  แตขึ้นอยูกับความปรารถนาที่จะท างานใหไดผลดีและการยอมรับของ  
กลุมที่เปนเพื่อนรวมงานดวย 

2.3.3 ผลงานของ (Chris Argyris) 
Argyris, C (1993). ไดเสนอทฤษฏีพัฒนาการดานบุคลิกลักษณะของมนุษยขึ้น โดย

กลาววา ขณะที่มนุษยเติบโตจากเดก็จนเปนผูใหญนั้นจะมีพัฒนาการ คือ ในชวงวัยเด็กจะมีลักษณะ
ชอบพึ่งพาผูอ่ืน มีความสนใจสิ่งตางๆ ในวงแคบ ไมชอบท ากิจกรรมมากนักแตชอบจะ เปนผูตาม มี
พฤติกรรมตามใจตัวเอง เปนตน และเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีลักษณะตางจากชวงวัยเด็ก ไดแก 
ชอบความเปนอิสระ สนใจสิ่งตางๆ ในวงกวาง ชอบที่จะท ากิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น ชอบจะเปนผูน า 
มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได เปนตน ซึ่งอารกีริสเห็นวาการใชระเบียบ เปนเคร่ืองมือในการบังคับ
มนุษยและใชวิธีการควบคุมอยางใกลชิดนั้น จะเปนการขัดขวางพัฒนาการของมนุษยที่จะพัฒนา
ไปเปนบุคลิกภาพที่สมบูรณและจะเปนการสนับสนุนใหพฤติกรรมที่ไมสามารถจะท างานไดอยาง
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อิสระดวยตนเอง  และขาดความคิดสรางสรรคโดยจะตองรอฟงค าสั่งจากผูบังคับบัญชาตลอดเวลา  
และไมมีโอกาสที่จะทาทาย 

พฤติกรรมมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซอนและมีอิทธิพลตอผลส าเร็จขององค
การ นอกจากนี้มนุษยยังมีความตองการที่เปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองก าหนดโครงสราง       
ขององคการและภาระงานที่เอ้ือตอการสนองตอบความตองการของมนุษยได ผูบริหารจะตอง
ตระหนักวาบุคคลคนเปนปจจัยที่ส าคัญที่สุดในองคการ  ความเต็มใจของบุคลากรที่จะให       
ความรวมมือเปนสิ่งจ าเปนความส าเร็จขององคการ ดังนั้นจึงตองพยายามชักจูงใหบุคคลหันมา        
รวมแรงรวมใจกันท างาน ค าสั่งจะไดรับการยอมรับน าไปปฏิบัติไดก็ตอเมื่อเปนที่เขาใจของผูปฏิบัติ 
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับความพอใจสวนบุคคลของผู รับมี
ขอบเขตใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติได เปนตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการยอมรับเพื่อใหเกิดความร
วมมือในหมูพนักงานขึ้นไดนั้นจะตองท าใหแตละบุคคลเสียสละประโยชนอันเปนสวนตัวออกไป 

ส าหรับปญหาดานโครงสรางขององคการนั้นสวนใหญจะมาจากการการระหวางผูที่มี
หนาที่ในการตัดสินใจและผูปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไดเนนบทบาทของกลุมที่ไมเปนทางการที่จะมี 
สวนชวยในการติดตอสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพไดดวย ซึ่งนักทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตรบาง    
ทานไดเสนอวาผูบริหารควรจะมุงเนนการจูงใจพนักงานกอนแลว จึงท าการก าหนด โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสมขึ้นมาในภายหลังจึงจะสามารถจูงใจใหคนท างานดีขึ้นและมีขวัญก าลังใจ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะต องมีการใช สิ่งจูงใจทั้งที่ เป นตัวเงินและไม ใชตัวเงินในการสร าง 
การยอมรับใหเกิดขึ้น เพราะบุคคลจะสละสิ่งที่ตนชอบพอและปฏิบัติตามค าสั่งไดตอเมื่อเห็นวาผล
ไดนั้นมีมากกวาผลเสียการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงจะไมมีประสิทธิภาพ ถาหากขาด 
การติดต่อสื่อสารมายังพนักงานผูปฏิบัติ  ซึ่งแนวคิดที่ไดเสนอวาการที่จะท าใหการตัดสินใจของผู
บริหารเปนที่ยอมรับของพนักงานและพนักงานใหความรวมมือนั้นอาจจะท าได คือ การใชอ านาจ
หนาที่ในต าแหนงท าการตัดสินใจและใหพนักงานปฏิบัติ  ดังนั้นจึงตองมีการใชสิ่งจูงใจดวย เชน 
เกียรติยศ เงินเดือน หรือใชการลงโทษ  เปนตน  และการใชวิธีการควบคุมตนเองของพนักงานโดย
การปลูกฝงความรูสึกที่เปนสวนหนึ่งขององคการและการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานที่จะท า         
การตัดสินใจไดดวยตนเอง 

การก าหนดงานหรือการออกแบบงานจัดเปนภารกิจที่ส าคัญในองคการ ทั้งนี้เนื่องจาก
งานเปนตัวเชื่อมระหวางองคการกับบุคคลเปนสิ่งที่จะท าใหทราบถึงลักษณะของบุคลากรที่องค
การตองการ ในการออกแบบองค การหรือการออกแบบงานจะตองพิจารณาทั้งระบบ คือ                 
ตองศึกษาองคประกอบขององคการ สภาวะแวดลอมและพฤติกรรม ผูออกแบบองคการหรือ 
การออกแบบงานมีจุดมุงหมายที่ส าคัญขั้นสุดทาย คือ การเพิ่มผลผลิตและการที่บุคลากรมีความ 
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พึงพอใจในงาน ผลผลิตของบุคลากรและความพึงพอใจในงานเปนขอมูลยอนกลับท าใหผูบริหาร
ทราบไดวา ผลจากการก าหนดงานนั้น 

แนวโนมในอนาคตสามารถพยากรณไดวาบุคลากรขององคการตางๆ จะมีผูหญิง เขาสู
ตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในบางองคการอาจจะมีผูหญิงมากกวาผูชาย เชน ธนาคาร 
พนักงานขาย เปนตน นอกจากนี้ผูหญิงจะไดด ารงต าแหนงเปนผูบริหารระดับสูงขององคการหรือ
นักวิชาชีพสาขาตางๆ เพิ่มขึ้นดวย ขณะที่ในอดีตนั้นผูด ารงต าแหนงดังกลาวจะเปน ผูชายโดยสวน
ใหญ่เหตุการณนี้แสดงใหเห็นวาสภาวะแวดลอมไดมีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ บุคลากรจะมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งจะมีเปาหมายและความคาดหวังจากงานที่ตนปฏิบัติจะแตกตางจากเดิมที่ต
องการเพียงเงินเดือนและงานที่มั่งคงเทานั้น นอกจากนี้บุคลากรยังมีทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม
ที่ตองการงานที่มีความทาทาย มีความนาสนใจอีกดวย ดังนั้นผูบริหารขององคการจึงจ าเปนจะต
องใหความส าคัญกับเหตุการณดังกลาว จึงจะท าใหองคการสามารถก าหนดแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไดอยางเหมาะสม 

3. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย แนวความคิดทางการจัดการ  

เชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณ์ (สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2548: 68) 
ได้สรุปไว้ดังนี้  

3.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  แนวความคิดของการจัดการ 
เชิงปริมาณมีจุดก่อก าเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้น านักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษมาให้ท างานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า (Operation research group) เพื่อให้ค าปรึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา เช่น จะวางปืนใหญ่ต าแหน่งใดที่จะดี
ที่สุด จึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของปัญหา  โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรมที่ท าการศึกษาการสร้างตัวแบบจ าลอง
เพื่อน าข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัวแบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ของการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นจึงท าการอนุมานจากตัวแบบจ าลองว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไปอย่างไรและท าการทดสอบตัว
แบบจ าลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพยากรณ์ในตัวแบบจ าลองหรือไม่  
หลังจากนั้นแนวคิด การจัดการเชิงปริมาณมาใช้กันในบริษัทต่างๆ  จึงได้รับความนิยมใน 
การน าเอามาใช้ใน การแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  เช่น  
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับตารางการปฏิบัติงาน การก าหนดต าแหน่งท าเลที่ตั้งตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ
การควบคุมสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน (PERT/CPM) ตัวแบบการจัดล าดับงาน และ 
ตัวแบบความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาแลการตัดสินใจต่างๆ ขององค์การโดยทั่วไป เป็นต้น 
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3.2  แนวความคิดเชิงระบบ      
แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงสวนประกอบต่างๆ ในระบบหรือองค

การที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์สวนต่างๆ ในลักษณะองครวมของ
องค์การผลที่ไดจากการวิเคราะหปญหาถึงสวนประกอบของระบบในลักษณะองคการรวม จะให
ผลดี มากกวาการวิเคราะหปญหาในระบบโดยการแยกสวน นอกจากนี้ยังพบวาระบบเปดจะมีความ
สัมพันธกับสภาวะแวดลอม สวนองคการในระบบปดนั้นจะไมเปดรับสิ่งใดๆ น าเขามาในระบบ 
ดังนั้นองคการคือ ระบบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ แนวคิดเชิงระบบนี้จ าเป็นจะต้องพิจารณา
สภาวะแวดลอมทั้งภายนอกและภายในขององคการ มิใชจะพิจารณาแตเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งใน
ระบบขององคการหรือพิจารณาแตเฉพาะระบบขององคการโดยไมพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ภายนอกขององคการด้วย จากแนวความคิดเชิงระบบสามารถสรุปหลักการ ตลอดจนแนวความคิด
เชิงระบบที่ส าคัญ (Stoner, 1978: 53-54) ดังนี ้

1. ระบบทุกระบบประกอบไปดวยระบบยอย ในทุกระบบจะมีระบบยอยหรือสวน
ประกอบอยางนอยสองสวนขึ้นไปและสวนตางๆ จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

2. การเนนที่องครวมของทุกระบบ การเนนที่องครวมของทุกระบบจะใหผลรวมที่มา
กกวาการเนนที่แตละสวนประกอบของระบบแลวน ามารวมกัน 

3. การเปนทั้งระบบปดและระบบเปด การมององคการวาเปนระบบเปดเปนสิ่งส าคัญ
เพราะจะท าใหองคการสามารถที่จะสนองตอบใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม สวนระบบปดซึ่ง
โดยทั่วไปจะเปนระบบที่ท าหนาที่ใดหน่ึงดานหนึ่งและไมเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมโดยตรง 

4.  ขอบเขตสิ้นสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบงแยกประเภทของระบบว่า
เปนระบบเปดหรือระบบปด เสนกั้นแบงขอบเขตของระบบนี้ถาเปนของระบบเปดจะเปดรับ ปจจัย
จากสภาวะแวดลอมภายนอกเขามาและน าปจจัยภายในออกสูสภาวะแวดลอมภายนอกได 

5.  ความลมเหลวของระบบปด การเปนระบบปดนั้นมีแนวโนมที่จะลมเหลวได้ งายกวา
ระบบเปดเนื่องจากปดตัวเองจากสภาวะแวดลอมภายนอก ส าหรับระบบเปดนั้นมีแนว โนมที่จะอยู
รอดไดดีกวา เนื่องจากการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมอยูตลอดเวลา 

6. การใชขอมูลปอนกลับ ระบบเปดนั้นตองการขอมูลปอนกลับเขาสูระบบเพื่อน า  
ข้อมูลนั้นมาใชเพื่อปรับตัวใหด าเนินยูตอไปได การสงขอมูลปอนกลับเขาสูระบบ เชน ขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ของระบบหรือขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยที่น าออกจากระบบ เปนตน 

7. มีการจัดล าดับขั้นของระบบ ไมวาจะเปนระบบใดก็ตามจะมีล าดับขั้นที่ประกอบ
ไปดวยระบบยอยซึ่งมีความสัมพันธตอกัน ในขณะที่องคการจะประกอบไปดวยระบบยอยนั้นก็ 
เปน็ระบบยอยของระบบที่ใหญกวาดวย เชน หนวยงานตางๆ เปนระบบยอยขององคการนั่นเอง 
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จากหลักการตามแนวความคิดเชิงระบบดังกลาวขางตนนี้ จะกอใหเกิดประโยชนที่มี 
ส่วนในการที่จะชวยใหผูบริหารสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ภายในระบบ
ที่มีปฏิสัมพันธกันและกันไดอยางทั่วถึงและมีความชัดเจน นอกจากนี้แนวความคิดเชิงระบบยังช่วย
ให้ผ้บริหารไมตองมองหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะน ามาใชในการจัดองคการเสมอไป เนื่องจากหลักการของ
แนวความคิดนี้จะเนนการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม ดังนั้นในดานของ โครงสรางองคการก็
จะมีลักษณะที่เปนเพียงปจจัยในการมุงเนน เพื่อการแสวงหาโครงสรางองคการที่มีความเหมาะสม 
และสอดคลองกับสภาวะแวดลอมเทานั้น จากการศึกษาและวิเคราะหองคการแบบแยกสวนมาเป
นการวิเคราะหเชิงระบบ ซึ่งนักทฤษฎีเชิงระบบอาจจะไมเห็นดวยกับแนวความคิดของการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตรที่มุงเนนการวิเคราะหที่จะตองท าความเขาใจกับสวน ยอยในระบบกอนจึงจะ
สามารถเขาใจในสวนรวมได้ 

3.3 เชิงสถานการณ์ 
ความส าคัญของสภาวะแวดลอมในฐานะที่เปนปจจัยน าเขาที่  ผูบริหารจะตอง

พิจารณาในการแกปญหาของความซับซอน ซึ่งตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยของสภาวะแวดลอมที่มี
อิทธิพลต่อองค์การในปจจุบันท าใหเกิดแนวความคิดเชิงสถานการณขึ้นมา โดยแนวความคิดเชิง
สถานการณนั้นจะยึดปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบมาเปนพื้นฐาน แตมีความกาวหนากวา
แนวความคิดเชิงระบบอีกขั้นหนึ่ง คือ แนวความคิดเชิงสถานการณพยายามที่จะท าใหเกิดความสอด
คลองเขากันได้ ระหวางสภาวะแวดลอมกับโครงสรางขององคการ นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิง
สถานการณ กลาววา โครงสรางขององคการที่ดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมขององคการ 
กลาวคือ จะไมมีโครงสรางองคการใดจะสามารถน ามาใชไดกับองคการในทุกสถานการณ ตาม
แนวความคิดนี้เห็นวาในบางกรณีโครงสรางองคการในลักษณะที่เปนระบบเปด หรือโครงสรางองค
การที่ไม เปนพิธีการ ซึ่งโครงสรางในลักษณะนี้จะมีความยืดหยุนก็อาจใชไดอยางมีประสิทธิภาพก็
ได  

แตในบางกรณีโครงสรางองคการที่เปนระบบปดหรือโครงสรางองคการที่เปนพิธีการ
และไมยืดหยุนก็สามารถก็น ามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพไดเชนกัน นอกจากนี้ในองคการหนึ่งองค
การใดอาจจะก าหนดโครงการสรางองคการแบบหนึ่งมาใชกับหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด และ
ก าหนดโครงสรางอีกแบบหนึ่งมาใชกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคการเดียวกันนั้นก็ได เชน อาจ
ก าหนดโครงสรางองคการแบบเปนพิธีการมาใชกับหนวยการผลิต และองคการโครงสรางแบบไม
เปนพิธีการมาใชกับหนวยงานที่ท าหนาที่ดานการวิจัยและพัฒนา เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวา ความมี
ประสิทธิผลขององคการตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณนั้น จะขึ้นอยูกับความสอด
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คลองและเขากันไดระหวางโครงสรางองคการกับสภาวะแวดลอมภายนอกองคการนั่นเองส าหรับ
แนวความคิดเชิงสถานการณ ที่ส าคัญมีดังน้ี 

1. ผลงานของ Joann Woodward (อ้างถึงใน จีระศักดิ์ เจริญพันธ์, 2547: 50) กล่าวว่า 
จากผลงานการวิจัยของวูดวารด สามารถสรุปไดวาการออกแบบโครงสรางองคการจะมีความแตกต
างกันออกไปตามสภาวะแวดลอมที่เขามากระทบ เชน จากเทคโนโลยีที่แตละองคการหรือองคการผู
ผลิตแตละประเภทผลิตภัณฑใช เชน ในสภาวะแวดลอมที่ เทคโนโลยีที่  เปนการผลิตตาม
กระบวนการที่มีวิธีการท างานยุงยากซับซอนนั้นจะมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ในขณะที่
สภาวะแวดลอมเทคโนโลยีที่เปนการผลิตตามค าสั่งนั้น สายการบังคับบัญชาจะสั้นกวา ดังนั้นโครง
สรางขององคการในสภาวะแวดลอมเทคโนโลยีแบบการผลิตตามกระบวนการ จึงมีลักษณะที่เป
นโครงสรางแบบสูง สวนโครงสรางองคการในสภาวะแวดลอมที่องคการตองใชเทคโนโลยีในการ
ผลิตตามค าสั่งของลูกคานั้น ควรจะมีลักษณะเปนโครงสรางแบบแบนราบ  

