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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา      
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา                 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน และครู 108 คน สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 119 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise regression 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ระดับการจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การจัดเก็บและคนคืนความรู  รองลงมา คือ  การสรางความรู  และการ
ถายทอดความรูและการใชประโยชน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การแสวงหาความรู  
 2) ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ รองลงมา คือ ดานวัฒนธรรมขององคการ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  
 3) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู มีความสัมพันธกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราทางบวกระดับมาก (rxy=.891) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
      4) ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X1)  ดานวัฒนธรรมขององคการ 
(X2) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ  (X3) สงผลตอ การจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
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สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูป
คะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้Źy = .571X4+ .652X1-.467X2 + .233X3 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู, การจัดการความรูในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

  This research aimed to study 1) factors affecting to knowledge management in academy 
under Chachoengsao provincial office of the non-formal and informal education, 2) factor levels 
affecting to knowledge management in academy under Chachoengsao provincial office of the non-
formal and informal education, 3) relationship between factors affecting to knowledge management in 
academy under Chachoengsao provincial office of the non-formal and informal education, and             
4) factor affecting to knowledge management in academy under Chachoengsao provincial office of the 
non-formal and informal education, The sample were 119 participants divided into 11 heads of an 
educational institution and 108 teachers under Chachoengsao provincial office of the non-formal and 
informal education. The research instrument was questionnaire. The data was analysed by frequency, 
percentage, mean, Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analysis 
(stepwise regression) 
 The research results were as follow: 
 1) Knowledge management in academy under Chachoengsao provincial office of the non-
formal and informal education as a whole was at a high level. The mean scores ranked from high to 
low were as followed: knowledge storage and retrieval, knowledge creation, knowledge transmission, 
and knowledge acquisition. 
 2) Factor affecting to knowledge management in academy under Chachoengsao provincial 
office of the non-formal and informal education as a whole was at a high level. The mean scores ranked from 
high to low were as followed: basic structure organization, organizational culture, and the leadership. 
 3) Factor affecting to knowledge management and knowledge management in academy 
under Chachoengsao provincial office of the non-formal and informal education was significantly 
positive correlation at a high level (rxy=.891)  at .05.  
       4) Factors of informal technology (X4), leadership (X1), organizational culture (X2), basic 
structure organization (X3) affected to knowledge management in academy under Chachoengsao 
provincial office of the non-formal and informal education could be written the standardardized 
equation:  Z ý = .571X4+ .652X1-.467X2 + .233X3. 
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Keywords: Factor affecting to knowledge management, knowledge management in academy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จ ลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก                 
ดร.พจนีย ม่ังค่ัง อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  และดร. วิชิต แสงสวาง อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูวิจัยกราบ
ขอบพระคุณ ท่ีทานไดกรุณาใหคําแนะนํา  ใหขอคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแกไขวิทยานิพนธ              
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี ้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ ดร. จรัสศรี หัวใจ ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ รวมถึง ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา  และดร.พอเจตน ธรรมศิริขวัญ ท่ีไดใหขอเสนอแนะแกไข
ขอบกพรองของวิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธ สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
ทานเปนอยางยิ่ง 
               ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน โดยเฉพาะ ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสด ผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอํานาจ บุญประเสริฐ  
อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร นายอนันท เฟองทอง  ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีไดดูแล งานวิจัยดานเนื้อหา จนงานสมบูรณ
ดวยดี รวมถึง นางพิสมัย  หลงเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ  สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ท่ีไดเรียบเรียงเนื้อหาและภาษา ท่ีสําคัญผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน 
ดร.ปริญญา มีสุข ท่ีดูแล  และใหคําแนะนําในดานสถิติ รวมถึงคณาจารยผูสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และเพ่ือนๆ ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีได
กรุณาใหคําปรึกษาดวยดีเสมอมา  
 ขอขอบพระคุณผูบริหารและครู ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใน
การวิจัย  

