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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการ
สร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  านวน 319 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.92 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือ
เปรียบเทียบระดบัระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการจดัการความรู้มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of knowledge management 
in basic education institutes under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 
in 4 aspects namely creating and acquiring knowledge, systemizing knowledge, learning, and 
sharing knowledge and to compare the level of knowledge management as above-mentioned 4 
aspects classified by personnel status and sizes of school. The data were collected from 
administrators and teachers altogether 319 using a constructed 5-level rating scale questionnaire 
with reliability of 0.92. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 

 The level of the knowledge management in basic education institutes under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high, the comparison on the 
level of knowledge management in basic education institutes classified by personnel status 
expressed that the difference was statistically significant at 0.01, and the comparison on the level 
of knowledge management classified by sizes of school expressed that the difference was 
statistically significant at 0.05 in the aspect of learning and in the aspect of sharing knowledge; 
small size of schools had the level of knowledge management higher than large and medium size 
of schools.  
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ความรู้ ขอจงไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
 

           นฤมล ไลไธสง 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ข 
กติติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญแผนภาพ ฌ 

  

บทที ่1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 4 

 1.3 สมมติฐานของการวจัิย 4 

 1.4 ขอบเขตของการวจัิย   4 

 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 5 

 1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 6 

   

บทที ่2 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 7 
 2.1 หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 7 
 2.2 หลกัการแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 11 
 2.3 การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 22 
 2.4 สภาพพืน้ทีท่ี่ศึกษา 28 
 2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 36 
 2.6 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 42 
   



 จ 

บทที ่3 วธิีด าเนินการวจิัย 44 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 44 
 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 45 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 45 
 3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 46 
 3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 47 
 3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 48 
   

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 49 
 4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 49 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 50 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 51 
   

บทที ่5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 66 
 5.1 สรุปผลการวจัิย 67 

 5.2 อภิปรายผลการวจัิย 70 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 81 
   

บรรณานุกรม 85 
  
ภาคผนวก 88 

 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 89 

 ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 94 

 ภาคผนวก ค หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 96 

 ภาคผนวก ง แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 100 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 103 
 ภาคผนวก ฉ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 105 
   

ประวตัิผู้วจิัย 108 
 



สารบัญตาราง 
 

  หน้า  
   

ตารางที ่2.1 อุปสรรคของการแลกเปลีย่นแบ่งปันความรู้ 27 

ตารางที ่2.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประเมินระดับชาติ( NT) ป.3 และ    
(O-net)ป.6 ,   ม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2555 

35 

ตารางที ่3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 44 

ตารางที ่3.2 แสดงค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับและ
รายด้าน 

46 

ตารางที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 51 

ตารางที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2       
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

52 

ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2      
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

53 

ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

54 

ตารางที ่4.5 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

54 

ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
 

55 



ช 

ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2      
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

56 

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

57 

ตารางที ่4.9  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

58 

ตารางที ่4.10  ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
เรียนรู้ 

59 

ตารางที ่4.11  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2      
ด้านการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

60 

ตารางที ่4.12  ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้ จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน 

61 

ตารางที ่4.13  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

61 

ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
แบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

62 

ตารางที ่4.15  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2       
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

63 



ซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.16  ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

64 

ตารางที ่4.17  ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ เป็นรายคู่จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยวธีิการของเชฟเฟ่  

65 



ฌ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 

  หน้า 
  

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 43 



 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 การศึกษาไดใ้ห้ความส าคญักบัความรู้ท่ีอยู่ในตวัคนยึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา บูรณ
การแบบองคร์วมพฒันาชีวติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็และมีดุลยภาพ โดย
การด าเนินงานจะตอ้งน าไปสู่การพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เขา้ถึงการเรียนรู้ พฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรม
ของตนเอง จะเห็นไดว้า่แผนการศึกษาชาติปัจจุบนัเนน้ไปท่ีการพฒันาคนให้เป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาโดยเน้นไปท่ีการสร้างความรู้ การพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้ งน้ีเพราะ
การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมความรู้ ระดบัการศึกษา
ของประชากรและความสามารถของการเรียนรู้ของประชากรเป็นข้อได้เปรียบในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะจะช่วยพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและสามารถ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆไดเ้ป็นอยา่งดีประชากรมีความสามารถในการบริหารจดัการความรู้
ของตนไดม้ากเพียงใดก็จะช่วยสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิ่งข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นภารกิจหลกัของการศึกษาไทยท่ีจะตอ้งพฒันาการศึกษาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมความรู้ ความ
พยายามในการพฒันาการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีมาเป็นระยะโดยตลอดแต่ถา้พิจารณา
ถึงความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีท  าให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคสังคมความรู้ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการน า
ความรู้ท่ีมีอยูใ่นหน่วยงานต่างๆท่ีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายมาพฒันาเป็นฐานความรู้อยา่งเป็นระบบ
และสามารถเข้าใจได้อย่างกวา้งขวางเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยผ่าน
กระบวนการต่างๆองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการจดัการ
ความรู้ (Knowledge process) โดยคนถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้
และเป็นผูน้ าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือพอใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ  
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แลกเปล่ียน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วข้ึนส่วน กระบวนการจดัการความรู้นั้น
เป็นการบริหารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ ไปให้ผูใ้ช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและ
นวตักรรม องคป์ระกอบ 3 ส่วน น้ีจะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล 1 
 บทบาทของสถานศึกษาในปัจจุบนัซ่ึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเร่ิมตน้ท่ีอยูใ่กลชิ้ดและ
ส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียนและชุมชนโดยรอบจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทหรือ
แนวทางในการจดัการองค์ความรู้ของตนเองให้สนองตอบต่อการจดัการศึกษาในปัจจุบนัและไม่
ควรจ ากดับทบาทเพียงใหบ้ริการทางการศึกษาในระบบเท่านั้นแต่ควรมีความสามารถในการบริหาร
จดัการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมุ่งปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่
เรียนและรู้จกัวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิตในทา้ยท่ีสุดให้กบัผูเ้รียนซ่ึงตอ้ง
ครอบคลุมกบัทุกเพศทุกวยั ในชุมชนและสังคมโดยรอบดว้ย 2 
 การจดัการความรู้(Knowledge Management : KM ) จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึง 
ท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถน าเอาขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคมมา
จดัระบบและพฒันาเป็นองค์ความรู้ เพื่อพฒันาปัญญาของผูเ้รียน การจดัการความรู้จึงเป็นศาสตร์
ใหม่ท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับสังคมไทยอนัเป็นสังคมท่ีอุดมไปดว้ยความรู้ต่างๆท่ีมีอยูท่ ั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล สถาบนั หลกัศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ อาชีพและวิถีชีวิตซ่ึง
สถานศึกษาจะตอ้งมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะดึง(Capture)เอาองคค์วามรู้เหล่านั้นมาพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนการจดัการความรู้จึงเป็นศาสตร์ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิรูปการศึกษาของชาติ ท่ี
สถานศึกษาควรศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ 3การบริหารและการจดัการศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดส่้งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษาไดมี้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงได้จดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไวว้า่ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นองค์กรหลกัในการจดั 

                                                           
1สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, กำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร 

: จิราวฒัน์เอก็เพรส, 2550),หนา้ 6. 
2ธีระ รุญเจริญ, กำรบริหำรโรงเรียนยุคปฏิรูปกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท

, 2553), หนา้ 32. 
3รุ่ง แกว้แดง, กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ, สืบคน้ท่ี

http://www.drrung.com/trart.html, 2549), หนา้ 2. 
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ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม น าความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรเป็นมืออาชีพ กา้วทนั
เทคโนโลยีไดก้  าหนดพนัธกิจ คือ ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ ประชากร
วยัเรียนทุกคนพฒันาผูเ้รียนให้มีมาตรฐานมีคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงยกระดบั
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพฒันาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษานวตักรรมและส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า
สถานศึกษายงัจดัการความรู้ใหก้บัผูเ้รียนแบบเดิมอยูโ่ดยการจดัการความรู้แบบเดิมน้ีหมายถึงยงัใช้
วธีิการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยครูเป็นผูค้น้ควา้หาเน้ือเร่ืองให้กบัผูเ้รียนและน ามาถ่ายทอด
โดยครู ซ่ึงความรู้ต่างๆน้ีเราสามารถจัดหาได้จากการน าเอาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ทั้ งใน
สถานศึกษาชุมชนและสังคมมาจดัระบบและพฒันาเป็นองคค์วามรู้เพื่อพฒันาปัญญาของผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดีเพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบรรพบุรุษและทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษแ์ละสืบทอดเป็นอยา่งยิง่  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2ไดพ้ยายามน าเอาองคค์วามรู้
ต่างๆมาปรับใช้ร่วมกบัแนวคิดในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการน าเอา
กระบวนการการจดัการความรู้มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกดัเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาการจดัการความรู้มาเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ี
หลากหลายใหก้บันกัเรียนทั้งน้ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จึงเห็นวา่องคค์วามรู้ต่างๆท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบมีความหลากหลายและสามารถเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเองเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดแนวความคิดสร้างสรรคแ์ละยงั
ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจระบบขององค์ประกอบต่างๆของสารสนเทศได้ดียิ่งข้ึนและยงัเป็น
ประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนพบเห็นในทอ้งถ่ินหรือในชีวิตประจ าวนันอกเหนือจากห้องเรียนและ
ประสบการณ์การสอนของครู 4  
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อ 

                                                           
4ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ, (นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
,2554), หนา้ 22 – 25. 
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น าผลการวิจยัเป็นข้อมูลในการบริหารวางแผนและปรับปรุงการพฒันาการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยา่งมี
คุณภาพต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้าง
และแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ
ด้านการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษา
เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
     

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวจิยัของวจิารณ์ พานิช ใหศึ้กษาให้ทศันะไวว้า่ การจดัการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเน่ืองจากการวิจยัมีวตัถุประสงค์“เปรียบเทียบ”การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่เป็นรูปแบบส าเร็จรูปเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษาดงันั้นการวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่าการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 
ดา้น คือ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการเรียนรู้ และ
ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกนั 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวน 187 โรงเรียน จ านวน นกัเรียน 
37,499 คน จ านวนบุคลากร 1,910 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัได้แก่ โรงเรียนในสังกดัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555  
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 1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาท่ีทาการศึกษาผูว้ิจยัไดท้าการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556  
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของโรงเรียน  
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการเรียนรู้ 
   

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
  กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานการจดัการความรู้ 4 ดา้น คือ 
ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ และดา้นการเรียนรู้ 
 บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูรั้กษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
 สถำนภำพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูรั้กษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และครูผูส้อน หมายถึง ครูท่ีท าการสอนอยูใ่นสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การแบ่งสถานศึกษาท่ีใช้นักเรียนเป็นตวัก าหนด โดย
จ าแนกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1) สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 120 คนลงมา 2) 
สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง มีนกัเรียนจ านวน 121-300 คน 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง 
มีนกัเรียนจ านวนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 หมายถึง สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนของรัฐท่ีประกอบด้วย 5 อ าเภอ อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอห้วยแถลง 
อ าเภอโชคชยั อ าเภอหนองบุญมาก  
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 ด้ำนกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ หมายถึง การสร้างและแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการ
และขั้นตอนในการท างานภายในองค์กรและการน าความรู้ ขอ้สนเทศ หรือขอ้มูลจากภายนอกมา
สังเคราะห์เป็นความรู้การเป็นการพิจารณาตรวจสอบวา่ความรู้มีอยูท่ี่ใดและการรวบรวมความรู้ เพื่อ
น ามาจดัเก็บเป็นฐานความรู้ 
 ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภท
ต่างๆ เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมการคน้หาการน ามาใชท้  าไดง่้ายและรวดเร็วการแบ่งชนิดหรือประเภท
ของความรู้นั้นจะข้ึนอยูก่บัการน าไปใชแ้ละลกัษณะการท างานของบุคลากรในองคก์ร 
 ด้ำนกำรเรียนรู้ หมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้นั้นทั้งเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการ พฒันากระบวนการท างาน และพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในองคก์ร
และน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร 
 ด้ำนกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ หมายถึง การจดัการประชุมหรือจดักิจกรรมอยา่งเป็น
กิจจะลกัษณะสม ่าเสมอเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกนัและเป็นอีกวิธี
หน่ึงสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้
    

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 1.6.2 ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 
 1.6.3 ท าให้ทราบแนวทางการพฒันาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 1.6.4 ท าให้ไดส้ารสนเทศเก่ียวกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆและน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
วางแผน ส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินงานการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเอกสาร แนวความคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2 หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 2.3 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 หลกัการ และแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.1.2 ความหมายของการบริหาร มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่การบริหาร ไวด้งัน้ี  
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง การบริหารราชการหรือการ
บริหารรัฐกิจ ซ่ึงเนน้ในเร่ืองการบริหารหรือการจดัการเก่ียวกบันโยบาย1  
 ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ให้ความหมายของการบริหารวา่เป็น กระบวนการในการร่วมมือกนั
ด าเนินการของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม2 
 
 

                                                           

 1ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เทคนิคห้างหุ้นส่วน
จ ากดั, 2548), หนา้ 12. 
 2ประเสริฐ เชษพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2548), 
หนา้ 3. 
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 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ ไดใ้ห้ความหมายถึงการบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดได ้โดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัดุส่ิงของและวธีิการปฏิบติังาน 3 
 สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมอยา่งเป็นกระบวน 
การเพื่อการด าเนินงานตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.2.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง ของการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของผูแ้ทนครู ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ก ากบัและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์การอย่างเป็นทางการ ท่ีจะร่วมกับ
ชุมชนในการจดัการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไวว้า่ การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การบวนการในการร่วมมือกันพฒันาคุณภาพและสมรรถนะของคนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีสุขภาพอนามยัท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยใชท้รัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม4  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหารการศึกษา
เป็นศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาสาระ มีวธิเฉพาะของตนไม่เหมือนกบัการบริหารองคก์รประเภทอ่ืน ๆ วิธีการ
ท างานและพฤติกรรม ในการปฏิบติังานทางดา้นการศึกษามีแบบแผนของตนเอง  ไม่เหมือนกบัการ
บริการบริหารองคก์รตามระบบราชการ หรือ การบริหารองคก์รการกุศลใดๆ 5 
 ธีระ รุณเจริญ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้า่ การบริหารการศึกษา คือ 
ความพยายามท่ีจะด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษา หลกัสูตร ครู นกัเรียน  
 

                                                           

 3สุธี สุทธิสมบูรณ์และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : 
สวสัดิการส านกังาน กพ, 2549), หนา้ 1. 
 4ประเสริฐ เชษพนัธ์, การบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 7. 
 5วโิรจน ์สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยว์ิสุทธ์ิ, 2549), 
หนา้ 13. 
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วสัดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานท่ีเป็นตน้ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออยา่งอีกนยั
หน่ึงก็คือ ความพยายามท่ีจะด าเนินงานทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัการศึกษาโดยให้ผลผลิตคือผูเ้รียนท่ีมี
คุณภาพในท่ีสุด6 
 สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณภาพ
สูงสุด เพื่อพฒันาผูเ้รียนให ้เก่ง ดี และมีความสุข  
 2.1.3 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารงานใน
สถานศึกษา เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายวางแผน ตลอดจนวิธีด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้
การบริหารโรงเรียนบรรลุผล สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ นโยบายท่ีรัฐก าหนดไวแ้ละจะตอ้ง
รับผิดชอบใน การปฏิบติังาน ดา้นต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ บงัเกิดประสิทธิผลทาง
การศึกษาให้สูงข้ึน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
เพราะจะเป็นผูท่ี้จะช้ีน าและน าพาองค์การของตนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ไปสู่เป้าหมายของ
องคก์ารนั้นๆ มีงานวจิยัจ  านวนมาก ศึกษาพบวา่ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิ ภาพส่วนมากแลว้ จะน าโดย
ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถทางการบริหารและมีภาวะผูน้ าในระดบัท่ีแตกต่างกนั มีขอ้คิดเห็นเร่ือง
การบริหารและผูบ้ริหารสถานศึกษาไวอ้ย่างมากมายผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะ
บุคคล ทั้งเป็นผูต้ามท่ีดีและเป็นผูน้ าท่ีมี ประสิทธิภาพ  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2544 ไดใ้ห้ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
มาตรา 4 ค าวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้
ความหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 39 ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงั
คณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ใน 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป 
 ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
 1. มีความรู้และเป็นผูน้ าวชิาการ 
 2. มีความรู้ทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 
 3. สามารถใชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 
 4. มีวสิัยทศัน์ 

                                                           
6ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท

, 2550), หนา้ 5. 
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 5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 6. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา 
 8. ความรับผดิชอบ 
 9. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
 10. รางงานผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
 11. ใชน้วตักรรมทางการบริหาร 
 12. ค านึงถึงมาตรฐานวชิาการ 
 การบริหารงบประมาณ 
 1. เขา้ใจนโยบาย อ านาจหนา้ท่ี และกิจกรรมในหน่วยงาน 
 2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 
 3. เขา้ใจระเบียบคลงั วสัดุ การเงิน 
 4. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 
 5. มีความละเอียดรอบคอบ 
 6. มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
 7. หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ 
 8. รายงานการเงินอยา่งเป็นระบบ 
 การบริหารงานบุคคล 
 1. มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
 2. เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 3. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
 4. มีอารมณ์ขนั 
 5. เป็นนกัประชาธิปไตย 
 6. ประนีประนอม 
 7. อดทนอดกลั้น 
 8. เป็นนกัพดูท่ีดี 
 9. มีความสามารถในการประสานงาน 
 10. มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกนัท างาน 
 11. กลา้ตดัสินใจ 
 12. มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร 
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 การบริหารงานทัว่ไป 
 1. เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี 
 2. เป็นผูท่ี้ตดัสินใจและวนิิจฉยัสั่งการท่ีดี 
 3. มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
 4. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
 5. รู้จกัมอบอ านาจและความรับผดิชอบแก่ผูท่ี้เหมาะสม 
 6. มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
 7. มีความรับผดิชอบงานสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
 8. ก ากบั ติดตาม และประเมินผล7 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.2 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
 2.2.1.ความหมายของความรู้และการจดัการความรู้ 
 การจดัการความรู้เป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าการจดัการความรู้ท่ีดีน ามาซ่ึงการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์รโดยรวมทั้งน้ีเม่ือศึกษาแนวคิดและนิยามของค าวา่ 
ความรู้จะพบวา่มีผูรู้้หลายท่านท่ีนิยามไวห้ลากหลายดงัน้ี 
 สมชาย น าประเสริฐชัย ให้ความหมายของความรู้วา่ ความรู้ไม่ใช่สารสนเทศ แต่ความรู้มา
จากสารสนเทศความรู้เป็นส่ิงส าคญัท่ีใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการและสร้างจุดแข็งให้แก่
องคก์รทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ8 
 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ให้ค  าจ  ากัดความของ ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผ่าน
กระบวนการคิดเปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ใน

                                                           
7กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.

