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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตอบคําถามของการวิจัยเร่ือง ปจจัยการบริหาร
แบบมีสวนรวมที่สงผลตอกับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัย
ไดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูใหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 308 คน ไดแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 308 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 3  ระดบัการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 4  ปจจยัการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา
เอกชน จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ของตัวแปรและสถิติที่ใช
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไวดังนี้ 
 X tot  หมายถึง   ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม  
 X 1  หมายถึง  ปจจัยดานภาวะผูนํา 
 X 2  หมายถึง  ปจจัยดานบรรยากาศองคการ 
 X 3  หมายถึง  ปจจัยดานสถานศึกษา 
 X 4  หมายถึง  ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 X 5  หมายถึง  ปจจัยดานแรงจูงใจ 
 X 6  หมายถึง  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
 Y tot  หมายถึง  การจัดการความรู 
 Y 1  หมายถึง  การสํารวจความรู 
 Y 2  หมายถึง  การรวบรวมพฒันาความรู 
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 Y 3  หมายถึง  การจัดเก็บวิเคราะหความรู 
 Y 4  หมายถึง  การถายทอดความรู 
 Y 5  หมายถึง  การนําความรูไปใช 
 X  หมายถึง  คาเฉลี่ย 
 S.D.   หมายถงึ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 R  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์เชิงพหุคูณ 
 R2  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนด 
 b  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
 β หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Beta   หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 S.Eb  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ 
 S.Eest หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ  
 t  หมายถึง  คาสถิติ 
 df หมายถึง  ระดับชั้นของความเปนอิสระ 
 SS หมายถึง  ผลรวมกําลังสองของคะแนนแตละคา 
 MS หมายถึง  คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา 
 a หมายถึง  คาคงที่ของการพยากรณ 

 � หมายถึง  คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนดิบ 
 Z หมายถึง  คาสมการพยากรณที่แทนคาในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  p  หมายถึง คาความนาจะเปน 
  F  หมายถึง คาความแปรปรวน 
 * หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4.1  ตอนที ่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  

การวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 308 คน จากสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 28 แหง 
เมื่อจําแนกตาม ตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณและขนาดโรงเรียน ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง 4 
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ตาราง 4  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

รอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ตําแหนง       

       ผูบริหาร/ครูผูสอน 28 100.00 280 100.00 308 100.00 

       รวม 28 100.00 280 100.00 308 100.00 

2. เพศ       

ชาย 4   14.28   36  12.86 40   12.99 

หญิง 24   85.72 244   87.14 268    87.01 

รวม 28 100.00 280 100.00 308 100.00 

3. วุฒิการศึกษา       

  ปริญญาตรี 13  46.43 200   71.43 213    69.15 

  ประกาศนยีบตัร 8  28.57   75   26.78 83    26.95 

  ปริญญาโทหรือสูงกวา 7 25.00    5   1.79 12    3.90 

  รวม 28  100.00 280 100.00 308 100.00 

4. ประสบการณในการทํางาน       

  ต่ํากวา 10 ป 5 17.86 147 52.50 152    49.35 

  ตั้งแต 10 ปขึน้ไป 23 82.14 133       47.50 156    50.65 

        รวม 28  100.00 280  100.00 308 100.00 

5. ขนาดโรงเรียน       

  ขนาดเล็ก 5 17.86   14    5.00 19    6.17 

  ขนาดกลาง 6   21.43   53   18.93 59   19.16 

  ขนาดใหญ 17  60.71 213   76.07 230   74.67 

รวม 28 100.00 280 100.00 308 100.00 
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 จากตาราง 4 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนดังนี ้
 ผูบริหาร สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 85.72 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด     
รอยละ 46.43 มีประสบการณในการทํางาน ตั้งแต 10 ปขึ้นไป รอยละ 82.14 และขนาดโรงเรียน         
ขนาดใหญ รอยละ 60.71 
 ครูผูสอน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 87.14 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด      
รอยละ 71.43 มีประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 10 ป รอยละ 52.50 และขนาดโรงเรียน       
ขนาดใหญ รอยละ 74.67 
 

4.2  ตอนที ่2 ระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด 
       ฉะเชิงเทรา 
  

การวิ เคราะหระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน             
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับ
คาระดับของปจจัยการบริหารใชเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหปรากฏ             
ดังรายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้ 

 
ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม               

 ในสถานศึกษาเอกชน ภาพรวม 
 

 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม X   S.D. ระดับ อันดับที ่

1 ดานภาวะผูนํา 4.05 .64 มาก 1 
2 ดานบรรยากาศองคการ 3.84 .69 มาก 2 
3 ดานสถานศึกษา 3.58 .76 มาก 5 
4 ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.58 .76 มาก 5 
5 ดานแรงจูงใจ 3.79 .70 มาก 3 
6 ดานลักษณะสวนบุคคล 3.77 .66 มาก 4 