คุณคาและประโยชนใด  ๆอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทนพระคุณ
บิดา มารดา ผูมีพระคุณ และครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทานท่ีอบรมสั่งสอนแกผูวิจัย จนทําให
สําเร็จลงไดดวยดี 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   
  การจัดการความรู มิใชเปนการทําตามกระแส แตเปนเพราะภาคราชการถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในการผลักดันการพัฒนาประเทศ และจากการท่ีหนวยงานราชการมีเปาหมายท่ีตองทํางานเพ่ือใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมๆ ไปกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายพัฒนาประเทศ
หนวยงานราชการจึงตองไดรับการพัฒนาใหสามารถบริหารและบริการไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา การจัดการความรูจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม, 
2550, หนา 102)  
  การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบันตลอดท้ังสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงซ่ึงเปนผลกระทบให
ทุกองคการตองยอมรับกับการเผชิญท่ีมีท้ังความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน ดังนั้นองคการในยุคศตวรรษนี้จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดดีภายใตสภาพแวดลอมและความเปนอยูแบบเดิมๆ ตอไปได จึงทําใหเกิดการแสวงหารูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีจะสงผลถึงการพัฒนาท่ีบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จไดอยางยั่งยืน ซ่ึง เกศราภรณ ภักดีวงศ 
(ออนไลน, 2552) สรุปวา ยุคปจจุบันตองศึกษาและนําแนวทางการจัดการความรูมาปรับใชใหทันตอสังคมอัน
เปลี่ยนแปลง อันไดแกสังคมฐานความรู องคการแหงการเรียนรู เพ่ือใหองคการเกิดความคิดสรางสรรคและ
บูรณาการไปสูองคความรูท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ อูลริช (Ulrich, 1996, pp. 
215-217; อางถึงใน ชวลิต ศุภศักดิ์ธํารง, 2550, หนา 4) ท่ีวา “องคกรท่ีประสบความสําเร็จนั้นเปนองคกรท่ีมี
ขีดความสามารถในการสราง ถายทอดและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน โดยความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
หนวยงานใดๆ ตองถูกถายทอดไปยังหนวยอ่ืนๆ เพ่ือการเรียนรู” ดังนั้น การสงเสริมการจัดการความรูจึงเปน
เรื่องจําเปนท่ีสถานศึกษาทุกแหง ควรบริหารจัดการใหปรากฏอยางเปนรูปธรรม แตท้ังนี้ ตองอาศัยปจจัยตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ อาทิ ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ โครงสรางพ้ืนฐาน
องคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนอยางเต็มท่ีของผูบริหาร ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ประการหนึ่ง เพราะหากขาดการสนับสนุนการบริหารการจัดการความรูคงประสบผลสําเร็จไดยาก (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2552, หนา 61) ซ่ึงสอดคลองกับเชน (Chen, 2004, p. 2) ไดศึกษา พบวา 
ปจจุบันองคการท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการนําการจัดการความรู คือ มีผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริม
และสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูซ่ึงกําหนดไวในวิสัยทัศน และมีกลยุทธเก่ียวกับการจัดการความรูท่ี
กําหนดไวในวิสัยทัศนดวยวัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งซ่ึงมี
บทบาทสําคัญ คือ การใหการศึกษา ซ่ึงจะตองมีการปรับบทบาทของสถานศึกษาในดานการจัดการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคลากรในสถานศึกษาจะตองเปนผูท่ีมีความรูและ
สามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเรื่องท่ีรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนหมูคณะได โดยจําเปนตองมี
กระบวนการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 
(วิชัย ตันศิร,ิ 2539, หนา 105) สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 213) กลาววาสังคมปจจุบันเปนสังคม
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แหงการเรียนรู แหลงความรูมีมากมายมหาศาลเกินกวาท่ีจะเรียนรูไดหมด มนุษยมีลักษณะพิเศษ คือ  
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตัวเองไดตลอดเวลา การเรียนรูและสังคมความรูทําการพัฒนาวิชาการ
ตางๆ ใหกาวหนา และท่ีสําคัญคือ วิชาการท่ีเปนความรูเหลานั้นมีผลโดยตรงตอความเปนอยูของมนุษย      
โดยทําใหเกิดมีชีวิตท่ีมีความสะดวกสบายและแกปญหาตางๆ ดวยการใชความรูและเก็บสั่งสมความรู รูจักคิด 
รูจักเหตุผล และทําใหการใชปญญาเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 
  การจัดการความรู เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหสถานศึกษานําเอาขอมูล สารสนเทศท่ี
มีอยูท้ังในโรงเรียน ชุมชน และสังคมมาจัดระบบและพัฒนาเปนองคความรูเพ่ือพัฒนาปญญาของผูเรียน     
การจัดการความรูจึงเปนศาสตรใหมท่ีเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับสังคมไทยอันเปนสังคมท่ีอุดมไปดวยความรู
ตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวในระดับปจเจกบุคคล สถาบัน หลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู อาชีพ 
วิถีชีวิต ซ่ึงสถานศึกษาจะตองมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดึงเอาองคความรูเหลานั้นมาพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
ใหทุกคนในองคกรไดเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการความรูจึงเปนศาสตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับหลักปฏิรูปการศึกษาของชาติ             
