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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม 
และการจัดการความรู เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมกับ
การจัดการความรู และเพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจดัการ
ความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 308 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และเปนแบบสอบถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ ในตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม  มี 6 ปจจัย ดังนี้   
1) ปจจัยดานภาวะผูนํา 2) ปจจัยดานบรรยากาศองคการ 3) ปจจัยดานสถานศึกษา 4) ปจจัย
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) ปจจัยดานแรงจูงใจ 6) ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  ตอนที่ 3 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู 5 ดาน ดังนี้ 1) การสํารวจความรู 2) การรวบรวมพัฒนา
ความรู 3) การจัดเก็บวิเคราะหความรู 4) การถายทอดความรู 5) การนําความรูไปใชเครื่องมือนี้ 
ผูวิจัยไดนําไปหาความเที่ยงตรง โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ
แกไข ปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับผูบริหารและครูผูสอน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .99  
หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําผลมาวิเคราะหตอไป ปรากฏวาแบบสอบถาม
ที่สงไปจํานวน 308 ฉบับนั้น ไดรับคืนมา จํานวน 308 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และคาวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

130 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปไดดังนี้ 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร (demographic characteristics) ผูบริหารสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 85.72 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 46.43 มีประสบการณ              
ในการทํางาน 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 

5.1.2  ระดับปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ปจจัยการบริหาร     
แบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X =3.77) เมื่อเรียงลําดับ
คาระดับปจจัยดานที่มีคาสูงสุด ดังนี้ ดานภาวะผูนํา ( X =4.05) รองลงมา คือ ดานบรรยากาศองคการ 
( X =3.84) ดานแรงจูงใจ ( X =3.79) ดานลักษณะสวนบุคคล ( X =3.77) ดานสถานศึกษาและ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ( X =3.58) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานภาวะผูนํา 
อยูในระดับมาก ดังนี้ ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
( X =4.21) รองลงมา ผูบริหารมีลักษณะผูนําที่สรางความนาเชื่อถือ ( X =4.12) และผูบริหาร
สามารถใชความเปนผูนําทําใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่ อยางมีความรับผิดชอบและทํางานดวย
ความสามารถของตนเอง ( X =4.10) ตามลําดับ ดานบรรยากาศองคการ อยูในระดับมาก ไดแก 
สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรและเอื้ออารีตอกัน ( X =3.79) รองลงมา สถานศึกษามีบรรยากาศ
ของความครึกครื้นเมื่อบุคลากรอยูรวมกัน ( X =3.92) และสถานศึกษาใหโอกาสบุคลากรทุกคน
เขารวมเปนกรรมการในการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ( X =3.94) ตามลําดับ ดานสถานศึกษา 
อยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ( X =3.99) 
รองลงมา สถานศึกษา มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายไวอยางชัดเจน ( X =3.97) 
และสถานศึกษามีการจัดใหมีแผนภูมิแสดงสายงานไวอยางชัดเจน  ( X =3.92) ตามลําดับ 
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษามีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
เพื่อใช ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม ( X =3.78) รองลงมาสถานศึกษามีจัดสรรเงิน 
วัสดุ ครุภัณฑในการพัฒนาการจัดการเรียนรู( X =3.71) และสถานศึกษาใหนักเรียนสามารถใชส่ือ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู ( X =3.67) ตามลําดับ ดานแรงจูงใจ อยูในระดับมาก 
ไดแก เปาหมายการทํางานสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา ( X =3.90) รองลงมาผูบริหาร
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดริเริ่มที่สรางสรรคอยูเสมอ ( X =3.89) และผูบริหาร
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เปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ( X =3.86) ตามลําดับ 
ดานลักษณะบุคคล อยูในระดับมาก ไดแก ไดเขารวมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู ( X =3.86) รองลงมาเปนผูมีเหตุผลและกลาตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง 
( X =3.85) และเปนผูเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
( X =3.84) ตามลําดับ 

5.1.3  ระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน และเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดดังนี้ การจัดเก็บวิเคราะหความรู 
( X = 3.84) การรวบรวมพัฒนาความรู ( X = 3.83) การสํารวจความรู ( X = 3.80) การนําความรูไปใช 
( X = 3.79) และการถายทอดความรู ( X = 3.75) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา การสํารวจ
ความรู อยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษามีการจัดทําแนวปฏิบัติ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
( X =3.93) สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธสถานศึกษา ( X =3.93) และสถานศึกษามีการนําเทคนิค
วิธีการสอนแบบใหมมาใชในสถานศึกษา ( X =3.85) ตามลําดับ การรวบรวมพัฒนาความรู อยูใน
ระดับมาก ไดแก สถานศึกษามีการเก็บขอมูลแผนปฏิบัติงานเปนรายป ( X =3.94) สถานศึกษา
มีการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา ( X =3.92) และสถานศึกษามีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้น ( X =3.90) ตามลําดับ การจัดเก็บวิเคราะหความรู อยูในระดับมาก 
ไดแก สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล ( X =3.94) รองลงมา สถานศึกษา
มีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการทําหลักสูตรสถานศึกษา ( X =3.92) และสถานศึกษามีการจัดทํา
ฐานขอมูล พัสดุครุภัณฑ ( X =3.90) ตามลําดับ การถายทอดความรู อยูในระดับมาก ไดแก สถานศึกษา
มีการจัดการประชุมภายในสถานศึกษาสม่ําเสมอ ( X =3.92) รองลงมา สถานศึกษามีการสนับสนุน
ใหครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม ใหนําความรู มาถายทอดแกเพื่อนรวมงาน ( X =3.89) และสถานศึกษา
จัดใหมีการสับเปลี่ยนงานของครูผูสอนอยูเปนประจํา ( X =3.77) ตามลําดับ และการนําความรูไปใช 
อยูในระดับมาก ไดแก ครูมีการบูรณาการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงานประจําวัน ( X =3.91) 
รองลงมา สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรใชเทคนิคการสอนรูปแบบใหม ๆ ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
( X =3.89) และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดทําผลงานวิจัยทางการศึกษา ( X =3.84) 
ตามลําดับ 

5.1.4  ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง     
ตัวแปรแฝงปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม (Xtot) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู 
(Ytot), (r =.830) 