2. ผลงานของ (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.)  
Lawrence, P.R. and Lorsch, J.W. (1994) จากผลการวิจัยของลอรเร็นซและลอรช เปน 

ผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดเชิงสถานการณ จากผลการวิจัยบริษัท 10 แหงจากอุตสาหกรรม
แตกตางกัน ไดแก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุ  
เปนตน โดยบริษัทที่เลือกมาศึกษานั้นจะมีสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน และท า การวิเคราะหโครง
สรางภายในของบริษัทในสวนของความแตกตางดานโครงสรางและบุคลากรที่อยูในแตละบริษัท 
รวมทั้งแนวทางที่บริษัทใชใน การแกปญหาเกี่ยวกับความแตกตางเหลานี ้

จากแนวความคิดเชิงสถานการณตอการจัดการ พบวาความสัมพันธระหวางโครงสราง 
ขององคการกับการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด ซึ่งจากทฤษฎีการ
จัดการแนวใหมที่ยึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิดเชิงสถานการณ เพื่อให ผูบริหาร
สามารถน ามาประยุกตใชในการจัดการไดนั้นจะตองมีการวิเคราะหถึงปญหาตางๆในเชิงระบบวา 
ปจจัยตางๆ นั้นมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และจะตองตระหนักถึงความสอดคลอง ระหวางองคการ
กับสภาวะแวดลอมไมวาจะเปนดานของการออกแบบโครงสรางองคการหรือวิธีการในการจัดการ 
ตางๆ กลาวคือ จะไมมีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการนั้นขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมขององคการเสมอ  
ในการพัฒนาแนวความคิดทางการจัดการที่ เกิดขึ้นนั้น  จะมีลักษณะเปนวิวัฒนาการตั้งแต
แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร  จากนั้นจึงเปนแนวความคิดเชิงกระบวนการ 
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ  
จากการที่เกิดการพัฒนาแนวความคิดตางๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้ ท าใหไมมีแนวความคิดใดจะเปนที่ยอมรับที่
จะเปนแนวความคิดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นการน าแนวคิดทางการจัดการใดมาใชกับ  
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องคการ ผูบริหารควรจะตองพิจารณาถึงสภาวะแวดลอมขององคการที่เปนสถานการณองคการ
เผชิญอยูมาพิจารณาดวย 

4. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ 
การจัดการยุคโลกาภิวัตนเปนการจัดการ ที่องคการตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมทาง 

การแขงขันที่รุนแรง เชน การเปลี่ยนแปลงดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงใน  
ดานทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคา การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน เปนตน ซึ่งผูบริหาร
ขององคการจ าเปนตองใหความส าคัญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด โดยมุงพยายามใน 
การก าหนดกลยุทธใหกับองคการเพื่อสามารถด ารงอยูไดในขณะที่มีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 
รวมทั้งสามารถสรางผลก าไรและความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงในกระแส โลกา
ภิวัตนนี้ท าใหลักษณะของการจัดการที่องคการตองมุงเนนถึงการปรับตัว ที่มีให้การยอมรับและ
ปรับปรุงการด าเนินงานที่มีความสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน โดยผูบริหารตองค านึงถึง
ขอบเขตของการด าเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกที่ในปจจุบันมีการขยายขอบเขตที่กว้ างขวาง  
กว่าตลาดในประเทศ จากแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตนนี้จะใหมุงใหความส าคัญกับ
การด าเนินงานและปฏิบัติที่ถูกตอง โดยน าไปสูความไดเปรียบเชิงการแขงขันจากการสรางผลิต
ภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑในขณะที่สามารถ
ลดตนทุนการผลิตและราคาลงไดอยางตอเนื่อง และที่ส าคัญคือการพัฒนาความสามารถใน 
การแขงขันที่เหนือกวาคูแขงจึงเปนเปาหมายที่ส าคัญของแนวความคิดทางการจัดการยุคนี้  
แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตนที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีแนวทาง
ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548: 80-83) ดังนี ้

1. การควบคุมคุณภาพ องคการที่จ าหนายผลิตภัณฑในตลาดระดับโลกมีความจ าเปน  
ตองใหความส าคัญในดานคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑซึ่งเปนองคประกอบของความไดเปรียบ
เหนือคูแขงขัน โดยเฉพาะการไดรับการยอมรับในมาตรฐานดานคุณภาพระดับโลกจะตองไดรับ
ประกาศนียบัตร ISO 9000 จากองคกรก าหนดมาตรฐานโลก (International Organization for 
Standardization) มาตรฐาน ISO นี้จะถือเปนการรับประกันดานคุณภาพกับผลิตภัณฑขององคการ 
ดังนั้นองคการจะตองท าการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในดานกระบวนการด าเนินงาน ดานโครงสราง 
ความรับผิดชอบ และทรัพยากรเพื่อใหเกิดคุณภาพและจะตองผานการตรวจสอบและประเมินจาก
จากภายนอกอีกดวย 

2. การควบคุมคุณภาพโดยรวม ตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม 
(Total quality management) เปนการด าเนินการที่เนนการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ เพื่อให
บุคลากรทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกดานอยางสม่ าเสมอและ 
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ตอเน่ืองรวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยง
การปฏิบัติการตางๆ ที่มีกระบวนการที่ขนานกันไวจะท าใหสามารถทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก
อนที่จะสายเกินแกไข 

3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)  
เปนความพยายามขององคการที่จะรักษาความไดเปรียบในเชิงคุณภาพไว โดยการหาวิธีการใหมๆ ที่
จะน าเขามาใชเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เปนอยูในปจจุบันใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ความ
พยายามดังกลาวมีความจ าเปนตองท าควบคูกับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการ
เปรียบเทียบนี้องคการจะเปรียบตัวเองในด านตางๆ กับองคการที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากนี้
การปรับปรุงอยางตอเนื่องจะเกิดผลไดยังมีความจ าเปนตองการการมีสวนรวมของบุคลากรควบคู
ไปดวย 

4. การร้ือปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอยางตอเนื่องดัง
กลาวขางตน ตามวิธีการของญี่ปุนเปนการปรับปรุงแบบคอยเปนคอยไปทีละขั้นตอน อยางไรก็ตาม
แนวความคิดทางการจัดการของการร้ือปรับระบบ (Re-engineering) จะเปนการปรับปรุงคุณภาพ
แบบท าทั้งระบบในครั้งเดียว ดังนั้นการปรับปรุงที่เห็นผลส าเร็จไดองคการจะตองดึงแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑและขอสมมติฐานที่เกาแกและลาสมัย รวมทั้งท า การก าหนดคิดใหมทุก
กระบวนการและทั้งระบบ ตั้งแตการแสวงหาขอมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม 
การประเมินผลงาน เปนตน ผลจากกระแสโลกาภิวัตนที่ผูบริหารตองปรับตัวโดยการใชประโยชน
จากระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีใหเกิด ประโยชนสูงสุดที่ท าให การติดตอสื่อสาร และ
การแสวงหาขอมูลขาวสารท าไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคการสามารถตอบสนองความ 
ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยมีผลตอการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน สวน
ในดานการสรางความเขาใจในกฎและกติกาของประชาคมโลก รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญตอการแขงขัน โดยเฉพาะ การแกไขกฎหมายเพื่อการ
ตอบสนองระบบการคาเสร ีและสามารถน าองคการไปอยูในสภาวะแวดลอมใหมไดอยางเหมาะสม 
และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติ
ทุกๆ คนในองคการก็เปนปจจัยที่มีความส าคัญตอ การด าเนินงานในยุคของการแขงขันที่เกิดขึ้นจาก
กระแสโลกาภิวัตนอีกดวย โดยการท าใหองคการมีลักษณะเปนองคการแหง การเรียนรูที่เกิดขึ้นจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ การน าความรูและความสามารถที่โดดเดนมาใชในการสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่สอดคลองกับความตองการ 
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สรุป แนวความคิดของการจัดการในอดีต จะมุงเนนในการประสานงานกันระหวาง  
ผูบริหารกับบุคลากรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตจากการที่ผูบริหารมีสมมติฐาน 
วามนุษยวาเปนผูที่มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผลงานเกิดจากการแบงงานกัน
ท าตามความถนัด แตผูบริหารไมไดใหความส าคัญเกี่ยวกับปจจัยทางดานสภาวะแวดลอมและ
พฤติกรรมของมนุษยท าใหผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผลงานไมเปนไปตามที่ตองการ 
เชน คนงานไมชอบงานในลักษณะที่เปนงานประจ า เปนตน จนเปนผลท าใหผูบริหารคิดหาทาง
น าไปสูการขยายงาน การเพิ่มคุณคาของงาน และการใหอ านาจตัดสินใจกับพนักงานเพิ่มขึ้นหรือ
การน าแนวความคิดของการจ ายค าตอบแทนตามจ านวนผลงานมาประยุกต ใชกับคนงาน  
จนสามารถเพิ่มในการแกปญหาใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการของ
องคการนั้น สามารถท าไดโดยการจัดโครงสรางองคการ และก าหนดแนวทางการจัดการที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมจะท าใหผูบริหารสามารถก าหนดแนวทางในการตัดสินใจที่มีความ
เหมาะสมได เชน การแสวงหาผูบริหารที่มีความช านาญเฉพาะดานมาบริหารงาน การมุงเนนเกี่ยว
กับการแบงงานกันท าของคนงาน การแสวงหาคนงานที่มีความช านาญเฉพาะดานมาปฏิบัติ การใช
วิธีการจูงใจดานเงินเดือนและต าแหนงงาน การสังเกตและวิเคราะหงานเพื่อหาวิธีการท างานที่ดี
ที่สุด เปนตน  

ทฤษฎีองคการ (Organization Theory) หมายถึง กรอบแนวความคิดหรือความรูที่ได
จากวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยมุงที่จะอธิบายถึง ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับปรากฏการณ
หรือพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นของการศึกษาในองคการนั้นๆ และการก าหนดแนวทางในการจัด 
องคการเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ ประกอบดวย แนวความคิดทางการจัดการใน
สมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก ไดแก แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร แนวความคิดการจัด
องคการระบบราชการ และแนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ  แนวความคิดทาง  
การจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร ไดแก แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ แนวความคิด
ทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร และแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร แนวความคิด
ทางการจัดการสมัยใหม ไดแก แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และ
แนวคิดเชิงสถานการณ์และแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน ไดแก การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพโดยรวม การปรับปรุงอยางตอเน่ือง การร้ือปรับระบบ เปนตน 
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โครงสร้างของ PDCA 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  โครงสร้างของ PDCA  

 
วีรพล บดีรัฐ (2543: 7) กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของ PDCA ที่คนทั่วไปรู้จัก ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอนหลักดังนี้  
1. การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญเนื่องจาก  

การวางแผนเป็นจุดเร่ิมต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา  โดยวิธีการระดม
ความคิด การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา  การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน  
การก าหนดวิธีดาเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล  ในขั้นตอนนี้มี  
การด าเนินการดังนี้ 

1.1  ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิก
แต่ละคนร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิด  ในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ในการด า เนินงาน 
เพื่อที่จะร่วมกันท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

1.2  เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหา
สาเหตุ ของปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและ
ด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เข้ าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตาราง
ตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เป็นต้น 

1.3  อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพื่อใช้ก าหนดสาเหตุ ของ
ความบกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิ
หรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพื่อให้สมาชิก
ทุกคน ในทีมงานคุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน  แล้วร่วมกันระดม
ความคิด (Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ใน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา เพื่อมาท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาด าเนินงาน 
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1.4  เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์ 
และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องท าวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือก าหนดทางเลือกใหม่ที่มี
ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตาราง  
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนนั้นๆ  
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสมาชิก  
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆในขั้นตอนนี้ ขณะที่
ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วยหากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และ
เมื่อแผนน้ันใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป  

3. การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน หรือ
การแก้ปัญหางานตามแผนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรสภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่
กลุ่มตั้งใจหรือไม่การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นปฏิบัติตามแผน
ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4. การด าเนินการให้เหมาะสม (Action: A) เป็นการกระท าภายหลังที่กระบวนการ 3 
ขั้นตอน ตามวงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มา
ด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป  

ประโยชน์ของ PDCA 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2552: 4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี ้
1. เพื่อป้องกัน 

1.1 การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วย
ป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย เกิน
ความพอด ีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ\ 

1.2 การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 

1.3  การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า 
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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2. เพื่อแก้ไขปัญหา 
2.1 ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่

ประหยัด เราควร แก้ปัญหา 
2.2 การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา 

เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
3. เพื่อปรับปรุง 
PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ 

หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็
ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงข้อส าคัญต้องเร่ิม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น 

การใช้วงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
วีรพล บดีรัฐ (2543: 7) ได้กล่าวว่า โดยปกติเราสามารถใช้วงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือ 

ในการด าเนินงาน 2 ลักษณะดังนี้  
1. ทุกคร้ังที่เร่ิมต้นท ากิจกรรม PDCA จะช่วยให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เร่ิมจากการตั้งเป้าหมายด้วยการวางแผน  (P) และน าแผนไปสู่  
การปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) ว่าผลที่ได้นั้น
เป็นไปตามที่คิดไว้มากน้อยเพียงใด  และขั้นตอนสุดท้ายคือ น าผลที่ได้จากการประเมินไป
ด าเนินการต่อตามความเหมาะสม (A) หากผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ก็จะจัดท าเป็น
มาตรฐานวิธีการด าเนินการเพื่อท ากิจกรรมลักษณะเดียวกันต่อไป แต่หากว่าผลการด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ อาจจ าเป็นต้องคิดปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่น  เปลี่ยนแผน เปลี่ยน
วิธีด าเนินการ ฯลฯ 

2. เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้งาน PDCA ในแนวทางนี้เร่ิมต้น จากการระบุ
ปัญหาและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดเป็นแผน แล้วลงมือแก้ไขปัญหาตามแผน ใน
การแก้ไขปัญหาอาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ซึ่งจะทราบได้ด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์ และ
ประเมินวิธีแก้ปัญหาที่เลือกใช้ และสุดท้ายเมื่อตรวจสอบและประเมินผลแล้วหากวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นใช้ได้ผล แก้ปัญหานั้นได้ ก็น าวิธีการนั้นมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเดียวกันใน
อนาคตต่อไป แต่ถ้าหากวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ผลก็จะมีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบ
ใหม่มาใช้ต่อไป  

การน าวัฎจักรคุณภาพของเดมมิ่ง มาใช้ในการบริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2543: 7) 

จากข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง อาจ
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กล่าวได้ว่า วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง ก็คือแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานของโรงเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้บริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวมว่า การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียน
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  

ภาระหน้าที่การบริหารงานในสถานศึกษา 4 ฝ่าย 
ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2555 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้าน การบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี การบริหารงานบุคคลมีหลักการที่
แตกต่างกัน ที่ส าคัญควรเป็นไปเพื่อเสนอวัตถุประสงค์ขององค์กร และทุกคนได้ท างานตาม
ความสามารถของตน ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงงานบริหารบุคคลไว้ (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรม
สามัญศึกษา, 2543ก: 69-70) ให้แนวคิดการบริหารและการจัดการที่ดี เพื่อมาปรับใช้ในบริบทของ
องค์กรทางการศึกษา ในประเด็นที่ส าคัญ คือ การก าหนดจุดหมาย ผลที่คาดหวัง หรือภาพ
ความส าเร็จของการบริหารและการจัดการที่ดี (Goal/Expected Output) กระบวนการบริหารและการ
จัดการที่ดี (Process) ทรัพยากรในการบริหารและการจัดการที่ดี (Input/Resources) ระบบควบคุม 
(Feedback/ControlSystem) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารการจัดการที่ดี 

บรรยงค์ โตจินดา (2546: 54 – 60)ได้กล่าวถึงหลักของการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป 
ควรก าหนดไว้ คือ ความเป็นธรรมในเร่ืองอัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการท างานและสภาพงาน แจ้งให้
พนักงานได้รู้ข่าวคราวและความเป็นไปต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียทั้งนายจ้างและ
ส่วนฝ่ายลูกจ้าง เป็นการบริหารงานแบบระบบเปิด อย่างเหมาะสมให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ค่า และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความเป็นกันเองกับพนักงาน จ่ายค่าจ้างและแรงงานโดยยึดถือ
ความสามารถและที่ส าคัญต้องถือว่าพนักงานมีความสามารถด้วยกันทุกคน ส่วนการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ โดยการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้
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บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ให้ผลผลิต ผลลัพธ์
เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ และให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และในส่วนของการบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบบริหารองค์กร โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก
ตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผล ความส าเร็จ
ของการบริหารทั่วไปในสถานศึกษา เกิดขึ้นได้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น า มีการจัด
บุคลากรปฏิบัติงานให้ตรงกับความสามารถและความถนัด จัดระบบส านักงานที่ดี ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการประเมินตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป  การจัดท ามาตรฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานจะเป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการกระจายอ านาจ และใช้เป็นแนวทางการประเมิน การ
ปฏิบัติงาน สะท้อนให้เห็นสภาพ การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้น า  การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันได้รับการยอมรับ เชื่อถือจาก
สาธารณชน และฝ่ายบริหารงานวิชาการคือฝ่ายที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้
มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริหารงาน
ด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของนัก เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นให้ การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ 
มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
ตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่ น โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และ 
สถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง  