2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ

ภณัฑ,์ 2546), หนา้ 1. 

 8สมชาย น าประเสริฐชัย , เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร  :
ไมโครคอมพิวเตอร์ , 2549), หนา้ 215. 
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การสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่จ  ากดัช่วงเวลาหรือกล่าวไดว้า่เป็นสารสนเทศ
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัเราในการน าไปใชง้าน9 
 น ้าทิพย์ วิภาวิน ให้ความหมายว่า ความรู้คือ ผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เกิดจากความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นความสามารถในการระลึกนึกออกในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้10 
 สรุปไดว้่า ความรู้ หมายถึง ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลผล เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานในองคก์รนั้น ความรู้มกัจะสั่งสมอยูใ่นรูปของเอกสารหรือแฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ รวมถึง
สั่งสมอยู่ในการท างานอยู่ในกระบวนการ อยู่ในการปฏิบติังานและอยู่ในบรรทดัฐานขององค์กร
นัน่เอง 
 การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีช่วยในการสร้าง รวบรวม เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ เพื่อใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆได ้
 วิจารณ์ พานิชให้ความหมายว่า การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการ(Process)ท่ีด าเนินการ
ร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กรเพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ
ท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกว่าเดิมการจัดการความรู้ในความหมายน้ีจึงเป็นกิจกรรมของ
ผูป้ฏิบติังานไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎีแต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็น
ประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource person) หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ 
การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง เกิดการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
เป้าหมายคือ การพฒันางานและพฒันาคนโดยมีความรู้เป็นเคร่ืองมือมีกระบวนการจดัการความรู้
เป็นเคร่ืองมือการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ ไม่ใช่เป้าหมาย11 
 สมเกียรติ  ตั้งนโม ให้ความหมายการจดัการความรู้ หมายถึง การจดัการสารสนเทศและ
ความรู้ท่ีนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นนามธรรม(Intangible asset) ท่ีองค์กรตอ้งการใช้
เป็นส่วนส าคญัส าหรับสร้างความแตกต่างให้กบัองค์กรเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งผ่ากระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดงันั้นการจดัการความรู้ในองคก์ร

                                                           

 9สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้ จากทฤษฎสู่ีกาปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั, 2548), หนา้ 13. 
 10น ้าทิพย ์วภิาวนิ,การจัดการความรู้กบัคลงัความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์
, 2549), หนา้ 15. 
 11วจิารณ์ พานิช , สุขภาพบนฐานปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
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นั้นไม่ใช่เร่ืองใหม่เพียงแต่ท่ีผ่านมานั้นการจดัการความรู้ไม่ไดมี้การเรียกช่ืออยา่งเป็นทางการและ
การจดัการความรู้ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์12 
 ธนาคารโลก (The World Bank) กล่าววา่การจดัการความรู้เป็นการจดัการเพื่อน าความรู้มา
ใช้พฒันาขีดความสามารถขององค์กรโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและ
แบ่งปันไปยงับุคลากรเป้าหมายจากถูกตอ้งและเหมาะสม13 
 ยุทธนา แซ่เตียว กล่าวว่าการจดัการความรู้เป็นการจดัการเพื่อน าความรู้มาใช้พฒันาขีด
ความสามารถขององค์กรโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยงั
บุคลากรเป้าหมายจากถูกตอ้งและเหมาะสม14 
 น า้ทพิย์ วิภาวิน กล่าวถึง การจดัการความรู้ มาจาก Knowledge และManagement หมายถึง 
การจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People)15 
 2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวการจดัการความรู้ 
 แนวคิดของศาสตร์ดา้น การจดัการความรู้ เป็นเร่ืองท่ีมีการบริหารจดัการมานานแลว้ ซ่ึงก็
ไดแ้ก่ศิลปะไทย ทราบกนัดีวา่ การท่ีประเทศไทยมีจุดแข็งแกร่งในเร่ืองของงานศิลปกรรมท่ีมาชาติ
ใดในโลกมาเปรียบเทียบไดย้ากนั้น มิใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในชัว่ระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นการสั่งสม
และถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงต่อเน่ืองกนัมาหลายร้อยปีมีทั้งการถ่ายทอด
โดยการศึกษาเล่าเรียนในทางตรง เช่น อาจารยส์ั่งสอนศิษย ์และการศึกษาทางออ้ม เช่น การศึกษา
งานศิลปกรรมจากผลงานการสร้างของคนรุ่นเก่าก่อน ในขณะเดียวกนัส่ิง ท่ีเป็นจุดบกพร่องหลายๆ 
ประการในงานศิลปะก็อาจได้รับการพัฒนาแก้ไขโดยช่างในรุ่นต่อๆมา ซ่ึงอาจจะเป็นด้วย
ความกา้วหน้าทางดา้นงานช่างหรือการไดรั้บเทคนิคใหม่ๆจากการคบคา้สมาคมกบัต่างชาติในยุค
ต่างๆ มาก็ดี 
 ไพโรจน์ ไววานิชกจิ กล่าวา่ อารยธรรมในยุคโบราณของหลายๆประเทศท่ีสาบสูญไปและ
ปัจจุบนัไม่มีลูกหลานของประเทศนั้นๆสามารถพฒันาตนเองให้มีความช านาญเทียบเท่ากบับรรพ
บุรุษของตนเองได้ปัจจยัส าคญัย่อมเกิดจากการขาดความต่อเน่ืองในการถ่ายทอดและรักษาองค์

                                                           

 12สมเกียรติ ตั้งนโม, ปรัชญากบัการจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
 13ธนาคารโลก (The World Bank, n.d.), อา้งใน สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการ
ความรู้ จากทฤษฎสู่ีกาปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จิราวฒัน์เอก็ซ์เพรส, 2550), หนา้ 22. 

14ยุทธนา แซ่เตียว, อา้งใน สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่กา
ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดั, 2548 ),หนา้ 22. 

 15น ้าทิพย ์วภิาวนิ, การจัดการความรู้กบัคลงัความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 15. 
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ความรู้นั้นไวไ้ด้ซ่ึงอาจเป็นเพราะภาวะสงครามภยัธรรมชาติหรือหายนะใดๆก็ตามแต่ส่ิงท่ีเป็น
มูลเหตุส าคญัท่ีสุดยอ่มเป็นเร่ืองระหวา่งบุคคล อาจเป็นเพราะ 
 1. ผูท้รงความรู้ไม่ตอ้งการถ่ายทอดเคล็ดลบัในการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัผูอ่ื้น 
 2. การขาดส่ือกลางท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาขอ้มูล 
 3. ความไม่เอาใจใส่ของผูรั้บการถ่ายทอดความรู้นั้น 
 จะเห็นวา่หากมีแนวทางในการเก็บรักษาองคค์วามรู้ไวไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบ แมจ้ะมีปัญหาใน
เร่ืองของบุคคลอยูบ่า้งแมใ้นยคุสมยัใดองคค์วามรู้ท่ีส าคญัหลายประการก็คงจะไม่สูญหายไปดงัเช่น
ท่ีเป็นมาในอดีต 16 
 วิจารณ์ พานิช กล่าววา่ การจดัการความรู้ เร่ิมท่ีปณิธานความมุ่งมัน่ (Purpose) อนัยิ่งใหญ่
ร่วมกันของสมาชิกขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย ท่ีจะร่วมกันใช้ความเพียรด าเนินการ
จดัการความรู้ ดว้ยวิธีการและยุทธศาสตร์อนัหลากหลายเพื่อใช้ความรู้เป็นพลงัหลกัในการบรรลุ
เป้าหมายตามความมุ่งมัน่เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร กลุ่มบุคคล เครือข่ายและยงัประโยชน์อนัไพศาล
แก่สังคมในวงกวา้ง การจดัการความรู้เป็นการสร้างและใช้ความรู้ณจุดใช้งานโดยผูท้  างานการ
จดัการความรู้ ตอ้งร่วมมือกนัท าหลายคน ท่ีมีความคิดต่างกนั ยิ่งมีความต่าง ยิ่งมีความสร้างสรรค์
มากตอ้งใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนหรือกระบวนการกลุ่มให้เป็น การจดัการความรู้ ตอ้งยกระดบั
ความรู้ ทั้งความรู้ฝังลึกและความรู้เปิดเผย การเปิดต ารามีการช าเลืองดูของเพื่อน เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัความคิด ในการด าเนินงาน ควรเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งเป้าพฒันางาน แลว้รวมตวักนัหาวิธีการ 
วธีิลดัท่ีสุด คือดูวา่ท่ีอ่ืนท าอยา่งไร เลียนแบบ Best practices และท าให้ดีกวา่ จุดเนน้ของการจดัการ
ความรู้มีหลายจุดแต่ละหน่วยงานตอ้งเลือกจุดเนน้ของตนเองการจดัการความรู้ไม่ไดมี้รูปแบบเดียว
จะใชรู้ปแบบหรือวธีิการใดกบัเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ การจดัการความรู้ ตอ้งเป็น Action และWork 
based ตอ้งเน้น การจดัการความรู้ ณ จุดท างานตวัผูป้ฏิบติังานเป็นผูส้ าคญัท่ีสุด โดยมี Facilitator 
เป็นผูอ้  านวยการความสะดวก น าความรู้ขององคก์รและความรู้จากโลกภายนอก มาใชใ้นการท างาน 
ให้สอดคลอ้งกบับริบทขององค์กรไม่อยู่น่ิง ความไม่แน่นอนกบัอนาคต เป็นพลงัท่ีท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ในการจดบนัทึกขอ้เสียคือมกัจะบนัทึกปริมาณจ านวนละเลยปรากฏการณ์ท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์
เร่ืองราวความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนส่ิงเหล่าน้ีหากบนัทึกไวจ้ะเกิดพลงัมหาศาลเป็นขอ้มูลคุณภาพ การ
ด าเนินการจดัการความรู้ในองค์กรควรใชห้ลักการพลงัสามรวมเป็นหน่ึงเดียวกล่าวคือใช้พลงัของ
ระบบงานประจ าซ่ึงมีการท างานตามกฎระเบียบมีรูปแบบท่ีชัดเจนใช้พลงัของระบบแห่งความ

                                                           
16ไพโรจน์ ไววานิชกิจ, จากองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2547), หนา้ 2. 
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สร้างสรรค ์มีการทดลองรูปแบบใหม่ๆ ของการท างานเป็น Project team ท างานมุ่งเป้าในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงภายใตแ้นวคิดของระบบท่ีซบัซ้อนและปรับตัว(Complex adaptive system) และใชพ้ลงั
สร้างสรรค์ท่ีมีอยู่แล้วภายในองค์กร ในรูปของการรวมตวักันเองเป็นกลุ่มสร้างสรรค์งาน หรือ
เสาะหาการด าเนินการท่ีมีคุณภาพสูง (Best practices) ในเร่ืองต่างๆ มาขยายผล เช่ือมโยงกับ
ระบบงานประจ าและระบบแห่งการสร้างสรรค ์เนน้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา Best 
practices จากการเรียนรู้ จากการท างานภายในองค์กรและจากการตรวจจบั (Capture) ความรู้จาก
ภายนอกองค์กรเอามาปรับใช้ในการท างาน ในช่วงเวลาประมาณ 15-20 ปี ท่ีเกิดศาสตร์ดา้นการ
จดัการความรู้ อาจกล่าวไดว้า่การจดัการความรู้ไดมี้ววิฒันาการมาเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 
 ยุคท่ี 1 ช่ือวา่ ยุค Pre -SECI การจดัการความรู้ เน้นท่ีการจดัการสารสนเทศ (Information 
management) เพื่อใชใ้นเทคโนโลยช่ีวยการตดัสินใจของคน เร่ิมเม่ือประมาณ 15-20 ปีท่ีแลว้ 
 ยุคท่ี 2 ช่ือว่า ยุค SECI มองว่าความรู้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ความรู้ชัดแจง้ (Explicit 
knowledge) กบัความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) การจดัการความรู้เนน้การเปล่ียนความรู้ฝังลึกเป็น
ความรู้ชดัแจง้และวนกลบัหมุนเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge spiral) เป็นยุคท่ีเช่ือมโยงการจดัการ
ความรู้เข้ากับการร้ือปรับ (Reengineering) กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
 ยุคท่ี 3ช่ือวา่ ยุค Post - SECI มองวา่ความรู้ไม่แบ่งขั้ว เป็นความรู้ชดัแจง้และความรู้ฝังลึก
แต่มีคุณสมบติัทั้งสองอยู่ดว้ยกนั เน้นการจดัการความรู้ เพื่อการใชง้านเวลานั้น (Just-intime KM) 
และเนน้ท่ีประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน17  
 2.2.3 ความส าคญัของการจดัการความรู้  
 ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แหล่งความรู้มีอยูม่ากมาย และกระจดักระจายอยูใ่นหลาย
รูปแบบ ความรู้เป็นผลผลิตของสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี
หลกัการและกรอบแนวคิดต่างๆ รวมถึงทกัษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเราใชเ้พื่อการ
ตดัสินใจ การด าเนินชีวิตของมนุษย์ชีวิตส่วนตวัหรือการท างานในองค์กรต้องใช้ความรู้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงันั้นจึงเกิดแนวคิดวา่เราจะท าอยา่งไรเราจึงจะสามารถ
ใชค้วามรู้ท่ีเรามีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

                                                           

 17วจิารณ์ พานิช, สุขภาพบนฐานปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
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 ไพบูลย์ ปะวะเสนะ กล่าววา่ การจดัการความรู้ เกิดจากขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
มากมาย ท าให้องค์กรต่างๆ มีขอ้มูลจดัเก็บอยูจ่  านวนมากและเกิดความตอ้งการท่ีจะจดัให้อยูอ่ยา่ง
เป็นระเบียบเขา้ถึงง่าย ทนัต่อการน าไปใชง้าน18 
 นภดล สุขส าราญ กล่าววา่ เหตุผลของการน า Knowledge management มาใช ้มี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 
 1. การเปล่ียนแปลงเทคนิคในการบริหารงาน เทคนิคในการบริหารงานแบบเก่า เช่น การ
บริหารงานโดยรวม (TQM)  การรี เอ็นจิ เนีย ร่ิง  (Re engineering)  เ ป็นเทคนิคท่ีใช้ใน 
การบริหารองค์กรแต่เทคนิคเหล่าน้ีไม่สามารถพฒันาความชาญฉลาดขององค์กรได้จึงได้น า 
การจดัการความรู้เขา้มาใช ้
 2. ความเปล่ียนแปลงดา้นการตลาด ในการแข่งขนัทางดา้นการตลาดเทคนิคการขายเป็นส่ิง
ท่ีมีความส าคญั ดงันั้นเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจจึงตอ้งมีการพฒันาฐานความรู้ในองคก์ร 
 3. ลดความผิดพลาดในการแข่งขนัดา้นการตลาด รวมถึงการลดขนาดองค์กร เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. สร้างวธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ช่วยใหอ้งคก์รลดงบประมาณในการท างานได ้
 5. การสร้างวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความส าเร็จในองคก์ร19 
 สรุปได้ว่า ความส าคญัของการจดัการความรู้ หมายถึง ความรู้สามารถปลูกฝังลงไปใน
ขั้นตอนผลผลิตระบบและการควบคุมได้ท่ีผ่านมาประเทศไทยซ้ือซอฟต์แวร์บางโปรแกรมและ
เคร่ืองจกัรราคาสูงจากต่างประเทศเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเราไม่ไดผ้ลิตข้ึนเองไม่มีความรู้ท่ีจะแกไ้ขดว้ย
ตนเองในยามท่ีเกิดปัญหาให้ก็จะตอ้งรอถามบริษทัท่ีเป็นเจา้ของซอฟตแ์วร์หรือเคร่ืองจกัรดงักล่าว
มาตอบหรือแกปั้ญหาใหร้ะหวา่งท่ีรอการแกปั้ญหาก็เกิดการเสียเวลาและค่าใชจ่้ายไปมากมายฉะนั้น
ถา้มีความรู้ปัญหาและความสูญเสียก็จะม่ีเกิดความรู้ความสามารถเขา้ถึงได้ในยามท่ีตอ้งการจาก
แหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กรความรู้มีประโยชน์มหาศาลและสามารถแลกเปล่ียนถ่าย
โอนทั้งแบบท่ีเป็นทางการโดยผ่านการฝึกอบรมหรือแบบท่ีไม่เป็นทางการโดยผ่านสังคมในท่ี
ท างาน โดยการพบปะพดูคุย ความรู้คือหวัในส าคญัในยคุของการแข่งขนั 
 2.2.4 การจดัการความรู้ในหน่วยงานราชการ 
 วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า โรงเรียนเป็นหน่วยหลกัในการสร้างทุนปัญญาให้แก่สังคมเพราะ
โรงเรียนเป็นสถานท่ีกล่อมเกลาสร้างลกัษณะนิสัยและส่งเสริมจินตนาการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