 ปจจัยดานภาวะผูนํา (X1) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู (Ytot), (r =.710)    
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.649) กับการรวบรวมพัฒนา
ความรู (Y2), (r=.598) กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.644) กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.650) 
กับการนําความรูไปใช (Y5), (r=.657) 
 ปจจัยดานบรรยากาศองคการ (X2) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการจัดการ
ความรู (Ytot), (r=.674)   กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.632)  กับการรวบรวมพัฒนาความรู  (Y2), 
(r=.594) กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.608) กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.608) และ
การนําความรูไปใช  (Y5), (r=.595) 
 ปจจัยดานสถานศึกษา (X3) มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู (Ytot),           
(r=.726) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.670) กับการรวบรวม
พัฒนาความรู  (Y2), (r=.669) กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.675) มีความสัมพันธกัน
ในระดับสูง กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.840) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการนํา
ความรูไปใช   (Y5), (r=.615) 
 ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการจัดการ
ความรู (Ytot), (r=.658) กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.625) กับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.586) 
กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.617) กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.590) กับการนําความรู
ไปใช (Y5), (r=.547) 
 ปจจัยดานแรงจูงใจ (X5) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง กับการจัดการความรู (Ytot), 
(r=.700) กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.648) กับการรวบรวมพัฒนาความรู (Y2), (r=.621) กับการจัดเก็บ
วิเคราะหความรู (Y3), (r=.693) กับการถายทอดความรู (Y4), (r=.607) กับการนําความรูไปใช (Y5), 
(r=.583) 
 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล (X6)  มีความสัมพันธกันในระดับสูง กับการจัดการความรู 
(Ytot), (r=.733) กับการสํารวจความรู (Y1), (r=.718) มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางกับ             
การรวบรวมพัฒนาความรู  (Y2), (r=.619) กับการจัดเก็บวิเคราะหความรู (Y3), (r=.673) กับการถายทอด
ความรู (Y4), (r=.632)  กับการนําความรูไปใช  (Y5), (r=.622) 

5.1.5  ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุโดยใชตัวแปรของปจจัยพยากรณ 
พบวา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
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มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรแฝงที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถ
สรางสมการพยากรณจึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ                           

ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือปจจัยดานลักษณะบุคคล เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ คือ 
ปจจัยดานภาวะผูนํา พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เพิ่มตัวพยากรณ คือปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุคูณเพิ่มขึ้น   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มตัวพยากรณ คือ ปจจัยดานสถานศึกษา พบวา คาสหสัมพันธ
เชิงพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของ ปจจัยดานลักษณะบุคคล ปจจัย         
ดานภาวะผูนํา ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา และปจจัยดานสถานศึกษา สงผลทางบวกตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
จากการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
5.2.1  ผลการศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารทําใหบุคลากร รูสึกวาตนเอง
เปนเจาขององคการ สถานศึกษามีบรรยากาศแหงความเปนมิตรมีอิสระทางความคิด ทํางานเปนทีม
มีความรวมมือตอกันในการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการแบงหนวยงานยอยอยางเหมาะสม 
มีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ผูบริหารยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรและ
นําไปประกอบการพิจารณาอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ สมใจ ศรีเอี่ยม (2549, หนา 110) ไดศึกษา
การบริหารแบบสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ลือชัย  จันทรโป (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย และ
พัฒนารูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
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อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารพบวาอยูในระดับมาก
และตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับปานกลาง 2) ระดับของการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
พบวา อยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธ เชิงโครงสรางของรูปแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย สอดคลองกับ    
ลัดดา  ผลวัฒนะ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัย พบวาระบบบริหารแบบใหกลุมมีสวนรวม 
เปนระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่มีผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจสูงกวาเกณฑประเมิน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มปีระเด็นทีจ่ะนาํมาอภิปรายดงันี้  
1) ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้ในภาพรวมและ       

เปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ผูบริหารสนับสนุนใหผูรวมงาน
เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถ ผูบริหารมีลักษณะผูนําที่สรางความนาเชื่อถือ และ
ผูบริหารสามารถใชความเปนผูนําทําใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีความรับผิดชอบและ
ทํางานดวยความสามารถของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ เศาวนิต  เศาณานนท (2542, หนา 3) ไดกลาววา 
ประสิทธิภาพของภาวะผูนํา ที่จะใชวัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูนําออกเปน 3 ลักษณะ
คือผลที่เกิดขึ้นของกลุม ทัศนคติของผูตาม คุณภาพของกระบวนการกลุม สอดคลองกับศูนยการประเมิน
ผูบริหารสถานศึกษาของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ (National Assocication of 
Secondary School Principals-NASSP, 1999, pp. 11-12) ไดแก ทักษะดานการบริหาร ทักษะระหวาง
บุคคล ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานอื่น ๆ เชน ความสามารถในการอภิปรายเรื่องตาง ๆ เชน  
ดานการศึกษา ดานการเมือง ดานเหตุการณประจําวัน และดานเศรษฐกิจปรัชญาทางการศึกษา 
ที่มีเหตุผลดี การยอมรับแนวคิดใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

2) ปจจัยดานบรรยากาศองคการ ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้ในภาพรวม
และเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรและ  
เอื้ออารีตอกัน สถานศึกษามีบรรยากาศของความครึกครื้นเมื่อบุคลากรอยูรวมกัน และสถานศึกษา
ใหโอกาสบุคลากรทุกคนเขารวมเปนกรรมการในการดําเนินงานตาง ๆ  ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ 
เมธา  วิทยาคม (2540, หนา 3) ไดกลาววา สภาพแวดลอมในที่ทํางานที่รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสภาพทางจิตใจ ที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํางาน หรือแรงจูงใจในการทํางาน 
สอดคลองกับ จินดา อรุณรักษา (อินเทอรเน็ต, 2552) ไดกลาววา บรรยากาศองคการ สภาพแวดลอม
การทํางาน เปนคุณลักษณะที่เฉพาะของแตละองคการ ที่บุคคลในองคการรับรูหรือมีความรูสึก 
โดยทางตรงและทางออม และเปนแรงกดดันสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน  
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3) ปจจัยดานสถานศึกษา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้ในภาพรวม และ
เปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา
ไวอยางชัดเจน สถานศึกษามีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายไวอยางชัดเจน และ
สถานศึกษามีการจัดใหมีแผนภูมิแสดงสายงานไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ ชัชวลิต สรวารี 
(2550, หนา 2-5) ไดกลาววา โครงสรางองคกร เปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน 
และกลุมคนภายในองคกร ซ่ึงอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้น สวนใหญเกิดจากวัตถุประสงคในการควบคุม  
โดยการถูกควบคุมนั้นมาจากลักษณะของงานที่ไดออกแบบไวภายในโครงสรางองคกร สอดคลองกับ  
สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 189-190) ไดกลาวถึง โครงสรางองคการมีแนวคิดพื้นฐานของ
โครงสรางองคการ ใหกรอบแนวคิดในการควบคุมโรงเรียนในแนวตั้ง และประสานงานในแนวนอน 
มิติสําคัญ ไดแก ความเชี่ยวชาญในตําแหนงงาน การแบงเปนแผนกงาน การมีสายบังคับบัญชา 
การมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ การกระจายอํานาจและรวมอํานาจหนาที่สายงานหลักและ
สายงานชวย และชวงของการบริหาร 