 
2.2 การจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดการงานวิชาการ เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุม
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร การท าแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน 
การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน เป็นต้น การบริหารการศึกษาเป็นการด าเนินงาน
ของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพคือมีความรู้ ความสามารถ ความคิด และ
ความเป็นคนดีได้จะต้องมีการเรียนการสอนหรือจะต้องมีการบริหารงานวิชาการนั่นเอง การ
บริหารงานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาคงไม่ผิในสถาบันการศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆ จะมีฝ่ายวิชาการด้วย ซึ่งจะเรียกชื่อต่างๆกันไป เช่น รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิชาการ 

2.2.1 หลักการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน เปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน 

มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากงานผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญเนื่องจาก 
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญาความรู้
ความสามารถของนักเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารโรงเรียนที่จะ 
ต้องให้ความสนใจและใช้เวลาในการบริหารให้มากกว่างานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง ไกรเลิศ โพธิ์นอก ที่
กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน เป็น งานส าคัญยิ่ง 
เพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญา ความนึกคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม  การ
บริหารงานวิชาการจะดีมีคุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครู (ไกรเลิศ โพธิ์นอก, 2545: 15) 

เจริญ ภักดีวานิช กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่ง จะต้องขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาอย่างทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุน 
ประสิทธิภาพในการท างานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ  
การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี วิทยากรท้องถิ่น การส่งเสริมการอ่าน  
การวิเคราะห์และส ารวจช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาด้านข้อมูลสื่อสารทางคอมพิวเตอร์และวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ผลงานของ สุธาสินิ วิยาภรณ์ ซึ่งพบว่าการศึกษาระดับผลการบริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (สามารถ รักษาศิลป์, อ้างถึงใน คักดิ์พงษ์ 
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วรรณวาส, 2548) ที่พบว่า การบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ด ้าน คือ ด้านหลักสูตรและ การน าหลักสูตร
ไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ และด้าน การวัดผลประเมินผลของผู้บริหารและ
ครูวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ใน
ระดับมาก (ไพศาล ภิรมย์ศรี, 2545) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนต่างกัน พบว่า ผู้บริหารที่มี มาตรฐาน
การเรียนการสอนสูงโดยภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะแตกต่างจาก ผู้บริหารที่มี
มาตรฐานการเรียนการสอนต่ าโดยภาพรวมและรายด้านจะอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ 
(เบญจวรรณ สกุลเนรมิต, 2545) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการจะต้องใช้
แนวการบริหารคุณภาพ 4 ขั้นตอน ของ เดมมิ่ง (Deming) คือการวางแผน ปฏิบัติ ติดตาม และ
ปรับปรุง (เดชา พวงงาม, 2545)ได้ศึกษาวิจัย พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่ ทัศนะของผู้บริหาร และครูวิชาการ
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทัศนะของครู-อาจารย์โรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหารโรงเรียน ทุกขนาด แสดง
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง (ปรีชา บุญอนันต์, 2544) ศึกษาวิจัยเร่ือง
ความต้องการการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ความต้องการพัฒนา
งานวิชาการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ งานนิเทศภายใน งาน หลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้ งานอบรมทางวิชาการ งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผล ประเมินผล งานห้องสมุดและงาน
การเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนแล้ว พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มี
ความต้องการงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (L.A. Aganibi. 1998: 
312A ) ได้วิจัยพบว่า เด็กหยุดเรียนเพราะว่าผู้ปกครองขาดทุนทรัพย์และขาดการสนับสนุนจาก
โรงเรียน ในด้านผู้สอน ขาดสื่อ การสอน หนังสือต ารา ทักษะการสอนและการปรับปรุงพัฒนาการ
สอน ถ้ารัฐให้การสนับสนุนที่เพียงพอแล้วจะท าให้การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
กับผลของ (Reynolds, J.,andO. Yvonne, 1998) ที่พบว่า ความต้องการส่งลูกเข้าโรงเรียนกับการ
ตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเก็บมากขึ้น 
นโยบายนี้ท าให้ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน 

2.2.2 ผู้บริหารกับการวางแผนงานวิชาการ 
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการเพราะงานวิชาการ

ในสถานศึกษาถือเป็นงานหลัก ผู้บริหารควรมีหลักการวางแผนงานวิชาการดังนี้ 
1. ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบการวางแผนทุกระดับ  ตั้งแต่งานวิชาการระดับ

สถานศึกษา งานวิชาการระดับคณะจนถึงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ โดยการจัดให้มี  
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การ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นของครูอาจารย์ เพื่อจะได้จัดการวางแผนได้ 
ถูกต้อง 

2. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนของสถานศึกษาโดยทั่วไป ผู้บริหารจะ เป็นผู้
ก าหนดแผนงานของสถานศึกษาแต่โดยแท้จริงแล้วผู้บริหารมิใช่เพียงผู้ก าหนดแผน แต่ควรจะได้มี
ส่วนร่วมโดยการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานอ่ืนๆ และครูอาจารย์ใน สถานศึกษาด้วย 

3. ผู้บริหารควรมีทักษะในการวางแผนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการวางแผนจนสามารถชี้น าครูอาจารย์ได้ 

4. ผู้บริหารควรรู้จักการวางแผนในการบริหารงาน การวางแผนเป็นกระบวนการ 
ขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานต่างๆ จะสามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือไม่อยู่ที่การวางแผน 
งานวิชาการเป็นงานที่ด้องต า เนินการต่อเนื่องตลอดไป ตั้งแต่การวางแผน การจัดโปรแกรม 
การศึกษา การรับสมัครผู้เรียน ตลอดจนถึงการจัดการสอนต่างๆ หากสามารถวางแผนการสอน ได้
ดี การบริหารงานในขั้นตอนอ่ืนจึงจะสามารถด าเนนิการได้ (ไกรเลิศ โพธิ์นอก, 2545: 15) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
ให้ สถานศึกษาด าเนินการคล่องดัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย งานวิชาการเป็นงานหลักหรือ ภารกิจ
หลักของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจของการ บริหารงาน
วิชาการ ออกได้ 12 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน และ 12) การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

สรุปได้ว่า งานวิชาการของโรงเรียนนั้นมีชอบข่ายที่กว้างขวางครอบคลุมกิจกรรม 
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งการวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2.3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
2.3.1 แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้เร่ิมต้นและเป็นที่นิยมอย่างสูง 

ในช่วงปี ค.ศ.1995 -1996 หลังจากที่ Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า 
“The KnowledgeCreating company” ออกมาเผยแพร่ ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเร่ือง 
การสร้างและกระจายความรู้ในองค์การ ระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/ความรู้โดยนัย (Tacit 
Knowledge) กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/เอกสาร/ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้
โมเดล SECEI –Knowledge Conversion ในการอธิบาย ท าให้หนังสือดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ
วงการธุรกิจตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา ผู้น าทางธุรกิจมากมายต่างตระหนักถึงความส าคัญของ การ
จัดการความรู้ อีกทั้งมีการตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเป็นจ านวนมากและได้รับความ
นิยมต่อมา ได้แก่ “Intellectual Capital” ของ Tom Stewart, “The New Organization Wealth” ของ 
KarlErik Sveiby และ “The Ken Awakening” ของ Debra Amiotion (อ้างถึงใน ปณิตา พ้นภัย, 
2544: 21) ประเทศไทย โดยเฉพาะองค์กรภาคราชการ ได้เร่ิมน าการจัดการความรู้ มาเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหาร เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารความรู้ของส่วนราชการใน มาตรา 11 โดยมีข้อความว่า“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”และคู่มือการ
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของส านักงาน  ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3 : แนวทางการพัฒนา
ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดแผนปฏิบัติ ดังนี ้

1. สร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
มีคุณธรรม 
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4. สร้างความมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาในงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพดังนั้น ในปัจจุบันทุกส่วนราชการ จึงได้น า แนวคิดการจัดการความรู้ มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การ และก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ที่
เสนอทางส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาองค์การเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.3.2 หลักการส าคัญของการจัดการความรู้  
คือ การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน Tacit เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 

Explicit ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้ในองค์กร ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นการจัดการคนให้
สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการบริหารจัดการให้คนที่มีความรู้ฝังอยู่ในตัว
ถ่ายทอดออกมาสู่คนอ่ืนๆ ที่ต้องการความรู้นั้นๆ ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เช่น เอกสารคู่มือการสอนงาน
แบบเป็นพี่เลี้ยงประกบ (เหมาะส าหรับงานที่ต้องใช้ความช านาญ การสังเกตจากของจริง ต้องประกบคู่
ท างานกันให้เป็นตัวตายตัวแทนก่อนที่พี่เลี้ยงจะต้องอ าลาจากวงการไป) หรือจะท าในรูปแบบสื่อต่างๆ 
แต่ที่ส าคัญจะต้องจัดการให้เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ได้อย่างสะดวก มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน 

1. หลักการจัดการความรู้ในโรงเรียน วิจารณ์ พานิช (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง หลักการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ไว้ 2 ประการ คือ “เชื่อว่ามนุษย์มีความรู้ และใช้ความรู้ยัง
ไม่เต็มที่” และ “ธรรมชาติของความรู้ เคลื่อนที่อยู่เสมอ หากน าไปใช้และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง จะมี
พลังมากยิ่งขึ้น” จากหลักการดังกล่าว สามารถสรุปมาใช้ในโรงเรียน คือ 

1.1 การดึงความรู้ หรือ ศักยภาพของครู (Release Human Potential) จากครูที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและต่อเพื่อนครูด้วยกันทั้งครูภายในโรงเรียนเดียวกันและ
ต่างโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นแหล่งเพาะความรู้หรือเพาะปัญญาให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนเพราะ
ความรู้และปัญญาเป็นพื้นฐานส าหรับการอยู่รอดของบุคคล และประเทศชาติ ความรู้ที่น ามาใช้ใน
การจัดการความรู้จึงเป็นพลังพื้นฐานของการอยู่รอด และการพัฒนาทั้งปวงเป็นพลังขับเคลื่อนใน
โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปัญญา มีครูที่มีความรู้รูปธรรม(Explicit knowledge) และความรู้
นามธรรม (Tacit knowledge) ที่ใช้เป็นปัจจัยในการเพาะบ่มนักเรียนอยู่แล้วส่วนหนึ่งและรอรับ การ
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนอีกมากมาย 

1.2 การใช้ และเผยแพร่ความรู้ระหว่างกันเป็นการสร้างความส าเร็จในการจัด
การศึกษาร่วมกันความรู้จะได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่จากคนไปสู่คน ทั้งที่เป็นไปโดยตั้งใจ และ
ไม่ได้ตั้งใจ จุดหมายปลายทางส าคัญ ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ หรือ
จัดการให้เกิดการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หรือโรงเรียนความส าคัญของความรู้ที่มี
อยู่จึงอยู่ที่การน าไปด าเนินการให้ผลิตดอกออกผล เพื่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
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สรุปได้ว่า การจัดการความรู้หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อให้ คนที่ต้องการใช้ความรู้ 
ได้รับความรู้ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างาน (Right Knowledge – Right 
People – Right Time)  
 
2.4 การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4.1 การบ่งชี้ความรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 54-59); สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ (2548: 

48-52) ได้สรุปเกี่ยวกับการบ่งชี้ความรู้ไว้ดังน้ี  
การบ่งชี้ความรู้คือการอธิบายว่าในองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง และอยู่ในรูปแบบและ

ความรู้อะไร ท าให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้อะไร ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานโดยทั่วๆ ไป
องค์กรสามารถใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า "Knowledge Mapping" หรือการท าแผนที่ความรู้ เพื่อที่ว่า
ความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับองค์กร จัดล าดับ ความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวาง
ขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถ จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขั้นการก าหนดความรู้ในสถานศึกษาครูควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละระดับ เพื่อ
น ามาก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับโรงเรียน และ
บุคคลอ่ืนในการคิดวางแผน ก าหนดความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา อาทิครูและผู้บริหารควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับมาน ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน และร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรที่จ าเป็นและที่สถานศึกษายังขาดอยู่  และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบด้านการก าหนดความรู้ มีตัวชี้วัดส าคัญ
ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  

สุชาติ กิจธนะเสรี (2545) การบ่งชี้ความรู้หรือการค้นหาความรู้  (Knowledge 
Identification) เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร หรือการท าแผนที่
ความรู้ (Knowledge Mapping) เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความส าคัญสาหรับองค์กร แล้วจัดล าดับ
ความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประโยชน์ของแผนที่ความรู้คือช่วยให้
เห็นภาพรวมของคลังความรู้ขององค์กร ท าให้ทราบว่าองค์กรมีความรู้อะไร และจะหาความรู้ที่
ตนเองต้องการจากที่ไหน 
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ชินภัทร ภูมิรัตน์ (ม.ป.ป) ในกรณีศึกษาของกลุ่มองค์กรที่ประสบผลส าเร็จนับสิบแห่ง 
พบว่า องค์กรจะไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานได้ หากองค์กรนั้นไม่รู้ตัวว่า กระบวนการ
ท างานก าลังมีปัญหาและต้องได้รับการปรับปรุง ดังนั้น การสร้างระบบงานที่มี การตรวจสอบ
ภายในเพื่อระบุปัญหาและท าความเข้าใจในปัญหาของกระบวนการท างานจะเป็นการวางพื้นฐาน
ไปสู่การปรับปรุง บุคลากรที่มีทักษะทุกคนในองค์กรถือว่ามีความรู้ที่มีค่าที่สุดในการจะท าให้งาน
ส าเร็จ บุคลากรจะรู้ว่าอะไรเป็นวิธีการที่ได้ผล อะไรเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล วิธีการที่จะสกัดและ
รวบรวมความรู้ในรายละเอียด จึงเป็นเคร่ืองมือการบริหารที่ส าคัญ ในหนังสือ Less is More กล่าวไว้
ว่า “… ไม่มีใครจะรู้ว่า ความสูญเปล่าของระบบอยู่ที่จุดใด ดีไปกว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นเอง” 
ในท านองเดียวกัน หากถามว่า วิธีการใดจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของระบบได้ดีที่สุด ผู้จัดการ
ส่วนใหญ่ (2 ใน 3) จะมีความเห็นตรงกันว่า ข้อเสนอแนะโดยพนักงานของ สถานประกอบการ
นั้นเอง จะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่าข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก  

ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, (ม.ป.ป). องค์กรจะต้องมีการ
ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ หรือ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desire 
State) ที่องค์กรต้องการเลือกท า และต้องการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในกระบวนงาน (Work 
Process) เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State) แล้วให้น าหัวข้อ
เป้าหมาย KM ที่องค์กรต้องท า มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยการจัดท า
แผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ท าให้เป้าหมาย KM บรรลุผลส าเร็จ โดยการประเมิน
องค์กรของตนเองก่อนจัดท าแผน KM การประเมินองค์กรของตนเองเร่ืองการจัดการความรู้  เป็น
กระบวนการที่ท าให้ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส - อุปสรรค) ในเร่ืองการจัดการ
ความรู้ และน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดท าแผน KM ให้ สอดรับ
กับเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กร ได้ดังนี ้ 

1. ใช้วิธีการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ KMAT (The Knowledge 
Management Assessment Tool: KMAT) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กร
ตนเองในเร่ืองการจัดการความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ใน
การจัดการความรู้เร่ืองใดบ้าง โดยเครื่องมือนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้ 
หมวด 2 ภาวะผู้น า 
หมวด 3 วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู้ 
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หมวด 4 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้ 
2. ใช้วิธีอ่ืนๆ ในการประเมินองค์กรตนเองเร่ืองการจัดการความรู้ เช่น แบบสอบถาม 

รายงานผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น การประเมินองค์กรตนเองดังกล่าว จะต้องเป็นการระดม
สมองกันภายในองค์กรเอง โดยอย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ขอบเขต KM และเป้าหมาย KM เข้าร่วมการประเมินองค์กรด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินตนเอง
เร่ืองการจัดการความรู้ จะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับขอบเขต KM และเป้าหมาย KM 
ซึ่งจะท าให้การจัดท าแผนการจัดการความรู้สามารถสอดรับกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และ
ส่งผลให้เป้าหมาย KM บรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด 

3. น าผลการประเมินตนเองที่ได้ มาจัดท าแผนการจัดการความรู้ หรือ แผน  KM ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

2.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ( Knowledge Creation and Acquisition) 
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 43-45) ได้สรุปเกี่ยวกับการสร้างและแสวงหาความรู้ว่าการ

พัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหาความรู้ที่กระจัดกระจายหรือ แฝงอยู่ตามที่ต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ ความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถน ามารวมกันเพื่อจัดท าเนื้อหา ให้เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ ที่จ าเป็นแต่ยังไม่มีนั้น องค์กรอาจ สร้างความรู้ดังกล่าวจาก
ความรู้เดิมที่มีอยู่ก็ได้หรือน าความรู้มาจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศก็มีส่วน
ช่วยให้บุคคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เร็วขึ้นและท าให้การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
จากภายนอกท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นใหม่ 
(Generation) โดยเกี่ยวข้องกับแรงผลักดันในการหยั่งรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
บุคคล การสร้างความรู้ใหม่ควรอยู่ภายใต้หน่วยงาน ซึ่งหมายความว่า คนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้
ได้ในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างความรู้มีดังนี ้

1.1 บุคคลให้ความรู้ที่ตนมีอยู่กับผู้อ่ืน เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด (Tacit to Tacit) 

1.2 การน าความรู้ที่องค์กรมีอยู่ มาผนวกเข้ากับความรู้เดิมของแต่ละบุคคล เพื่อให้
เกิด เป็นความรู้ใหม่และมีการแบ่งปันทั่วทั้งองค์กร (Tacit to Explicit) 

1.3 ความรู้ที่ได้จากการรวมและสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน รูปแบบนี้อาจ
ถูกจ ากัดให้อยู่ที่ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว (Explicit to Explicit) 
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1.4 ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการภายใน โดยสมาชิกขององค์กรค้นพบแนวทางได้เอง
หรือการที่องค์กรสามารถใช้กิจกรรมมากมายเพื่อด าเนินการให้เกิดการสร้างความรู้ 

1.5 การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
1.6 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
1.7 การทดลอง เป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสส าหรับการเรียนรู้  
1.8 การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต (Learning from Past Experience) 

2. การแสวงหาความรู้ องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์และมีผลต่อ การ
ด าเนินงานจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้  

2.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายในองค์กร(Internal Collection of 
Knowledge) โดยการให้ความรู้กับบุคคลากร เช่น การสอน การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม 
การงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น 

2.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์กร  (External 
Collection of Knowledge) เช่น การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับองค์กรอ่ืนการจ้าง
ที่ปรึกษา การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บทความโทรทัศน์วีดีทัศน์ และภาพยนตร์ เป็น
ต้น การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  การรวบรวมข้อมูล จาก
ลูกค้า คู่แข่งขันและแหล่งอ่ืนๆ การจ้างพนักงานใหม่ รวมทั้งการร่วมมือกับองค์การอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
พันธมิตรการร่วมลงทุน นอกจากนี้องค์กรอาจจะต้องพิจารณาก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นหรือ ล้าสมัย
ทิ้งไป เพื่อประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บความรู้เหล่านั้น หัวใจส าคัญของขั้นตอนนี้คือ  การ
ก าหนดเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการ และการดักจับความรู้ ดังกล่าวให้ได้ ปัจจัยส าคัญที่จะประสบ
ความส าเร็จคือบรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การที่เอ้ือให้บุคลากรเกิดความ กระตือรือร้นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และท าให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้
ระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันไต้ รวดเร็วขึ้น และท า
ให้การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส าหรับสถานศึกษาสมาชิกในสถานศึกษาจะแสวงหาความรู้และท าการเรียนรู้ อาจจะ
โดยวิธีการที่เป็นทางการ เช่น การศึกษาอบรม และที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงาน การสังเกตผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ การหมุนเวียนเปลี่ยนต าแหน่ง ตลอดจน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จและล้มเหลวของสถานศึกษาเองและของผู้อ่ืน การมีนิสัย
ของการเรียนรู้ในระดับบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างให้
มีขึ้น มีการเปรียบเทียบว่า หากผู้บริหารต้องการสร้างนิสัยของการเรียนรู้ที่จะเรียน (Learning to 
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learn) ให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรในสถานศึกษาแล้ว ก็เหมือนกับการสอนเด็กให้รู้จักท าอะไรสักอย่าง
หนึ่ง เช่นการแปรงฟัน ซึ่งเด็กอาจจะไม่ชอบและไม่เข้าใจว่าท าไมเขาต้องแปรงฟัน ผู้ปกครอง
จ าเป็นต้องบอกเหตุผลและสอนวิธีการแปรงฟันให้ อาจจะต้องมีการบังคับเช่นหลังอาหารทุกมื้อ
ต้องแปรงฟันให้ สะอาด อาจจะต้องใช้ยาสีฟันที่มีกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อการจูงใจ อาจจะต้องมี  
การคอยถามว่าแปรงฟันหรือยังหลังอาหารอยู่เสมอ เมื่อเด็กเกิดความคุ้นเคยกับการแปรงฟันนี้แล้วก็
จะท าเป็นกิจวัตรโดยไม่ต้องบอกเตือน และในที่สุดก็เป็นนิสัยการแปรงฟันที่ติดตัวไปตลอดชีวิต 
ในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีการสร้างลักษณะการเรียนรู้ที่จะเรียนให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกใน
สถานศึกษาจนเป็นนิสัย และเมื่อสมาชิกแต่ละคนเรียนรู้แล้วเกิดการแบ่งปันความรู้ (ขั้นที่ 2) ความรู้
ก็จะแผ่ขยายต่อไปในระดับกลุ่มหรือทีม เมื่อแต่ละทีมเกิดการเรียนรู้ก็จะมีการแผ่ขยายของความรู้
ไปสู่ระดับสถานศึกษา แต่เนื่องจากสถานศึกษาเองไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นกลุ่มคนที่รวมกันด้วย
วัตถุประสงค์ร่วมการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาจึงต้องอาศัยทั้งคนและระบบต่างๆ ที่จะช่วยให้
ความรู้เหล่านั้นพัฒนาและคงอยู่กับสถานศึกษาโดย ความรู้ในระดับสถานศึกษาอาจสั งเกตได้ เช่น 
ธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของสถานศึกษานั้น และการมีระบบจัดเก็บความรู้ (Organizational 
memory system) ที่สมาชิกในสถานศึกษา สามารถหยิบใช้ได้เมื่อต้องการ เป็นต้น เมื่อมีการเรียนรู้
ในระดับสถานศึกษา สมาชิกในสถานศึกษาเองรวมทั้งกลุ่มหรือทีมก็จะสามารถเ รียนรู้จากสิ่งที่
สถานศึกษาท าเพื่อน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงเป็นความรู้ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นต่อๆไป ดังนั้น  การ
แสวงหาความรู้ของสถานศึกษาจึงเกิดทั้งในระดับบุคคล กลุ่มหรือทีมและสถานศึกษาอย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ส าคัญก็คือผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความรู้ขึ้น
ในสถานศึกษาในทุกๆ ระดับ  

2.4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาต.ิ (อ้างถึงใน กาญจนา คุณารักษ์ และประกอบ คุณารักษ์, 2547) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
เป็นการจัดเก็บความรู้ที่สร้างใหม่หรือที่มีอยู่เดิมให้ เป็นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูล เมื่อมี
เน้ือหาความรู้ตามที่องค์กรต้องการนั้น องค์กรต้อง น ามาจัดให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
และน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการจัด ความรู้ให้เป็นระบบนั้นโดยการจัดท าเป็น
สารบัญเพื่อการจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ การเก็บรวบรวม การค้นหา การน ามาใช้
ประโยชน์ท าได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที 
(Information and communication Technology) ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การน าระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ใน
กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัย
ส าคัญตัวหนึ่งที่เอ้ือให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ช่วยให้
การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การ
จัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

กรมส่งเสริการปกครองส่วนท้องถิ่น, (ม.ป.ป) (อ้างถึงในคู่มือการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ โดย ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ). เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการแล้ว 
องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ได้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบหมายถึง การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้
เก็บรวบรวมการค้นหา การน ามาใช้ท าได้ง่ายและรวดเร็ว  

ด้วยวัฒนธรรมการท างานขององค์การไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมากจะท างาน
ตามหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่าง
จริงจัง องค์กรขาดความต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างบุคลากรแต่ละรุ่น หรือกลุ่มวัยที่
ต่างกัน เอ้ือน ปิ่นเงิน และ ยืน ภู่วรวรรณ ได้กล่าวถึง สาเหตุการคิดการจัดการความรู้  (ยืน       
ภู่วรวรรณ, 2546) เร่ืองนี้ว่า “สารสนเทศล้น กระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่ในแหล่งเก็บที่
หลากหลาย ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ เรามีข้อมูลมากมาย แต่ความรู้มีน้อย ในยามที่ต้องการข้อมูล
การตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่ครบถ้วน อีกทั้งใช้เวลาค้นหานาน 
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าว บรรเทาลงหรือหมดไป ยิ่งไปกว่านั้น  
การก้าวเข้าสู่สังคมภูมิปัญญาและความรอบรู้ เป็นแรงผลักดันท าให้องค์การต้องการพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) เพื่อสร้างความคุ้มค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้ที่มี
อยู่ เปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน ด้วยการจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา ซึ่งมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เป็นแบบ Knowledge Worker ด้วยขั้นแรกที่จะน าไปสู่การจัดการ
ความรู้ คือการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่มีการวิเคราะห์ประมวลผลคัด
กรองข้อมูล (Data Mining) เพื่อให้ได้ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่กฎ ระเบียบ หรือลักษณะที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า รูปแบบ หรือสิ่งผิดปกติ จากข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่” 

จากที่ทั้งสองท่านกล่าว ก็เพื่อให้ความรู้ในองค์กรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และ
สามารถเรียกใช้หรือสืบค้นได้ ด้วยแนวความคิดการจัดการความรู้จึงเกิดขึ้น นั่นหมายถึง 
ความสามารถในการจัดการความรู้ โดยรวบรวมความรู้ทั้งสองประเภทให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 
ทั้งนี้เพราะองค์กรเป็นผู้ที่ลงทุน ที่ก่อ ให้เกิดความรู้ในการท างานของพนักงานแต่ละคน และเมื่อ
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พนักงานเหล่านั้นลาออก ความรู้ตรงจุดนั้นก็จะหายไปพร้อมกับพนักงานคนนั้น ความรู้เป็น
สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร องค์กรต้องเสริมสร้างและรักษาไว้ ซึ่งความสามารถขององค์กรใน
การท าให้วงจรการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการ
ภายในองค์การ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ก าหนดให้การจัดการความรู้
เป็นส่วนหน่ึงของตัวชี้วัดในการประเมินหน่วยงานราชการ 

2.4.4 การเข้าถึงความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Knowledge Access)  
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547: 33) ได้สรุปเกี่ยวกับการเข้าถึงความรู้ว่า องค์กรจะต้องมีวิธีการ

ในการจัดเก็บและกระจายความรู้ทั้งความรู้ประเภท Explicit และ Tacit เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ โดยทั่วไปการส่งหรือการกระจายความรู้ให้ ผู้ใช้มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. "Push" เป็นการป้อนความรู้ โดยการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ ร้องขอ 
หรือต้องการหรือเรียกว่าเป็นแบบ "Supply-based" เช่น การส่งหนังสือเวียนในองค์กร เป็นต้น 

2. "Pull" หมายถึง การให้โอกาสในการเลือกใช้ความรู้ เพื่อให้ผู้รับได้ใช้แต่เฉพาะ
ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อไม่ให้ได้รับความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป  (Information Overload)  
การกระจายความรู้แบบนี้เป็นแบบ "Demand-based"องค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง  
การ กระจายความรู้แบบ "Push" และ  "Pull" เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ข้อมูลความรู้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที  (Information and 
Communications Technology) ได้เปิดโลกการเรียนรู้ของมนุษย์ออกไปอย่างไร้ขีดจ ากัด ช่วยให้การ
ค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้น  ไอซีที
จึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้นั้นประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)  
ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่าย
อินทราเน็ตเอ็กซ์ตราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต  การส่งเสริมการเข้าถึงความรู้หรือเรียกสั้นๆ ว่า  
"การเข้าถึงความรู้" คือ วิธีการใดก็ได้ที่เมื่อกระท าแล้วสามารถส่งเสริม สนับสนุน  ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่อย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว  รวมทั้ง
สามารถน าความรู้และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือการท างานให้
ได้มากที่สุด ร่วมกันท า ให้ความรู้เป็นเร่ือง "หยิบง่าย ใกล้ตัว" การสร้าง สนับสนุนและพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในสถานศึกษา จะมีประโยชน์อันใด ถ้าความรู้และข้อมูลทุกอย่างถูกรวบรวม
และเก็บไว้เพียงในส่วนกลางเท่านั้น บุคลากรในสถานศึกษาควรที่จะสามารถเลือกดูข้อมูลความรู้
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จากที่ใดในสถานศึกษาก็ได้ เพราะฉะนั้นการสร้าง สนับสนุนและพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาจะช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น 

2.4.5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  (Knowledge Sharing) 
บุญดี บุญญากิจ (2548:: 58) การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อ
ความรู้ ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลี่ยนกัน มิฉะนั้นจะเก็บอยู่ภายในตัวไม่มีการยกระดับความรู้ การ
น าความรู้มาขยายผลใช้ประโยชน์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม องค์กรควรจัดท าเอกสารเพื่อให้ เป็น
ฐานความรู้ขององค์กร รวมทั้งการท าสมุดหน้าเหลือง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้ 
ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวใช้ได้ดีส าหรับความรู้ประเภท 
Explicit เท่านั้น ส าหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit นั้นจะต้องท าด้วยการ 
พบปะกันตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มหรือที่ Ikujiro Nonaka เรียกว่า "Socialization" ซึ่งอาจท าได้หลาย  
2 รูปแบบแต่จะมีอุปสรรคบ้าง โดยส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างทางทัศนคติ และวัฒนธรรมของ
องค์กร องค์กรจึงต้องท าการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนส่วนใหญ่ให้เห็นประโยชน์ของการแบ่งปัน 
ความรู้เพื่อให้เปิดกว้างและ ยอมรับกันมากขึ้นซึ่งจะท าให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ การแบ่งปัน
ความรู้ประเภท Tacit เช่น ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) Innovation & Quality Circles 
(IQCs) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice หรือ Cop) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) และเวทีส าหรับ  
การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เป็นต้น  

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้  
1)  การฝึกอบรม 
2)  การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
3)  การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
4)  การเยี่ยมชม การดูงานองค์กรอ่ืน 
5)  การจัดเก็บความรู้ในรูปเอกสาร 
6)  การใช้เทคนิคการเล่าเร่ือง 
7)  ฐานความรู้ 
8)  ระบบพี่เลี้ยง 

2. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  
3. รู้วิธีการบริหาร Cop (ชุมชนนักปฏิบัติ / ชุมชนแห่งการเรียนรู้)  
สมชาย น าประเสริฐชัย (2549) ได้จ าแนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องและมีบทบาทในแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

DPU



52 

1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่าย
อินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต  

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้
สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรมกลุ่ม groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น  

3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษานั้นระกอบด้วย
เทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
ดังนั้นไอซีทีจึงมีบทบาทส าคัญในเร่ืองของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตที่เป็น
เทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  ท าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ไอซีทียังช่วยให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเช่นตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมชั่น  เสียง 
วิดีโอ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไอซีทียังช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุง
ความรู้และสารสนเทศต่างๆ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในกระบวนการจัดการความรู้
ด้วย จึงนับได้ว่าไอซีทีเป็น เคร่ืองมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
ความรูแ้ละการส่งเสริมครูให้บันทึกงานบนเว็บไซต์ (blog)หรือ สอบถามผู้เชี่ยวชาญผ่าน blog หรือ วิธี
อ่ืนๆ เพื่อน าความรู้ (Tacit Knowledge) มาใช้ในการท าแผนการสอน หรือ แผนจัดกิจกรมนักเรียน 
หรือ แผนงานโครงการ   
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บทที ่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ต่อไปนี้ 
3.1  ระเบียบวิธีวิจัย 
3.2  ประชากรและตัวอย่าง 
3.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5  การสร้างเคร่ืองมือ 
3.6  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย   

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ควบคู่กันไป 

3.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ใช้การวิจัย 
เชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย เพื่อส ารวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 

3.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ใช้การวิจัย 
เชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเพื่อใช้อภิปราย
ผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้วให้มีความชัดเจนและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
3.2 ประชากรและตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  แสดงจ านวนประชากรตามกลุ่มสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษา 
 

ลักษณะสถานศึกษา/
ท่ีตั้งสถานศึกษา 

จ านวน
สถานศึกษา 

จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ รอง ผ.อ ฝ่าย
งานวิชาการ 

ผู้แทนกลุ่ม
สาระ 

รวม 

ลักษณะสถานศึกษา 

กลุ่มปกติ 34 34 34 272 340 

กลุ่มที่มีชื่อเสียง 8 8 8 64 80 

รวม 42 42 42 336 420 

ท่ีตั้งสถานศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี 21 21 21 168 210 

จังหวัดสระบุรี 21 21 21 168 210 

รวม 42 42 42 336 420 

 
3.2.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 38 แห่ง  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  
Random Sampling) สถานศึกษาที่ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  สถานศึกษากลุ่มปกติและกลุ่มที่มี
ชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี   ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling ) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ YAMANE  ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% จ านวนตัวแทนสถานศึกษาที่ได้จากการสุ่มคือ 38 แห่ง เพื่อใช้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม           
ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  แสดงจ านวนตัวอย่างตามกลุ่มสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษา 
 