                                                           

 18ไพบูลย ์ปะวะเสนะ, การจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 1.  
 19นภดล สุขส าราญ, อา้งใน ไพบูลย ์ปะวะเสนะ, การจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
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ให้แก่เยาวชนโรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่สถานศึกษาแต่เป็นหน่วยพื้นฐานของนวตักรรมสังคมเป็น
สถานท่ีปูพื้นฐานสติปัญญาสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ผูจ้ะเติบโตข้ึนท าหน้าท่ีสร้างสรรค์สังคมไทย 
โรงเรียนจึงเป็นสถาบนัแห่งอนาคต ตดัการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อสังคมในอนาคต จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้โรงเรียนแข่งขนักนัท าหนา้ท่ี เพื่อบรรลุคุณภาพอนัสูงส่ง อนัไดแ้ก่ การ
สร้างสรรคเ์ยาวชนท่ีมีไฟแห่งจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์วามกระหายใคร่รู้และความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ี จะท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 
 การกระท าภารกิจของโรงเรียนในลักษณะดังกล่าวต้องการจินตนาการความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และความอดทนมานะพยายามรวมทั้งความกล้าหาญท่ีจะทดลองวิธีการใหม่ๆเรียนรู้
หลกัการและวิธีการใหม่ๆ น ามาปฏิบติัในลกัษณะก่ึงทดลองปฏิบติั หรือเรียกว่าเป็นการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการเพื่อหาวิธีการใหม่ท่ีได้ผลดีกว่าวิธีการเดิม(Best practice) มีการศึกษาผลส าเร็จ 
ของงานเปรียบเทียบกับผลงานของโรงเรียนอ่ืนท่ีเป็นท่ียกย่องท่ีเรียกว่าท า Benchmarking  
แลว้หาวธีิพฒันาวธีิท างานและผลงานของตน หากผูบ้ริหารและคณะครูในโรงเรียนใดร่วมกนัสร้าง
บรรยากาศแห่งความมุ่งมัน่ปรารถนาตามท่ีกล่าวขา้งตน้และร่วมกนัคิดคน้และเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานตามความมุ่งมัน่ดงักล่าว ในไม่ชา้โรงเรียนนั้นก็จะบรรลุคุณภาพอนัสูงส่ง การท่ีคนกลุ่มหน่ึง
ในสถานท่ีท างานร่วมกนัคิดคน้และเรียนรู้เพื่อน ามาปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอนัสูงส่ง เรียกการ
ด าเนินการนั้นวา่ การจดัการความรู้ (Knowledge management) 
 การจดัการความรู้ในโรงเรียนหมายถึงการด าเนินการสร้างความรู้เสาะหาความรู้แลกเปล่ียน
ความรู้และใชค้วามรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงส่งซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผลสัมฤทธ์ิดา้นการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
 ความรู้ในท่ีน้ีหมายถึงความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของเด็กนักเรียนความรู้ด้านเน้ือหาวิชา 
ความรู้ดา้นวธีิการจดัการเรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัวิธีกระตุน้ความกระหายใคร่รู้ของเด็กความรู้เก่ียวกบั
จิตวิทยาการเรียนรู้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ความรู้เก่ียวกบัชีวติในอนาคตของเด็กนกัเรียนหลงัจากออกจากโรงเรียนและความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท าหน้าท่ีครูผูอ้  านวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ในชุมชน   
 การจดัการความรู้ในโรงเรียนยงัหมายถึง การจกัสร้างบรรยากาศ ภายในโรงเรียนท่ีเป็น
อิสระในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลส าเร็จของงานท่ีมีคุณภาพสูงส่งบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนระหว่างครูกบัคณะกรรมการโรงเรียนผูน้ าชุมชนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูในโรงเรียนอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงดา้นผลงาน 
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 เน่ืองจากความรู้ส่วนใหญ่อยู่ภายในคนท่ีเรียกว่าความรู้ท่ีฝังลึก(Tacit knowledge)การ
จัดการความรู้ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนทั้งคนภายในโรงเรียนเดียวกนัและต่างโรงเรียนรวมทั้งแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูแ้สดงบทบาทอยา่งอ่ืนเช่นผูป้กครองนกัเรียน ผูน้ าชุมชน กรรมการโรงเรียน นกัพฒันา 
เป็นตน้ 
 ความรู้ท่ีอยูใ่นคนแลกเปล่ียนยากวิธีท าให้ถ่ายทอดแลกเปล่ียนง่ายข้ึนท าไดโ้ดยดึงความรู้
ออกมาจากคน เอามาใส่รหัสเป็นตวัหนังสือ เป็นตาราง แผนผงั รูป วีดีโอ เทปเสียง ต ารา ก็จะ
กลายเป็น ความรู้ชดัแจง้ (Explicit knowledge) แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดกนัไดง่้ายข้ึน ความรู้ ใน
โลกน้ีส่วนท่ีเป็น Explicit knowledge มีนอ้ยกวา่ Tacit knowledge อยา่งมากมาย 
 กิจการรมต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ในโรงเรียน 
 1. การพฒันาขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กนกัเรียนในเขตพื้นท่ีรองรับของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นนกัเรียน
ในปัจจุบนัและท่ีจะเขา้เรียนในอนาคต 
 2. การพฒันาขอ้มูลเก่ียวกบัพ่อแม่ผูป้กครองนกัเรียนทั้งท่ีเป็นผูป้กครองในปัจจุบนัและท่ี
จะเป็นผูป้กครองในอนาคต 
 3. การท ารายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆท่ีโรงเรียนตอ้งการทั้งท่ีเป็นบุคลากรของโรงเรียนคน
ในชุมชนครูในโรงเรียนใกลเ้คียงและบุคคลท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงท าตารางรายช่ือความเช่ียวชาญ
และวธีิติดต่อ อาจน าช่ือเวบ็ไซตเ์ป็นบริการสาธารณะดว้ย 
 4. การดึงเอาความรู้ออกจากผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ี และกระจายความรู้ให้แก่ผูป้ฏิบติังานใน
โรงเรียนหรืออาจเอาข้ึนเวบ็ไซตใ์หค้น้หาไดโ้ดยทัว่ไป 
 5. การรวบรวมความส าคญัๆท่ีตอ้งการใชเ้พื่อสร้างคุณภาพผลงานท่ีสูงส่งจดัท าโครงสร้าง
และหมวดหมู่ของความรู้และจดัเก็บให้อยูใ่นสภาพท่ีคน้หามาใชไ้ดง่้ายภายในโรงเรียนหรือน าข้ึน
เวบ็ไซตเ์พื่อใหบ้ริการสาธารณะ 
 6. การจดัใหมี้การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นยิ่งเป็นการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูมี้ประสบการณ์แตกต่างกนัมาก หรือมีขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัมากยิง่มีคุณค่าสูง 
 7. การจดัใหมี้การดูงานท่ีโรงเรียนอ่ืน หรือในต่างพื้นท่ีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 8. การคน้หาและส่งเสริมผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษในทกัษะและความรู้ท่ีเป็นหวัใจของ
ความส าเร็จของโรงเรียนและหาทางใหไ้ดอ้ยูใ่นโรงเรียนไปนาน ๆ 
 9. ออกแบบการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ 
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 10.ส่งเสริมใหร้างวลัหรือยกยอ่งการด าเนินการท่ีน าไปสู่การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความรู้และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้ การหวงขอ้มูล หรือปกปิดความรู้ 
 11. สร้างเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการคน้หาและประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 12. วดัตน้ทุนทางปัญญา เพื่อหาทางจดัการความรู้ใหดี้ข้ึน 
 13. ท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวโน้มของนักเรียนและผูป้กครองโดยศึกษาข้อมูลความ
ตอ้งการ ความพึ่งพอใจของนกัเรียนและผูป้กครอง20 
 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม กล่าวว่าในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วน
ราชการจะตอ้งพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรงซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติัราชการทุก
ระยะตอ้งมีการปรับแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตอ้งมีการก าหนดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีเป็นความจริง
ฉะนั้นแนวความคิดของผูป้ฏิบติังานภาครัฐจะตอ้งเปล่ียนแปลงทศันคติเดิมเสียใหม่จากการท่ียึด
แนวความคิดว่าตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวต้ั้งแต่อดีตจนต่อเน่ืองถึงปัจจุบนัเน้น
การสร้างความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมยัใหม่และน ามาปรับใชก้บัการปฏิบติัราชการตลอดเวลาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีจึงก าหนดเป็นหลกัการว่าส่วนราชการตอ้งมีการพฒันาความรู้เพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 21 
 วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า เทคโนโลยีกบัการจดัการความรู้ในยุคสารสนเทศไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองราวต่าง ๆ ขององค์กรไดเ้น่ืองจากสารสนเทศมีเป็นจ านวนมากจง
จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งเปล่ียนรูปจากสารสนเทศให้มาอยู่ในรูปแบบของความรู้แทนในเม่ือความรู้และ
สารสนเทศมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการจดัการความรู้ (Knowledge management หรือ KM) จึง
แตกต่างจากการจดัการสารสนเทศ (Information management) และมีความซับซ้อนมากกว่า 
อย่างไรก็ตามการจดัการความรู้ก็ยงัจ  าเป็นท่ีตอ้งน าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการและ
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในระบบการจดัการความรู้การจดัการความรู้เป็นอีกหวัขอ้หน่ึงท่ี มีการกล่าวถึง
กนัมากในการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รเน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์การโดยอาจน าส่ิงท่ีมีอยู่เดิมมาปรับเปล่ียนกระบวนการโดยการด าเนินการนั้ นไม่

                                                           

 20วิจารณ์  พานิช ,สุขภาพบนฐานปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ,  สืบค้นจาก
http://www.moph.go.th/ops/doctor/drjune46%5Cdocjune46%5CSpecial126.doc, 2545), หนา้ 1-3. 
 21สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, การจัดการความรู้กับกาบริหารราชการแนว
ใหม่, สืบคน้จาก http://irrigation.rid.go.th/rid8/Web%20Site/work_exam/k01.pdf, 2549), หนา้ 4. 
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จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนเพิ่มก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยีกบัการจดัการความรู้ในองคก์รต่างๆ ให้เกิด
กบัองค์กรท่ีก าลงัพฒันาศกัยภาพของตนเองในการแข่งขนัดว้ยการน าระบบการจดัการความรู้มา
ใช้22 
 ศรันย์ ชูเกยีรติ กล่าวถึงระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 1.ระบบส านกังานอตัโนมติั (Office automation system : OAS) มุ่งอ านวยความสะดวก
หรือเพิ่มผลผลิตในการท างานของบุคลากรท่ีท างานดา้นสารสนเทศในส านกังานซ่ึงกิจกรรมท่ีท า 
ไดแ้ก่ 
 1.1 การจดัการงานเอกสาร คือ การจดัเตรียมเอกสารท่ีจะเป็นในการปฏิบติังานปกติ 
 1.2 การจดัตารางการท างาน คือ การจดัท าตารางเวลา การนดัหมาย 
 1.3 การติดต่อส่ือสาร คือ การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร 
 1.4 การจดัการขอ้มูล คือ การน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ มาท าการวเิคราะห์ 
 2. ระบบสนบัสนุนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge work system : KWS) เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการท างานของบุคคลท างานด้านการสร้างองค์ความรู้  (Knowledge 
worker) ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการคิดคน้ คน้ควา้และวจิยั 
 3. ระบบสนับสนุนการท างานกลุ่ม(Group collaboration system : GCS )  
กับหน้าท่ีในการใช้องค์ความรู้ร่วมกันในองค์กรปัจจุบันการท างานในองค์กรส่วนใหญ่เป็น 
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม บางคร้ังเรียกว่า Groupware จึงเป็นระบบท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มซ่ึงเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีดา้นเครือข่ายฐานขอ้มูลและอีเมล์รวมเขา้
ดว้ยกนั 
 4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI)ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บองค์
ความรู้ในองคก์รและการน ามาใชใ้นภายหลงัเป็นระบบท่ีพฒันาใหค้อมพิวเตอร์สามารถท างานแบบ
ท่ีตอ้งใชปั้ญญาเหมือนกบัมนุษยไ์ดเ้ช่นหุ่นยนตก์ารท าความเขา้ใจภาษาธรรมชาติ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ
และระบบฐานขอ้มูลกรณีศึกษา23 
 สมชาย น าประเสริฐชัย กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการ
บริหารจดัการความรู้ประกอบดว้ย 

                                                           

 22วจิารณ์ พานิช, สุขภาพบนฐานปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
 23ศรันย ์ชูเกียรติ , เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรกลยุทธ์ 
เพื่อความส าเร็จภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน, วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน์, 2551, (อดัส าเนา),
หนา้ 16-21. 
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 1. เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึง
ความรู้ ไดง่้ายข้ึน รวมถึงสามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนได ้
 2. เทคโนโลยีการท างานร่วมกนั (Collaboration technology) ช่วยให้ประสานการท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองระยะทาง 
 3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology)  ช่วยในการจัดเก็บและจัด 
การความรู้ต่างๆ 24 
 ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และญาณวรรณสิทธุภิญโญ กล่าววา่ การจดัท าการจดัการความรู้ท่ีดีนั้น
จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยี ท่ีส าคญั 5 อยา่งเขา้ช่วย ไดแ้ก่ 
 1. Business intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทางธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์กบัองคก์ร 
เช่นเดียวกบัการท า E-business เช่นน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดจากรูปแบบต่างๆ มาท าการ 
Mining เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล เทคโนโลยตีรงน้ีไดแ้ก่ OLAP หรือ Data mining เป็นตน้ 
 2. Collaboration เป็นการผสมผสานการใชT้ool หลายๆ ตวัเขา้ดว้ยกนัใน การจดัเก็บขอ้มูล
เช่น Excel Word และ Text File เน่ืองจากขอ้มูลจ านวนมากถูกจดัเก็บในรูปแบบท่ีต่างกนัตามความ
เหมาะสมเช่นขอ้มูลน่ิงหรือขอ้มูลท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงตลอดเวลายอ่มใชT้oolในการจดัการท่ีต่างกนั 
 3. Knowledge transfer เป็นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในรูปแบบE-learning วา่ท าอยา่งไร
ถึงจะท าให้ผูใ้ช้ระบบมีความเขา้ใจในขอ้มูลเหล่าน้ีหรือท าอยา่งไรให้พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้
งานของพนกังานท่ีลาออกไปแลว้ไดด้ว้ยตนเองอย่างรวดเร็ว เช่น เรียนรู้ระเบียบหน้าท่ีต่างๆ หรือ
เรียนรู้งานและวธีิการแกปั้ญหาในงานนั้นท่ีพนกังานคนเก่าไดบ้นัทึกเก็บไว ้
 4. Knowledge discovery เป็นการหาวิธีท่ีจะเขา้ถึงส่วนต่างๆ ท่ีไม่เคยเขา้ไดม้าก่อนซ่ึง
ขอ้มูลส าคญับางอยา่งอยูใ่น Platform ท่ีเขา้ถึงยากส าหรับทุกคนหรือถูกกนัดว้ย Password เช่น SAP 
ดงันั้นจึงตอ้งหาวธีิสกดัขอ้มูลเหล่าน้ีออกมาในรูปแบบท่ีเขา้ถึงไดทุ้กคน 
 5. Expertise location ช่วยในการหาวา่ใครในองคก์รท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองใดเน่ืองจาก
การเก็บขอ้มูลบุคคลในองคก์รและผลงานของคนๆนั้นยอ่มสามารถวิเคราะห์ออกมาไดว้า่ใครถนดั
เร่ืองอะไร25 

                                                           

 24สมชาย น าประเสริฐชยั, เทคโนโลยกีบัการจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 105. 
 25ชาลี วรกุลพิพฒัน์ และญาณวรรณสิทธุภิญโญ, อา้งใน สมชาย น าประเสริฐชยั, เทคโนโลยี
กบัการจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
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 สรุปไดว้่า การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานการจดัการความรู้ 4 
ดา้น คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ด้านการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการเรียนรู้ 
 