4)  ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้             
ในภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด สถานศึกษามีคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ตเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม สถานศึกษามีจัดสรรเงิน วัสดุ 
ครุภัณฑในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและสถานศึกษาใหนักเรียนสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู ซึ่งสอดคลองกับ นันทาวดี  ถิ่นสุข (2547, หนา 1) ไดกลาววา   
ในปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนา
การศึกษา การวางแผนการศึกษา และคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

             5)  ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้ในภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด เปาหมายการทํางานสอดคลองกับเปาหมาย                  
ของสถานศึกษา ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดริเริ่มที่สรางสรรคอยูเสมอ และ
ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับ 
พัชราพร ทวยสงฆ (อินเทอรเน็ต, 2551) ไดกลาววา แรงจูงใจ คือ ส่ิงที่เปนตัวกระตุน เพื่อกอใหเกิด
การกระทําของพลังในบุคคลสงผลตอการแสดงซึ่งพฤติกรรมและวิธีการในการทํางานเพื่อบรรลุ
เปาหมายหลักที่ตองการ สอดคลองกับ ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2551, หนา 100 -103) ไดกลาววา  แรงจูงใจ
ในที่ทํางานกับการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน นอกเหนือจากการใหรางวัลและการลงโทษแลว 
ซ่ึงถือเปนสาระสําคัญของการจูงใจในที่ทาํงาน 

6)  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในดานนี้
ในภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดเขารวมการอบรม สัมมนา 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู เปนผูมีเหตุผลและกลาตัดสินใจ บนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
และเปนผูเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ 
แมคคลาเลน (McClelland, 1973, pp. 10-14) ไดทําการศึกษาคุณสมบัติและคุณลักษณะของนักธุรกจิ
และผูบริหารระดับสูงที่ประสบความสําเร็จในองคกรชั้นนําวา มีคุณลักษณะอยางไร จากการศึกษาวิจัย
พบวาประวัติและผลลัพธทางการศึกษาที่ดีเดนของบุคคลไมไดเปนปจจัยที่จะชี้วัดวาบุคคลนั้น ๆ 
จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเสมอไปหากตองประกอบไปดวยคุณลักษณะอื่น ๆ อาทิ 
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
เปนตน สอดคลองกับ สุชาดา ปภาพจน (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการผลิตผลงานวิจัยของ อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กลาววา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ปจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ
ทางบวก    
  5.2.2  ผลการศึกษาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา
ระดับการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยูในระดับมากและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ สังเวียน ผักไหม (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา     
การจัดการความรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา         
1) การจัดการความรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมรายดาน
อยูในระดับมาก 2) การจัดการความรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนคือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ       
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ชริยา จันทรอินทร (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการนํา
ระบบการจัดการความรูมาใชในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มีความพรอมทั้ง 3 ดาน คือ ดานทัศนคติ ดานเทคนิค ดานการใชเทคโนโลยี การสื่อสาร
และสารสนเทศ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ พรกมล  นุมหอม (2551, บทคัดยอ) การพัฒนาตัว
บงชี้ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ พลวัตแหงการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การใหอํานาจและ 
สรางความสามารถใหกับบุคลากร การจัดการความรู และเพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้ 

1) การสํารวจความรู การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในดานนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดลงมา 
คือ สถานศึกษามีการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดทํา
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แผนกลยุทธสถานศึกษา และสถานศึกษามีการนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใชในสถานศึกษา      
ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ           
(อินเทอรเน็ต, 2548) กลาววา  การบงชี้ความรู เปนการคนหาความรู คือจะตอง  “รูเรา” ตองรูวา
องคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ / เปาหมายอะไรบาง และเพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนตองมีความรู
อะไร อาจจะใชแผนที่ความรูเพื่อหาขอบเขตความรูในองคกร และทําใหเปนภาพรวมของคลังความรู
ในองคกร สอดคลองกับ กองบรรณาธิการวิชาการ (2546, หนา 13) กลาววา การกําหนด (define) 
สิ่งแรกที่ตองกระทํา คือ การรวมกันตั้งคําถามวา อะไรคือความรูที่สําคัญและจําเปนกับองคการ ความรู
ที่ตองการใชในการกําหนดความรูที่จําเปนตองจัดหา หรือสรางขึ้นมาใชในองคการ ขั้นตอนนี้คือ 
การนําเอาความมุงมั่น วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค นโยบายขององคการเปนตัวตั้ง                    
ใชในการกําหนดความรูที่ตองการใช 

2) การรวบรวมพัฒนาความรู การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ในดานนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย
สูงสุดลงมา คือสถานศึกษามีการเก็บขอมูลแผนปฏิบัติงานเปนรายป สถานศึกษามีการพัฒนา
แหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และสถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
แตละชวงชั้น ซ่ึงสอดคลองกับ วิจารณ  พานิช (2547, หนา 7) ไดกลาววา การสรางความรู (create) 
ซ่ึงในมุมมองเดิม ความรูตองสรางโดยผูรู แตมุมมองใหมความรูเกิดขึ้นทุกจุดของการทํางาน 
โดยทุกคนที่ทํางานเปนความรูที่ฝงอยูในสมอง ซ่ึงอาจพูดออกมาไมได การสรางความรูอาจทําให
ทั้งกอนลงมือทํา ระหวางทํางาน และสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางานในการสรางความรู
ไมจําเปนตองสรางใหม ทั้งหมด 100 % อาจเริ่มจาก 10 - 20 % ก็ได สอดคลองกับ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ (2547, หนา 54) ไดกลาววา การสรางและแสวงหาความรู หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบ
วาความรูที่อยู ที่ใด และการรวบรวมความรู เพื่อนํามาจัดเก็บเปนฐานความรู โดยปกติหมายความถึง
การพิจารณาวาใครบาง คือผูที่มีความรูในดานที่ตองการจะจัดเก็บ ผูมีความรูนั้นอยูภายใน หรือภายนอก
องคการ หากเปนผูอยูในองคการก็จะตองพิจารณาหาวิธี ที่จะทําใหผูมีความรูนั้นยินดีใหความรู
เพื่อนํามาจัดเก็บไวในระบบ 