ท่ีสถานศึกษาควรศึกษาและนําไปประยุกตใช (รุง แกวแดง, 2547, หนา ข)  
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา                   
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการบริหารและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  เปนสถานศึกษาในความ
ควบคุมดูแล ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีโดยมีขอบขายความรับผิดชอบจัดการศึกษา และกิจกรรมการ
เรียนแกประชาชนนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญของประเทศ ภายใตการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนั้น สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
องคกรขนาดเล็กเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีมีภารกิจมากและหลากหลาย สนองนโยบายเฉพาะกิจของรัฐบาลได
อยางคลองตัวและรวดเร็วโดยมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด    
เปนหนวยบริหารและจัดการในพ้ืนท่ี ดังนั้นการใชคนจํานวนนอยทํางานใหไดผลงานมากจําเปนตองพัฒนา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สูการเปนองคการแหงการเรียนรู   
ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 
กําหนดไวอยางชัดเจนวาสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ (ประพนธ ผาสุขยืด, 
2549, หนา 47) ท้ังนี้สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดเห็นความสําคัญ
ดังกลาว ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ใหสถานศึกษามีการจัดการความรูอยางเปนระบบตอเนื่องและสามารถนําไป
พัฒนาการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, 2555, หนา 7) 
  จากสภาพความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ประกอบกับโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปงบประมาณ 2555 
ประสบปญหาหลายประการ คือ การจัดตั้ง กศน. ตําบล เปนหนวยจัดกิจกรรมการเรียนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีตั้งอยูในระดับตําบล จํานวน 93 แหง แตมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ จํานวน 78 คน 
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ซ่ึงในโครงสรางตองมีบุคลากรรับผิดชอบท้ัง 93 แหง (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หนา 37) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน โครงสรางและนโยบาย
การบริหารงานดังกลาว จะสงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน โดยผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกระตุนจูงใจสรางเสริมใหมีวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา เอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรรับรูถึงวัฒนธรรมองคการท่ีดี รูสึกสบายใจ ไมเครียดจากสภาพงาน เกิดความคิด
สรางสรรค พัฒนางาน และรวมมือในการทํางานจนเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการความรูเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน (วิจารณ พานิช, 2547, หนา 63) นอกจากนี้ บุคลากรใน
สถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจในการจัดการความรู เชน ขาดทักษะการแสวงหาความรูในดานวิชาการ 
การจัดเก็บและคนคืนความรู ยังจัดเก็บไมเปนระบบ หากไมมีการจัดการความรูแลว ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของแตละคนก็จะกระจัดกระจายหรือสูญหาย สงผลใหสถานศึกษาตองสูญเสียทรัพยากรหรือ
แหลงขอมูลท่ีสําคัญในการบริหารจัดการไป เนื่องจากความรูนั้นไมมีการรวบรวมอยางเปนระบบ เพ่ือใหมีการ
เขาถึงและใชรวมกันในภายหลังได สอดคลองกับแนวคิดของ เซงเก และคนอ่ืนๆ (Senge et al., 1994, p. 54) 
ท่ีเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงองคการใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมในอนาคตนั้นจะตองเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
องคการโดยอาศัยการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญและปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหองคการสามารถ
เรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็คือ การจัดการความรู (Knowledge management) 
เพราะทําใหความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายและมากมายในองคการนั้นถูกเก็บอยางเปนหมวดหมู และ
สงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูแบงปนความรูรวมกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยของศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, 
หนา 147) ธีรวัฒน ชองประเสริฐ (2553, หนา 63) และเครือวัลย แยมปรางค, พันธุทิพา ยุวทองไท และจิระดา 
แชมพวงงาม (2551, หนา 85) ท่ีไดศึกษามาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ประกอบดวย ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ โครงสรางพ้ืนฐานองคการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด และปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การวางแผน และการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ความรูในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคําถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด  
  1.2.2 ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด  
 1.2.3 มีปจจัยใดท่ีสัมพันธกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.2.4 มีปจจัยใดท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