2.3 การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 การจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) หรือเรียกย่อๆ ว่า KM เป็น
กระบวนการท่ีจะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ไดท้นัเวลา และทนัเหตุการณ์ จะส่งผลให ้
การปฏิบติังานของคนในองคก์รมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว KM เป็น
แนวคิดในการบริหารองค์กรแบบใหม่ ซ่ึงองค์กรจะตอ้งน ามาต่อยอดและเช่ือมโยงกบัการพฒันา
คุณภาพท่ีผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาวิธีการในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรท่ี
เหมาะสมกบัระบบบริหารและวฒันธรรมองค์กร โดยการสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ การเรียนรู้ และการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสามารถน าความรู้ในองคก์ร
มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะพฒันาไปเป็นองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
 2.2.1 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
 วิจารณ์  พานิชได้ให้ทัศนะไว้ว่า เ ป็นการสร้างจากกระบวนการและขั้ นตอนใน 
การท างานภายในองค์กร และการน าความรู้ ขอ้สนเทศ หรือขอ้มูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็น
ความรู้ส าหรับใช้ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทขององค์กร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ดว้ย 
การคน้ควา้วจิยัร่วมกนัเรียนรู้ศึกษาวิจยั ในการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาและยกระดบัการให้บริการแก่
ประชาชน26 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ให้ทัศนะไวว้่าหมายถึงการสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge creation and acquisition) หมายถึงการพิจารณาตรวจสอบวา่ความรู้มีอยูท่ี่ใดและการ
รวบรวมความรู้เพื่อน ามาจดัเก็บเป็นฐานความรู้โดยปกติหมายความถึงการพิจารณาวา่ใครบา้งคือผู ้
ท่ีมีความรู้ในดา้นท่ีเราตอ้งการจะจดัเก็บผูมี้ความรู้นั้นอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรหากเป็นผูอ้ยู่
ในองการก็จะตอ้งพิจารณาหาวธีิท่ีจะท าใหผู้มี้ความรู้นั้นยินดีให้ความรู้เพื่อน ามาจดัเก็บไวใ้นระบบ
อิงความรู้นอกจากนั้นยงัจะตอ้งพิจารณาดว้ยว่าจะสนทนาสอบถามบุคคลผูมี้ความรู้นั้นอย่างไรจึง
จะไดร้ายละเอียดส่วนท่ีเป็นความรู้หรือหากความรู้นั้นเป็นส่วนท่ีบนัทึกเก็บไวใ้นเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ ก็จะตอ้งหาวิธีท่ีจะดึงความรู้นั้นออกมาจากเอกสารไดจ้ากแผนท่ีความรู้องค์กรจะทราบวา่มี

                                                           

 26วจิารณ์ พานิช, การจัดการความรู้เพือ่คุณภาพทีส่มดุล, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
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ความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยูห่รือไม่ ถา้มีแลว้องคก์รก็จะตอ้งหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายไม่เป็นท่ีมารวมไวเ้พื่อจดัท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ส าหรับความรู้ท่ีจ  าเป็นต้องมีแต่ยงัไม่มีนั้นนอกจากน้ีองค์กรอาจจะต้องพิจารณาก าจดั
ความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นหรือล้าสมยัทิ้งไปเพื่อประหยดัทรัพยากรในการจดัเก็บความรู้เหล่านั้นหัวใจ
ส าคญัของขั้นตอนน้ีคือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการและการดกัจบัความรู้ดงักล่าวให้ได ้
ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จคือบรรยากาศและวฒันธรรมขององคก์รท่ีเอ้ือ
ใหบุ้คลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลานอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยใหบุ้คลากรสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนั ได้
รวดเร็วข้ึนและท าใหก้ารเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกท าไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน27 
 สรุปไดว้่า การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการท างาน
ภายในองค์กรและการน าความรู้ ขอ้สนเทศ หรือขอ้มูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็นความรู้การ
เป็นการพิจารณาตรวจสอบว่าความรู้มีอยู่ท่ีใดและการรวบรวมความรู้เพื่อน ามาจัดเก็บเป็น
ฐานความรู้  
 2.2.2 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
 วจิารณ์ พานิชไดใ้ห้ทศันะไวว้า่องคก์รจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการเสาะแสวงหา
และยึดกุมความรู้ท่ีกระจดักระจายและแฝงอยูต่ามท่ีต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ และด าเนินการดงักล่าว
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ จนเกิดทกัษะความช านาญ รวมทั้งพฒันาวิธีการใหม่ๆ เพื่อการเสาะหาและยึดกุม
ความรู้จากประสบการณ์เดิม28 
 เดอร์มาเรส (Demarest) ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้ดงัน้ี 
 1. การสร้างความรู้ (Knowledge construction) การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge 
embodiment) 
 2. การเก็บรวบรวมความรู้ไปใช ้(Knowledge embodiment) 
 3. การกระจายความรู้ไปใช ้(Knowledge eistribution) 
 4. การน าความรู้ไปใช ้(Use) 29 

                                                           

 27สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่กาปฏิบัติ, อา้งแลว้, 2550,
หนา้ 54. 
 28วจิารย ์พานิช, การจัดการความรู้เพือ่คุณภาพทีส่มดุล, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
 29เดอร์มาเรส (Demarest, n.d.), อา้งใน สมชาย น าประเสริฐชยั, เทคโนโลยีกับการจัดการ
ความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 103. 
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 สถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาติไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การคน้หาความรู้หรือการก าหนดความรู้ (Knowledge identification) 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) 
 3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge organization 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) 
 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge access) 
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) 
 7. การเรียนรู้ (Learning)  
 ทั้ง 7 ดา้นน้ี จะช่วยให้องคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมภายในองคก์รและ
ความรู้ใหม่ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการ
แล้วองค์กรต้องจดัความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ไดก้ารจดัการความรู้ให้เป็นระบบหมายถึงการจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภท
ต่างๆเพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมการคน้หาการน ามาใชท้  าไดง่้ายและรวดเร็ว การแบ่งชนิดหรือประเภท
ของความรู้นั้นจะข้ึนอยู่กบัว่าผูใ้ชน้ าไปใช้อย่างไรและลกัษณะการท างานของบุคลากรในองค์กร
เป็นแบบไหนโดยทัว่ ๆไปการแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามส่ิงต่อไปน้ี 
 1. ความช านาญหรือความเช่ียวชาญของบุคลากร (เช่น การจดัท าท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญ) 
 2. หวัขอ้หรือหวัเร่ือง 
 3. หนา้ท่ีหรือกระบวนการ 
 4. ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ กลุ่มตลาด หรือกลุ่มลูกคา้30 
 ยืน ภู่วรรณ และเอือ้น ป่ินเงินกล่าวว่า กระบวนการจดัการความรู้ มีขั้นตอนการท าเหมือง
ความรู้ (KDD-Knowledge discovery in databases) ไว ้ดงัน้ี 
 1. กลัน่กรองขอ้มูล (Data cleaning) โดยน าขอ้มูลท่ีมีค่าเป็นศูนย ์ขอ้มูลขยะ และขอ้มูลท่ีไม่
แน่นอนออกไป 
 2. รวบรวมขอ้มูล (Data integration) โดยรวมขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งเก็บขอ้มูล 
 3. คดัเลือกขอ้มูล (Data selection) โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการน ามาวเิคราะห์ 

                                                           

 30สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , การจัดการความรู้จากทฤษฎสู่ีกาปฏิบัติ, อา้งแลว้, หนา้ 54. 
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 4. แปรรูปข้อมูล (Transformation) โดยรวมกลุ่มข้อมูล เช่น ข้อมูลการขายรายวนั ราย
สัปดาห์ รายเดือน หรือ ข้อมูลทั่วไป เช่นอายุของประชากรวยัรุ่น ประชากรวยักลางคน และ
ประชากรสูงอาย ุ
 5. เหมืองความรู้ (Data mining) โดยประยุกตว์ิธีการชาญฉลาดท่ีดึงรูปแบบท่ีซ ้ าๆ กนัและ
เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจออกมาสมมติว่าร้านคา้สะดวกซ้ือแห่งหน่ึงเก็บขอ้มูลการขายรายวนัและ
น ามาวิเคราะห์ พบวา่ เม่ือลูกลา้ซ้ือกาแฟก็มกัจะซ้ือขนมปังควบคู่ดว้ย น่ีเป็นรูปแบบท่ีคน้พบไดใ้น
ขั้นตอนการท า Data mining ทางบริษทัสามารถน ากลยุทธ์น้ีไปปรับวิธีขาย เพื่อดึงความสนใจของ
ลูกคา้มากข้ึนได ้
 6. ประเมินรูปแบบ (Pattern evaluation) ซ่ึงรูปแบบท่ีน่าสนใจควรเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชเ้ช่ือถือได้
หรือยนืยนัสมมติฐานท่ีมีเหตุผล 
 7. น าเสนอความรู้สู่ผูใ้ช ้(Knowledge presentation) 31 
 สรุปได้ว่า การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้
ประเภทต่างๆเพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมการคน้หาการน ามาใชท้  าไดง่้ายและรวดเร็วการแบ่งชนิดหรือ
ประเภทของความรู้นั้นจะข้ึนอยูก่บัการน าไปใชแ้ละลกัษณะการท างานของบุคลากรในองคก์ร 
 2.2.3 ดา้นการเรียนรู้ 
 วจิารณ์ พานิชไดใ้หท้ศันะไวว้า่การประยกุตใ์ชค้วามรู้ท าให้เกิดผลจากการใชค้วามรู้นั้นทั้ง
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการ พฒันากระบวนการท างาน และพฒันาศกัยภาพของสมาชิกใน
องคก์ร เป็นเร่ืองส าคญัยิง่ และมีผลในเชิงป้อนกลบัต่อกระบวนการจดัการความรู้ทุกๆ ขั้นตอน32 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า การเรียนรู้ (Learning)วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดใน
การจดัการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาและปรับปรุงองคก์รดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะถึงแมอ้งคก์รจะมีวิธีการใน
การก าหนด รวบรวม คดัเลือก ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่ได้
เรียนรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใชด้งัค ากล่าวของ ปีเตอร์
เซงก้ี (Peter Senge) ท่ีว่า ความรู้ คือความสามารถในการท าอะไรก็ตามอย่างมีประสิทธิผล 
(Knowledge is the capacity for effective actions)องคก์รจะตอ้งกระตุน้และสร้างบรรยากาศท่ีท าให้
บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้ลองผิดลองถูก โดยผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับผลลพัธ์ท่ีจะออกมา
ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จหรือความลม้เหลวเพราะกระบวนการเรียนรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ แต่มา

                                                           

 31ยนื ภู่วรรณ และเอ้ือน ป่ินเงิน, การบริหารจัดการความรู้, อา้งแลว้, หนา้ 8. 
 32วจิารย ์พานิช, การจัดการความรู้เพือ่คุณภาพทีส่มดุล, อา้งแลว้, หนา้ 2. 
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จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการลองน าความรู้ท่ีไดม้าฝึกปฏิบติัหากลม้เหลวก็จะไม่ท าผิดซ ้ าสองอีก 
อยา่งไรก็ตามการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางและค่านิยมขององคก์รดว้ย 
 การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมากมายซ่ึงจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้
ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มากข้ึนเร่ือยๆความรู้เหล่าน้ีก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆอีกเป็น
วงจรไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ีเรียกวา่ วงจรการเรียนรู้ ดงัแผนภาพท่ี 2.2  
  
 

 
 

แผนภาพที ่2.1 วงจรการเรียนรู้ 33 
 สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ หมายถึง การประยุกตใ์ชค้วามรู้ท าให้เกิดผลจากการใชค้วามรู้นั้นทั้ง
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการ พฒันากระบวนการท างาน และพฒันาศกัยภาพของสมาชิกใน
องคก์รและน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร 
 2.2.4 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
 วิจารณ์ พานิชไดใ้ห้ทศันะไวว้่าการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด 
และเป็นขั้นตอนท่ีท ายากท่ีสุด ในองคก์รบางประเภทท่ีสมาชิกองคก์รมีพฤติกรรมปกปิดความรู้ เก็บ
ง าไวค้นเดียว เพื่อเอาไวใ้ชแ้สดงความเหนือคนอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน กระบวนการจดัการความรู้จะตอ้งสร้างเง่ือนไขและกติกาท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
แบ่งปันความรู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูมี้พฤติกรรมแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้และไม่ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูมี้พฤติกรรมกกัตุนความรู้34 

                                                           

 33สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้จากทฤษฎสู่ีกาปฏิบัติ, อา้งแลว้, หนา้ 59. 
 34วจิารณ์ พานิช, สุขภาพบนฐานปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 5. 

การเรียนรู้และ

นวตักรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

น าความรู้ไปใช ้
เกิดการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ ใหม่ ๆ 

องคค์วามรู้ 



27 
 

 สถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาติ กล่าววา่ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) 
 การจัดท าเอกสารจัดท าฐานความรู้รวมทั้ งการท าสมุดหน้าเหลืองโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามวิธีการดงักล่าวใชไ้ดดี้
ส าหรับความรู้ประกอบ Explicit เท่านั้น ส าหรับการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ประเภท Tacit 
นั้นจะตอ้งท าดว้ยการพบปะกนัตวัต่อตวั หรือเป็นกลุ่ม ซ่ึงอาจท าไดใ้นหลายรูปแบบ จากการศึกษา
พบวา่องคก์รส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งทัว่ถึง
เท่าไรนกั สาเหตุเน่ืองมาจากอุปสรรคหลกัๆ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 อุปสรรคของการแลกเปลีย่นแบ่งปันความรู้ 
 

ชนิดของอุปสรรค อุปสรรค 
1. ตวับุคคล 
 
 
 
 
 
 
2. ส่วนรวม/
โครงสร้าง 
 
 
 
 
3. ค่านิยม/วฒันธรรม 

1.1 มีทศันคติท่ีวา่ความรู้คืออ านาจ 
1.2 ไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีตนเองรู้มีประโยชน์กบัคนอ่ืนหรือไม่ 
1.3 ไม่ทราบวา่คนอ่ืนไม่รู้ส่ิงท่ีตนเองรู้ 
1.4 ไม่เห็นประโยชน์ไม่มีแรงจูงใจของการแลกเปล่ียนความรู้  
1.5 ไม่มีเวลาและความมุ่งมัน่เพียงพอในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
1.6 ไม่ มีความสัมพันธ์หรือคุ้น เคนเพียงพอกับบุคคลท่ีต้องการ
แลกเปล่ียนความรู้ดว้ย (ยงัไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั) 
2.1 ยงัไม่มีกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
2.2 ผูบ้ริหารไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
2.3 ระบบสารสนเทศไม่เอ้ือ 
2.4 ยงัไม่มีระบบการยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัแก่ผูท่ี้แลกเปล่ียน หรือ
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น 
3.1 ไม่มีภาษากลาง(Common language) ท่ีเขา้ใจและใชร่้วมองคก์รได้
3.2 มีการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงานสูง 
3.3 บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่เปิดเผย 
3.4 บริหารไม่ยอมรับความล้มเหลวท่ีเกิดข้ึนจากการลองส่ิงแปลกๆ 
ใหม่ๆ 



28 
 

 สรุปไดว้า่ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ หมายถึงการจดัการประชุมหรือจดักิจกรรม
อย่างเป็นกิจจะลกัษณะสม ่าเสมอเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกนัและ
เป็นอีกวธีิหน่ึงสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัได ้   
  