3) การจัดเก็บวิเคราะหความรู การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในดานนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย
สูงสุดลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากร จัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลสถานศึกษา มีการจัด
ประชุมเพื่อปรับปรุงการทําหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษามีการจัดทําฐานขอมูล พัสดุครุภัณฑ 
ซ่ึงสอดคลองกับ มารควอรด (Marquardt, 1996, pp. 58-60) กลาววา การจัดเก็บความรู (knowledge 
storage) องคกรจําเปนตองกําหนดสิ่งสําคัญที่จะจัดเก็บเปนองคความรู และการนําไปใชใหเกิดประโยชน
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ตามความตองการ การจัดเก็บเกี่ยวของกับดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล หรือการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร รวมการสรางและจดจําของแตละบุคคล สอดคลองกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
(2547, หนา 54) ไดกลาววา การเลือกกล่ันกรอง (refine) ความรู ที่ไดมาโดยการพิจารณาหรือจํากัด
ความรูที่ไมจําเปนหรือความรูที่เปนที่รูกันดีแลวทิ้งไป โดยสรรหาเลือกความรูที่เปนประโยชนและ
โดดเดน ซ่ึงอาจจะนําไปเทียบเคียงกับความรูที่เปน ความรูที่ชัดแจง ไดแก ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
ที่มีการบันทึกไวเปนเอกสารหรือตํารา เปนตน แลวจึงกลั่นกรองความรู สอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550, หนา 16) กลาววา 
การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู
อยางเปนระบบในอนาคต 

4) การถายทอดความรู การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในดานนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
คือสถานศึกษามีการจัดการประชุมภายในสถานศึกษาสม่ําเสมอ สถานศึกษามีการสนับสนุน
ใหครูผูสอนที่ผานการฝกอบรมใหนําความรูมาถายทอดแกเพื่อนรวมงาน และสถานศึกษาจัดใหมี
การสับเปลี่ยนงานของครูผูสอนอยูเปนประจํา ซ่ึงสอดคลองกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2547,  
หนา  54) ไดกลาววา การเขาถึงความรู หมายถึงความรูที่ไดมานั้นจะไรคาหากไมถูกนําไปเผยแพร
เพื่อใหผูอ่ืนใชประโยชนได ดังนั้นองคกรจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูทั้งความรู
ประเภทชัดแจง และความรูประเภทฝงลึก โดยทั่วไปการสงหรือกระจายความรูใหผูใช การปอนขอมูล  
การเลือกใชขอมูล สอดคลองกับ สังเวียน ผักไหม (2550, หนา 6) การเรียนรู หมายถึง การนําความรู
จากประสบการณที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจ แกไขปญหา และพัฒนาโรงเรียน ไดแก 
การคิดคนทําในสิ่งใหมและนําไปใชประโยชน 

5) การนําความรูไปใช การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในดานนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
คอื ครูมีการบูรณาการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงานประจําวัน สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากร
ใชเทคนิคการสอนรูปแบบใหม ๆ ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากร
มีการจัดทําผลงานวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ วิษณุ ธรรมลิขิตกุล (2551, หนา 1) ไดกลาววา 
การนําความรูไปใช ควรทําใหไดประโยชนกวางขวางที่สุด นอกจากสนับสนุนใหบุคลากรภายใน
องคกรปฏิบัติ มาตรการที่ใชกับภายนอก คือ การเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ สอนกลุมเปาหมาย  
และสนับสนุนเอกชนใหดําเนินการตอเนื่อง สอดคลองกับ กองบรรณาธิการวิชาการ (2546, หนา 13) 
ไดกลาววา การใชความรู (use) ถาไมมีขั้นตอนของการประยุกตใชความรู การจัดการความรู
จะไมบังเกิดผลใด ๆ  เปนการลงทุนที่สูญเปลา การประยุกตใชความรูทําใหเกิดผลจากการใชความรูนั้น
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ทั้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริหารพัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ในองคการเปนเรื่องสําคัญยิ่ง  และมีผลในเชิงปอนกลับตอกระบวนการจัดการความรูทุก ๆ ขั้นตอน 