               รวม 3.77 .59 มาก  
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 จากตาราง 5  ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ในภาพรวมพบวา
อยูในระดับมาก ( X =3.77) เมื่อเรียงลําดับคาระดับปจจัยดานที่มีคาสูงสุด ดังนี้ ดานภาวะผูนํา 
( X =4.05) รองลงมา คือ ดานบรรยากาศองคการ ( X =3.84) ดานแรงจูงใจ ( X =3.79)           
ดานลักษณะสวนบุคคล ( X =3.77) ดานสถานศึกษาและดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ( X =3.58) 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 

  ในสถานศึกษาเอกชน ดานภาวะผูนํา  
  

 ดานภาวะผูนํา X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 ผูบริหารมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

4.10 .77 มาก 4 

2 ผูบริหารมอบหมายงานใหบคุลากรตามความรู
ความสามารถและประสบการณของบุคลากร 

4.03 .74 มาก 9 

3 ผูบริหารมีลักษณะผูนําที่สรางความนาเชื่อถือ 4.12 .82 มาก 2 
4 ผูบริหารมีการใหบุคลากรมสีวนรวม 

ในการกําหนดเปาหมาย 
4.03 .76 มาก 7 

5 ผูบริหารสามารถใชความเปนผูนําทําใหบคุลากร
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีความรับผิดชอบทํางาน 
ดวยความสามารถของตนเอง 

4.10 .76 มาก 3 

6 ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงานเขารับ 
การฝกอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถ 

4.21 .77 มาก 1 

7 ผูบริหารมีการมอบอํานาจหนาที่ใหบุคลากร 
ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.05 .74 มาก 6 

8 ผูบริหารสถานศึกษามยีุทธศาสตร 
ในการบริหารแบบใหบุคลากรเห็นความสําคัญ     
และยอมรับในความสามารถของตนเอง 

4.03 .77 มาก 8 

9 ผูบริหารแสดงพฤติกรรมเปนกัลยาณมิตร      
ตอผูรวมงาน 

4.07 .80 มาก 5 
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ตาราง 6  (ตอ) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
                        ในสถานศึกษาเอกชน ดานภาวะผูนํา  
 

 ดานภาวะผูนํา X  S.D. ระดับ อันดับที ่

10 ผูบริหารทําใหบุคลากร รูสึกวาตนเอง 
เปนเจาขององคการ 

3.85 .88 มาก 10 

              รวม 4.05 .64 มาก  

 
 จากตาราง 6 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม ในสถานศึกษาเอกชน ดานภาวะผูนํา   
ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ดังนี้  ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรูความสามารถ ( X =4.21) รองลงมา ผูบริหารมีลักษณะผูนําที่สรางความนาเชื่อถือ ( X =4.12) 
และผูบริหารสามารถใชความเปนผูนําทําใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีความรับผิดชอบ 
ทํางานดวยความสามารถของตนเอง ( X =4.10) ตามลําดับ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้  ผูบริหาร
ทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองเปนเจาขององคการ ( X =3.85)  
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 

  ในสถานศึกษาเอกชน ดานบรรยากาศองคการ 
 

 ดานบรรยากาศองคการ X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 สถานศึกษามบีรรยากาศเปนมิตรเอ้ืออารีตอกัน 3.97 .81 มาก 1 
2 สถานศึกษาจดัสวัสดิการใหบริการตาง ๆ  

แกคณะคร ู
3.77 .91 มาก 8 

3 สถานศึกษาจดัใหมกีารยกยอง เชิดชูเกยีรติ   
แกคณะครูในโอกาสตาง ๆ 

3.81 .86 มาก 7 

4 สถานศึกษามบีรรยากาศแหงความเปนมิตร    
มีอิสระทางความคิด ทํางานเปนทีม 
มีความรวมมือตอกันในการปฏิบัติงาน 

3.88 .84 มาก 5 
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ตาราง 7 (ตอ) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
          ในสถานศึกษาเอกชน ดานบรรยากาศองคการ 

 

 ดานบรรยากาศองคการ X  S.D. ระดับ อันดับที ่

5 สถานศึกษามรีะบบการเสนอความดีความชอบ
ของคณะครู เกณฑพิจารณามีความโปรงใส  
ไมเปนความลบัและใชระบบคุณธรรม 

3.82 .89 มาก 6 

6 สถานศึกษามรีะบบสวัสดิการเพื่อชวยแกปญหา
ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 