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผล
ให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหาร และการจดัการศึกษาอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวม
ของหน่วยงานหลกัทางการศึกษา 3 หน่วยงานคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และในการน้ีมีการจดัระบบบริหารราชการใหม่คือ การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางระดบักระทรวง การจดัระเบียบราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดั 
 สภาพทัว่ไป 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 563 ถนนเพชร
มาตุคลา (เดิมเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี) อ าเภอจักราช จังหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น สถานศึกษา 187 โรงเรียน 1 สาขา ครู
และบุคลากร 1,910 คน นกัเรียน 37,499 คน มีพื้นท่ี 2,544.11 ตารางกิโลเมตร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ
ไดด้งัน้ี  
 1. อ าเภอจกัราช แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 109 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 755.77 ตาราง 
กิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา มีบุคลากร จ านวน 435 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,690 คน 
 2. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 61 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 
278.30 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 20 โรงเรียน มีบุคลากร จ านวน 208 คน 
นกัเรียนจ านวน 3,068 คน 
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 3. อ าเภอห้วยแถลง แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 120 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 495.18 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 49 โรงเรียน มีบุคลกรจ านวน 456 คน นกัเรียน
จ านวน 10,240 คน 
 4. อ าเภอโชคชัย แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 128 หมู่บา้นมีพื้นท่ี 424.41 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 43 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 464 คน 
นกัเรียนจ านวน 9,197 คน 
 5. อ าเภอหนองบุญมาก แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 9 ต าบล 104 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 
590.45 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 30 โรงเรียน มีบุคลกรจ านวน 346 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,304 คน 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาฯ แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้ งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
การจดั และการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถานบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยั และการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 วสัิยทศัน์ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลงัขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย ใหเ้ป็นผูน้ าหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายในปีการศึกษา 2556 
 พนัธกจิ 
 พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน ไดรั้บ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพระดบัสากล 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอยา่งทัว่ถึงและได้
เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
ครูและบุคลากรมีความปลอดภยัและมัน่คง 
 กลยุทธ์ 
 1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางก่ีกระจายอ านาจทางการศึกษา
ตามหลกัธรรมาภิบาลเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 6. พฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 จุดเน้น 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกั เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 
Achievement) 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น (Literacy & 
Numeracy) 
 3. นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotient) 
 4. เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษาดา้นคณิตศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นเทคโนโลยี
เพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Excellence) 
 5.สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทัว่ถึงลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
 6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ (Sufficiency Economy) 
 7. นกัเรียนครูและสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces) 
 8. นักเรียนครูและสถานศึกษาได้รับการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 
 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็งและผา่นการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
 10. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Efficient Service Areas)  
 ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 
 1. จ  านวนสถานศึกษาในสังกดั 
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 1.1 อ าเภอจกัราช มีโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 44 โรงเรียน 1 สาขา และมีโรงเรียนเอกชน
จ านวน 1 โรงเรียน รวม 45 โรงเรียน 1 สาขา 
 1.2 อ าเภอห้วยแถลง มีโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 47 โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชน
จ านวน 2 โรงเรียนรวม 49 โรงเรียน 
 1.3 อ าเภอโชคชยั มีโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 39 โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชนจ านวน 
4 โรงเรียนรวม 43 โรงเรียน 
 1.4 อ าเภอหนองบุญมาก มีโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 26 โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชน
จ านวน 4 โรงเรียนรวม 30 โรงเรียน 
 1.5 อ าเภอหนองบุญมาก มีโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 20 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน 
 2. ประเภทสถานศึกษา 
 2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก    จ านวน 75 โรงเรียน 
 2.2 โรงเรียนขยายโอกาส    จ านวน 48 โรงเรียน 
 2.3 โรงเรียนท่ีเปิดสอน ม.ปลาย  จ านวน – โรงเรียน 
 2.4 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จ านวน 2 โรงเรียน 
 2.5 โรงเรียนในฝัน     จ านวน 16 โรงเรียน 
 2.6 โรงเรียนแกนน าวถีิพุทธระดบัอ าเภอ จ านวน 5  โรงเรียน 
 2.7 โรงเรียนแกนน าวถีิพุทธระดบักลุ่มโรงเรียนจ านวน 27 โรงเรียน 
 2.8 โรงเรียนท่ีจดัท าหลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 32 โรงเรียน 
 3. จ  านวนนกัเรียน 
 3.1 จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามอ าเภอ 
 2.1.1 อ าเภอจกัราช มีนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 7,441 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 249 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 7.690 คน 
 2.1.2 อ าเภอห้วยแถลง มีนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 7,404 คน นกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 2,836 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 10,240 คน 
 2.1.3 อ าเภอโชคชยั มีนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 7,302 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 1,895 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 9,197 คน 
 2.1.4 อ าเภอหนองบุญมาก มีนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 6,480 คน นกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 824 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 7,304 คน 
 2.1.5 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,068 คน รวมทั้งส้ิน
จ านวน 3,068 คน 
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 3.2 จ านวนนกัเรียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 3.2.1 ระดบัก่อนประถม มีนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 6.400 คน มีนกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 1,817 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 8,217 คน 
 3.2.2 ระดบัภาคบงัคบั มีนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 25,477 คน มีนกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 3,805 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 29,282 คน 
 3.3 จ านวนนกัเรียน จ าแนกตามระดบัชั้น 
 3.3.1 ระดบัก่อนประถมศึกษา 
 3.3.1.1 อนุบาล 3 ขวบ นกัเรียนโรงเรียนเอกชนจ านวน 46 คน รวม 46 คน 
 3.3.1.2 อนุบาล 1 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,106 คน นกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 534 คน รวม 3,640 คน 
 3.3.1.3 อนุบาล 2 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,294 คน นกัเรียนโรงเรียน
เอกชนจ านวน 1,237 คน รวม 4,531 คน 
 3.3.2 ระดบัประถมศึกษา 
 3.3.2.1 ป. 1 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,606 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 603 คน รวม 4,209 คน 
 3.3.2.2 ป. 2 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,512 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 562 คน รวม 4,074 คน 
 3.3.2.3 ป. 3 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,531 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 509 คน รวม 4,040 คน 
 3.3.2.4 ป. 4 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,609 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 527 คน รวม 4,136 คน 
 3.3.2.5 ป. 4 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,529 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 521 คน รวม 4,050 คน 
 3.3.2.6 ป. 6 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 3,675 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 435 คน รวม 4,110 คน 
 3.3.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3.3.3.1 ม. 1 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 1,296 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 245 คน รวม 1,541 คน 
 3.3.3.2 ม. 2 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 1,406 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 195 คน รวม 1,601 คน 
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 3.3.3.3 ม. 3 นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลจ านวน 1,313 คน นกัเรียนโรงเรียนเอกชน
จ านวน 208 คน รวม 1,521 คน 
 4. จ  านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1 จ  านวน ครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 4.1.1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  จ านวน 176 คน 

   4.1.2 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา   จ านวน 34 คน 
   4.1.3 ขา้ราชการครู        จ านวน 1,699 คน 
   4.1.4 พนกังานราชการ       จ านวน 97 คน 
   4.1.5 ลูกจา้งประจ า        จ านวน 117 คน 
      รวม         จ านวน 2,123 คน 

 ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
 1. ดา้นสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 จดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา กลุ่มเด็กอาย ุ4 – 5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 176 โรงเรียน 1 สาขา จ านวนนักเรียน 6,400 คน จากจ านวน
ประชากร 8,445 คน คิดเป็นร้อยละ 75.78 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 53) 
 1.2 จดัการศึกษาภาคบงัคบั กลุ่มเด็กอายุ 6 – 14 ปี จ  านวน 182 โรงเรียน 1 สาขา จ านวน
นกัเรียน 31,185 คน จากจ านวนประชากร 39,491 คนคิดเป็นร้อยละ 78.97 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย.
53) 
 1.3 จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนกัเรียนอายุ 15 – 17 ปีจ านวน 6 โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน 4,539 คน จากจ านวนประชากร 14,128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 53) 
 1.4 จดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็กปกติ จ านวน 115 โรงเรียน จ านวนเด็ก
พิการเรียนร่วม478 คนคิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเด็กปกติ 
 2. ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพสมศ.ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานปีงบประมาณ 2553 
 สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดรั้บ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองครบทุกโรงเรียน มีผลการประเมินดงัน้ี 
 1. โรงเรียนระดบัคุณภาพปรับปรุง จ านวน  7 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนระดบัคุณภาพพอใช ้  จ านวน  5 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนระดบัคุณภาพดี    จ านวน  130 โรงเรียน 



35 
 

 4. โรงเรียนระดบัคุณภาพดีมาก   จ านวน 41 โรงเรียน 
 
ตารางที่ 2.2   ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประเมินระดับชาติ( NT )ป.3 และ (O-net)ป.6 ,   

ม.3 และม. 6 ปีการศึกษา 2555 
 

วชิา ช้ัน ป.3 ช้ัน ป. 6 ช้ัน ม. 3 ช้ัน ม. 6 

ปี 2555 ปี 2555 ปี 2555 ปี 2555 

ภาษาไทย 41.58 35.52 31.63 41.86 
คณติศาสตร์ 43.91 30.03 22.45 23.58 
วทิยาศาสตร์ 35.82 35.16 26.19 27.99 
ภาษาองักฤษ - 23.74 17.64 19.83 
สังคมศึกษา - 29.78 37.83 32.99 
รวม/เฉลีย่ 121.31/40.44 153.96/30.79 135.74/27.15 146.25/29.25 

  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2ไดพ้ยายามน าเอาองคค์วามรู้
ต่างๆมาปรับใช้ร่วมกบัแนวคิดในการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการน าเอา
กระบวนการการจดัการความรู้มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกดัเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาการจดัการความรู้มาเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ี
หลากหลายใหก้บันกัเรียนทั้งน้ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จึงเห็นวา่องคค์วามรู้ต่างๆท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบมีความหลากหลายและสามารถเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเองเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดแนวความคิดสร้างสรรคแ์ละยงั
ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจระบบขององค์ประกอบต่างๆของสารสนเทศได้ดียิ่งข้ึนและยงัเป็น
ประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนพบเห็นในทอ้งถ่ินหรือในชีวิตประจ าวนันอกเหนือจากห้องเรียนและ
ประสบการณ์การสอนของครู35 
 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2เพื่อน า
ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการบริหารวางแผนและปรับปรุงการพัฒนาการจัดการความรู้ของ

                                                           

 35ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, คู่มือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555, (นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2, 2554), หนา้ 2-10. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2อย่างมี
คุณภาพต่อไป  
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษา สรุป 
และน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี  
 วสันต์ ลาจันทกึ ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาอิสระเพื่อศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีท าให้การ
จดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 ประสบ
ผลส าเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจดัการความรู้
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ตามทศันะของครูและผูบ้ริหารเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือภาวะ
ผูน้ าขององคก์ารความเช่ือค่านิยมวฒันธรรมของหน่วยงานเทคโนโลยีท่ีใช้ในโรงเรียนการส่ือสาร
ในโรงเรียนกระบวนการจดัการความรู้ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ยคือการวดัผลการจดัการ
ความรู้ประสบผลส าเร็จในส่วนของสถานศึกษาไดแ้ก่ส่งเสริมบุคลากรโดยสนบัสนุนงบประมาณมี
นโยบายแผนงานชดัเจนตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน
สร้างขวญัก าลงัใจโดยใช้หลกัพรหมวิหาร4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูงดา้นครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับ
กบัการเปล่ียนแปลงน าเขา้องคค์วามรู้ใหม่บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองประสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเขา้ใจหลกัของการ
จดัการความรู้36  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 36วสันต ์ลาจนัทึก , “การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 “ ,การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต,(บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น) , 2550 , 98 หนา้. 
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 รัตน์ เที่ยงตรง ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลดารารัศมีพบวา่ ดา้นการก าหนด
เป้าหมาย โรงเรียนไดด้ าเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีอาศยัวิสัยทศัน์ของโรงเรียน ดา้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ พบว่า โรงเรียนได้ใช้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการสร้างและใช้คลัง
ความรู้ สามารถน าคลงัความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใชง้านได้37 
 จิราพร ชายสวสัดิ์ ไดว้จิยัเร่ือง การจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น
เขต1พบวา่บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการ
เรียนรู้ และดา้นการคน้หาความรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก ส่วนดา้นการเขา้ถึง
ความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการ
ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง38 
 แก้วเวยีง น านา ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันาตวัแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
พบว่าตวัแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก มี 6 กระบวนการ คือ ดา้นการก าหนด
เป้าหมายและการบ่งช้ีความรู้ ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บ
ความรู้ ดา้นการน าความรู้ไปใช้ ดา้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความรู้ เป็นองคป์ระกอบ
ส าคัญของการจัดการความรู้ท่ีส่งผลให้สถานศึกษาขนาดเล็ก มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัใชต้วัแบบการจดัการความรู้ของครูพบวา่มีความรู้ความเขา้ใจใน
การการจดัการความรู้สูงข้ึน คะแนนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.50 ครูมีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครูและนักเรียนไดอ้งค์ความรู้
ใหม่ท่ีผลิตเป็นช้ินงานและมีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนมีบรรยากาศในการท างานดีข้ึนจากการเล่า
เร่ืองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นการเทียบเคียงกบัวิธีปฏิบติัท่ีมากท่ีสุดของครูในโรงเรียนและ

                                                           

 37รัตน์ เท่ียงตรง, “การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย  เขต 1” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ), 2550 , 113 หนา้. 
 38จิราพร ชายสวสัด์ิ, “การจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”,
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2551, 95 หนา้. 
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กบัภูมิปัญญาภายนอกและครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อตวัแบบ
การจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก39 
 เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า
รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถ านศึกษาขั้ นพื้นฐานด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 องค์ประกบหลกั คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ดา้นการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใช ้ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบริหารคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ทีมครูจดัการความรู้ 
งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ในทุกขั้นตอน ผูบ้ริหารสนบัสนุนการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนครูน าการจดัการความรู้ไปพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ และนกัเรียนเกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์การแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน40 
 วิชัย ภูมิทอง ได้วิจยัเร่ือง การประยุกต์ใช้แนวคิดการจดัการความรู้สู่ระบบราชการไทย
กรณีศึกษากรมอุตุนิยมวทิยาพบวา่ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 40 ข้ึนไป 
สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
และมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ขา้ราชการกรอุตุนิยมวิทยา มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้โดยรวม
ลายดา้นจ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
ความรู้และดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่เพศชาย ซ่ึงขา้ราชการท่ีมี
สถานภาพโสด มีความคิดเห็นมากกวา่ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพสมรส ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นด้านการสร้างและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยาแตกต่างกนัซ่ึงขา้ราชการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน5,001–10,000

                                                           

 39แก้วเวียง น านาผล , “การพฒันาตวัแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก”,

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น ), 2551, 111 หนา้. 

 40เตือนใจ รักษาพงศ,์ “การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, งานนิพนธ์
การศึกษาหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2551 , 121 หนา้. 
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บาทมีความคิดเห็นมากกวา่ขา้ราชการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป ส าหรับ
ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวทิยาทั้ง 7 ดา้น ไม่แตกต่างกนั41 
 กริชเพชร โสภาพ ไดว้ิจยัเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นหนองยางห้วยสะแบก  อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร พบวา่ สภาพและ
ความตอ้งการในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อ าเภอเลิงนก
ทา จงัหวดัยโสธร มีการจดัการความรู้ตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ (1) การบ่งช้ีความรู้ (2) การสร้าง
และแสวงหาความรู้ (3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (5) 
การเขา้ถึงความรู้ (6) การแลกเปล่ียน (7) การเรียนรู้ 2. รูปแบบการจดัการความรู้โรงเรียนบา้นหนอง
ยางห้วยสะแบก ไดก้ าหนดเป็นแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของรูปแบบการจดัการ
ความรู้ และสามารถน าเสนอไดง่้ายและสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ดงัน้ี (1) การบ่งช้ีความรู้ซ่ึงจะ
บ่งช้ีความรู้จากการก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายใหช้ดัเจน และตอ้งส ารวจความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ส ารวจความรู้ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาว่ามีอะไรบา้ง และอยู่ในรูปแบบใด (2) การสร้างและการ
แสวงหาความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัขั้นบ่งช้ีความรู้เพราะจะตอ้งสร้างและแสวงหาความรู้ตามท่ีได้
บ่งช้ีไว ้ (3) การน าความรู้มาประมวลผลและกลัน่กรองให้ไดค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์ท่ีจะน ามาใชใ้น
การจดัการความรู้ (4) การน าความรู้เหล่านั้นมาจดัการและเก็บไวใ้ห้เป็นระบบ (5) เม่ือความรู้ถูกจดั
ให้เป็นระบบก็จะเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็จะง่ายมากข้ึน (7) การ
ความรู้คือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ ความรู้ท่ีไดก้็ให้ยอ้นกลบัไปเร่ิมปฏิบติัตามขั้นตอนแรก
และปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองและให้เป็นวงจรการจดัการ
ความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี (1) ตอ้งจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ทุกปี เพื่อให้ได้ขอ้มูลสภาพและความตอ้งการท่ีเป็นปัจจุบนั  ตอ้งมีการบนัทึก
รายละเอียดในความรู้นั้นไวใ้ห้ชดัเจน เพื่อให้สะดวกต่อการคน้หาและให้แยกเป็นสัดส่วน (2) การ
ปรับปรุงเอกสารทุกอยา่งจะตอ้งมีการระดมความคิดเห็น และจดัให้มีการสัมมนาเพื่อให้ไดรู้ปแบบ
เอกสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อง่ายต่อการบนัทึกและเรียนรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
และให้เป็นแนวทางการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั (3) การเขา้ถึงความรู้ ตอ้งจดัให้มีระบบท่ีจะเขา้ถึง
ความรู้ไดง่้าย การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตอ้งจดัท าเวบ็บล็อกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ

                                                           

 41วิชยั ภูมิทอง , “การประยุกตใ์ชแ้นวคิดการจดัการความรู้สู่ระบบราชการไทย กรณีศึกษา
กรมอุตุนิยมวิทยา”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2552, 109 หนา้. 
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จดัการความรู้เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายความรู้ (4) จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้งานอย่าง
เพียงพอ และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ (5) ก าหนดปฏิทินในการปฏิบติังานให้
ชดัเจน และสามารถปฏิบติัตามได้ การปฏิบติัตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ให้สร้างความเขา้ใจใน
รูปแบบการจดัการความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรตระหนกัและสามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนการ
จดัการความรู้42 
 สุภาวดี ภูสุมาศ ได้วิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ (2) 
เปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 102 คน และ
ครูผูส้อน 203 คนรวมทั้งส้ิน 305 คน สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบมาตรประมาณค่ามีความเท่ียงเท่ากบั .84 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า (1) การจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก เรียงตามลาดบัดงัน้ี ดา้นการก าหนดความรู้ ดา้นการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ ดา้น
การถ่ายโอนความรู้และนาไปใช ้และดา้นการจดัเก็บความรู้ (2) เปรียบเทียบการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดกลางมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาดา้นการแสวงหา

                                                           
42กริชเพชร โสภาพ, “การน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา กรณีศึกษา

โรงเรียนบา้นหนองยางห้วยสะแบก อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-

มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2552, 164 หนา้. 
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และสร้างองค์ความรู้ ด้านการจดัเก็บความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และนาไปใช้มากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0543 
 สุภาภรณ์ อินทมาตย์ ได้วิจัยเร่ือง การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการ
ท างาน และวฒิุการศึกษาสูงสุด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 115 คน ผล
วิจยัพบว่า การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรีโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เปรียบเทียบการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัชลบุรี เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับการจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และวุฒิการศึกษา
สูงสุด โดยองค์ประกอบของการจดัการความรู้ในภาพรวมและรายด้านทั้ง4 ด้านคือ ด้านการ
แสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ และดา้นการถ่ายทอดความรู้และ
การใชป้ระโยชน์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0544 
 จากการศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจดัการความรู้เป็นตวั
ขบัเคล่ือนในการสร้างความเจริญเติบโตและความมัน่คงขององคก์รการท่ีองคก์รจะสร้างและรักษา
ความไดเ้ปรียบของการแข่งขนัไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถขององคก์รในการท าให้วงจรแห่งการ
เรียนรู้หมุนไดเ้ร็วและต่อเน่ืองความรู้ท่ีแพร่หลายกระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางท าให้โลกเช่ือมถึง
กนัและกัน มีการเข้าถึงความรู้โดยไม่มีขอ้จ ากัดในเร่ืองเวลา สถานท่ี พื้นท่ี ในท่ีสุดสังคมก็จะ
เปล่ียนเป็นสังคมแห่งความรู้การจดัการความรู้ไม่วา่จะตอ้งใชก้ารจดัการความรู้เพื่อท าให้หน่วยงาน
ของตนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยกนัทั้งส้ินสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการพฒันาความรู้

                                                           
43สุภาวดี ภูสุมาศ, “การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2554, 112 หนา้. 