 5.2.3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ    
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ เกศฤดี บุญรัตน 
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่พยากรณการยอมรับการจัดการความรูของบุคลากรสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถในตนเอง และบรรยากาศองคการ 
กับการยอมรับการจัดการความรู มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.01) การรับรู
คุณลักษณะการจัดการความรูบรรยากาศองคการ และการรับรูความสามารถในตนเอง สามารถพยากรณ
การยอมรับการจัดการความรูของบุคลากรสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.01) สอดคลองกับ ฮามิด (Hamid, 2006, pp. 5-6) ไดทําการวิจัยเพื่อประเมินความสัมพันธ
ระหวางความรู (knowledge) ของผูจัดการ จากตําแหนงการจัดการ และการปฏิบัติงานองคกรของ
รัฐบาล ซ่ึงมีประชากรในการวิจัย 41 คน ขององคกรในรัฐบาล เมืองเดอรแมน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินตําแหนงของผูจัดการ และเพื่อการปฏิบัติงานของผูจัดการ มีการทดสอบคาอํานาจจําแนก
และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคํานวณจากการวิเคราะหความสัมพันธและใชการทดสอบ
ความสัมพันธของเพียรสันและสเปยรแมน ผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวาง
ความเขาใจ หรือการจัดการความรูของผูจัดการ จากตําแหนงผูจัดการและการปฏิบัติงานของพวกเขา
มีความหมายและมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 5.2.4  ผลการศึกษาปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิเคราะหถดถอยดวยการวิเคราะหแบบขั้นตอน 
โดยใชปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา การวิเคราะหการถดถอยพหุโดยใชตัวแปรของปจจัยพยากรณ พบวา ปจจัย
การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน มีความสัมพันธกัน
เชิงเสนตรงกับตัวแปรแฝงที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสรางสมการ
พยากรณจึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณ
ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสรางสมการเชิงพหุ พบวา ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือปจจัย
ดานลักษณะบุคคล เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุคูณ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มตัวพยากรณ คือปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
พบวาคาสหสัมพันธเชิงพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงคํานวณหาคาน้ําหนัก
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ความสําคัญของการพยากรณ และสรางสมการพยากรณที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา 
เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล สงผลตอการจัดการความรู ทั้งนี้เนื่องมาจากครู และผูบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีบุคคลที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาดาน
ความสามารถ ทักษะ ดานจิตใจที่ผูกพันตอสถานศึกษา มีวิสัยทัศน มีสวนรวมในการวางแผนงาน 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับ กีรติ ยศยิ่งยง (2552, หนา 94) กลาววา บุคลากร เปนลักษณะ       
ทางประชากรที่แสดงถึงจํานวนและประเภทของบุคลากรที่องคการตองการ การใหความสําคัญ      
แกบุคลากร คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ เขาไปในองคการ          
มีการฝกอบรมทักษะและความรูใหม ๆ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ เพื่อสนับสนุน
ใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค มีการนํากระบวนการที่สงเสริมความคิดสรางสรรคมาใชในองคการ 
และใหขอมูลยอนกลับแกบุคลากรอันจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ สอดคลองกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 9) กลาววา การบริหารงานบุคคล
ใหประสบความสําเร็จมีปจจัยที่ควรคํานึงถึงดังนี้ การยึดหลักการสําคัญตามระบบคุณธรรม 4 ประการ 
ไดแก หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง  
การวางแผนกําลังคน โดยมีขอมูลบุคคลที่ทันสมัย เพื่อใหสถานศึกษา / เขตพื้นที่การศึกษา 
ใชในการบริหารจัดการบุคคลใหบรรลุเปาหมาย  การพัฒนาบุคคล  โดยกําหนดนโยบาย
เพื่อเนนการสรางคน เปนการลงทุน ระยะยาว  มีการพัฒนาบุคคลอยางทั่วถึง ตรงความตองการ
เปนรายบุคคล ติดตามประเมินอยางเปนระบบ ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อทํางานได ทํางานดี ทํางานเกง 
สอนงานได มีการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การดูงาน การโยกยายงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ และใหขวัญกําลังใจ  การใหบุคลากร  มีสวนรวมและปลูกฝง
อุดมการณความเปนเจาของ  
               ปจจัยดานภาวะผูนําสงผลตอการจัดการความรู ทั้งนี้เนื่องมาจากครู และผูบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสามารถ วิสัยทัศน ในการนําหรือภายใตการนํา
ของผูนําในกลุมการบริหารแบบมีสวนรวม  ผูนําสามารถตอบสนองความตองการและคาดหวังของ
ผูตามไดดี ควบคุมคุณภาพของกระบวนการกลุมไดดี ซ่ึงสอดคลองกับ เศาวนิต เศาณานนท (2542, 
หนา 3) กลาววา ผูนําที่มีประสิทธิภาพในองคการจะสรางวิสัยทัศน (vision) ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการ
จะเปนในอนาคต โดยพิจารณาจากผลประโยชนระยะยาวของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในองคการ 
มีการพัฒนากลยุทธเพื่อมุงไปสูวิสัยทัศน เนนการใหความสําคัญตอบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา 
เนื่องจากถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ใหการสนับสนุนพนักงานที่ทําประโยชน
ใหแกองคการ และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดขึ้น โดยใชกระบวนการ
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ดานการบริหารจัดการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา  และสั่งการ และการควบคุม 
ผานการใชอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ สอดคลองกับ บารนารด (Barnard, 1938, p. 165) กลาววา  
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนผูนําจริงจะตองเกี่ยวของกับเจตคติ คานิยม และแรงจูงใจของกลุมและ
บุคคลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกกรรมการสถานศึกษา และนักวิชาการซึ่งมีทัศนะเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของตนเองเพื่อการอยูรอด แนวคิดจึงมีอยูวาจะตองผสมผสานและโนมนาว
ทัศนะของผูอ่ืนใหสอดคลองกับของตนซึ่งไมใชงายเลยเมื่อสมาชิกของคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูมีจิตใจที่เปนอิสระ ผูอํานวยการเขตพื้นที่และผูนําโรงเรียนทั้งหลายควรหาโอกาสใหผูอ่ืน
เขาใจปรัชญา  เปาหมาย และความสนใจของตนเองในขณะที่ดูแลทัศนะและความตองการของผูอ่ืน 

 ปจจัยดานเทคโนโลยีทางการศึกษา สงผลตอการจัดการความรู ทั้งนี้เนื่องมาจากครู และ 
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี และ
เปนสิ่งสําคญัในการจัดการวางแผนทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหมีเปาหมาย
ในการสรางความพรอมของบุคลากรทางการศึกษา ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต 
ซ่ึงสอดคลองกับ นันทาวดี  ถ่ินสุข (อินเทอรเน็ต, 2547) กลาววา ในปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
นับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนาการศึกษา  การวางแผนการศึกษา และ
คุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การเพิ่มจํานวนประชากรและความตองการทางการศึกษา รวมทั้งความตองการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจใหเทียมกันกับนานาอารยะประเทศ ทําใหเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม
ที่เคยใชไดผลใชไมไดกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความพยายามนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามา
ชวยพัฒนาการจัดการศึกษากันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดนั้นบรรลวุตัถุประสงค
ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของไทยในอนาคตจึงจําเปนตองนําเอา
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในยุคสารสนเทศ ที่ขาวสารและขอมูลตาง ๆ
สามารถสงถึงกันไดอยางไรพรมแดน เทคโนโลยีสามารถนํามาใชปฏิรูปการศึกษา ขยายการศึกษา
ไปสูผูดอยโอกาสในเมือง ในชนบท และภูมิภาค เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ปจจัยดานสถานศึกษาสงผลตอการจัดการความรู ทั้งนี้เนื่องมาจากครู และผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีระบบโครงสรางการบริหารและหลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติ การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ในสถานศึกษา  มีการวางเปาหมาย  จัดงบประมาณ 
ตามปริมาณงาน ตามสภาพเศรษฐกิจ การบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหสถานศึกษา
เกิดการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ (2539, หนา 194) ไดกลาววา ขนาดโรงเรียน 
มีสวนสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานภายในองคการนั้น ๆ ประสบความสําเร็จไดมากหรือนอย 
เมื่อองคการมีขนาดใหญขึ้น กิจกรรมในองคการจะมีความซับซอนทําใหประสิทธิภาพของระบบตาง ๆ 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