3.72 .85 มาก 10 

7 สถานศึกษามบีรรยากาศของความครึกครื้น 
เมื่อบุคลากรอยูรวมกนั 

3.95 .79 มาก 2 

8 สถานศึกษาใหโอกาสบุคลากรทุกคนเขารวม
เปนกรรมการในการดําเนินงานตาง ๆ         
ของสถานศึกษา 

3.94 .78 มาก 3 

9 สถานศึกษามกีิจกรรมอื่น ๆ ที่สงผลดีตอ 
การปฏิบัติงาน 

3.89 .76 มาก 4 

10 บุคลากรในสถานศึกษามีขวญักําลังใจ         
การทํางานสูง 

3.76 .89 มาก 9 

 รวม 3.84 .69 มาก  

 
 จากตาราง 7 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม ในสถานศึกษาเอกชน ดานบรรยากาศ

องคการ ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอื้ออารีตอกัน 
( X =3.79) รองลงมา สถานศึกษามีบรรยากาศของความครึกครื้นเมื่อบุคลากรอยูรวมกัน ( X =3.92) 
และสถานศึกษาใหโอกาสบุคลากรทุกคนเขารวมเปนกรรมการในการดําเนินงานตาง ๆ ของ
สถานศึกษา ( X =3.94) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีระบบสวัสดิการ
เพื่อชวยแกปญหาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ( X =3.72)  
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ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
  ในสถานศึกษาเอกชน ดานสถานศึกษา 
 

 ดานสถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 สถานศึกษามกีารกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
ไวอยางชดัเจน 

3.99 .77 มาก 1 

2 สถานศึกษามกีารแบงหนวยงานยอยอยางเหมาะสม 3.91 .80 มาก 4 
3 สถานศึกษามกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

ของแตละฝายไวอยางชดัเจน 
3.97 .82 มาก 2 

4 สถานศึกษามกีารจัดใหมีแผนภูมิแสดงสายงาน 
ไวอยางชดัเจน 

3.92 .84 มาก 3 

5 สถานศึกษามกีารกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 

3.89 .83 มาก 6 

6 สถานศึกษามกีารปรับปรุงการจัดระเบยีบงาน 
ในสถานศึกษาอยูเสมอ 

3.90 .79 มาก 5 

7 
8 

สถานศึกษามอีาคารสถานที่ หองเรียน  3.77 .92 มาก 10 
หองปฏิบัติการสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ
ส่ือเพียงพอตอการจัดการความรูสถานศึกษามีการจัด
อาคารสถานที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

3.82 .84 มาก 7 

9 สถานศึกษาตั้งอยูในสถานที่ ที่เหมาะสม      
การคมนาคมตดิตอสะดวกรวดเรว็ 

3.81 .83 มาก 8 

10 สถานศึกษาใชทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอยางคุมคาและ 
เกิดประโยชนสูงสุด 

3.80 .82 มาก 9 

 รวม 3.58 .76 มาก  
 

  จากตาราง 8 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ดานสถานศึกษา 
ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 
( X =3.99) รองลงมาสถานศึกษามีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายไวอยางชัดเจน 
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( X =3.97) และสถานศึกษามีการจัดใหมีแผนภูมิแสดงสายงานไวอยางชัดเจน ( X =3.92) ตามลําดับ 
ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการสิ่งอํานวย
ความสะดวก วัสดุอุปกรณส่ือเพียงพอตอการจัดการความรู ( X =3.77)  
 

ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
               ในสถานศึกษาเอกชน ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 สถานศึกษามคีอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
เพื่อใชในการพัฒนาการจดัการเรียนรูอยางเหมาะสม 

3.78 .87 มาก 1 

2 สถานศึกษามจีัดสรรเงิน วัสดุ ครุภัณฑ 
ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

3.71 .83 มาก 2 

3 สถานศึกษาใหนักเรยีนสามารถใชส่ือ เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู 

3.67 .85 มาก 3 

4 สถานศึกษามหีองสมุดที่ทันสมัยมีชีวิตชวีา  3.58 .88 มาก 5 
5 สถานศึกษามบีุคลากรที่มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 
3.64 .83 มาก 4 

6 สถานศึกษาจดัประชุมโดยใชส่ือมัลติมิเดียอยูเสมอ 3.42 1.02 มาก 10 
7 สถานศึกษาใหบุคลากรใชเทคโนโลยี 

ในการปฏิบัติงานทุกคน 
3.53 .96 มาก 7 

8 สถานศึกษามบีทเรียนสําเร็จรูป CAI ที่เกี่ยวกับ
ความรู ภูมิปญญา ในทองถ่ิน 

3.45 1.00 มาก 9 

9 สถานศึกษา มเีว็บไซต ที่นักเรียน ผูปกครอง  
สามารถสืบคนขอมูลได 

3.50 1.11 มาก 8 

10 สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรรวมกันสรางระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ 