 44สุภาภรณ์ อินทมาตย์, “การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา ), 2552, 121 หนา้. 
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ความสามารถของข้าราชการทุกคนและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีกระบวนการทั้งหมด 7 ดา้น คือดา้นการคน้หาความรู้หรือการก าหนด
ความรู้ช่วยท าให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ขององค์กรโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ท่ีองค์กร
สามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดขยายความรู้ในเร่ืองต่างๆอย่างเป็นระบบด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้เป็นการพิจารณาตรวจสอบว่าความรู้มีอยู่ท่ีใดและการรวบรวมความรู้เพื่อน ามา
จดัเก็บเป็นฐานความรู้ ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบองค์กรตอ้งจดัความรู้ให้ เป็นระบบเพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและน าความรู้ดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ไดก้ารจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบหมายถึง
การจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม การคน้หา การน ามาใช้
ท าไดง่้ายและรวดเร็วดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้องค์กรตอ้งประมวลความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่ายและใช้ได้ง่ายด้านการเขา้ถึงความรู้องค์กรจะตอ้งมีวิธีการในการ
จดัเก็บและกระจายความรู้ทั้งความรู้ประเภท ชัดแจง้และความรู้ประเภทฝังลึก โดยทัว่ไปการส่ง
หรือกระจายความรู้จะใช้การป้อนความรู้และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้  ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้เป็นการจดัท าเอกสาร จดัท าฐานความรู้ รวมทั้งการท าสมุดหน้าเหลืองโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจ้ะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ดา้นการเรียนรู้เป็นดา้นท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้คือการเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์รต่อไป  
 

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีกรอบแนวคิดค านิยามและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาและได้สังเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีความถ่ีสูง ได้จ  านวน 4 
องค์ประกอบคือดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการ
เรียนรู้และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีรายละเอียด 
ขั้นตอนและกระบวนการจดัการความรู้ 4 ดา้น ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 2.1 ดงัน้ี 
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  ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ใน  4  ด้าน  ดังนี ้

1.  ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.  ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ   
3.  ดา้นการเรียนรู้ 
4.  ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

1.  สถานภาพ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.  ครูผูส้อน 

2.  ขนาดสถานศึกษา   
1.  ขนาดเล็ก 
2.  ขนาดกลาง 
3.  ขนาดใหญ่ 



 

บทที ่3 
         วธีิด ำเนินกำรวจิยั  

 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ  านวน 1,877 คน ผูว้จิยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดของกลุ่ม ตวัอยา่ง (Sample size) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 319 
คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple random sampling ) โดยวธีิจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน  
 
ตำรำงที ่3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
  

ขนำด
สถำนศึกษำ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม 
ขนาดเล็ก 76 384 460 13 65 78 
ขนาดกลาง 77 750 827 13 127 141 
ขนาดใหญ่ 50 540 590 9 92 100 

รวม 203 1,674 1,877 35 284 319 
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3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยค าถามครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น2ตอนคือ 
ตอนท่ี1แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ 

และขนาดของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั โดยค่าแต่ละ
ระดบัมีความหมายดงัน้ี     

5   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
3.1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยัให้ได้ตามลกัษณะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ผูว้ิจยัได้มี

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ี
ศึกษาทั้ง 4ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการ
สร้างและการแสวงหาความรู้มี 5 ขอ้ 2) ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบมี 5 ขอ้ 3) ดา้นการ
เรียนรู้มี 5 ขอ้และ 4) ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้มี 5 ขอ้ 

3.2 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะผูว้ิจยัน าหนงัสือของ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านคือ 1) ดร. ออ้ย สงึมรัมยเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 2) นายวีรชาติ 
วทิิตวฒิุนนัท ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและดา้นภาษาไทยและ 3) นายประเสริฐศกัด์ิ ศรีถาวร เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาถามใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละด้านตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ขอ้คาถาม (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 เป็นค่าท่ี
สูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ ค าถามแสดงว่าขอ้ค าถามนั้นๆมีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ี
ก าหนดไว ้

3.3 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try-out) จากบุคลากรในโรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ี
ไม่ใช่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจ  านวน 30 รายแลว้น าผลการทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยวธีิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามโดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 และจ าแนกเป็นรายดา้นมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ความ
เหมาะสมท่ีระดบั 0.60 – 1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3 

  
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับและรำยด้ำน 

 

ด้ำนที ่
 

แบบสอบถำมรำยด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1 
2 
3 
4 

ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ 
ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
ดา้นการเรียนรู้ 
ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ 

0.86 
0.77 
0.86 
0.82 

รวม 0.92 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 4.2 ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อม
กบัแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเอง 
 4.3 ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจากการส่งแบบสอบถามไป
จ านวน 319 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 319 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์ การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ตามความคิดเห็นของบุคลากร ทั้งโดยภาพรวม รายดา้น
และรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ ์ดงัน้ี 1 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ 
โดยใช ้t – test (Independent Samples) 
 3.5.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test (One way ANOVA) เม่ือ
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชพเฟ่  
 
 
 
 

                                                           

 1บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7 แกไ้ขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร :  
สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 100. 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 
 
  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้
เป็นระบบ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการเรียนรู้ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษาเปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 1,877 คน ผูว้ิจยัไดใ้ชต้าราง
ส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample 
Size) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 319 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของ
ประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
แล้วเทียบสัดส่วนตามขนาดสถานศึกษา แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
การวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัก าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n     แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 X    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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 t     แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ t  
 F    แทน  ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 
 SS     แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS    แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean of Square) 
 df    แทน  ขั้นของความอิสระ (Degree of Freedom) 
 *    แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **    แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผุ้ตอบแบบสแบถาม 
 4.2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 4.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 4.2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที ่4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร n ร้อยละ 
1. สถานภาพ 
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 1.2 ครูผูส้อน  

 
35 

284 

 
10.97 
89.03 

รวม 319 100.00 
2. ขนาดของสถานศึกษา  
 2.1 ขนาดเล็ก  
 2.2 ขนาดกลาง  
 2.3 ขนาดใหญ่  

 
78 

141 
100 

 
24.45 
44.20 
31.35 

รวม 319 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 319 คน เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 เป็นครูผูส้อน จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.03 อยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.45 อยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 และอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.35  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 4.3.1 ระดบัการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 2) ผลการเปรียบเทียบ
การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบ
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การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส ากัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส ากดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหา ภาพรวมและรายขอ้  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส ากดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

 

 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 

มีการก าหนดการเรียนรู้ของสถานศึกษาไวใ้นหลกัสูตร 
มีการก าหนดวตัถุประสงค ์หลกัการด าเนินการเร่ืองการก าหนด
ความรู้ 
มีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไวโ้ดยเฉพาะ 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 
ก าหนดเป้าหมายเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 

4.19 
 

4.21 
4.29 

 
4.20 
4.20 

0.40 
 

0.41 
0.46 

 
0.41 
0.41 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.21 0.38 มาก 
   

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก     
(X = 4.21) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไว้
โยเฉพาะ( X = 4.29) รองลงมาคือ มีการก าหนดวตัถุประสงค ์หลกัการด าเนินการเร่ืองการก าหนด
ความรู้ ( X = 4.21) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการก าหนดการเรียนรู้ของสถานศึกษาไวใ้น
หลกัสูตร (X = 4.19) 
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 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
จ าแนกตามสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานภาพ 

t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

35 0.47 0.35 284 4.15 0.33 9.16** 0.00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอนมีความเห็นต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
จ าแนกตามจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นดา้นการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
ด้านการ
สร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.47 4.17 4.04 ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
316 

6.85 
38.34 

3.42 
0.12 28.04** 0.00 

รวม 318 45.19  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นดา้นการ
สร้างและแสวงหาความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.5 
  
ตารางที ่4.5 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
สร้างและแสวงหาความรู้จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
(4.47) 

ขนาดกลาง 
(4.17) 

ขนาดใหญ่ 
(4.04) 

ขนาดเลก็ 4.47 - 0.29*  0.43* 
ขนาดกลาง 4.17 - -  0.13* 
ขนาดใหญ่ 4.04 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหา
ความรู้ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก
กบัขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีระดบัการ มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  

ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

 

ที่ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ X  S.D. แปลผล 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องในเร่ือง
ความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจนในการแกไ้ข
จุดบกพร่อง 
มีวิธีการในการแสวงหา จดัเก็บและใช้ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ๆทั้ง
ในและนอกระบบการท างานปกติ 
มีฐานขอ้มูลของการปฏิบติังานในรูปแบบอินเตอร์เน็ต 
มีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบและรวบรวมการจัดการ
ความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.17 
 
 

4.19 
 

4.19 
 

4.20 
 

4.22 

0.39 
 
 

0.41 
 

0.40 
 

0.41 
 

0.42 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.19 0.39 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการจดัการความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มี อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการจดัเก็บความรู้เป็นระบบและรวบรวมการ
จดัการความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ( X = 4.22) รองลงมาคือมีฐานขอ้มูลของการปฏิบติังานใน
รูปแบบอินเตอร์เน็ต (X = 4.20) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อหา
จุดบกพร่องในเร่ืองความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจนในการแก้ไขจุดบกพร่อง           
(X = 4.17) 
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
จ าแนกตามสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานภาพ 

t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

35 4.68 0.44 284 4.13 0.34 8.59** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
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 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้
ให้เป็นระบบ ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดย
วิธีการทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.8  
 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
 

ด้านการ
จัดการ
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.45 4.17 4.01 ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
316 

6.75 
41.70 

3.38 
0.13 25.39** 0.00 

รวม 318 48.45  
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe) ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
(4.45) 

ขนาดกลาง 
(4.17) 

ขนาดใหญ่ 
(4.01) 

ขนาดเลก็ 4.45 - 0.28*  0.43* 
ขนาดกลาง 4.17 - -  0.15* 
ขนาดใหญ่ 4.01 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้
เป็นระบบ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีระดบัการ มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  

4.3.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้ 

 

ที่ ด้านการเรียนรู้ X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียน
ในการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
โรงเรียนเข้าถึงศักยภาพขององค์ความรู้ในการ
พฒันาโรงเรียนและมีการพฒันากลยุทธต่างๆเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ 
โรงเรียนใช้วิธีเพื่อเสริมความรู้ท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง
และเพื่อพฒันาเป็นความรู้ใหม่ 
มีการร่วมเรียนรู้เป็นทีมเป็นหน่วยงาน น าผลการ
เรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
มีการน าความรู้ท่ีได้มาน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.00 
 

4.02 
 
 

4.01 
 

4.01 
 

4.03 

0.01 
 

0.15 
 
 

0.13 
 

0.03 
 

0.16 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.03 0.12 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการจดัการความรู้ ดา้นการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
(X =4.03) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการน าความรู้ท่ีไดม้าน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X = 4.03) รองลงมาคือ โรงเรียนเข้าถึง
ศกัยภาพขององคค์วามรู้ในการพฒันาโรงเรียนและมีการพฒันากลยุทธต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
( X = 4.02) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียนในการ
พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน (X = 4.00) 
 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ จ าแนกตามสถาน
สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้ 
จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานภาพ 

t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

35 4.22 0.27 284 4.01 0.05 11.65** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมี
ระดบัความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 

4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมี
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) , ขนาดกลาง 
(จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการ
ทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้ จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน 

 

 
 
 
 

ด้าน 
การเรียนรู้ 

 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.05 4.04 3.99 ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
316 

0.12 
4.56 

0.06 
0.02 4.17* 0.02 

รวม 318 4.68  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายคู่ โดย
วธีิการของ เชฟเฟ่ ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการ
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
(4.05) 

ขนาดกลาง 
(4.04) 

ขนาดใหญ่ 
(3.99) 

ขนาดเลก็ 4.05 - 0.01  0.05* 
ขนาดกลาง 4.04 - -  0.04* 
ขนาดใหญ่ 3.99 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่
มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบั
การ มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
 
ตารางที ่4.14 ผลการวเิคราะห์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

ที่ ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ X  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

มีการส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศของการเปิดเผยและมีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
มีการยมืตวัและสับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรมาช่วยในการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
มีการเผยแพร่เอกสารใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืน เช่น จดัท าหนงัสือ 
แผน่ซีดี 
จดัใหมี้เวทีการและเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียน 

3.98 
 

4.01 
 

4.02 
 

4.06 
 

4.05 

0.06 
 

0.16 
 

0.15 
 

0.29 
 

0.20 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.02 0.14 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.02) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มีการ
จดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการเผยแพร่เอกสารให้แก่หน่วยงานอ่ืน เช่น 
จดัท าหนงัสือ แผน่ซีดี (X = 4.06) รองลงมาคือ จดัให้มีเวทีการและเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย
ของโรงเรียน ( X = 4.05) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการส่งเสริมและให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ( X = 3.98) 
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 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จ าแนกตามสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรียนรู้ จ าแนกตามสถานสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
การจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานภาพ 

t Sig ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

n x  S.D n x  S.D 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

35 4.17 0.35 284 4.00 0.45 7.59** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อจดัการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความ
คิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ขนาดคือขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลง
มา) , ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 
โดยวิธีการทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.16  
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

 
ด้านการ
แบ่งปัน

แลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.06 4.01 4.01 ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
316 

0.14 
5.71 

0.07 
0.12 3.72* 0.03 

รวม 318 5.85  
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท า
การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายคู่ โดยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ ปรากฏผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.17  
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ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่เพือ่เปรียบเทยีบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นรายคู่จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยวิธีการของ    
เชฟเฟ่  

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ขนาดของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 
(4.06) 

ขนาดกลาง 
(4.01) 

ขนาดใหญ่ 
(4.01) 

ขนาดเลก็ 4.06 - 0.05* 0.05* 
ขนาดกลาง 4.01 - - 0.00 
ขนาดใหญ่ 4.01 - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้
เป็นระบบ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กมีระดบัการ มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติัการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารและครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,877 คนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจานวน 319ซ่ึงไดม้าโดย
วธีิการใชต้ารางส าเร็จรูปของของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนตามสัดส่วน
ของประชากรและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัสลากและได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา
จ านวน 319 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ก าหนดตวัแปรดงัน้ี ตวัแปรตน้ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของโรงเรียน ตวัแปรตามไดแ้ก่การจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ด้านคือ ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ ดา้นการ
จดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนตอนท่ี 1 แบบสอบถาม 
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย(Mean)  และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards 
deviation) สถิติท่ีใชใ้นการสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test (Independent samples) F-test (One way 
ANOVA) เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตาม
ท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการวจิยัเร่ืองการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถสรุปผลดงัน้ี 
5.1. 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน398คนผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน  319ฉบบัคิดเป็นร้อยละ80 เป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 เป็นครูผูส้อน จ านวน 284 คนคิดเป็นร้อย
ละ 89.02 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 และน้อยท่ีสุดคือโรงเรียนขนาดเล็ก
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.45 

5.1.2 ระดับการศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2มีระดบั
การศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ มีระดบัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไว้
โยเฉพาะรองลงมาคือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ หลกัการด าเนินการเร่ืองการก าหนดความรู้ และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการก าหนดการเรียนรู้ของสถานศึกษาไวใ้นหลกัสูตร 

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติั
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการปฏิบติัการ
จดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้มากกวา่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