142 
 

ที่จัดไวอาจลดต่ําลงตลอดจนทรัพยากร บุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในองคการก็เปลี่ยนแปลงดวย และ
ไดกลาววา การบริหารโรงเรียนมีความยุงยากซับซอนเพียงใด ขึ้นอยูกับขนาดโรงเรียน ถาเปนโรงเรียน 
ขนาดใหญ การบริหารงานคอนขางจะซับซอน เพราะมีจํานวนนักเรียนมาก จํานวนครูมาก บุคลากรอื่น ๆ 
ก็มากเครื่องมือเครื่องใชในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น การบริหารงาน 
การแกไขงานยอมตองขึ้นอยูกับขนาดขององคการวามีปญหามากนอยเพียงใด ซ่ึงนั่นก็หมายถึงวา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีมากนอยตามมาดวยเปนลําดับ สอดคลองกับ ชัยเสฏฐ  พรหมศรี 
(2551, หนา 163 -173) ไดกลาววา การทํางานในองคการใหประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว 
ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการรวมมือและการสนับสนุนของทุกคนในองคการ ดวยเหตุนี้ผูบริหารตองพิจารณาวาจะทําอยางไร 
ที่จะสรางความรูสึกมีสวนรวมและคํามั่นสัญญาในการทํางานใหเกิดขึ้นองคการสิง่สาํคญัประการหนึง่
ที่ผูบริหารทุกคนตองมีในการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี การมีสวนรวมในการทํางาน และ
การใหคํามั่นสัญญา คือ ศิลปะการบริหาร สอดคลองกับ ชัชวลิต สรวารี (2550, หนา 2-5) กลาววา 
โครงสรางองคกร เปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคนภายในองคกร 
ซ่ึงอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้น สวนใหญเกิดจากวัตถุประสงคในการควบคุม (control) โดยการถูกควบคุมนั้น
มาจากลักษณะของงานที่ไดออกแบบไวภายในโครงสรางองคกร 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  
 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารแบบมีสวนรวม
ที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหการบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1)  ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกปจจัย แตเมื่อเรียงคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไปหาคาเฉลี่ย
มากที่สุด ปจจัยดานสถานศึกษา และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด รองลงมา 
ดานลักษณะสวนบุคคล ดานแรงจูงใจ ดานบรรยากาศองคการ และดานภาวะผูนํา ตามลําดบั ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  
ควรมีการดําเนินการดังนี้ 
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       ดานสถานศึกษา ผูบริหาร และครูผูสอน ควรมีการกําหนดนโยบายของ
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีการแบงหนวยงานยอยอยางเหมาะสม มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละฝาย มีการจัดใหมีแผนภูมิแสดงสายงานไวอยางชัดเจน มีการกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม มีการปรับปรุงการจัดระเบียบงานในสถานศึกษาอยูเสมอ มีอาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณส่ือเพียงพอตอการจัดการความรู มีการจัดอาคาร
สถานที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีการคมนาคมติดตอสะดวกรวดเร็ว ใชทรัพยากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

       ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบริหาร ควรจัดสรรเงิน วัสดุ ครุภัณฑในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู มีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
มีหองสมุดที่ทันสมัยมีชีวิตชีวา จัดประชุมโดยใชสื่อ มัลติมิเดียอยูเสมอ สงเสริมใหบุคลากร 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทุกคน สงเสริมใหบุคลากรรวมกันสรางระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ มีเว็บไซตที่นักเรียน ผูปกครอง สามารถสืบคนขอมูลได ครูผูสอนใหนักเรียน
สามารถใชส่ือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู มีบทเรียนสําเร็จรูป CAI ที่เกี่ยวกับความรู 
ภูมิปญญา ในทองถ่ิน   

ดานลักษณะสวนบุคคล ผูบริหารและครูผูสอน ควรมีวิสัยทัศน ทันตอเหตุการณ      
รูเทาทันปญหาอุปสรรค และมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได เปนผูคิดริเร่ิมสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ 
อยูเสมอ เปนผูมีเหตุผลและกลาตัดสินใจ บนฐานขอมูลท่ีถูกตอง มีความรูความสามารถความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง เปนผูเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เขารวมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู ศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยูเสมอ ไดรับ
การกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหรือพัฒนากระบวนการจัดการความรู ไดรับ
การชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู จากตนสังกัด  

   ดานแรงจูงใจ ผูบริหาร ควรกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหรือ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู แสดงการยอมรับ เชื่อถือในความรูความสามารถของบุคลากร           
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดริเริ่มที่สรางสรรคอยูเสมอ ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
และนําไปประกอบการพิจารณาอยูเสมอ  ใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตรงกับความสามารถและ
ความสนใจ เปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหบุคลากร
มีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหนาที่ ใหบุคลากรมีเงินเดือน
ในปจจุบันมีความเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว  



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

144 
 

   ดานบรรยากาศองคการ ควรมีบรรยากาศเปนมิตรและเอื้ออารีตอกัน มีบรรยากาศ
แหงความเปนมิตรมีอิสระทางความคิด ทํางานเปนทีมมีความรวมมือตอกันในการปฏิบัติงาน 
มีบรรยากาศของความครึกครื้นเมื่อบุคลากรอยูรวมกัน ผูบริหารควรจัดสวัสดิการและการใหบริการ
ตาง ๆ แกคณะครู จัดใหมีการยกยอง เชิดชู เกียรติแกคณะครูในโอกาสตาง ๆ มีระบบการเสนอความดี
ความชอบของคณะครู เกณฑพิจารณามีความโปรงใสไมเปนความลับและใชระบบคุณธรรม มีระบบ
สวัสดิการเพื่อชวยแกปญหาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ใหโอกาสบุคลากรทุกคนเขารวมเปนกรรมการ
ในการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษา มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงผลดีตอการปฏิบัตงิาน มีขวัญกําลังใจ
การทํางานสูง  

                ดานภาวะผูนํา ผูบริหาร ควรมีลักษณะผูนําที่สรางความนาเชื่อถือ มีการกําหนด
บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ มอบหมายงานใหบุคลากร
ตามความรูความสามารถและประสบการณของบุคลากร มีการใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย สามารถใชความเปนผูนําทําใหบุคลากรปฏบิัติงานในหนาที่อยางมีความรับผิดชอบและ
ทํางานดวยความสามารถของตนเอง สนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ มีการมอบอํานาจหนาที่ใหบุคลากรในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
มียุทธศาสตรในการบริหารแบบใหบุคลากรเห็นความสําคัญและยอมรับในความสามารถของตนเอง              
แสดงพฤติกรรมเปนกัลยาณมิตรตอผูรวมงาน ทําใหบุคลากร รูสึกวาตนเองเปนเจาขององคการ  