3.56 .96 มาก 6 

      รวม 3.58 .76 มาก  

 
 จากตาราง 9 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ดานเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญ
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อยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม ( X =3.78) รองลงมาสถานศึกษามีจัดสรรเงิน 
วัสดุ ครุภัณฑในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ( X =3.71) และสถานศึกษาใหนักเรียนสามารถใช
ส่ือ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู ( X =3.67) ตามลําดับ ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
ดังนี้ สถานศึกษาจัดประชุมโดยใชส่ือมัลติมิเดียอยูเสมอ  ( X =3.42)  
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม  

   ในสถานศึกษาเอกชน ดานแรงจูงใจ  
 

 ดานแรงจูงใจ X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 เปาหมายการทํางานสอดคลองกับเปาหมาย 

ของสถานศึกษา 
3.90 .78 มาก 1 

2 สถานศึกษามกีารวิเคราะหภารกิจของงาน     
แตละฝายเพื่อสรรหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

3.81 .80 มาก 5 

3 ผูบริหารมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน 

3.70 .88 มาก 9 

4 ผูบริหารแสดงการยอมรับ เชือ่ถือในความรู
ความสามารถของบุคลากร 

3.79 .84 มาก 7 

5 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง 
ความคิดริเร่ิมที่สรางสรรคอยูเสมอ 

3.89 .76 มาก 2 

6 ผูบริหารยอมรับความคิดเหน็ของบุคลากรและ 
นําไปประกอบการพิจารณาอยูเสมอ 

3.78 .81 มาก 8 

7 ผูบริหารใหบคุลากรมีการปฏิบัติงานที่ตรงกับ
ความสามารถและความสนใจ 

3.84 .78 มาก 4 

8 ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหบุคลากรใช 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.86 .79 มาก 3 

9 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาส 
ไดเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถ 
ที่ปรากฏจากผลงานในหนาที่ 

3.80 .84 มาก 6 
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ตาราง 10  (ตอ) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจยัการบริหารแบบมีสวนรวม 
            ในสถานศึกษาเอกชน ดานแรงจูงใจ 
 

 ดานแรงจูงใจ X  S.D. ระดับ อันดับที ่
10 ผูบริหารใหบคุลากรมีเงินเดอืนในปจจุบัน 

มีความเพยีงพอกับคาใชจายในครอบครัว 
3.59 .96 มาก 10 

 รวม 3.79 .70 มาก  

 
 จากตาราง 10 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ดานแรงจูงใจ 

ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ เปาหมายการทํางานสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 
( X =3.90) รองลงมาผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดริเร่ิมที่สรางสรรคอยูเสมอ 
( X =3.89) และผูบริหารของทานเปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 
( X =3.86) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ ผูบริหารใหบุคลากรมีเงินเดือนในปจจุบัน
มีความเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว ( X =3.59) 
 
ตาราง  11 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 

   ในสถานศึกษาเอกชน  ดานลักษณะสวนบุคคล 
 

 ดานลักษณะสวนบุคคล X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 มีวิสัยทัศน ทนัตอเหตกุารณ รูเทาทันปญหาอุปสรรค 

และมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได 
3.81 .76 มาก 4 

2 เปนผูคิดริเร่ิมสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ อยูเสมอ 3.77 .76 มาก 6 
3 เปนผูมีเหตุผล กลาตัดสินใจ บนฐานขอมูลที่ถูกตอง 3.85 .77 มาก 2 
4 มีความรูความสามารถความเขาใจเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพสถานศึกษา 
3.72 .75 มาก 8 

5 เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการประเมินผล 
เพื่อนําไปปรับปรุง 

3.79 .74 มาก 5 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

116 

 

ตาราง  11 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับปจจยัการบริหารแบบมีสวนรวม 
             ในสถานศึกษาเอกชน  ดานลักษณะสวนบุคคล 
 

 ดานลักษณะสวนบุคคล X  S.D. ระดับ อันดับที ่
6 ไดเขารวมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ในการจดัการความรู 
3.86 .83 มาก 1 

7 เปนผูเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัการจัดการความรู 
เพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.84 .81 มาก 3 

8 ไดศึกษาคนควาหรือวจิัยเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศอยูเสมอ 

3.65 .80 มาก 10 

9 ไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการความรู จากตนสังกดั 

3.70 .81 มาก 9 

10 ไดรับการกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดาํเนินการ
จัดทําพัฒนากระบวนการจัดการความรู 