5.1.3 ระดับการศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
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โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2มีระดบัการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีการจดัเก็บความรู้เป็นระบบและรวบรวมการจดัการความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรรองลงมาคือมีฐานขอ้มูลของการปฏิบติังานในรูปแบบอินเตอร์เน็ตและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือมีการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องในเร่ืองความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอน
ชดัเจนในการแกไ้ขจุดบกพร่อง 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัปฏิบติัจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสา
นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2ด้านการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
จ าแนกตามสถานภาพพบวา่โรงเรียนสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัการความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบมากกวา่ครูผูส้อนเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
3 ขนาดคือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.1.4 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของโรงเรียนโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

มีระดบัการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการน าความรู้ท่ีไดม้าน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองลงมาคือ โรงเรียนเขา้ถึงศกัยภาพขององค์
ความรู้ในการพฒันาโรงเรียนและมีการพฒันากลยุทธต่างๆเพื่อสร้างองคค์วามรู้และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือการจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียนในการพฒันาให้ดียิง่ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพพบวา่โรงเรียน
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สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01เม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาดคือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่พบวา่แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.5 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2มีระดบัการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียน
รู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการเผยแพร่เอกสารให้แก่หน่วยงานอ่ืน เช่น 
จดัท าหนงัสือ แผน่ซีดี รองลงมาคือ จดัให้มีเวทีการและเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียน 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีการส่งเสริมและให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต2 จ าแนกตามสถานภาพพบว่าโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 

ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นรายคู่
พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กกบั
ขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบัติการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีความเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้มากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัโดย
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

5.2.1 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.1.1 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2มีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แก้วเวยีง น านาผลไดท้  าการวจิยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบการจดัการความรู้
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  พบว่าตัวแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก มี 6 
กระบวนการ คือ ดา้นการก าหนดเป้าหมายและการบ่งช้ีความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการ
สร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการน าความรู้ไปใช้ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินความรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีส่งผลให้สถานศึกษาขนาดเล็ก มี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัใช้ตวัแบบการจดัการความรู้ของครู
พบวา่มีความรู้ความเขา้ใจในการการจดัการความรู้สูงข้ึน คะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.50 ครูมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครู
และนกัเรียนไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีผลิตเป็นช้ินงานและมีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนมีบรรยากาศใน
การท างานดีข้ึนจากการเล่าเร่ืองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นการเทียบเคียงกบัวิธีปฏิบติัท่ีมาก
ท่ีสุดของครูในระบบ ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลางก าหนดเป้าหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตน์ เที่ยงตรง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลดารารัศมี
พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมาย โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีอาศยัวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่ โรงเรียนไดใ้ช้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ดา้นการสร้างและใชค้ลงัความรู้ สามารถน าคลงัความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใชง้านไดมี้การก าหนด
ตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไวโ้ดยเฉพาะซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ อินทมาตย์ 
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ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และวุฒิการศึกษาสูงสุด 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 115 คน ผลวิจยัพบวา่ การจดัการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับการจ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยองคป์ระกอบของการจดัการ
ความรู้ในภาพรวมและรายด้านทั้ง4 ดา้นคือ ดา้นการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ การ
จดัเก็บและคน้คืนความรู้ และดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.1.2 การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้มากกวา่ครูผูส้อนอาจเน่ืองมากจากผูค้ลอ้งกบังานวิจยัของ
วสันต์ ลาจันทึก ไดท้  าการการศึกษาอิสระเพื่อศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีท าให้การจดัการความรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 ประสบผลส าเร็จตาม
การรับรู้ของครูและผูบ้ริหารกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจดัการความรู้มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบั “มาก” ตามทศันะของครูและผูบ้ริหารเรียงล าดบัจากมากไปน้อยคือภาวะผูน้ าของ
องคก์ารความเช่ือค่านิยมวฒันธรรมของหน่วยงานเทคโนโลยีท่ีใชใ้นโรงเรียนกระบวนการจดัการ
ความรู้ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ยคือการวดัผลการจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จในส่วน
ของสถานศึกษาได้แก่ส่งเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณมีนโยบายแผนงานชัดเจน
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ตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนสร้างขวญัก าลงัใจโดย
ใช้หลกัพรหมวิหาร4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูงดา้นครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง
น าเขา้องค์ความรู้ใหม่บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตนเองพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองประสานสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและเข้าใจหลักของการจัดการความรู้
สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุภาภรณ์ อินทมาตย์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการท างาน และวุฒิการศึกษาสูงสุด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่บุคลากร
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั
ชลบุรี จ  านวน 115 คน ผลวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับการจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการ
ท างาน และวฒิุการศึกษาสูงสุด โดยองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง4 
ดา้นคือ ดา้นการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ และด้านการ
ถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.2 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.2.1 ระดับการศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบของ
โรงเรียนในส ากดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลมากกวา่ครูผูส้อนอาจเน่ืองมากจากมีวิธีการในการแสวงหา 
จดัเก็บและใชค้วามรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั จิราพร ชายสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
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การจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต1พบวา่บุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นต่อขั้นตอนการจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการคน้หาความรู้ โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก ส่วนดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการสร้างและการแสวงหา
ความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบั ปานกลางบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ๆทั้งในและนอกระบบการท างานปกติซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุภาวดี ภูสุมาศ ได้วิจยั
เร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า (1) การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัในระดบัมาก เรียงตามลาดบัดงัน้ี 
ดา้นการก าหนดความรู้ ดา้นการแสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการถ่ายโอนความรู้และนาไปใช ้
และดา้นการจดัเก็บความรู้ (2) เปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาด
ต่างกนัมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ โรงเรียนขนาด
กลางมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาด้านการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ ด้านการจดัเก็บ
ความรู้ และดา้นการถ่ายโอนความรู้และนาไปใชม้ากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับการศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความคิดเห็นต่อระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็น
ระบบของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเห็นต่อการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มากว่าความเห็นของครูผูส้อนอาจเน่ืองมากจากผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องในเร่ืองความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจนใน
การแกไ้ขจุดบกพร่องในโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุภาวดี ภูสุมาศ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ (2) เปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดั



74 
 

สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 102 คน และครูผูส้อน 203 คนรวมทั้งส้ิน 305 คน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ (1) การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดั
สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัในระดบั
มาก เรียงตามลาดบัดงัน้ี ดา้นการก าหนดความรู้ ดา้นการแสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการถ่าย
โอนความรู้และนาไปใช้ และด้านการจัดเก็บความรู้ (2) เปรียบเทียบการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดกลางมีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาดา้นการแสวงหา
และสร้างองค์ความรู้ ด้านการจดัเก็บความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และนาไปใช้มากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั 
เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า
รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 องค์ประกบหลกั คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ดา้นการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใช ้ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบริหารคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ทีมครูจดัการความรู้ 
งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ในทุกขั้นตอน ผูบ้ริหารสนบัสนุนการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ การใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนครูน าการจดัการความรู้ไปพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ และนกัเรียนเกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์การแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน 

5.2.3 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.3.1 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 มีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเน่ืองมาจากเขา้
การพฒันาโรงเรียนและมีการพฒันากลยทุธต่างๆเพื่อสร้างองคค์วามรู้และสามารถส่งเสริมความรู้ท่ี
มีอยู่ให้เขม้แข็งและเพื่อพฒันาเป็นความรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเตือนใจรักษาพงศ์ไดท้  า
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบวา่รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกบหลัก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
กระบวนการจดัการความรู้ ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนดา้นการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ การ
พฒันารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบริหารคือ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ทีมครูจดัการความรู้ งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ใน
ทุกขั้นตอน ผูบ้ริหารสนบัสนุนการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนครูน าการจัดการความรู้ไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ และนักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์การแลกเปล่ียนความรู้ในการท างานผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริม
ความรู้ท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็และเพื่อพฒันาเป็นความรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ 

5.2.3.2 การเปรียบเทยีบระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2 ด้านการเรียนรู้จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีระดบัความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษามีการน าความรู้
ความสามารถท่ีไดม้าน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกวา่ครูผูส้อนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิราพร ชายสวสัดิ์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การจดัการความรู้
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต1พบว่าบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ขั้นตอนการจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการคน้หาความรู้ โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก การแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการ
ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ในระดบั ปานกลาง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กริชเพชร โสภาพ ไดว้ิจยัเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นหนองยางห้วยสะแบก อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร พบวา่ 
สภาพและความตอ้งการในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร มีการจดัการความรู้ตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ (1) การบ่งช้ีความรู้ 
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (3) การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (4) การประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ (5) การเขา้ถึงความรู้ (6) การแลกเปล่ียน (7) การเรียนรู้ 2. รูปแบบการจดัการความรู้
โรงเรียนบา้นหนองยางห้วยสะแบก ไดก้ าหนดเป็นแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของ
รูปแบบการจดัการความรู้ และสามารถน าเสนอไดง่้ายและสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ ดงัน้ี (1) 
การบ่งช้ีความรู้ซ่ึงจะบ่งช้ีความรู้จากการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายให้ชดัเจน และตอ้ง
ส ารวจความรู้ท่ีจ  าเป็น ส ารวจความรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาวา่มีอะไรบา้ง และอยูใ่นรูปแบบใด (2) 
การสร้างและการแสวงหาความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัขั้นบ่งช้ีความรู้เพราะจะตอ้งสร้างและแสวงหา
ความรู้ตามท่ีไดบ้่งช้ีไว ้(3) การน าความรู้มาประมวลผลและกลัน่กรองให้ไดค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์ท่ี
จะน ามาใชใ้นการจดัการความรู้ (4) การน าความรู้เหล่านั้นมาจดัการและเก็บไวใ้ห้เป็นระบบ (5) 
เม่ือความรู้ถูกจดัใหเ้ป็นระบบก็จะเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็จะง่ายมาก
ข้ึน (7) การความรู้คือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ ความรู้ท่ีไดก้็ให้ยอ้นกลบัไปเร่ิมปฏิบติัตาม
ขั้นตอนแรกและปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดการจดัการความรู้อย่างต่อเน่ืองและให้เป็น
วงจรการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี (1) 
ตอ้งจดัท าแผนการจดัการความรู้ทุกปี เพื่อให้ไดข้อ้มูลสภาพและความตอ้งการท่ีเป็นปัจจุบนั ตอ้งมี
การบนัทึกรายละเอียดในความรู้นั้นไวใ้ห้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการคน้หาและให้แยกเป็น
สัดส่วน (2) การปรับปรุงเอกสารทุกอยา่งจะตอ้งมีการระดมความคิดเห็น และจดัให้มีการสัมมนา
เพื่อให้ไดรู้ปแบบเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อง่ายต่อการบนัทึกและเรียนรู้ การจดัการ
ความรู้ให้เป็นระบบและให้เป็นแนวทางการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั (3) การเขา้ถึงความรู้ ตอ้งจดัให้มี
ระบบท่ีจะเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตอ้งจดัท าเวบ็บล็อกในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการจดัการความรู้เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายความรู้ (4) จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้
งานอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ (5) ก าหนดปฏิทินในการ
ปฏิบติังานใหช้ดัเจน และสามารถปฏิบติัตามได ้การปฏิบติัตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ให้สร้างความ
เขา้ใจในรูปแบบการจดัการความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรตระหนกัและสามารถปฏิบติังานไดต้าม
แผนการจดัการความรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วสันต์ ลาจันทึก ได้ท าการการศึกษาอิสระเพื่อ
ศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 
เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี



77 
 

การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ประสบผลส าเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจดัการความรู้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบั “มาก” ตามทศันะของครูและ
ผูบ้ริหารเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือภาวะผูน้ าขององค์การความเช่ือค่านิยมวฒันธรรมของ
หน่วยงานเทคโนโลยท่ีีใชใ้นโรงเรียนการส่ือสารในโรงเรียนกระบวนการจดัการความรู้ส่วนดา้นท่ี
มีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ยคือการวดัผลการจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จในส่วนของสถานศึกษา
ได้แก่ส่งเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณมีนโยบายแผนงานชัดเจนตลอดจนระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนสร้างขวญัก าลงัใจโดยใช้หลกัพรหม
วิหาร4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูงดา้นครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงน าเขา้องคค์วามรู้
ใหม่บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ประสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเขา้ใจหลกัของการจดัการความรู้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
จิราพร ชายสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น
เขต1พบวา่บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการ
เรียนรู้ และดา้นการคน้หาความรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก ส่วนดา้นการเขา้ถึง
ความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการ
ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ และดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

5.2.4 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
โรงเรียน 

5.2.4.1 ระดับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่าโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2มีระดบัระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเน่ืองมากจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สอดคล้องกบังานวิจยัของ เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบวา่รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ประกอบด้วย 3 องค์ประกบหลัก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
กระบวนการจดัการความรู้ ดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนดา้นการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ การ
พฒันารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบริหารคือ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ทีมครูจดัการความรู้ งานวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ใน
ทุกขั้นตอน ผูบ้ริหารสนบัสนุนการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนครูน าการจัดการความรู้ไปพฒันากระบวนการเรียนรู้  และนักเรียนเกิดทักษะการคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์การแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน แก้ว เวียงน านาผล ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการ
พฒันาตวัแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  พบว่าตวัแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก มี 6 กระบวนการ คือ ดา้นการก าหนดเป้าหมายและการบ่งช้ีความรู้ ดา้นการ
แลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ ดา้นการน าความรู้ไปใช้ ดา้นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีส่งผลให้
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัใชต้วัแบบการ
จดัการความรู้ของครูพบวา่มีความรู้ความเขา้ใจในการการจดัการความรู้สูงข้ึน คะแนนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.50 ครูมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าทางการเรียน
การสอนเพิ่มข้ึน ครูและนกัเรียนไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีผลิตเป็นช้ินงานและมีแนวทางในการพฒันา
ผูเ้รียนมีบรรยากาศในการท างานดีข้ึนจากการเล่าเร่ืองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นการเทียบเคียง
กับวิธีปฏิบัติท่ีมากท่ีสุดของครูในโรงเรียนและกับภูมิปัญญาภายนอกและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อตวัแบบการจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศของการเปิดเผยและมีความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วสันต์ ลาจันทึก ไดท้  าการการศึกษาอิสระเพื่อศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีท าให้การ
จดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 ประสบ
ผลส าเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหารกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจดัการความรู้
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ตามทศันะของครูและผูบ้ริหารเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือภาวะ
ผูน้ าขององคก์ารความเช่ือค่านิยมวฒันธรรมของหน่วยงานเทคโนโลยีท่ีใช้ในโรงเรียนการส่ือสาร
ในโรงเรียนกระบวนการจดัการความรู้ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ยคือการวดัผลการจดัการ
ความรู้ประสบผลส าเร็จในส่วนของสถานศึกษาไดแ้ก่ส่งเสริมบุคลากรโดยสนบัสนุนงบประมาณมี
นโยบายแผนงานชดัเจนตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน
สร้างขวญัก าลงัใจโดยใช้หลกัพรหมวิหาร4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูงดา้นครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับ
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กบัการเปล่ียนแปลงน าเขา้องคค์วามรู้ใหม่บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองประสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเขา้ใจหลกัของการ
จดัการความรู้และมีการเผยแพร่เอกสารให้แก่หน่วยงานอ่ืน เช่น จดัท าหนงัสือ แผ่นซีดีสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  