2)  การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน มีการจัดการความรู อยูในระดับมาก
ทุกดาน แตเมื่อเรียงคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไปหาคาเฉลี่ยมากที่สุด การถายทอดความรู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
รองลงมา การนําความรูไปใช การสํารวจความรู การรวบรวมพัฒนาความรู และการจัดเก็บวิเคราะห
ความรู ตามลําดับ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา ควรดําเนินการดังนี้ 
    การถายทอดความรู ผูบริหาร  ควรสงเสริมใหครูผูสอนในสถานศึกษา 
มีการอภิปรายปญหาในการปฏิบัติงานระหวางเพื่อนรวมงาน จัดการอบรมครูใหมอยางเปนทางการ  
จัดหองสมุดของสถานศึกษา จัดโปรแกรม การฝกสอนทางอาชีพ และการเปนพี่เลี้ยง ซึ่งรูปแบบ
การถายทอดความรู มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่กระจายอยางกวางขวาง 
กอใหเกิดเทคโนโลยีฐานความรู ระบบผูเชี่ยวชาญ และคลังความรู ซ่ึงทําใหกระบวนการถายทอดความรู     
งายมากขึ้น สถานศึกษามีการใหหนวยงานอื่นเขามาศึกษาดูงานจากสถานศึกษา มีการจัดแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางบุคลากร มีการจัดเวทีการนําเสนอผลงานจากการจัดการเรียนการสอน มีการแตงตั้ง
ครูที่มีประสบการณเปนที่ปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอนแกครูเขาใหม ใหครูเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ 
และสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีการเปดโอกาสใหมีการทบทวน การออกแบบ
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การทํางาน การปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน สงเสริมใหทุกคนมีการนําเสนอความคิดและ
สรางระบบการทํางานใหม มีการจัดการประชุม ภายในสถานศึกษาสม่ําเสมอ ใหมีการสับเปลี่ยนงาน
ของครูผูสอนอยูเปนประจํา  

การนําความรูไปใช ผูบริหาร ควรสงเสริมใหมีเครือขายของบุคลากรที่มีความรู 
ใหบุคลากร ใชเทคนิคการสอนรูปแบบใหม ๆ ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหบุคลากร
มีการจัดทําผลงานวิจัยทางการศึกษา มีการจัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารงาน มีการบูรณาการ
การใชใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มีการสงสารสนเทศทุกชนิดใหแกผูเกี่ยวของ ใหบุคลากรมีเวลาคิด   
เรียน ทํากิจกรรม พบปะกันแบบไมเปนทางการ และครูผูสอน ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ          
จากการสงไปอบรมสัมมนา มีการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงานประจําวัน   

 การสํารวจความรู ผูบริหาร และครูผูสอน ควรมีการสํารวจความรูในสถานศึกษา 
มีการจัดทําแผนกลยุทธ สถานศึกษา มีการจัดทําแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการนํา
เทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใชในสถานศึกษา มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน   
มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการใชงบประมาณ มีการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อประเมิน
ความตองการในการพัฒนาตนเอง มีการจดัทําระบบการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
นักเรียน มีกระบวนการตรวจสอบความรูอยางเปนระบบ 
                    การรวบรวมพัฒนาความรู ผูบริหาร ควรมีการสงเสริมใหครูผูสอนนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรูที่ครูสรางขึ้น ครูผูสอน
มีการสรางความรูขึ้นมาใชเอง มีการนําเทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใช มีการพัฒนาแหลงเรียนรู
ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้น มีการเก็บขอมูล
แผนปฏิบัติงานเปนรายป มีการจัดทําฐานขอมูล มีการจัดการความรูอยางเปนหมวดหมูในรูปแบบตาง ๆ 
ไดแก เอกสารทางวิชาการ แผนการการจดักิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา มีการวิเคราะห สังเคราะห 
ทบทวน ความรูที่ใชในองคการ เพื่อเผยแพรใหสถานศึกษาอื่นไดนําไปใช 

                   การจัดเก็บวิเคราะหความรู ผูบริหาร และครูผูสอน ควรมีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุง 
การทําหลักสูตรสถานศึกษา นําขอเสนอแนะจากครูผูสอนไปทบทวนปรับปรุง และพัฒนารวมกัน
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะหลังเสร็จส้ินกิจกรรมตาง ๆ มีการจัดทําฐานขอมูลพัสดุครุภัณฑ  
สงเสริมใหบุคลากรจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล ครูผูสอนประมวลและกลั่นกรองความรูเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลมากขึ้น ประมวลความรูกอนและหลังการเรียนการสอนของนักเรียน 
มีการจัดหมวดหมูความรูภายใตบริบทของงาน ทั้งที่เปนความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและความรูที่เปน
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ลายลักษณอักษร มีการประเมินผลงานโดยเปดโอกาสใหครูผูสอนไดปฏิบัติงานอยางหลากหลาย
และสรางสรรค มีวงจรเพื่อเปล่ียนความรูที่มีในตัวบุคคลเปนความรูที่เปนลายลักษณอักษร  

3)  ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมกับการจัดการความรู 
เปนไปในทางบวก แตปจจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความสัมพนัธกับการจัดการความรูนอยที่สุด 
ดังนั้น ผูบริหาร และครูผูสอน ควรจัดใหมีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตเพื่อใชในการพัฒนา การจัดการ
เรียนรูอยางเหมาะสม จัดสรรเงิน วัสดุ ครุภัณฑในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนสามารถ
ใชส่ือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคนควาหาความรู มีหองสมุดที่ทันสมัยมีชีวิตชีวา มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี จัดประชุมโดยใชส่ือมัลติมิเดียอยูเสมอ ใหบุคลากรใชเทคโนโลยี 
ในการปฏิบัติงานทุกคน มีบทเรียนสําเร็จรูป CAI ที่เกี่ยวกับความรู ภูมิปญญา ในทองถ่ิน มีเว็บไซต 
ที่นักเรียน ผูปกครอง สามารถสืบคนขอมูลได สงเสริมใหบุคลากรรวมกันสรางระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ  

4)  ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ปจจัยดานลักษณะบุคคล ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และปจจัยดานสถานศึกษา แตปจจัยดานบรรยากาศองคการ และปจจัยแรงจูงใจ 
ไมเขาสมการพยากรณ ดังนั้น  ผูบริหาร  และครู ควรสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหเปนลักษณะรวมมือกันทํา เพื่อลดความแตกแยกกันในสถานศึกษา บรรยากาศในสถานศึกษา
ไมควรมีลักษณะการแขงขัน ใหเกียรติและไวใจกัน ยอมรับความสามารถของเพื่อนครูดวยกัน และ
มีแบบแผนการทํางานที่ไมเปล่ียนแปลงบอยมากนัก ครูควรมีทัศนคติในการพัฒนาสถานศึกษา และ
ไมควรคิดวาเปนการเพิ่มภาระงานของครู 

ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงสรางรูปแบบการจัดการความรู
ในสถานศึกษาเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดนโยบายหรือ
แผนการจัดการความรู ซึ่งมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางและวิธีการการจัดการความรู 
เพื่อใหแผนการจัดการความรูเปนแผนที่ใชไดจริง เปนรูปธรรมตอการปฏิบัติ รายละเอียดของรูปแบบ
การจัดการความรู ในสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงรูปแบบที่สรางขึ้น มาจากผลการวิจัย ปจจัยการบริหาร
แบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา         