3.73 .76 มาก 7 

 รวม 3.77 .66 มาก  

 
 จากตาราง 11 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ดานลักษณะ   

สวนบุคคล ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X =3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ ไดเขารวมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู ( X =3.86) รองลงมาเปนผูมีเหตุผล กลาตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง 
( X =3.85) และเปนผูเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
( X =3.84) ตามลําดับ ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ ไดศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศอยูเสมอ ( X =3.65)  
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4.3  ตอนที ่3 ระดับการจดัการความรูในสถานศึกษาเอกชน  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  
  

 การวิเคราะหระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับคาระดับของการจัดการ
ความรูใชเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 12 
ดังนี้ 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน   

    ภาพรวม 
 

 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 การสํารวจความรู 3.80 .68 มาก 3 
2 การรวบรวมพฒันาความรู 3.83 .69 มาก 2 
3 การจัดเก็บวิเคราะหความรู 3.84 .68 มาก 1 
4 การถายทอดความรู 3.75 .70 มาก 5 
5 การนําความรูไปใช 3.79 .66 มาก 4 
              รวม 3.80 .61 มาก  

 
 จากตาราง 12 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

( X = 3.80) เมื่อพจิารณารายดาน และเรียงลําดบัคาเฉลีย่สูงทีสุ่ดไดดังนี ้การจัดเก็บวเิคราะหความรู 
( X = 3.84) การรวบรวมพัฒนาความรู ( X = 3.83) การสํารวจความรู ( X = 3.80) การนําความรู
ไปใช ( X = 3.79) และการถายทอดความรู ( X = 3.75) ตามลําดบั 
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ตาราง 13 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรู ในสถานศึกษาเอกชน 
   การสํารวจความรู 
 

 การสํารวจความรู X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 สถานศึกษามกีารจัดทําแผนกลยุทธสถานศึกษา 3.93 .81 มาก 2 
2 สถานศึกษามกีารจัดทําแนวปฏิบัติการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา 
3.93 .80 มาก 1 

3 สถานศึกษามกีารนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหม 
มาใชในสถานศึกษา 

3.85 .79 มาก 3 

4 สถานศึกษามกีารปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเทียบ
โอนผลการเรียน 

3.64 .92 มาก 10 

5 สถานศึกษามกีารจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดทํา
แผนการใชงบประมาณ  

3.79 .84 มาก 8 

6 สถานศึกษามกีารจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความ
ตองการในการพัฒนาตนเอง 

3.80 .83 มาก 6 

7 สถานศึกษามกีารจัดทําระบบการปฏิบัติงาน 3.76 .87 มาก 9 
8 สถานศึกษามกีารจัดระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียน 3.79 .83 มาก 7 
9 สถานศึกษามกีารสํารวจความรูในสถานศึกษา 3.81 .81 มาก 4 
10 สถานศึกษามกีระบวนการตรวจสอบความรู 

อยางเปนระบบ 
3.81 .81 มาก 5 

      รวม 3.80 .68 มาก  

 
 จากตาราง 13 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน การสํารวจความรูในภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
( X =3.93) สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธสถานศึกษา ( X =3.93) และสถานศึกษามีการนํา
เทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใชในสถานศึกษา ( X =3.85) ตามลําดับ ขอที่มี คาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
ดังนี้สถานศึกษาของทานมีการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน ( X =3.64)  
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
   การรวบรวมพัฒนาความรู  
 

 การรวบรวมพฒันาความรู X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 สถานศึกษามกีารพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน   

ภายนอกสถานศึกษา 
3.92 1.34 มาก 2 

2 สถานศึกษามกีารจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู 
แตละชวงชัน้ 

3.90 .84 มาก 3 

3 สถานศึกษามกีารเก็บขอมูลแผนปฏิบัติงาน เปนรายป 3.94 .80 มาก 1 
4 สถานศึกษามกีารจัดทําฐานขอมูลการจัดกจิกรรม

นักเรียนของสถานศึกษา 
3.88 .78 มาก 6 

5 ในรอบปที่ผานมาบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการนํา
เทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใช 

3.81 .79 มาก 7 

6 สถานศึกษามกีารจัดการความรูอยางเปนหมวดหมู 
ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก เอกสารทางวิชาการ  
แผนการเรียนรู และการบันทึกระบบขอมลู 

3.89 .79 มาก 4 

7 สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูผูสอนนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

3.89 .79 มาก 5 

8 ครูผูสอนในสถานศึกษามีการสรางความรูขึ้นมาใชเอง 3.72 .84 มาก 8 
9 สถานศึกษาจดัใหมกีารวิเคราะหสังเคราะห ทบทวน 