5.2.4.2 การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ไม่มากเท่าท่ีควรท าให้การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ขาดการต่อเน่ือง สอดคล้องกบังานวิจยัของ
รัตน์ เทีย่งตรง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลดารารัศมีพบว่า ดา้นการก าหนด
เป้าหมาย ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่ โรงเรียนไดใ้ช้การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการสร้างและใช้คลังความรู้  สามารถน าคลังความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้งานได้ และ
สอดคลอ้งกบั กริชเพชร โสภาพ ไดว้ิจยัเร่ือง การน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นหนองยางห้วยสะแบก  อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร พบวา่ สภาพและ
ความตอ้งการในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อ าเภอเลิงนก
ทา จงัหวดัยโสธร มีการจดัการความรู้ตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ (1) การบ่งช้ีความรู้ (2) การสร้าง
และแสวงหาความรู้ (3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (5) 
การเขา้ถึงความรู้ (6) การแลกเปล่ียน (7) การเรียนรู้ 2. รูปแบบการจดัการความรู้โรงเรียนบา้นหนอง
ยางห้วยสะแบก ไดก้ าหนดเป็นแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของรูปแบบการจดัการ
ความรู้ และสามารถน าเสนอไดง่้ายและสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ดงัน้ี (1) การบ่งช้ีความรู้ซ่ึงจะ
บ่งช้ีความรู้จากการก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายใหช้ดัเจน และตอ้งส ารวจความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ส ารวจความรู้ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาว่ามีอะไรบา้ง และอยู่ในรูปแบบใด (2) การสร้างและการ
แสวงหาความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัขั้นบ่งช้ีความรู้เพราะจะตอ้งสร้างและแสวงหาความรู้ตามท่ีได้
บ่งช้ีไว ้ (3) การน าความรู้มาประมวลผลและกลัน่กรองให้ไดค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์ท่ีจะน ามาใชใ้น
การจดัการความรู้ (4) การน าความรู้เหล่านั้นมาจดัการและเก็บไวใ้ห้เป็นระบบ (5) เม่ือความรู้ถูกจดั
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ให้เป็นระบบก็จะเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็จะง่ายมากข้ึน (7) การ
ความรู้คือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ ความรู้ท่ีไดก้็ให้ยอ้นกลบัไปเร่ิมปฏิบติัตามขั้นตอนแรก
และปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองและให้เป็นวงจรการจดัการ
ความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี (1) ตอ้งจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ทุกปี เพื่อให้ได้ขอ้มูลสภาพและความตอ้งการท่ีเป็นปัจจุบนั  ตอ้งมีการบนัทึก
รายละเอียดในความรู้นั้นไวใ้ห้ชดัเจน เพื่อให้สะดวกต่อการคน้หาและให้แยกเป็นสัดส่วน (2) การ
ปรับปรุงเอกสารทุกอยา่งจะตอ้งมีการระดมความคิดเห็น และจดัให้มีการสัมมนาเพื่อให้ไดรู้ปแบบ
เอกสารท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อง่ายต่อการบนัทึกและเรียนรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
และให้เป็นแนวทางการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั (3) การเขา้ถึงความรู้ ตอ้งจดัให้มีระบบท่ีจะเขา้ถึง
ความรู้ไดง่้าย การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตอ้งจดัท าเวบ็บล็อกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
จดัการความรู้เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายความรู้ (4) จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้งานอย่าง
เพียงพอ และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ (5) ก าหนดปฏิทินในการปฏิบติังานให้
ชดัเจน และสามารถปฏิบติัตามได้ การปฏิบติัตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ให้สร้างความเขา้ใจใน
รูปแบบการจดัการความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรตระหนกัและสามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนการ
จดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบั วชัิย ภูมิทอง ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการจดัการ
ความรู้สู่ระบบราชการไทยกรณีศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาพบวา่ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนมาก
เป็นเพศชาย อายุ 40 ข้ึนไป สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ขา้ราชการกร
อุตุนิยมวิทยา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยรวมและรายดา้น
ทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการความรู้โดยรวมลายด้านจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้และดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนั ซ่ึงเพศหญิงมีความ
คิดเห็นมากกว่าเพศชาย ซ่ึงข้าราชการท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นมากกว่าข้าราชการท่ีมี
สถานภาพสมรส ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยาแตกต่างกนัซ่ึง
ขา้ราชการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน5,001–10,000บาทมีความคิดเห็นมากกว่าขา้ราชการท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป ส าหรับข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง 7 ดา้น ไม่แตกต่างกนั วิชัย ภูมิทองไดท้  าการวิจยัเร่ืองการประยุกต์ใชแ้นวคิด
การจัดการความรู้สู่ระบบราชการไทยกรณีศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าข้าราชการกรม
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อุตุนิยมวทิยาส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 40 ข้ึนไป สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,000 
บาท ข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
ขา้ราชการกรอุตุนิยมวทิยา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยรวม
และรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้โดยรวมลายด้านจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้และดา้นการเรียนรู้แตกต่างกนั ซ่ึงเพศ
หญิงมีความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย ซ่ึงข้าราชการท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นมากกว่า
ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพสมรส ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นด้านการสร้างและแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยา
แตกต่างกันซ่ึงข้าราชการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน5,001–10,000บาทมีความคิดเห็นมากกว่า
ขา้ราชการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ส าหรับขา้ราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ของกรมอุตุนิยมวทิยาทั้ง 7 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการคือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

2) ขอ้เสนอแนะในการนาผลการวจิยัไปใชแ้ละ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัดงัน้ี 
5.3.1.1 จากผลการวิจยัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้พบว่าโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้และขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติั
ต ่าท่ีสุดคือมีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดัการความรู้ไวโ้ดยเฉพาะดงันั้นโรงเรียนควรจดัท า
เอกสารและระดมสมองเพื่อก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้ชดัเจนแลว้น าไปปฏิบติัให้
ครบทุกขอ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 จากผลการวิจยัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบพบวา่โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้และขอ้ท่ีมีระดบัการจดัการ
ความรู้ให้เป็นระบบต ่าท่ีสุดคือมีการจดัเก็บความรู้เป็นระบบและรวบรวมการจดัการความรู้ไวเ้ป็น
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ลายลักษณ์อกัษรดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการจดัเก็บเอกสารในการให้
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ สะดวก หาง่ายและปลอดภยั 

5.3.1.3 จากผลการวิจยัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการเรียนรู้พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้และขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าท่ีสุดคือมีการน า
ความรู้ท่ีไดม้าน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัครูเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะให้แก่ครูผูส้อนทุกคนอย่าง
ทัว่ถึงเพื่อน าไปน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3.1.4 จากผลการวิจยัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีระดบัมากทุกขอ้และขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัต ่าสุด
คือมีการยมืตวัและสับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรมาช่วยในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพิจารณาเร่ืองการโยกย้ายสับเปล่ียนตัวบุคลากรอย่างรอบคอบเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่สถานศึกษา 

5.3.1.5 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ทั้ง 4ดา้นคือดา้นการสร้างและการ
แสวงหาความรู้ ด้านการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเรียนรู้ และด้านการแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนความรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพผลการวิจยัพบว่าการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ง4ดา้นมีระดบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรจดัอบรมประชุมปฏิบติัการท า
ความเขา้ใจและมอบหมายงานให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบพร้อมทั้งตั้งคณะท างานเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนเพื่อพฒันาให้ครูมีความรู้
ทกัษะและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปต่อยอดใหก้บันกัเรียน 

5.3.1.7 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ทั้ง 4ดา้นคือดา้นการสร้างและ
การแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นการแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนความรู้ จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาดคือโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่พบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01และเม่ือน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบวา่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กฉะนั้นจึง
ควรสร้างขอ้มูลขอ้ค าถามท่ีมีความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากขอ้คน้พบจากการวจิยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 
5.3.2.1 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชใ้นแต่ละดา้นดงัน้ี 
5.3.2.1.1 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้มีขอ้เสนอแนะในการ
น าไปใช้คือควรมีการก าหนดการเรียนรู้ของสถานศึกษาไวใ้นหลกัสูตรเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.2.1.2 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้
คือมีการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องในเร่ืองความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอน
ชดัเจนในการแกไ้ขจุดบกพร่อง 

5.3.2.1.3 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ดา้นการเรียนรู้ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชคื้อโรงเรียนใชว้ิธีเพื่อ
เสริมความรู้ท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและเพื่อพฒันาเป็นความรู้ใหม่และมีการร่วมเรียนรู้เป็นทีมเป็น
หน่วยงานน าผลการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

5.3.2.1.4 การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2ด้านการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ มีขอ้เสนอแนะในการ
น าไปใชคื้อมีการส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5.3.2.2 ขอ้เสนอแนะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใชด้งัน้ี 
5.3.2.2.1 ครูผู ้สอนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
นกัเรียน 

5.3.2.2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคญัในการถ่ายโอนความรู้ของครูผูส้อนไปสู่
นกัเรียนอยา่งถูกตอ้งและอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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5.3.2.2.3 โรงเรียนควรค านึงถึงการด าเนินงานตามแผนพฒันาของโรงเรียนท าให้การจดั
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.2.2.4 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียนและให้ความร่วมมือ
กบัโรงเรียนในทุกๆดา้น 

5.3.2.2.5ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีขอ้มูลในการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
และน าขอ้มูลมาปรับจดัท าแผนพฒันาติดตามนิเทศประเมินผลโรงเรียนให้จดัการศึกษาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ีจาก
ผลการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

5.3.3.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ
การแกไ้ขปัญหาและปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

5.3.3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัโรงเรียนนอกสังกดั เช่นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนใน
สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

5.3.3.3 ควรมีการศึกษาปัญหาการจดัท าขอ้มูลการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 

5.3.3.4 ควรศึกษาวจิยัลกัษณะเดียวกนัน้ีในงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่นการจดัการความรู้โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อน าผลการวิจยัเป็นขอ้สนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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.2554. 

สุธี สุทธิสมบูรณ์และสมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : สวสัดิการ
ส านกังาน กพ, 2549.  

 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กริชเพชร โสภาพ. “การน าเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบา้น

หนองยางห้วยสะแบก อ า เภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552.  

แกว้เวียง น านาผล . “การพฒันาตวัแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก”.วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2551.  

จิราพร ชายสวสัด์ิ. “การจดัการความรู้ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”.วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551.  

เตือนใจ รักษาพงศ์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”. งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2551 .  

รัตน์ เท่ียงตรง. “การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย  เขต  1” . วิทยา นิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทย าลัย  : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2550 .  

วสันต ์ลาจนัทึก . “การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 “ . การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น , 2550 .  

วิชัย ภูมิทอง . “การประยุกต์ใช้แนวคิดการจดัการความรู้สู่ระบบราชการไทย กรณีศึกษากรม
อุตุนิยมวิทยา”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2552.  

สุภาภรณ์ อินทมาตย .์ “การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2552.  
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สุภาวดี ภูสุมาศ. “การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ต รัง  เ ขต  1”. วิทย า นิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทย าลัย  : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554.  

 

 3 เวบ็ไซต์ 
รุ่ง แกว้แดง. การปฏิรูปการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ. สืบคน้ท่ีhttp://www.drrung.com/trart.html, 2549.  
วิ จ า ร ณ์  พ า นิ ช .สุ ข ภ าพบนฐ า น ปัญญา  มู ล นิ ธิ ส า ธ า รณ สุ ข แ ห่ ง ช า ติ .  สื บ ค้น จ า ก

http://www.moph.go.th/ops/doctor/drjune46%5Cdocjune46%5CSpecial126.doc, 2545.  
สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม. การจัดการความรู้กับกาบริหารราชการแนวใหม่. 

สืบคน้จาก http://irrigation.rid.go.th/rid8/Web%20Site/work_exam/k01.pdf, 2549. หนา้ 4. 
 

http://www.drrung.com/trart.html
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน   

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
....................................... 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะน ามาวเิคราะห์และสรุปผลในลกัษณะโดยส่วนรวมมิใช่
รายบุคคลจึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด 
 4. กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตามความเป็นจริง 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

นฤมล   ไลไธสง 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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   ตอนที ่ 1  สถานภาพข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงใน [  ] หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 1.  สถานภาพ 
  [  ]   ผูบ้ริหารโรงเรียน  
  [  ]   ครูผูส้อน   
 2.  ขนาดโรงเรียน 
  [  ]   ขนาดเล็ก  
  [  ]   ขนาดกลาง   
  [  ]   ขนาดใหญ่ 

 
ตอนที ่  2 

แบบสอบข้อมูลเกีย่วกบัสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   

 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ช่องหมายเลขตามการรับรู้ของท่าน  โดยค่าแต่ละระดบัมี 
                 ความหมายดงัน้ี 
  5   หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้ 

 
รายการ 

 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ี 
สุด 
(5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 
  (3) 

นอ้ย 
 
  (2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
  (1) 

 
1. 

1. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
มีการแสวงหาความรู้จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เพื่อน ามาพฒันาเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

     

2. มีการก าหนดตวัช้ีวดัส าหรับการจดั 
การความรู้ไวโ้ดยเฉพาะ 

     

3. มีแผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบังานปฏิบติัในหนา้ท่ี      

4.  มีการจดัท าตวัช้ีวดั ท่ีชดัเจนสามารถวดัไดว้า่บุคลากร
ในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันาองคค์วามรู้
ส าหรับการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 

     

5. มีการจดัสรรทรัพยากร ใหก้บักิจกรรมต่างๆ ท่ีท าให้
ฐานความรู้ของโรงเรียนเพิ่มพนูอยา่งเห็นไดช้ดั 

     

 
6. 

2. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
มีการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องใน
เร่ืองความรู้และกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนชดัเจนใน
การแกไ้ขจุดบกพร่อง 

     

7. มีวธีิการในการแสวงหาจดัเก็บและใชค้วามรู้อยา่ง
เป็นระบบ 

     

8. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิด
ใหม่ๆทั้งในและนอกระบบการท างานปกติ 

     

9. มีฐานขอ้มูลของการปฏิบติังานในรูปแบบ
อินเตอร์เน็ต 

     

10.  มีการจดัเก็บความรู้เป็นระบบและรวบรวมการ
จดัการความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ขอ้ 

 
รายการ 

 

ระดบัการปฏิบติั 
มากท่ี 
สุด 
(5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 
  (3) 

นอ้ย 
 
  (2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
  (1) 

 
11. 

3.ด้านการเรียนรู้   
การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียนใน
การพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

     

12. โรงเรียนเขา้ใจถึงศกัยภาพขององคค์วามรู้ในการ
พฒันาโรงเรียน และมีการพฒันากลยทุธต่างๆ 
เพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

     

13. โรงเรียนใชว้ธีิเรียนรู้เพื่อเสริมความรู้ท่ีมีอยู ่
ใหเ้ขม้แขง็และเพื่อพฒันาเป็นความรู้ใหม่ 

     

4. มีการร่วมเรียนรู้เป็นทีม เป็นหน่วยงาน น าผลการ
เรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

     

15. มีการน าความรู้ท่ีไดม้าน าประยกุตใ์ชใ้น 
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

     

 
16. 

4. ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
มีการส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

     

17. ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศของการเปิดเผยและ 
มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

     

18. มีการยมืตวัและสับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรมา
ช่วยในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

     

19. มีการเผยแพร่เอกสารใหห้น่วยงานอ่ืน เช่น จดัท า
หนงัสือ แผน่ซีดี 

     

20. จดัใหมี้เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย
ของโรงเรียน 

     

 
ขอขอบคุณทีก่รุณาตอบค าถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  ดร.อ้อย  สงึมรัมย์   
 - วฒิุการศึกษา  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.)   
    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 - ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวทิยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวดัหนองนา 
 - สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
 
2. นายวรีะชาติ  วทิติวุฒินันท์   
 - วฒิุการศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)   สาขาการบริหารการศึกษา 
 - ต  าแหน่ง  ครู  โรงเรียนวดัหนองนา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  
 
3.  นายประเสริฐศักดิ์  ศรีถาวร   

 - วฒิุการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
   - ต  าแหน่ง  ครู  โรงเรียนบา้นโคกสะอาด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ6012(2)/ว342 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  ดร. ออ้ย  สงึมรัมย ์

  ด้วยนางนฤมล  ไลไธสงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205125ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ”ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว342 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 40000 
 

 21  มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายวรีชาติ  วทิิตวุฒินนัท์ 

  ด้วยนางนฤมล  ไลไธสงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205125 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ”ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ6012(2)/ว342 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 
 

 21 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายประเสริฐศกัด์ิ  ศรีถาวร 

  ด้วยนางนฤมล  ไลไธสงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205125 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ”ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



101 
 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 
ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 

 
 

ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 0 +1 +1 0.67 

 
ดา้นการเรียนรู้ 

ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 0 +1 0.67 
5 +1 +1 +1 1.00 
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ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ6012(2)/378 
 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  24 มิถุนายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

  ด้วยนางนฤมล  ไลไธสงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา5514205125ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการความรู้ใน
สถานศึกาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2” โดยมี 
ดร.วโิรจน์สารัตนะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.กิตตก์าญจน์ปฏิพนัธ์เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 4 ด้าน 
****** 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) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1 77.8333 81.799 .662 .919 

A2 77.7667 78.116 .721 .917 

A3 77.7000 82.286 .596 .920 

A4 77.7667 82.323 .484 .922 

A5 77.5667 79.840 .766 .917 

B1 77.5333 79.085 .670 .918 

B2 78.1333 82.878 .506 .922 

B3 78.1000 84.645 .541 .922 

B4 78.3000 81.803 .653 .919 

B5 77.8667 82.257 .647 .919 

C1 77.7000 79.941 .643 .919 

C2 77.3333 74.092 .902 .912 

C3 77.3333 80.299 .786 .917 

C4 77.8667 80.257 .609 .919 

C5 77.7000 76.700 .799 .915 

D1 77.7667 75.082 .678 .919 

D2 78.0000 88.207 .058 .930 

D3 78.2333 84.875 .315 .925 
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D4 78.3333 86.575 .192 .927 

D5 77.9000 79.886 .656 .918 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .924 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-สกุล     นางนฤมล   ไลไธสง 
  
วนั เดือน ปี    15 พฤษภาคม 2507 
 
ภูมิล ำเนำ     จงัหวดันครราชสีมา 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     31 หมู่ท่ี 8 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 30240 
 
ประวตัิกำรศึกษำ  
 พ.ศ. 2521 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 จากโรงเรียนมณีราษฎร์คณาลยั อ าเภอหว้ยแถลง 
     จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2524 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนหว้ยแถลงพิทยาคม อ าเภอหว้ยแถลง 
     จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ. 2526 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียนสุรนารีวทิยา อ าเภอเมือง 
     จงัหวดันครราชสีมา (องักฤษ – ฝร่ังเศส ) 
              พ.ศ.2531  จบปริญญาตรี จากวทิยาลยัครูนครราชสีมา (วชิาเอกภาษาองักฤษ) 
 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวดัหนองนา 
 
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน โรงเรียนวดัหนองนา  อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
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