 ทีม (team) จากการสรุปทีมการบริหารงาน หมายถึง กลุมบุคคล ที่ประกอบดวย ผูบริหาร 
ครูผูสอน และผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงชวยกันขับเคลื่อนองคกร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา   
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 ปจจัยการบริหารแบบ 
มีสวนรวม 

(participative management factors) 

สถานศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ลักษณะสวนบุคคล 

ภาวะผูนํา 
 

การจัดการความรู 
(knowledge management) 

การสํารวจความรู 
การรวบรวมพัฒนาความรู 
การจัดเก็บวิเคราะหความรู 

การถายทอดความรู 
การนําความรูไปใช 

 

 ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม (participative management factors) จากผลการวิเคราะห
ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู ไดแก ปจจัย ดานสถานศึกษา ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ดานลักษณะสวนบุคคล  และดานภาวะผูนํา 

 การจัดการความรู (knowledge management) จากการสังเคราะห การจัดการความรู และ
ผลการวิจัยโดยรวม ไดแก การสํารวจความรู   การรวบรวมพัฒนาความรู การจัดเก็บวิเคราะหความรู  
การถายทอดความรู  และการนําความรูไปใช 

 ดังนั้นผูวิจัย ไดสรางรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม ที่สงผลตอการจัดการความรู  
ดังภาพ 6 

 

TP-KM Model 
 

           

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
(efficiency  and effectiveness) 
 
  

           
           

         
   

ทีม 
(team) 
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ภาพ 6 รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม ที่สงผลตอการจัดการความรู 
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                  จากภาพ 6 รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการจัดการความรู (TP-KM 
Model) เร่ิมจากทีม การบริหารงานในสถานศึกษา (team) ผูบริหาร ครูผูสอน และผูเกี่ยวของรวมกัน
ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย ดวยการนําปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวม (participative 
management factors) ที่สงผลตอการจัดการความรู รวมกับการนํากระบวนการจัดการความรู 
(knowledge management) ทําใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  (efficiency and effectiveness)
ในการบริหารจัดการศึกษา ดําเนินการดังนี ้

 ดานสถานศึกษา  โดยกําหนดนโยบายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน แบงหนวยงานยอย
อยางเหมาะสม กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย จัดแผนภูมิแสดงสายงานไวอยางชัดเจน 
กระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ปรับปรุงการจัดระเบียบงานในสถานศึกษาอยูเสมอ 
และพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการสิ่งอํานวยความสะดวก วสัดุอุปกรณส่ือเพียงพอ   
  ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจัดสรรเงิน วัสดุ ครุภัณฑในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม สรางระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ  มีเว็บไซต ที่สามารถสืบคนขอมูล หาความรู  

 ดานลักษณะสวนบุคคล สรางวิสัยทัศนของบุคคลใหทันตอเหตุการณ รูเทาทันปญหา
อุปสรรค และหาแนวทางที่จะแกไขปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ อยูเสมอ มีเหตุผล
และกลาตัดสินใจ บนฐานขอมูลที่ถูกตอง มีความรูความสามารถความเขาใจเกี่ยวกับงานในสถานศึกษา 
เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการประเมินผล
เพื่อนําไปปรับปรุง เพิ่มพูนความรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เขารวมการอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยูเสมอ   

 ดานภาวะผูนํา พัฒนาความนาเชื่อถือ กําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ มอบหมายงานใหบุคลากรตามความรูความสามารถและประสบการณ   
ของบุคลากร ใหบคุลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย สามารถใชความปฏิบัติงานในหนาที่
อยางมีความรับผิดชอบและทํางานดวยความสามารถของตนเอง มียุทธศาสตรในการบริหารแสดง
พฤติกรรมเปนกัลยาณมิตรตอผูรวมงาน  

 การสํารวจความรู ดําเนินการสํารวจความรูในสถานศึกษา จัดทําแผนกลยุทธสถานศึกษา 
จัดทําแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา นําเทคนิควธีิการสอนแบบใหมมาใชในสถานศึกษา 

 การรวบรวมพัฒนาความรู โดยการนํานวัตกรรมมาใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ   
เก็บรวบรวมขอมูลความรูที่สรางขึ้น สรางความรูขึ้นมาใชเอง นําเทคนิควิธีการสอนแบบใหมมาใช  
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้น          
เก็บขอมูลแผนปฏิบัติงานเปนรายป และจัดทําฐานขอมูล  
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 การจัดเก็บวิเคราะหความรู จัดประชุมเพื่อปรับปรุงการทําหลักสูตรสถานศึกษา                
นําขอเสนอแนะไปทบทวนปรับปรุง และพัฒนารวมกัน แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตาง  ๆ ประมวลและกลั่นกรองความรูเพื ่อพัฒนา  การเรียนการสอน               
ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น  

 การถายทอดความรู จัดอภิปรายรวมกันในระหวางการปฏิบัติงาน จัดการอบรมครูใหม
อยางเปนทางการ จัดหองสมุดของสถานศึกษา จัดโปรแกรม การฝกสอนทางอาชีพ และการเปนพี่เล้ียง 
ซ่ึงรูปแบบการถายทอดความรู พัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่กระจายอยางกวางขวาง 
กอใหเกิดเทคโนโลยีฐานความรู ระบบผูเชี่ยวชาญ และคลังความรู  

 การนําความรูไปใชสรางเครือขายของบุคลากรที่มคีวามรู ใชเทคนคิการสอนรูปแบบใหม ๆ 
ที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําผลงานวิจัยทางการศึกษา จัดทําระบบสารสนเทศในการบริหารงาน 
บูรณาการการใชใหทนัสมัยอยูตลอดเวลา   

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
1) ควรทําการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยจัดทําวิจัยเชิงพรรณนา สรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผูเกี่ยวของ 
2) ควรทําการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดทําวิจัยเชิงพรรณนา สรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผูเกี่ยวของ 
3) ควรทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
4) ควรมีการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวม     

ของสถานศึกษาโดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เปนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
รวมทั้งอาจจําแนกตามบริบทของสังคม ชุมชน ที่แตกตางกัน เชน ชุมชนชนบท ชุมชนอุตสาหกรรม 
และชุมชนเมืองใหญ 

5) ควรมีการวิจัยเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพในบริบทของสังคม และ
วัฒนธรรมไทยในการทํางานของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน 

  
 
 
 

 
 