ความรูที่ใชในองคการเพื่อเผยแพรใหสถานศึกษาอืน่
ไดนําไปใช 

3.69 .88 มาก 10 

10 สถานศึกษามกีารเก็บรวบรวมขอมูลความรู 
ที่ครูสรางขึ้น 

3.73 .845 มาก 9 

 รวม 3.83 .69 มาก  
 

 จากตาราง 14 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน การรวบรวมพัฒนาความรู        
ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X =3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีการเก็บขอมูลแผนปฏิบัติงานเปนรายป ( X =3.94) 
สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ( X =3.92) และสถานศึกษา
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มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้น ( X =3.90) ตามลําดับ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ 
สถานศึกษาจัดใหมีการวิเคราะหสังเคราะห ทบทวน ความรูที่ใชในองคการเพื่อเผยแพรให
สถานศึกษาอื่นไดนําไปใช ( X =3.69) 

 
ตาราง 15  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 

    การจัดเก็บวเิคราะหความรู 
 

 การจัดเก็บวิเคราะหความรู X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 สถานศึกษามกีารจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.92 1.36 มาก 2 

2 สถานศึกษามกีารจัดทําฐานขอมูล พัสดุครุภัณฑ 3.90 .84 มาก 3 
3 สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรจัดเก็บขอมูลไว 

ในฐานขอมูล 
3.94 .80 มาก 1 

4 ครูประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมปีระสิทธิผลมากขึ้น 

3.88 .78 มาก 6 

5 สถานศึกษามกีารจัดหมวดหมูความรูภายใตบริบท
ของงาน ทั้งที่เปนความรูที่มอียูในตวับุคคลและ
ความรูที่เปนลายลักษณอักษร 

3.81 .80 มาก 7 

6 สถานศึกษานําขอเสนอแนะจากครูผูสอนไปทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนารวมกัน 

3.89 .79 มาก 4 

7 สถานศึกษามกีารประเมินผลงานโดยเปดโอกาสให
ครูผูสอนไดปฏิบัติงานอยางหลากหลายและสรางสรรค 

3.89 .79 มาก 5 

8 ครูผูสอนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น  และ 
ใหขอเสนอแนะหลังเสร็จสิน้กิจกรรมตาง ๆ 

3.72 .84 มาก 8 

9 ครูประมวลความรูกอนและหลังการเรียนการสอน
ของนักเรียน 

3.69 .88 มาก 10 

10 สถานศึกษามวีงจรเพื่อเปล่ียนความรูที่มีในตัวบุคคล
เปนความรูที่เปนลายลักษณอักษร 

3.73 .85 มาก 9 

 รวม 3.84 .68 มาก  
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 จากตาราง 15 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน การจัดเก็บวิเคราะหความรู       
ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X =3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล 
( X =3.94) รองลงมา สถานศึกษามีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการทําหลักสูตรสถานศึกษา 
( X =3.92) และสถานศึกษามีการจัดทําฐานขอมูล พัสดุครุภัณฑ ( X =3.90) ตามลําดับ ขอที่มี 
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ ครูประมวลความรูกอนและหลังการเรียนการสอนของนักเรียน ( X =3.69) 
 
ตาราง 16 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 

   การถายทอดความรู 
 

 การถายทอดความรู X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 สถานศึกษามกีารใหหนวยงานอื่นเขามาศกึษาดูงานจาก

สถานศึกษา 
3.72 1.00 มาก 7 

2 สถานศึกษามกีารจัดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบคุลากร 3.75 .85 มาก 5 
3 สถานศึกษามกีารจัดเวทีการนําเสนอผลงานจากการจัด 

การเรียนการสอน 
3.64 .86 มาก 10 

4 สถานศึกษามกีารแตงตั้งครทูี่มีประสบการณ เปนที่ปรึกษา 
ในเรื่องการเรยีนการสอนแกครู เขาใหม 

3.69 .88 มาก 8 

5 ครูเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ สามารถนํามาพัฒนาการเรียน 
การสอนของตนเอง 

3.77 .78 มาก 4 

6 สถานศึกษามกีารเปดโอกาสใหมีการทบทวนการออกแบบ 
การทํางาน การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางาน 

3.73 .83 มาก 6 

7 สถานศึกษาสงเสริมใหทุกคนมีการนําเสนอความคิดและ 
สรางระบบการทํางานใหม 

3.77 .78 มาก 3 

8 สถานศึกษามกีารจัดการประชุมภายในสถานศึกษาสม่ําเสมอ 3.92 .81 มาก 1 
9 สถานศกึษาจัดใหมีการสับเปล่ียนงานของครูผูสอนอยูเปนประจํา 3.67 .86 มาก 9 
10 สถานศึกษามกีารสนับสนุนใหครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม 