กลุ่มสถานศึกษา/
ท่ีตั้งสถานศึกษา 

จ านวน
สถานศึกษา 

จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ รองฯฝ่ายงาน
วิชาการ 

ผู้แทนกลุ่ม
สาระ 

รวม 

กลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มปกติ 30 30 30 240 300 

กลุ่มที่มีชื่อเสียง 8 8 8 64 80 

รวม 38 38 38 304 380 

ท่ีตั้งสถานศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี 19 19 19 152 190 

จังหวัดสระบุรี 19 19 19 152 190 

รวม 38 38 38 304 380 

 
3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3.1 ตัวแปรต้น 
1. กลุ่มสถานศึกษา 

1.1 กลุ่มสถานศึกษา คือ กลุ่มปกติ และ กลุ่มที่มีชื่อเสียง 
1.2 ที่ตั้งสถานศึกษา คือ ต้ังอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี 

3.3.2 ตัวแปรตาม คือ การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน คือ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
2. การสร้าง และการแสวงหาความรู้ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การเข้าถึงความรู้ 
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 

DPU



56 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ ผู้แทนกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่  2 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จ าแนกค าถามออกเป็น 5 ด้าน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้าง และการแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
โดยจ าแนกการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่า
น้ าหนักจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติมาก 
3 หมายถึง ระดับการมีการการปฏิบัติปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 สอบถาม สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา 

3.4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ ผู้แทนกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จ าแนกค าถามออกเป็น 5 ด้าน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้าง และการแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น 

 
3.5 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.5.1 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ว่าด้วยกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ ขอบข่ายทฤษฎีการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อมาก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม 

3. สอบถามผู้ เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เช่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ และผู้แทนกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบในการจัดท าแบบสอบถาม 

4. ศึกษานโยบายการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

5. สร้างเคร่ืองมือวิจัย โดยสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการ
เก็บข้อมูล แล้วน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบ 

3.5.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ว่าด้วยกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ ขอบข่ายทฤษฎีการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ
กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อมาก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 

3. สอบถามผู้ เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เช่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ และผู้แทนกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมาประกอบ
ในการจัดท าแบบสัมภาษณ์ 

4. ศึกษานโยบายการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

5. สร้างเคร่ืองมือวิจัย โดยสร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการ
เก็บข้อมูล แล้วน ามาจัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบ 

 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.6.1 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
1. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

แนะน าและตรวจสอบเบื้องต้น จากนั้นน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน (ภาคผนวก ง) ตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเที่ยงตรง (Validity) 

2. เพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 คน (ภาคผนวก จ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเที่ยง  (Reliability) 
(ภาคผนวก ข) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(ประคอง กรรณสูต 2538: 47) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งได้ค่า Reliability 0.95 (ภาคผนวก ข) 

3.6.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
1. น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

แนะน าและตรวจสอบเบื้องต้น จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน (ภาคผนวก ง) 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเที่ยงตรง (Validity) 
2. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญไป

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยตัวเองดังนี้ 
3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ 

น าแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 380 ชุดไปขอ
ความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ และ ผู้แทนกลุ่มสาระ 
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ทั้ง 8 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม (ภาคผนวก จ)โดยผู้วิจัยนัดหมายเวลาเพื่อเก็บ
แบบสอบถามกลับคืน 

3.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
น าแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 60 ชุดไปขอ

ความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ และ ผู้แทนกลุ่มสาระทั้ง 
8 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก จ)โดยผู้วิจัยนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์ 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. วิเคราะห์ระดับการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกเป็นรายด้าน แล้ว
เสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4โดยใช้เกณฑ์ของ Best 
(อ้างถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) ดังนี ้

1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติน้อย 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติปานกลาง 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติมาก 
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการมีการปฏิบัติมากที่สุด 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามตัวแปร กลุ่มสถานศึกษา และที่ตั้งสถานศึกษา ใช้วิธีการทดสอบค่า 
(t - test) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อทดสอบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่แตกต่างกันตามลักษณะกลุ่มสถานศึกษา และที่ตั้ง
สถานศึกษา 

3. วิเคราะหป์ัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
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ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วน าเสนอไปตามอันดับ
ความส าคัญ 

3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของวิจัยเชิงคุณภาพ 
สอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จ าแนกค าถามออกเป็น 5 ด้าน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นค าถามปลายเปิดใช้วิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) แล้วน าเสนอไปตามอันดับความส าคัญ 
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บทที ่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ใน
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลในรูปของตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษา 
4.2 ผลการวิเคราะห์ การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดอันดับของการปฏิบัติ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปกติ กับ ที่มีชื่อเสียงซึ่งจ าแนกตามกลุ่มสถานศึกษาและ
ที่ตั้งสถานศึกษา 

4.4 ผลการวิ เคราะห์  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่ง เสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยแจกแจงตามล าดับความส าคัญ 

4.5 ผลการวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 โดยแจกแจงตามล าดับความส าคัญ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มสถานศึกษาและท่ีตั้งสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับกลุ่มสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษา 
(n = 38) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ( แห่ง ) ร้อยละ 
1.  กลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มปกติ 
กลุ่มมีชื่อเสียง 

 
30 
8 

 
78.9 
21.1 

รวม 38 100 
2.  ที่ตั้งสถานศึกษา 

จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสระบุรี 

 
19 
19 

 
50 
50 

รวม 38 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มสถานศึกษาปกติเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นร้อยละ 78.9 
ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี เป็นร้อยละ50 และจังหวัดสระบุรี เป็นร้อยละ 50 

 

4.2 การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในปัจจัย 5 ด้าน ได้ผลวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามรายด้าน รวมทั้ง 5 ด้าน 

 

การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

X  S.D.  ระดับ อันดับ 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้   3.85 .22 มาก 3 
2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้   4.03 .22 มาก 1 
3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   3.77 .30 มาก 5 
4. ด้านการเข้าถึงความรู้   3.90 .24 มาก 2 
5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3.78 .27 มาก 4 

ภาพรวม 3.87 .16 มาก  
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จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( )3.87X   เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
( 4.03X  ) ด้านการเข้าถึงความรู ้( 3.90X  ) และด้านการบ่งชี้ความรู้ ( 3.85X  ) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการบ่งชี้ความรู้ ตามรายข้อ  

 

ด้านการบ่งชี้ความรู้   X  S.D.  ระดับ อันดับ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่

มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะใช้ในสถานศึกษา 
3.95 .23 มาก 4 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

4.11 .31 มาก 1 

3. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก าหนด
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3.53 1.08 มาก 8 

4. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ส าคัญต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3.71 .98 มาก 6 

5. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแต่ละระดับเพื่อน ามาก าหนดความรูท้ี่ต้องการใน
การจัดการเรียนการสอน 

3.79 .99 มาก 5 

6. บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
ก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

4.03 .43 มาก 3 

7. บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับบุคลากรใน
สถานศึกษาเดียวกันในการคิดวางแผนก าหนดความรู้ที่
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

3.63 .59 มาก 7 

8. สถานศึกษามีการส ารวจความรู้จากบุคคลและเอกสารที่
ส าคัญและต้องการในสถานศึกษา 

4.05 .52 มาก 2 

ภาพรวม 3.85 .22 มาก  
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จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบ่งชี้ความรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
มาก ( 3.85X  ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา ได้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ( 4.11X  ) สถานศึกษามีการส ารวจความรู้จากบุคคลและเอกสารที่ส าคัญและ
ต้องการในสถานศึกษา ( 4.05)X  และ บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาใน
การก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน ( 4.03X  ) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  
ตามรายข้อ  

 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ X  S.D.  ระดับ อันดับ 
1. สถานศึกษาสร้างและแสวงหาความรู้จากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.95 .23 มาก 4 

2. สถานศึกษาจัดให้มีหนังสือ ,วารสาร, ต ารา , และสื่อ
ต่างๆที่ทันต่อ  เหตุการณ์ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า 

3.71 .46 มาก 7 

3. ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ด้าน
การเรียนการสอนอยู่เสมอ 

4.00 .43 มาก 3 

4. สถานศึกษามีวิธีการแสวงหาความรู้ที่ส่งเสริมการเรียน
การสอนโดยการปฏิบัติ 

3.95 .23 มาก 4 

5. สถานศึกษามีวิธีการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยการปฏิบัติ 

3.79 .93 มาก 6 

6. สถานศึกษา มีอิสระในการจัดหาและสร้างความรู้จาก
แหล่งต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 

4.18 .39 มาก 2 

7. ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

4.63 .49 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.03 .22 มาก  
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( 4.03X  ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ( 4.63X  ) สถานศึกษา มี
อิสระในการจัดหาและสร้างความรู้จากแหล่งต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ ( 4.18X  ) และผู้บริหาร 
ส่งเสริมให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ ( 4.00X  ) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
ตามรายข้อ 

 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ X  S.D.  ระดับ อันดับ 
1. สถานศึกษามีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
3.47 .51 ปาน

กลาง 
7 

2. สถานศึกษาได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจัดเป็นระบบใหม่ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ทันท่วงที 

3.66 .48 มาก 6 

3. บุคลากรในสถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดเก็บ
ความรู้ในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 

3.89 .31 มาก 1 

4. สถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้ที่ได้มา 

3.89 .31 มาก 1 

5. สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากความรู้ที่เปิดเผย
ที่อยู่ในรูปของสื่อต่างๆที่มาจัดเก็บให้เป็นระบบ 

3.89 .31 มาก 1 

6. สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์มา
จัดเก็บให้เป็นระบบ 

3.82 .39 มาก 4 

7. สถานศึกษามีกระบวนการเป็นขั้นตอนในการจัดเก็บ
ความรู้ 

3.79 .58 มาก 5 

ภาพรวม 3.77 .30 มาก  
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จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( 3.77X  ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและ
รองลงมา ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในสถานศึกษาให้เป็น
ระบบ,สถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้ที่ได้มา
สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากความรู้ที่เปิดเผยที่อยู่ในรูปของสื่อต่างๆ ที่มาจัดเก็บให้เป็น

ระบบ ( 3.89X  ) สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์มาจัดเก็บให้เป็นระบบ
( 3.82X  ) และสถานศึกษามีกระบวนการเป็นขั้นตอนในการจัดเก็บความรู้ ( 3.79X  ) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการเข้าถึงความรู้ ตามรายข้อ 

 

ด้านการจัดการเข้าถึงความรู้ X  S.D.  ระดับ อันดับ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเวียน แผ่นพับ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ความรู้ข่าวสารกับบุคคลากรใน
สถานศึกษา 

4.13 .81 มาก 2 

2. สถานศึกษามีการจัดระบบการค้นคว้าในห้องสมุดไว้พร้อม
ให้เลือกใช้ความรู้ 

3.55 .60 มาก 8 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อเข้าถึงความรู้ 

3.61 .86 มาก 7 

4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการ
เข้าถึงความรู้ที่ต้องการ 

4.13 .41 มาก 2 

5. สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อทั้งการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการวิจัย 

3.87 .41 มาก 4 

6. บุคคลากรในสถานศึกษาทราบว่าจะเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู้ได้ที่ไหนและอย่างไร 

3.76 .68 มาก 6 

7. ครูสามารถเลือกใช้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่างอิสระ 4.24 .43 มาก 1 
8. สถานศึกษามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลความรู้แก่

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3.87 .81 มาก 4 

ภาพรวม  3.90 .24 มาก  
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเข้าถึงความรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( 3.90X  ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมา ได้แก่ 
ครูสามารถเลือกใช้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่างอิสระ( 4.24X  ) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเวียน แผ่นพับ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ความรู้ข่าวสารกับบุคคลากรในสถานศึกษา  ( 4.13X  ) และ
สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งการบริหาร การบริการ การเรียน
การสอนและการวิจัย สถานศึกษามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้
ทราบอย่างทั่วถึง ( 3.87)X  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ตามรายข้อ 

 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ X  S.D.  ระดับ อันดับ 
1. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนในท้องถิ่น 

และหน่วยงานภายนอก 
3.76 .43 มาก 3 

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคคลากร เผยแพร่ แบ่งปัน และ
ถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน 

3.98 .56 มาก 1 

3. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้บุคคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

3.95 .57 มาก 2 

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนใน
การปฏิบัติงาน 

3.58 .64 มาก 5 

5. บุคลากรมีการปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเกี่ยวกับการท างาน 

3.74 .45 มาก 4 

ภาพรวม 3.78 .27 มาก  
 

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( 3.78X  ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและ
รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคคลากร เผยแพร่ แบ่งปัน และถ่ายโอนความรู้ซึ่งกัน 
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และกัน ( 3.98X  ) สถานศึกษาสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้บุคคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน ( 3.95X  ) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก ( 3.76X  ) ตามล าดับ  

 
4.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบกลุ่มสถานศึกษาปกติกับกลุ่มสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ในระดับ
การปฏิบัติต่อการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบ t - test  

 
ตารางที่ 4.8  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 4 กลุ่มสถานศึกษาปกติกับกลุ่มสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง  

 

การจัดการความรู้ 

สถานศึกษาปกติ 
(n = 30) 

สถานศึกษาท่ีมี
ชื่อเสียง 
(n = 8) 

t p-Value 

X  S.D.  X  S.D   

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้  3.85 .22 3.86 .22 -.11 .915 

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้   4.03 .22 4.05 .25 -.28 .783 

3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ  

3.80 .27 
3.70 .40 .83 .413 

4. ด้านการเข้าถึงความรู้   3.87 .24 3.98 .22 -1.20 .237 
5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

3.83 .24 3.63 .35 1.93 .062 

ภาพรวม 3.87 .16 3.84 .19 .47 .643 

 
หมายเหต ุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มสถานศึกษาปกติกับกลุ่มสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง พบว่า ในภาพรวมและ 
รายด้านไม่แตกต่าง  

  
ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในสถานที่แตกต่างกัน 

 

การจัดการความรู้ 

จังหวัดปทุมธานี 
(n = 19 ) 

จังหวัดสระบุรี 
(n = 19) 

t p-Value 

X  S.D.  X  S.D   

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้  3.86 .24 3.84 .20 .28 .784 

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้   4.07 .19 4.00 .25 .93 .359 

3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ  

3.77 .31 
3.78 .30 -.15 .879 

4.ด้านการเข้าถึงความรู้   3.90 .26 3.89 .22 .17 .868 

5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3.78 .27 3.79 .28 -.12 .907 

ภาพรวม 3.88 .15 3.86 .18 .28 .780 

 
หมายเหต ุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ในสถานที่ตั้งแตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  
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4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
4.4.1 ปัญหา 

 
ตารางที่ 4.10  การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยแจกแจง

ตามล าดับความส าคัญ ในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 
ในแต่ละด้านมีดังนี้ 

 

ปัญหาในการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  จ านวน (คน) 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้  11 

1.  ไม่เข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
2.  ไม่มีการจัดอบรมให้รู้ถึงวิธีการก าหนดความรู้ที่ต้องการ 
3.  ไม่มีการก าหนดหน้าที่แน่นอน 

 5 
4 
2 

2.  ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  35 
1.  มีการจัดฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ น้อย 
2.  ครูไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนเองเท่าที่ควร 
3.  ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสร้างและแสวงหาความรู้อย่างเพียงพอ 
4.  ห้องสมุดมีแต่หนังสือที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนของครูไม่มี

เพียงพอ 
5.  สถานศึกษาไม่ค่อยส่งเสริมหรือให้ความส าคัญในการให้ครูสร้างองค์

ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา 

 7 
5 

15 
 

3 
 

5 
3.  ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  23 
1.  ไม่มีความรู้ในกระบวนการขั้นตอนในการจัดเก็บความรู้ 
2.  ครูมีภาระงานมากไม่มีเวลาในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
3.  ขาดหัวหน้างานที่เป็นตัวขับเคลื่อนและจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
4.  สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 2 
4 

11 
6 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

ปัญหาในการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จ านวน (คน) 

4.  ด้านการเข้าถึงความรู้ 21 

1.  ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการเข้าถึงความรู้และไม่มีครบ
ทุกกลุ่มสาระเพียงในการเข้าถึงความรู้ต่างๆได้รวดเร็ว 

2.  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
3.  ขาดการจัดอบรมขั้นตอนหรือวิธีการเข้าถึงความรู้ 

13 
 

3 
5 

5.  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 25 

1.  ไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน 
2.  ไม่ให้ความส าคัญในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มสาระฯ

หลังจากที่ได้ไปอบรมมา 
3.  สถานศึกษาไม่สร้างบรรยากาศหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
4.  ไม่มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 