ใหนําความรูมาถายทอดแกเพื่อนรวมงาน 
3.89 .79 มาก 2 

 รวม 3.75 .70 มาก  
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 จากตาราง 16 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน การถายทอดความรูในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดการประชุมภายในสถานศึกษาสม่ําเสมอ ( X =3.92) 
รองลงมา สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูผูสอนที่ผานการฝกอบรมใหนําความรูมาถายทอด
แกเพื่อนรวมงาน ( X =3.89) และสถานศึกษาจัดใหมีการสับเปลี่ยนงานของครูผูสอนอยูเปนประจํา 
( X =3.77) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดเวที การนําเสนอผลงาน
จากการจัดการเรียนการสอน ( X =3.64)  

 

ตาราง 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
   การนําความรูไปใช 
 

 การนําความรูไปใช X  S.D. ระดับ อันดับที ่
1 สถานศึกษามกีารสรางนวัตกรรมใหม ๆ จากการสงไป

อบรมสัมมนา 
3.72 .83 มาก 9 

2 สถานศึกษามกีารนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใช 
ในการจดัการเรียนการสอน 

3.75 .83 มาก 7 

3 สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใชเทคนิคการสอน 
รูปแบบใหม ๆ ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

3.89 .77 มาก 2 

4 สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดทาํผลงานวิจัย
ทางการศึกษา 

3.84 .80 มาก 3 

5 สถานศึกษามกีารจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารงาน 3.81 .78 มาก 4 
6 ครูมีการบูรณาการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงาน

ประจําวนั 
3.91 .77 มาก 1 

7 สถานศึกษามกีารสงสารสนเทศทุกชนิดใหแกผูเกี่ยวของ 3.80 .82 มาก 6 
8 สถานศึกษาบคุลากรมีเวลาคิด เรียน ทํากิจกรรม พบปะกนั

แบบไมเปนทางการ 
3.80 .82 มาก 5 

9 สถานศึกษามรีะบบสารสนเทศการบริหาร มีการบูรณาการ
การใชใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

3.72 .80 มาก 8 

10 สถานศึกษามีเครือขายของบุคลากรที่มีความรู 3.72 .84 มาก 10 
 รวม 3.79 .66 มาก  
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           จากตาราง 17 การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน การนําความรูไปใชในภาพรวม
พบวาอยูในระดับมาก ( X =3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนี้ ครูมีการบูรณาการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงานประจําวัน 
( X =3.91) รองลงมา สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใชเทคนิคการสอนรูปแบบใหม ๆ ที่เนนนักเรียน
เปนสําคัญ ( X =3.89) และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดทําผลงานวิจัยทางการศึกษา 
( X =3.84) ตามลําดับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนี้สถานศึกษามีเครือขายของบุคลากรที่มีความรู 
( X =3.72)  
 

4.4  ตอนที่ 4 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
       ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

 การวิเคราะหปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรทั้งหมด
มาสรางเปนสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐาน
ของการวิจัยที่กําหนดไววา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม ดานภาวะผูนํา ดานบรรยากาศองคการ 
ดานสถานศึกษา ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานแรงจงูใจ และดานลักษณะสวนบุคคลสงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะหดังนี้ 

 4.4.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ
การพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏรายละเอียด
ดังนี้ 
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ตาราง 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม                 
   ที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 

ตัวแปร Y 1 Y2 Y 3 Y 4 Y 5 Ytot 

X1 .649** .598** .644** .650** .657** .710** 

X2 .632** .594** .608** .608** .595** .674** 

X3 .670** .669** .675** .640** .615** .726** 

X4 .625** .586** .617** .590** .547** .658** 

X5 .648** .621** .693** .607** .583** .700** 

X6 .718** .619** .673** .632** .662** .733** 

Xtot .779** .729** .773** .737** .722** .830** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