2 
8 
 
11 
4 

รวม 69 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 มีปัญหาเกี่ยวกับการขาด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสร้างและแสวงหาความรู้ มีการจัดฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆน้อย ครูไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนเองเท่าที่ควร สถานศึกษาไม่ค่อยส่งเสริม
หรือให้ความส าคัญในการให้ครูสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา  ห้องสมุดมีแต่หนังสือที่ตรงกับ 
ความต้องการของนักเรียนของครูมีไม่เพียงพอ (จ านวน 35 คน) รองลงมาคือ สถานศึกษาไม่สร้าง
บรรยากาศหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ไม่ให้ความส าคัญในการจัดให้มี การแลกเปลี่ยน
ความรู้กันในกลุ่มสาระฯ ไม่มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน และไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน 
(จ านวน 25 คน) ตามล าดับ 
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4.4.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 
ตารางที่ 4.11  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยแจก

แจงตามล าดับความส าคัญในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 
ในแต่ละด้านมีดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จ านวน (คน) 

1.  ด้านการบ่งชี้ความรู้ 12 

1.  ควรจัดให้สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความรู้ร่วมกันบ่อยๆ 
2.  ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการบ่งชี้ความรู้เดือนละคร้ัง 
3.  ควรก าหนดหน้าที่ให้แน่นอนเพื่อที่จะพัฒนาได้ต่อเน่ือง 
4.  จัดอบรมถึงการตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการบ่งชี้ความรู้ 
5.  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่มี

ประโยชน์และ เหมาะสมที่จะใช้ในสถานศึกษา 

4 
1 
3 
1 
 

3 
2.  ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 23 
1.  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี 
2.  ควรมีการจัดการศึกษาดูงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
3.  หาวิทยากรมาให้ค าแนะน า 
4.  จัดอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อที่บุคลากรจะได้มีการสร้างและแสวงหา

ความรู้ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ 
5.  ห้องสมุดควรจัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของครูให้มากกว่านี้ 
6.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา 
7.  สถานศึกษาควรจัดให้มีหนังสือ วารสาร ต ารา และสื่อต่างๆ ที่ทันต่อ

เหตุการณ์ 

2 
5 
1 
 
12 
1 
1 
 
1 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จ านวน (คน) 

3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 8 

1.  อบรมให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการจัดเก็บ
ความรู้ 

2.  หาบุคลากรด้านน้ีโดยตรง 
3.  จัดหัวหน้างานที่เป็นตัวขับเคลื่อนและจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
4.  สถานศึกษาควรมีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วน ามา

จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 

 
2 
4 
1 
 

1 
4.  ด้านการเข้าถึงความรู้ 7 

1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการเข้าถึงความรู้และควรมีครบ
ทุกกลุ่มสาระเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้รวดเร็ว 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไม่เฉพาะแต่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
3. จัดอบรมวิธีการเข้าถึงความรู้ที่ง่าย สะดวก และเป็นขั้นตอน 
4. สถานศึกษาควรจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง

การบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการวิจัย 

3 
 

2 
1 
 

1 
5.  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 11 

1. ต้องสร้างเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจน 
2. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มสาระก่อน 
3. กระจายข่าวโดยการประชาสัมพันธ์หลายๆคร้ัง 
4. แลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 
5. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการ

ปฏิบัติงาน 

2 
1 
2 
5 
 

1 
รวม 61 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
คือ ควรจัดอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อที่บุคลากรจะได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการได้
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อย่างเพียงพอ ควรมีการจัดการศึกษาดูงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้กัน ควรจัดให้
มีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี จัดหาหนังสือให้ตรงกับความต้องการของครู และส่งเสริมให้
ครูได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ (จ านวน 23 คน) รองลงมาคือ ควรจัดให้สถานศึกษามีการวิเคราะห์
ความรู้ร่วมกันบ่อยๆ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการบ่งชี้ความรู้เดือนคร้ังควรก าหนด
หน้าที่ให้แน่นอน จัดอบรมในการตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการบ่งชี้ความรู้  และ
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะใช้
ในสถานศึกษา (จ านวน 12 คน)  

 
4.5 ผลการวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 
ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้ 

 

การจัดการความรู้ สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านการบ่งชี้
ความรู ้

 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้มีการวิเคราะห์
ความรู้ร่วมกันซึ่งท า
ให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร
ด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกันมีความเข้าใจที่
ตรงกัน 

ปัญหาที่พบคือ
บุคลากรไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่เข้าใจ
ในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ความรู้ที่
ต้องการ 

จัดวิทยากรมาให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์หลักสูตร
แก่บุคลากรและ
สร้างบรรยากาศให้
เหมาะกับการ
วิเคราะห์ความรู้
ร่วมกัน 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

การจัดการความรู้ สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

2.  ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ครูผู้สอนมีการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อมา
พัฒนาปรับปรุงการ
สอนและมีการจัด
อบรมสัมมนาให้กับ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและให้
บุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกซึ่ง
ท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆขึ้นมาและเกิด
การพัฒนา 

ผลที่ได้ไม่เป็นอย่างที่
คาดหมายเอาไว้
บางคร้ังอาจไม่ได้องค์
ความรู้เกิดขึ้นมาเลย
ซึ่งบางทีสถานที่ไม่
เอ้ืออ านวยระยะเวลา
สั้นเกินไปและ
วิทยากรไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้
ชัดเจนและบางคร้ัง
บุคลากรต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

โดยการมีการ
ก าหนด วันเวลา
สถานที่ให้เหมาะสม
กับผู้เข้าอบรมและมี
การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรมจัดหา
หนังสือต่างๆ ให้
หลากหลายต่อความ
ต้องการและจัดเวลา
ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.  ด้านการจัด
ความรู้  ให้เป็นระบบ 

สถานศึกษามีการ
จัดเก็บข้อมูลที่ได้มา
ไว้ในแฟ้มและ
คอมพิวเตอร์และมี
ระบบงานสารบรรณมี
การจัดเก็บงานวิชาการ
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
อยู่เสมอๆซึ่งท าให้ท า
ให้ค้นหาข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
และมีระเบียบ แบบ
แผนในการท างานท า
ให้การเข้าถึงข้อมูล
สะดวกรวดเร็วในการ

บุคลากรบางคนไม่
ถนัด การใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เก็บและเรียกใช้ข้อมูล
และบางคร้ังระบบ
สารสนเทศมีความ
ล่าช้าในเร่ืองของ
เทคโนโลยี 

จัดวิทยากรมาอบรม
ให้ความรู้หรือจัด
เจ้าหน้าที่มาเฉพาะ
ในการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นระบบและ
พัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีให้มี
ความทันสมัยและ
รวดเร็วท้ายสุดควร
ลดงานครูให้น้อยลง
เพื่อที่จะได้มีเวลามา
จัดความรู้ข้อมูลให้
เป็นระบบระเบียบ
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เรียกใช้ มากยิ่งขึ้น    
 
ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

การจัดการความรู้ สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

4.  ด้านการเข้าถึง
ความรู ้

สถานศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูลความรู้มี
ห้องสมุดให้บริการ
รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
รวมทั้งอินเตอร์เน็ต
และมีการจัดประชุม
ทุกๆเดือนเพื่อน าเสนอ
ข้อมูลใหม่ๆซึ่งท าให้
การใช้ข้อมูลท าให้
สะดวกในการรียกดู
ข้อมูลความรู้บุคลากร
มีความช านาญในการ
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
และได้ข้อมูลใหม่ๆ
เพิ่มมากขึ้น   

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางท่าน
ไม่มีความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เข้าถึงข้อมูลห้องสมุด
มีหนังสือน้อยและไม่
หลากหลายและมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ครู
และบุคลากรไม่ให้
ความร่วมมือและไม่
สนใจใจการเข้าถึง
ความรู้ 

ส่งครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาไป
อบรมหรือจัดหา
วิทยากรมาให้ความรู้
และลดขั้นตอนของ
การเข้าถึงความรู้และ
ควรจัดหาสื่อให้
หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น   
 

5.  ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

มีการน าเร่ืองที่ไป
ศึกษาดูงานน ามาสรุป
ในที่ประชุมและมีการ
เผยแพร่งานและจัดท า
เว็บไซด์เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้
ตลอดจนมีการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนและ

บุคลากรไม่ให้ความ
สนใจเท่าที่ควรซึ่งอาจ
ท าให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอาจเกิดผิดพลาด
ได้และข้อมูลบางครั้ง
เหมาะส าหรับกับบาง
กลุ่มสาระฯเท่านั้นถ้า
ต่างกลุ่มสาระฯอาจไม่
เข้าใจและเกิดผลอันใด

สถานศึกษาควร
สร้างบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูล 
ปรับเปลี่ยนทั้งคน
และเทคโนโลยีให้มี
ความเป็นกลางและ
ลดอคติและกลุ่ม
สาระฯที่จัดให้ครู
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แผนการสอนเพื่อให้
ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการ 

ต่อผู้ที่รับฟัง ในกลุ่มสาระฯของ
ตนเองไปอบรมมา
ควรจะน าเสนอ 

ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

การจัดการความรู้ สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

 ปรับปรุงซึ่งท าให้ได้
ข้อมูลความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นและบุคลากรมีการ
ตื่นตัวครูมีการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นมาก
ขึ้น 

 กันเองก่อนในกลุ่ม
ของตนเพื่อเป็นการ
พัฒนากลุ่มสารฯของ
ตนเอง 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ และเพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ โดยจ าแนกตามลักษณะของกลุ่มสถานศึกษา และ
สถานที่ตั้งสถานศึกษา 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีจ านวนทั้งหมด 38 แห่ง ประชากรศึกษาใน
การศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนกลุ่มสาระฯ 8 
กลุ่มสาระ โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ดังนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 38 คน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 38 คน และผู้แทนกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 304 คน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

ซึ่งใช้ค่าสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น าเสนอในรูป
ตารางและความเรียง 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีจ านวนทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 
สถานศึกษาที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 3 แห่ง และสถานศึกษาที่ตั้งในจังหวัดสระบุรี จ านวน 
3 แห่ง ประชากรศึกษาในการศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ผู้แทนกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมดมีประชากรศึกษา 
ดังนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 6 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 6 คน และผู้แทน
กลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 48 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัย วิจัยข้อมูลโดย ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจัดอันดับของ

ค าตอบแยกเป็นประเด็น แล้วน าเสนอไปตามอันดับความส าคัญ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ่งชี้
ความรู ้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้ 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ่งชี้
ความรู ้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้ 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

ผลจากการสัมภาษณ์ ด้านการบ่งชี้ความรู้ พบว่า สถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีการ
วิเคราะห์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งท าให้ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันมีความเข้าในที่ตรงกัน  

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่ อน ามา
พัฒนาปรับปรุงการสอนและมีการจัดอบรม สัมมนาให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาและให้
บุคลากรภายในสถานศึกษาไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา
และเกิด การพัฒนาตนเองของบุคลากรตามมา  

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาไว้ในแฟ้ม
และคอมพิวเตอร์และมีระบบงานสารบรรณ มีการจัดเก็บงานวิชาการต่างๆ ให้เป็นระเบียบอยู่
เสมอๆ ซึ่งท าให้ท าให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นและมีระเบียบ แบบแผนในการท างาน 
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช้  

ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ 
มีห้องสมุดให้บริการ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งอินเตอร์เน็ตและมีการจัดประชุมทุกๆ เดือน  
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เพื่อน าเสนอข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งท าให้การใช้ข้อมูลท าให้สะดวกในการรียกดูข้อมูลความรู้ บุคลากรมี
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและได้ข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น  

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า มีการน าเร่ืองที่ไปศึกษาดูงานน ามาสรุปในที่
ประชุมและมีการเผยแพร่งานและจัดท าเว็บไซด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนมีการนิเทศ  
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และแผนการสอนเพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน  
การปรับปรุง ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลความรู้เพิ่มมากขึ้นและบุคลากรมีการตื่นตัว ครูมีการยอมรับฟัง  
ความคิดเห็นมากขึ้น  

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามกลุ่มสถานศึกษาปกติกับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และพื้นที่ตั้ง
สถานศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบ t – test พบดังนี ้

2.1 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ จ าแนกตามกลุ่มสถานศึกษาปกติ และสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ จ าแนกตามพื้นที่ตั้งสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสร้างและแสวงหาความรู้อย่าง
เพียงพอ มีการจัดฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ น้อย ครูไม่ใส่ใจใน
การพัฒนาตนเองเท่าที่ควร สถานศึกษาไม่ค่อยส่งเสริมหรือให้ความส าคัญในการให้ครูสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา ห้องสมุดมีแต่หนังสือที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนของครูมีไม่เพียงพอ 
รองลงมาคือ สถานศึกษาไม่สร้างบรรยากาศหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ไม่ให้ความส าคัญ
ในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มสาระฯ ไม่มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 
และไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน  

ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ บุคลากรบางคนไม่ให้ความร่วมมือ
และไม่เข้าใจในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความรู้ที่ต้องการ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า 
บุคลากรไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรซึ่งอาจท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเกิดข้อผิดพลาดได้และ
ข้อมูลบางครั้งเหมาะส าหรับกับบางกลุ่มสาระเท่านั้น ถ้าต่างกลุ่มสาระฯ อาจไม่เข้าใจและไม่เกิดผล
ดีต่อผู้ที่รับฟัง ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า บุคลากรบางคนไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์ใน
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การเก็บและเรียกใช้ข้อมูลและบางคร้ังระบบสารสนเทศมีความล่าช้าในเร่ืองของเทคโนโลยี   
ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่มีความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูล ห้องสมุดมีหนังสือน้อย และไม่หลากหลาย และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก  ครู
และบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือและไม่สนใจใจการเข้าถึงความรู้  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ พบว่า บุคลากรไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรซึ่งอาจท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้และข้อมูลบางคร้ังเหมาะส าหรับกับบางกลุ่มสาระเท่านั้น ถ้าต่างกลุ่มสาระฯ อาจไม่
เข้าใจและไม่เกิดผลดีต่อผู้ที่รับฟัง  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
พบว่า ควรจัดอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อที่บุคลากรจะได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ
ได้อย่างสมบูรณ์ ควรมีการจัดการศึกษาดูงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้กัน       
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี จัดหาหนังสือให้ตรงกับความต้องการของครู และ
ส่งเสริมให้ครูได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รองลงมาคือ ควรจัดให้สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความรู้
ร่วมกันบ่อยๆ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการบ่งชี้ความรู้เดือนละคร้ัง ควรก าหนดหน้าที่
ให้ แน่นอน  จั ดอบรมถึ งก ารตระหนัก ในหน้ าที่ ค ว า ม รับผิ ดชอบในการบ่ งชี้ ค ว าม รู้                       
และสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะ
ใช้ในสถานศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการวิเคราะห์หลักสูตรแก่บุคลากรและ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการวิเคราะห์ความรู้ร่วมกัน ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้                     
มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการมีการก าหนด วัน เวลา สถานที่ให้เหมาะสมกับผู้เข้า
อบรมและมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมจัดหาหนังสือ ต่างๆ ให้หลากหลายต่อ
ความต้องการ และจัดเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาแสวงหาหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ให้ตนเองมากขึ้น ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
การจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้หรือจัดเจ้าหน้าที่มาเฉพาะในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและ
พัฒนาระบบอินเตอร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและรวดเร็วท้ายสุดควรลดงานครูให้น้อยลง
เพื่อที่จะได้มีเวลามาจัดความรู้ข้อมูลให้เป็นระบบ  ด้านการเข้าถึงความรู้ มีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยการส่งครูและบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรมหรือจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้
และลดขั้นตอนของการเข้าถึงความรู้ และควรจัดหาสื่อให้หลากหลาย  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
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ความรู้ข้อมูล ปรับเปลี่ยนทั้งคนและเทคโนโลยีให้มีความเป็นกลางและลดอคติ และกลุ่มสาระฯ ที่
จัดให้ครูในกลุ่มสาระฯของตนเองไปอบรมมาควรจะน าเสนอกันเองก่อนในกลุ่มของตนเพื่อเป็น
การพัฒนากลุ่มสารฯของตนเอง 
 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้จากการเก็บข้อมูลของประชากรทั้งหมด ได้แก่ สถานศึกษากลุ่มปกติและกลุ่มที่มีชื่อเสียง ที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี จ านวน 38 แห่ง 

จากการศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 5 ด้านนั้น ได้แก่ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า การ
จัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการความรู้ว่าเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์พันธะกิจของสถานศึกษา วัฒนธรรมในการ
เรียนรู้ของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน การจัดเก็บ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันความรู้ ซึ่งสถานศึกษามีการบริหารจัดการในลักษณะของบูรณา
การ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่คาดหวังและเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและดียิ่งขึ้นตามที่ (สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์และคณะ, 2548: 43)ได้กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการเป็นการผลักดัน
ให้เกิดการสร้างวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การท างานและช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร เช่นเดียวกับ (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2547: 23)ได้กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญที่วางเอาไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารและการจัดการความรู้ที่ดี 
เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคฐานความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรเป็น
ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอดขององค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จา กข้อมูลใน
การศึกษานี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาและการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิรูปโรงเรียน 
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ทุกระบบ โดยเฉพาะ การปฏิรูปครู หลักสูตร และปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพพร้อมรับ  
การประเมินจากภายนอก จากการวิจัยคร้ังนี้ น าระบบการจัดการภายใต้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(Deming Cycle ; PDCA) มาใช้เป็นแนวทางพบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
เดียวกันในการก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอนและการวิเคราะห์หลักสูตรอีกทั้ง
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ที่มีประโยชน์และเหมาะสมและ
วิสัยทัศน์ที่จะใช้ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยของ บุญมี เณรยอด (อ้างถึงใน  
ธีระ รุญเจริญ, 2548: 81) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพตัวบ่งชี้ ขั้นตอนการด าเนินงาน การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการพัฒนางานของโรงเรียน เพื่อ
ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นส าคัญ คิดวิเคราะห์เพื่อแปลงแนวคิดให้เป็นการปฏิบัติที่ได้ผลตามที่คิด 
ท างานแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย กล้าที่จะตัดสินใจและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางาน ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จัดการให้เพื่อนครูได้ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานแบบ
รวมพลังเป็นทีมกับบุคลากรทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้าร่วมเสนอแนะรูปแบบการบริหารด้าน
วิชาการของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน วางแผนบริหารงานให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครูและผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้และด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรของโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน เผยแพร่และน าผล  
การประเมินมาปรับปรุงผลงานต่อไป 

ส่วนด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
ปัจจุบันนั้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความทันสมัยขึ้น ในด้านของ social network 
ประกอบกับมีระบบของ E-learning เกิดขึ้น จึงง่ายต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และรวมทั้งยัง
สามารถแสวงหาความรู้ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) ที่
กล่าวว่าทุกคนมีโอกาสในการแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีแหล่งความรู้ไว้รองรับเช่น 
ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา มีการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (บุญดี บุญญากิจ, 2550: 55) ที่ให้ความคิดเห็นว่า 
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศในปัจจุบันก็มีส่วนท าให้บุคลากรสามารถเสาะแสวงหา 
ความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเร็วขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่า เพราะครูมีการดูข่าวสาร สารคดีและรายการ
ทางโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนครูด้วยกัน มีการ
อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือทางวิชาการ มีการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่
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ทันสมัยสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคลองกับ (น้ าทิพย วิภาวิน, 
2547: 30) ไดกลาวไววา การสรางความรู (Knowledge Acquisition) เปนกระบวนการพัฒนาและสร
างความรูใหมจากทักษะและความสัมพันธระหวางคนในองคการ เปนวิธีการพัฒนาความรูของแต
ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยการระดมความคิด การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางบุคคลในกลุมและสอดคลองกับ (วิจารณ พานิช, 2547: 12) ไดกล
าวไววา การสรางความรู (Create) ในมุมมองเดิม ความรูจะตองสรางโดยผูรูผูเชี่ยวชาญ ในมุมมอง
ใหม ความรูเกิดขึ้นทุกจุดของการท างาน โดยทุกคนที่ท างาน เปนความรูที่ฝงอยูในสมองซึ่งอาจจะ
พูดออกมาไมได การสรางความรูอาจท าไดทั้งกอนลงมือท า ระหว่างท างานและสรุปประมวล
ประสบการณหลังจากการท างาน 

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเกิดขึ้น จึงจ าเป็นที่
สถานศึกษาต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อเวลาต้องการข้อมูลความรู้ใดก็สามารถน ามาใช้ได้
ทันท่วงทีซึ่งสอดคล้องกับ กับมารควอรด (Marquarde, Michael J.; & Raynolds: (1994) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าการจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) เปนกระบวนการในการรักษาความรูและ
จัดสรรความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน มีระบบการด าเนินการ วิธีการในการ
เก็บรักษา มีการจัดหมวดหมู สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย เพื่อการน ามาใชใหเกิด ประโยชน์
สูงสุดและสอดคลองกับ ดาเวนพอร์ท เดอลองและเบียรส (Davenport De long & Beers, 1998: 45 – 
47) ให้ความหมายไว้ว่าการเก็บความรู้ต้องจัดการให้ความรู้เป็นเสมือนหนึ่ง สินทรัพย์ขององค์การ 
ในฐานะที่ความรู้เป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกับการให้ความส าคัญต่อการแสดงงบ สอดคลองกับ ปฐม
พงศ ศุภเลิศ (2550:  9) ที่กล่วว่าความรู้ของมนุษย์จะถูกจัดเก็บไว้ในสมอง ซึ่งมีทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ความรู้ใหม่จะถูกเก็บไว้เป็นระยะสั้นก่อนเมื่อได้รับ การเน้นย้ าก็จะถูกเก็บไว้นานขึ้น ยิ่งมี
การย้ ามากก็จะยิ่งเก็บได้นานมาก ดังนั้นจึงต้องน าความรู้ที่สร้างขึ้น หรือที่ได้มา น ามาจัดเก็บในสื่อ
ต่างๆ ให้เปน็ระบบหมวดหมู ่

ด้านการเข้าถึงความรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันน้ันมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสูง สถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีดังกล่าวให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่ออ านวยความสะดวกให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้ง่าย สะดวกและทันท่วงที สอดคล้องกับ 
วิจารณ พานิช (2547: 63) ให้ความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ในยุคสมัยนี้
ควรเป็นการใช้เพื่อการจัดเก็บเข้าถึงและเผยแพร่ความรู้ โดยใชระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
ภายในสถาบันฯ หรือจัดศูนย์การศึกษา โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่
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ห้องศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของขาราชการ สถาบัน ฯ (Computer 
Center) เป็นต้น สอดคลองกับ มติชน (2550) ได้ให้ความเห็นว่าภาพลักษณ์โรงเรียนคุณภาพเป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ภาพลักษณ์นั้นเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อโรงเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียนสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยใช้  
กลยุทธ์ที่เหมาะสม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีคุณภาพให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียนท าได้ยากพอๆ กับ
การรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน แต่ก็คงไม่เกินความสามารถของผู้บริหาร คณะกรรมการ
โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะท าให้เกิดขึ้นมาได้ (วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์, 2546 ) เพื่อสร้างการศึกษาไทย
ให้เจริญก้าวหน้า สามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสังคมชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เว็บบล็อก 
มุมมอง ประสบการณ ความรู้และข่าวสารของบุคคลที่บันทึกไว้เป็นการบันทึกในลักษณะการเล่า
เร่ืองราวที่ดีประสบความส าเร็จ เพื่อส่งเสริมต่อการน าไปปฏิบัติการจัดเก็บความรู้ในเว็บบล็อก 
ก าลังเป็นที่นิยมในนาๆ ประเทศ ครูผู้สอนมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว โดยการท าแฟ้มสะสมผลงาน 
มีการจดบันทึกความรู้ที่ไดจากการฟังและการอ่านไว้เพื่อเป็นคลังความรู้ของตนเองอย่แล้วจึงเป็น
การจัดเก็บความรู้ที่ดีอีกแนวทางหนึ่ง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
ผู้บรหิารมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้
ไปอบรมมาทั้งจากภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ในที่ประชุมซึ่งได้สอดคล้องกับ 
เนวิสและไดเบลลาและกูล Nevis & Dibella&Gould (1995) กล่าวว่าองค์กรแต่ละองค์กรจะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม่นั้นองค์กรจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีค่าภายในตัวบุคล น าความรู้ไป
ใช้ในส่วนอ่ืนๆ ขององค์กร โดยวิธีการสื่อสารด้วยการเขียนหรือให้การรับรองการเรียนรู้นั้นด้วย  
การเขียนเป็นขั้นตอนต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพร่การเรียนรู้ด้วยการพบปะกันระหว่างผู้ที่
มีบทบาทต่างๆ กับสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มงานที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย  
การพูดคุยกันเป็นประจ า 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  การจัดการความรู้ที่ส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษากลุ่มปกติกับกลุ่มที่มีชื่อเสียง มีความระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีระดับการปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาปกติ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนใน 
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การก าหนดความรู้ที่ต้องการร่วมกัน เพราะต้องรักษาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเช่นเดิม 
เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีระดับการปฏิบัติใน
จัดการความรู้มากกว่าสถานศึกษาปกติ อาจเนื่องมาจากมีการแข่งขันกันสูงของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา เพื่อสร้างผลงานและเพื่อรักษามาตรฐานของการเรียน การ
สอน 

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า สถานศึกษาปกติมีระดับการปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาปกติต้องการจัดเตรียมข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการเพื่อรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกจึงจ าเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบ 

ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีระดับการปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาปกติ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญ และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า สถานศึกษาปกติมีระดับการปฏิบัติในจัดการ
ความรู้มากกว่าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง อาจเนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่มีชื่อเสียงไม่ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาจากการอบรม หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ให้
ผู้อ่ืนทราบเน่ืองมาจากมีการแข่งขันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาเดียวกันสูง หรือสถานศึกษา
ไม่สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

และในสถานที่ตั้งแตกต่างกัน พบว่า สถานศึกษาที่มีที่ตั้งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ที่ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีระดับการปฏิบัติใน
การจัดการความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้
ความส าคัญต่อการบ่งชี้ความรู้ที่ต้องการภายในสถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาในด้านต่างๆ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  พบว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี  
มีระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี  อาจ
เน่ืองมาจากครูและบุคลากรที่ท างานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนั้น สามารถเดินทาง
ไปอบรมเพื่อแสวงหาความรู้นอกสถานที่ได้สะดวกกว่าครูและบุคลากรที่ท างานในสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีเนื่องจากต้องเดินทางไกลกว่า และส่วนใหญ่หน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้
นั้นส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งใกล้กับจังหวัดปทุมธานีมากกว่าจังหวัดสระบุรี 
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ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีระดับ 
การปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 

ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีระดับการปฏิบัติ
ในการจัดการความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีมีงบประมาณที่พอเพียงในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการ รวมทั้งผู้บริหารให้ความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ต้องการให้ทันท่วงที 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีระดับ
การปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่มากกว่าสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างครู
และบุคลากรภายในสถานศึกษาเดียวกันและภายนอกสถานศึกษา 

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษานั้น พบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ส่วนมากบุคลากรไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ สถานศึกษาไม่มีการก าหนดหน้าที่ที่แน่นอนในการปฏิบัติงานและขาด การ
อบรมให้รู้ถึงขั้นตอนในการก าหนดความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า ครูไม่ใส่ใจใน
การพัฒนาตนเองและสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับครูน้อย และส่งเสริม
ให้ครูสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ น้อย พร้อมกันนั้นยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ ขาดหัวหน้างานที่เป็นตัวขับเคลื่อน ครูมีภาระงานมากไม่มีเวลาในการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบและไม่เข้าใจขั้นตอนในการจัดเก็บความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่า ขาดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ในการเข้าถึงความรู้และไม่มีครบทุกกลุ่มสาระเพียงในการเข้าถึงความรู้ต่างๆ 
ได้รวดเร็วขาดการจัดอบรมขั้นตอนหรือวิธีการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
พบว่า สถานศึกษาไม่สร้างบรรยากาศ หรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน และไม่มีการ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ในภาพรวม ด้านการจัด
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ความรู้ให้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรให้ความส าคัญ 
ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ได้มาให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์หรือใส่ในแฟ้ม เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลได้ทันท่วงที และรายด้าน พบว่า 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด คือ บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ครูและมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการก าหนด
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด คือ 
สถานศึกษาจัดให้มีหนังสือ วารสาร ต ารา และสื่อต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า
น้อย ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีหนังสือ วารสาร ต ารา และสื่อต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ให้
บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด คือ 
สถานศึกษามีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
น้อย ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ 
และมีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์มาจัดเก็บให้เป็นระบบ เพราะเมื่อเราต้องการข้อมูลเรา
สามารถน าข้อมูลความรู้นั้นมาใช้จะสามารถค้นคว้าได้อย่างทันท่วงที เพราะในปัจจุบันความรู้ที่ได้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์นับวันแต่จะหายากและสูญหายไปอย่างไร้ประโยชน์เรา
สามารถน าความรู้ที่ได้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ 

4. ด้านการเข้าถึงความรู้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด คือ สถานศึกษามี  
การจัดระบบ การค้นคว้าในห้องสมุดไว้พร้อมให้เลือกใช้ความรู้น้อย ดังนั้นสถานศึกษาควรมี  
การจัดระบบการค้นคว้าในห้องสมุดในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้พร้อมให้เลือกใช้ความรู้ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมบุคลากร มีการค้นคว้า หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพ
ต่อสถานศึกษามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเอง 

5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติต่ าสุด คือ 
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติงานน้อย ดังนั้น สถานศึกษา 
ควรสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกิด
ทักษะในงานหลายประเภท เพื่อที่การท างานจะได้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จใน 

การด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย สร้างมาตรการใน  
การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
อย่างกว้างขวาง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่อ่ืนกับ สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. ควรมีการศึกษาที่เจาะลึกในด้านการจัดการความรู้และเร่ืองที่มีปัญหาในการจัดการ
ความรู้ เช่น การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

4. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง คระกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
บัณฑิตศึกษา 

-------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่ง เสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 5 ด้าน คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการ

ความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่

ได้ไปพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

2. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน โปรดตอบให้ครบทุกตอน กล่าวคือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่
ท่านรับผิดชอบ 

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็น สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ในสถานศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและขออนุญาต
รับแบบสอบถามคืนภายในวันที่...............ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ต่อไป 

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
นางสาว กิตติภา หิมพานต์ 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการการศึกษา  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค า ชื้ แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือกาเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความตามที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัว 

ท่าน 
1. สถานภาพของท่าน 

  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 
 ผู้แทนกลุ่มสาระฯ 

2.  ชื่อสถานศึกษาของท่าน ............................................................................. 

3.  ที่ตั้งสถานศึกษา 

  จังหวัดปทุมธานี 
   จังหวัดสระบุรี 
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ตอนท่ี  2 
การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน    หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงใน
ระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของท่าน 
ตัวเลขระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ในสถานศึกษา  มีความหมายดังนี้ 
 5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อที่ 

 
การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา 

มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ 

1 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์
ความรู้ที่มีประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะใช้ใน
สถานศึกษา 

     

2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

     

3 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

     

4 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ส าคัญ
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

     

5 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแต่ละระดับเพื่อน ามาก าหนดความรู้ที่ต้องการ
ในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อท่ี 

การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ 

6 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการก าหนดความรู้ที่ต้องการในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

7 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับบุคลากร
ในสถานศึกษาเดียวกันในการคิดวางแผนก าหนด
ความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

     

8 สถานศึกษามีการส ารวจความรู้จากบุคคลและ
เอกสารที่ส าคัญและต้องการในสถานศึกษา 

     

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

9 สถานศึกษาสร้างและแสวงหาความรู้จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     

10 สถานศึกษาจัดให้มีหนังสือ ,วารสาร, ต ารา , และ
สื่อต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า 

     

11 ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
ด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

     

12 สถานศึกษามีวิธีการแสวงหาความรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยการปฏิบัติ 

     

13 สถานศึกษามีวิธีการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมการเรียน
การสอนโดยการปฏิบัติ 
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ข้อท่ี 

 
การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
 
(2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

14 สถานศึกษา มีอิสระในการจัดหาและสร้างความรู้
จากแหล่งต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 

     

15 ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

     

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
16 สถานศึกษามีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบ 

     

17 สถานศึกษาได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ใน
การปฏิบัติงานจัดเป็นระบบใหม่ให้สามารถ
น ามาใช้ได้อย่างทันท่วงที 

     

18 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ
จัดเก็บความรู้ในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 

     

19 สถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้ที่ได้มา 

     

20 สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากความรู้ที่
เปิดเผยที่อยู่ในรูปของสื่อต่างๆที่มาจัดเก็บให้เป็น
ระบบ 

     

21 สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จาก
ประสบการณ์มาจัดเก็บให้เป็นระบบ 

     

22 สถานศึกษามีกระบวนการเป็นขั้นตอนในการ
จัดเก็บความรู้ 
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ข้อท่ี 

 
การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา 
มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการเข้าถึงความรู้ 

23 สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเวียน แผ่นพับ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ความรู้ข่าวสาร
กับบุคคลากรในสถานศึกษา 

     

24 สถานศึกษามีการจัดระบบการค้นคว้าในห้องสมุด
ไว้พร้อมให้เลือกใช้ความรู้ 

     

25 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความรู้ 

     

26 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม
เพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ 

     

27 สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งการบริหาร การบริการ การเรียน
การสอนและการวิจัย 

     

28 บุคคลากรในสถานศึกษาทราบว่าจะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้ที่ไหนและอย่างไร 

     

29 ครูสามารถเลือกใช้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่าง
อิสระ 

     

30 สถานศึกษามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูล
ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง 
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ข้อที่ การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา 

มาก
ที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
 
( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 
( 1 ) 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

31 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

     

32 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคคลากร เผยแพร่ แบ่งปัน 
และถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน 

     

33 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้บุคคลากรมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

     

34 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนในการปฏิบัติงาน 

     

35 บุคลากรมีการปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเกี่ยวกับ
การท างาน 
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ตอนท่ี  3 

การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศกึษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ค าชี้แจง  โปรดอธิบายถึงสภาพปัญหาและให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกับข้อเท็จจริงในระดับ
การปฏิบัติในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของท่าน 

องค์ประกอบของการ
จัดการความรู้ 

 

ปัญหา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
1.  การบ่งชี้ความรู้  
  (การก าหนดความรู้ท่ี
ต้องการ ) 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................ 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………. 

 
2.  การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………. 

 
3.  การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….…
………………………………. 
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องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 
4.  การเข้าถึงความรู้ 

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

...................................................... 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

 
5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

...................................................... 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อย่างดยีิ่ง 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
เร่ือง “การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
****************** 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน        ตามสภาพความเป็นจริง 

 
1.   ชื่อ-นามสกุล................................................โรงเรียน................................ที่อยู่........………....

ต าบล................................ อ าเภอ…..............................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์.................................  

 2. ข้อมูลส่วนตัว 
 2.1. สถานะทางสังคม        
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ 
    ผู้แทนกลุ่มสาระ ฯ 
       
 2.2.  ที่ตั้งสถานศึกษา 
    จังหวัดปทุมธานี 
    จังหวัดสระบุรี 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
1. สภาพ ของการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นอย่างไรบ้าง  
 ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
1.1 สภาพการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
1.2 ผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
1.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
1.4 แนวทางการแก้ปัญหา ( แก้ปัญหาอย่างไร ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
 
2.1 สภาพการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
1.2 ผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
1.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
1.4 แนวทางการแก้ปัญหา ( แก้ปัญหาอย่างไร ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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3. ด้านการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ 
 
3.1 สภาพการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
3.2 ผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
3.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
3.4 แนวทางการแก้ปัญหา ( แก้ปัญหาอย่างไร ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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4. ด้านการเข้าถึงความรู้ 
 
4.1 สภาพการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
4.2 ผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
4.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
4.4 แนวทางการแก้ปัญหา ( แก้ปัญหาอย่างไร ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
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5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
5.1 สภาพการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
5.2 ผลการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
5.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
5.4 แนวทางการแก้ปัญหา ( แก้ปัญหาอย่างไร ) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

***ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อย่างดยีิ่ง*** 
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ภาคผนวก ข 
                                         ค่าความเชื่อมั่น 
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ค่า IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
............................................................................................................................................................. 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการ
จัดการการศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาค าถามแต่ละข้อ ว่าท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้ 
 +1 หมายถึง   ผู้ เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งตรงกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
   0 หมายถึง  ผู้ เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งตรงกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
                  -1 หมายถึง   ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งไม่ตรงกับนิยามเชิ ง
ปฏิบัติการ 
 ในกรณีให้คะแนน -1  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อนั้น 
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                      ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IO

C 

แปล

ผล 1 2 3 4 5 

1.  ต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน                                      

  

       รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ    
        ผู้แทนกลุ่มสาระฯ                         

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2   ชื่อสถานศึกษาของท่าน
...................................................... 

  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  ที่ตั้งสถานศึกษา 
       จังหวัดปทุมธานี 
       จังหวัดสระบุรี 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

 

การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IO

C 
แปล

ผล 1 2 3 4 5 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
1.1  สถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห ์
ความ รู้ที่ มี ประโยชน์ และ เหมาะสมที่ จะ ใช้ ใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.2 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.3 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.4 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
ความรู้ที่ส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.5 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน 
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละระดับเพื่อ 
น ามาก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.6 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 
กับสถานศึกษาในการก าหนดความรู้ที่ต้องการ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.7 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ 
กับบุคลากรในสถานศึกษาเดียวกันในการคิดวางแผน 
ก าหนดความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.8 สถานศึกษามีการส ารวจความรู้จากบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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และเอกสารที่ส าคัญและต้องการในสถานศึกษา 
2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.1 สถานศึกษาสร้างและแสวงหาความรู้ 
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.2 สถานศึกษาจัดให้มีหนังสือ ,วารสาร,  
ต ารา , และสื่อต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ครูได้ศึกษา
ค้นคว้า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.3 ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
 ด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2.4 สถานศึกษามีวิธีการแสวงหาความรู้ 
ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

        
2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.5 สถานศึกษามีวิธีการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.6 สถานศึกษา มีอิสระในการจัดหาและสร้างความรู้
จากแหล่งต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.7 ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ค้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
3.1 สถานศึกษามีการประมวลความรู้ จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.2 สถานศึกษาได้รวบรวมเรียบเรียงความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจัดเป็นระบบใหม่ให้สามารถน ามาใช้ได้
อย่างทันท่วงที 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.3 บุคลากรในสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ
จัดเก็บความรู้ในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.4 สถานศึกษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บความรู้ที่ได้มา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.5 สถานศึกษามีการน าความรู้ใหม่ที่ได้จากความรู้ที่
เปิดเผยที่อยู่ในรูปของสื่อต่างๆที่มาจัดเก็บให้เป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 . 6  สถานศึ กษามี ก ารน าความ รู้ ใหม่ ที่ ได้ จ าก +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ประสบการณ์มาจัดเก็บให้เป็นระบบ 
3.7 สถานศึกษามีกระบวนการเป็นขั้นตอนในการ
จัดเก็บความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. ด้านการเข้าถึงความรู้ 
4.1 สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเวียน แผ่นพับ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่ างๆ เพื่ อให้ความ รู้ข่ าวสารกับ
บุคคลากรในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.2 สถานศึกษามีการจัดระบบการค้นคว้าในห้องสมุด
ไว้พร้อมให้เลือกใช้ความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.3 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.4 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม
เพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

        
4. ด้านการเข้าถึงความรู ้
4.5 สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งการบริหาร การบริการ การเรียนการ
สอนและการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 .6  บุคคลากรในสถานศึกษาทราบว่ าจะ เข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้ที่ไหนและอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.7 ครูสามารถเลือกใช้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่าง
อิสระ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.8 สถานศึกษามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลความรู้
แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ค้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
5.1 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคคลากร เผยแพร่ 
แบ่งปัน และถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.3 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้บุคคลากรมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการสับเปลี่ ยน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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หมุนเวียนในการปฏิบัติงาน 
5.5 บุคลากรมีการปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเกี่ยวกับ
งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 
 
ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) 
 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ในการศึกษาวิจัยเร่ือง         
การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบาค 
(Cronbach) ปรากฏผลการทดสอบตามตาราง ดังนี้ 
 

การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้   0.87 
2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้   0.85 
3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   0.86 
4. ด้านการเข้าถึงความรู้   0.89 
5. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 0.83 

แบบสอบถามท้ังฉบับ 0.95 
 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แต่ละด้านอยู่ระหว่าง 0.85 - 0.89 และมีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 
 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 
 

  1.     ข้อ1              4.0000          .7428        30.0 
  2.     ข้อ2              4.0667          .6915        30.0 

  3.     ข้อ3              4.0000          .6433        30.0 

  4.     ข้อ4              4.1000          .6074        30.0 
  5.     ข้อ5              4.0000          .6433        30.0 

  6.     ข้อ6              4.1667          .5307        30.0 
  7.     ข้อ7              4.0667          .5833        30.0 

  8.     ข้อ8              4.0333          .6149        30.0 
  9.     ข้อ9              4.0000          .7428        30.0 

 10.     ข้อ10             3.6667          .9223        30.0 

 11.     ข้อ11             3.9667          .8087        30.0 
 12.     ข้อ12             3.7000          .8769        30.0 

 13.     ข้อ13             3.9000          .8030        30.0 
 14.     ข้อ14             4.3000          .7497        30.0 

 15.     ข้อ15             4.3000          .7022        30.0 

 16.     ข้อ16             3.4667          .8193        30.0 
 17.     ข้อ17             3.6000          .6215        30.0 

 18.     ข้อ18             3.8000          .7144        30.0 
 19.     ข้อ19             3.8333          .7466        30.0 

 20.     ข้อ20             3.7000          .6513        30.0 

 21.     ข้อ21             3.5333          .6814        30.0 
 22.     ข้อ22             3.6333          .6687        30.0 

 23.     ข้อ23             4.1667          .6989        30.0 
 24.     ข้อ24             3.5000          .9377        30.0 

 25.     ข้อ25             3.7667          .7739        30.0 
 26.     ข้อ26             4.1667          .7466        30.0 

 27.     ข้อ27             3.6000          .7701        30.0 

 28.     ข้อ28             3.8000          .8052        30.0 
 29.     ข้อ29             4.3000          .7944        30.0 

 30.     ข้อ30             3.9667          .7649        30.0 
 31.     ข้อ31             3.6000         1.0034        30.0 

 32.     ข้อ32             4.0333          .7649        30.0 

 33.     ข้อ33             3.9667          .7184        30.0 
 34.     ข้อ34             3.6000         1.0700        30.0 

 35.     ข้อ35             4.0000          .6433        30.0 
 

                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE      136.3000   277.1138    16.6467         35 

_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

ข้อ1         132.3000       260.7000        .6613           .9540 
ข้อ2         132.2333       264.1851        .5539           .9547 

ข้อ3         132.3000       263.7345        .6206           .9543 

ข้อ4         132.2000       265.4759        .5693           .9547 
ข้อ5         132.3000       263.8034        .6172           .9544 

ข้อ6         132.1333       266.6023        .5903           .9546 
ข้อ7         132.2333       267.7713        .4716           .9552 

ข้อ8         132.2667       264.3402        .6199           .9544 

ข้อ9         132.3000       259.9414        .6939           .9538 
ข้อ10        132.6333       252.2402        .8200           .9527 

ข้อ11        132.3333       257.1954        .7427           .9534 
ข้อ12        132.6000       255.9724        .7260           .9535 

ข้อ13        132.4000       261.2828        .5850           .9545 
ข้อ14        132.0000       266.5517        .4085           .9557 

ข้อ15        132.0000       266.2069        .4545           .9553 

ข้อ16        132.8333       259.3851        .6463           .9541 
ข้อ17        132.7000       264.3552        .6122           .9544 

ข้อ18        132.5000       261.2241        .6660           .9540 
ข้อ19        132.4667       265.4989        .4544           .9554 

ข้อ20        132.6000       266.8000        .4648           .9552 

ข้อ21        132.7667       261.7713        .6747           .9540 
ข้อ22        132.6667       263.9540        .5851           .9545 

ข้อ23        132.1333       266.4644        .4453           .9554 
ข้อ24        132.8000       258.3034        .5949           .9546 

ข้อ25        132.5333       260.4644        .6426           .9541 

ข้อ26        132.1333       267.3609        .3766           .9559 
ข้อ27        132.7000       257.5966        .7655           .9532 

ข้อ28        132.5000       256.3966        .7783           .9531 
ข้อ29        132.0000       263.6552        .4972           .9552 

ข้อ30        132.3333       257.2644        .7851           .9531 
ข้อ31        132.7000       259.3207        .5194           .9554 

ข้อ32        132.2667       261.2368        .6185           .9543 

ข้อ33        132.3333       259.2644        .7492           .9534 
ข้อ34        132.7000       255.8724        .5871           .9549 

ข้อ35        132.3000       262.4241        .6850           .9540 
_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 35 
 

Alpha =    .9556 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การศึกษา 
- ค.บ. (สังคมศึกษา / ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ค.ม. (โสตทัศนสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- Ph.D. (International and Development Education / Education and Manpower Planning) 
มหาวิทยาลัยพิตสเบอร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

งานวิจัยและสาขาที่เชี่ยวชาญ: 
- การจัดการการศึกษา 
- การจัดระบบแผนงานและการวางแผนในโรงเรียน 
- การพัฒนารูปแบบการบริการสถานศึกษา 
- การพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลยัครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สังข์อ่อง 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

4. ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์  วิทยาลัยครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
การศึกษา 
- ศษ.บ. เกียรตินยิมอันดับ 1 จิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวัง
สนามจันทร์ 

- ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ค.ด. (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5. อาจารย์ โชติ  แย้มแสง 
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยครุศาสตร์  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
การศึกษา 
- กศ.บ. (มัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 
- ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน 
- ครูโรงเรียนเอกชน  จ.เพชรบุรี 
- ครูตรีกรมวิสามัญศึกษา  จ.ก าแพงเพชร 
- ประจ าแผนกการเงิน  จ.สุโขทัย 
- ศึกษาธิการอ าเภอฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ 
- ศึกษาธิการอ าเภอเมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย 
- ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
- ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
- ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
- ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
- ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
- ศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา 12  จ.ชลบุรี 
- ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 12 (จ.ชลบุรี,  
จ.ระยอง,จ.จันทบุรี,จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.นครนายก) 

- ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 1  (จ.นครปฐม, 
จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรปราการ,จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี) 

- กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 
- ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ปทุมธานี  เขต 2 
- ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ปทุมธานี  เขต 2 
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
- อบรมหลักสูตร รมน.  จัดโดย  กอ.รมน. 
- อบรมหลักสูตรวัฒนธรรมสัมพันธ์  จัดโดย SPAFA 
- อบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา  จัดโดย  NIDA 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  จัดโย  ส านักงาน ก.พ. 
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- ดูงานการกระจายอ านาจทางการศึกษา  ณ ประเทศรัสเซียและฝร่ังเศส 
- ดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ณ  ประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ และลาว 
- ดูงานการจัดการศึกษา  ณ ประเทศจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
- ดูงานด้านบริหารและการจัดการ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ดูงาน DUAL SYSTEM  ณ  ประเทศเยอรมัน และอิตาลี 
- ดูงานการเมืองและการปกครอง  ณ  ประเทศอังกฤษ 
- ดูงานการจัดการการศึกษาเพื่อแข่งขัน  ณ  ประเทศเวียดนาม 
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ภาคผนวก จ 
- รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

(กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม) 

- รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

(กลุ่มทดสอบ เครื่องมอืในการตอบแบบสอบถาม) 

- รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

(กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์) 

- รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

(กลุ่มทดสอบ เครื่องมอืในการตอบแบบสัมภาษณ์) 
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รายชื่อสถานศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 (กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม) 
1. โรงเรียนปทุมวิลัย    จังหวัดปทุมธานี 

2. โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

3. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  จังหวัดปทุมธานี 

4. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี    จังหวัดปทุมธานี 

5. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบ ารุง”  จังหวัดปทุมธานี 

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

7. โรงเรียนบัวแก้วเกษร    จังหวัดปทุมธานี 

8. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  จังหวัดปทุมธานี 

9. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา   จังหวัดปทุมธานี 

10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

11. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  จังหวัดปทุมธานี 

12. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

13. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์   จังหวัดปทุมธานี 

14. โรงเรียนธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี 

15. โรงเรียนธัญรัตน์     จังหวัดปทุมธานี 

16. โรงเรียนสายปัญญารังสิต    จังหวัดปทุมธานี 

17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

18. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

19. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย       จังหวัดปทุมธานี 
20. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 

21. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม   จังหวัดปทุมธานี 

22. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี  จังหวัดสระบุรี 

23. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    จังหวัดสระบุรี 

24. โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม   จังหวัดสระบุรี 
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25. โรงเรียนบ้านหม้อ “พัฒนานุกูล”   จังหวัดสระบุรี 

26. โรงเรียนดอนพุดวิทยา    จังหวัดสระบุรี 

27. โรงเรียนหนองโดนวิทยา    จังหวัดสระบุรี 

28. โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา)  จังหวัดสระบุรี 

29. โรงเรียนสุธีวิทยา    จังหวัดสระบุรี 

30. โรงเรียนโคกกะท้อนกิตติวุฒิวิทยา  จังหวัดสระบุรี 

31. โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล)   จังหวัดสระบุรี 

32. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค   จังหวัดสระบุรี 

33. โรงเรียนแก่งคอย    จังหวัดสระบุรี 

34. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา   จังหวัดสระบุรี 

35. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม   จังหวัดสระบุรี 

36. โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม   จังหวัดสระบุรี 

37. โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)   จังหวัดสระบุรี 

38. โรงเรียนหินกองวิทยาคม    จังหวัดสระบุรี 
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รายชื่อสถานศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (กลุ่มทดสอบเคร่ืองมือในการตอบแบบสอบถาม) 
 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี     จังหวัดนนทบุรี 

3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 

4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี 

5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี  

6. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. โรงเรียนไทรน้อย     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. โรงเรียนบางปะอิน     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. โรงเรียนปากกรานพิทยา     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายชื่อสถานศึกษา ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 (กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์) 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย       จังหวัดปทุมธานี 

4. โรงเรียนแก่งคอย    จังหวัดสระบุรี 

5. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    จังหวัดสระบุรี 

6. โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)   จังหวัดสระบุรี 
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รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (กลุ่มทดสอบเครื่องมือใน
การตอบแบบสัมภาษณ์) 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี 

3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

4. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. โรงเรียนไทรน้อย     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. โรงเรียนบางปะอิน     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อ – สกุล    นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ 
วัน/เดือน/ปี เกิด    วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2524 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานงานปัจจุบัน อาจารย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานีสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เกียรติประวัติ 
พ.ศ. 2553  รับรางวัล “ ครูในใจศิษย์ ” ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2553                 
จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 
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