 จากตาราง 18 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยการบริหาร
แบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม (Xtot) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการ
ความรู (Ytot), (r=.830) 
                 ปจจัยดานภาวะผูนํา (X1) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู (Ytot)             
(r =.710) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการสํารวจความรู (Y1), (r=.649) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.598) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.644) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการถายทอด
ความรู (Y4), (r =.650) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการนําความรูไปใช (Y5), (r =.657) 
 ปจจัยดานบรรยากาศองคการ (X2) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการจัดการ
ความรู (Ytot), (r=.674) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการสํารวจความรู (Y1), (r=.632) 
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.594) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.608) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
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กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.608) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการนําความรูไปใช  
(Y5), (r =.595) 
 ปจจัยดานสถานศึกษา (X3) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู (Ytot), 
(r=.726) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการสํารวจความรู (Y1), (r=.670) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.669) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.675) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับการถายทอดความรู 
(Y4), (r=.840) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการนําความรูไปใช (Y5), (r=.615) 
 ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับ    
การจัดการความรู (Ytot), (r=.658) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการสํารวจความรู (Y1),   
(r=.625) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), ( r =.586) 
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.617) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการถายทอดความรู (Y4), (r=.590) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
กับการนําความรูไปใช (Y5), (r=.547) 
 ปจจัยดานแรงจูงใจ (X5) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการจัดการความรู 
(Ytot), (r=.700) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการสํารวจความรู (Y1), (r=.648)          
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.621) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.693) มีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลางกับการถายทอดความรู (Y4), (r=.607) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการนํา
ความรูไปใช (Y5), (r =.583) 
 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล (X6) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับการจัดการความรู 
(Ytot), (r=.733) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับการสํารวจความรู (Y1), (r=.718) มีความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลางกับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.619) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.673) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับการถายทอด
ความรู (Y4), (r=.632) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการนําความรูไปใช (Y5), (r=.622) 

 4.4.2  การวิเคราะหปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการความรู       
ในสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การวิเคราะหการถดถอยดวยการวิเคราะหแบบขั้นตอนโดยใชปจจัยการบริหาร
แบบมีสวนรวมสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเกณฑ 
สวนปจจัยดานบรรยากาศองคการ ปจจัยดานแรงจูงใจ (ตัวแปรแฝง) ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัย
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ดานสถานศึกษา ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา และปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เปนปจจัย
พยากรณผลปรากฏดังตาราง 19-21 
 
ตาราง 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุโดยใชตัวแปรของปจจัยพยากรณ 
 

model SS df MS F sig. 

regression 206828.602 4 51707.151 190.414* .000 

residual 82280.203 303 271.552   

total 289108.805 307    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุโดยใชตัวแปรของปจจัยพยากรณ พบวา ปจจัย
การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน มีความสัมพันธกัน
เชิงเสนตรงกับตัวแปรที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสรางสมการพยากรณ
จึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ คานํ้าหนักความสําคัญของตัวพยากรณในรูป
คะแนนดิบ และในรูปของคะแนนมาตรฐานรวมทั้งสรางสมการเชิงพหุ ดังแสดงในตาราง 20-21 
 
ตาราง 20 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุของตัวแปร กับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 

   ที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปรพยากรณ คาสหสัมพันธ
เชิงพห ุ

(R) 

คาสัมประสิทธิ์
แหงการกําหนด 

(R2) 

คาความ
แปรปรวน 

(F) 

p 

X6 .733 .537 355.417* .000 

X6, X1 .809 .655 289.821* .000 

X6, X1,X4 .839 .703 240.285* .000 

X6, X1, X4, X3 .846 .715 190.414* .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 20 พบวา ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
(X6) เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา (X1) พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มตัวพยากรณ คือปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) 
พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มตัวพยากรณ คือ 
ปจจัยดานสถานศึกษา (X3) พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ และสรางสมการพยากรณที่สงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังตาราง 21 

 
ตาราง 21 คาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 

   จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 

ตัวแปรพยากรณ   beta  (β) b S.Eb t p 

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล (X6) .294 1.375 .210 6.556* .000 

ปจจัยดานภาวะผูนํา (X1) .323 1.560 .199 7.831* .000 

ปจจัยดานเทคโนโลยี                
ทางการศึกษา (X4) 

.214 .866 .172 5.024* .000 

ปจจัยดานสถานศึกษา (X3) .179 .822 .230 3.578* .000 

a = 12.296, R=.846, R2=.715, S.Eest=16.479, F=190.414 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 21 พบวา คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของปจจัยดานลักษณะ
สวนบุคคล  (X6) ปจจัยดานภาวะผูนํา (X1) ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) ปจจัย
ดานสถานศึกษา (X3) สงผลทางบวกตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีคาเทากับ .294, .323, .214, .179 ตามลําดับ  
 จากความสัมพันธของปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ
ไดดังนี้ 
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  = a+b6X6+b1X1+b4X4+b3X3 

 = 12.296+1.375 X6+1.560X1+.866X4+.822X3 

 
 จากความสัมพันธของปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู

ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนน
มาตรฐานไดดังนี้ 

Z= βX6+β X1+βX4+βX3 

Z=.294X6+.323X1+.214X4+.179X3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