4 
 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
  
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 
  1.4.2 ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 
  1.4.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก 
  1.4.4 ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

5 
 

  การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู โดยนําหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู จากนักวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของหลายทาน ซ่ึงประกอบดวย            
บุญดี บุญญากิจ (2548, หนา 59-62), อัญญานี คลายสุบรรณ (2550, หนา 117-123), พรรณี สวนเพลง (2552, 
หนา 177-178), จิรประภา อัครบวร (2554, หนา 107-111), ดาเวนพอรต และพรูซัคค (Davenport & Prusax, 
1998, pp. 85-86) ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, หนา 147), เฉลิมขวัญ พันธะกิจ  (2552, หนา 105), 
รักษ วิศุภกาญจน (2552, หนา 103), ธีรวัฒน ชองประเสริฐ (2553, หนา 63), เครือวัลย แยมปรางค , 
พันธุทิพา ยุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม (2551, หนา 85)  และเชน (Chen, 2004, p. 2) โดยนํามา
สังเคราะหเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  
2) ดานวัฒนธรรมองคการ 3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับการ
จัดการความรู ศึกษาแนวคิดของมารควอรด (Marquardt, 1996, pp. 129-139) ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ดาน คือ    
1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บและคนคืนความรู 4) การถายทอดความรูและการใช
ประโยชน 
  1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 11 แหง ปงบประมาณ 2555 รวมประชากร 
161 คน จําแนกไดดังนี้ 
    (1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 11 คน  
    (2) ครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 150 คน  
   2) กลุมตัวอยาง 
    (1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 11 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
    (2) ครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 150 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ 
เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และเทียบบัญญัติไตรยางศของแตละสถานศึกษา    
โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 108 คน 
  1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
   1) ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
    (1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  
    (2) ดานวัฒนธรรมองคการ  
    (3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ  
     (4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) ตัวแปรตาม ไดแก การจัดการความรูในสถานศึกษา ประกอบดวย  
    (1) การแสวงหาความรู  
    (2) การสรางความรู 
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    (3) การจัดเก็บและคนคืนความรู  
    (4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน  
 

 
 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี          
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
  1.6.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดจากนักวิชาการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของหลายทาน ซ่ึงประกอบดวย บุญดี บุญญากิจ (2548, หนา 59-62), อัญญานี คลายสุบรรณ (2550, หนา 
117-123), พรรณี สวนเพลง (2552, หนา 177-178),  จิรประภา อัครบวร (2554, หนา 107-111), ดาเวนพอรต และ
พรูซัคค (Davenport & Prusax, 1998, pp. 85-86), ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, หนา 147), เฉลิมขวัญ    
พันธะกิจ (2552, หนา 105), รักษ วิศุภกาญจน (2552, หนา 103), ธีรวัฒน ชองประเสริฐ (2553, หนา 63), 
เครือวัลย แยมปรางค,  พันธุทิพา ยุวทองไท  และจิระดา แชมพวงงาม (2551, หนา 85) และเชน (Chen, 2004, p. 
2) โดยนํามาสังเคราะหเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร 2) ดานวัฒนธรรมองคการ 3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.6.2 การจัดการความรู ศึกษาจากแนวคิดของมารควอรด ( Marquardt, 1996, p. 129-139) ซ่ึงมี
องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) การแสวงหาความรู 2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บและคนคืนความรู              
4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน สามารถแสดงไดดังภาพประกอบดังนี้  
 

        ตัวแปรตน                                                    ตัวแปรตาม  
 
                            ปจจัยท่ีสงผล 
  
               1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
 
                2. ดานวัฒนธรรมขององคการ 
 
               3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 

 
               4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

        การจัดการความรู 
1. การแสวงหาความรู 
2. การสรางความรู 
3. การจัดเก็บและคนคืนความรู 
4. การถายทอดความรูและการ 
   ใชประโยชน 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
   1.7.1 ปจจัย หมายถึง องคประกอบหรือสิ่งท่ีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน ไดแก 
  1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบริหารท่ีทําให
บุคลากรมีความภูมิใจ มีความศรัทธาและนับถือ ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถการใชศิลปะ
ในการกระตุนจูงใจ สามารถแกปญหาความขัดแยง เปนแบบอยางท่ีดี เปนพ่ีเลี้ยง สรางแรงบันดาลใจ        
สรางความม่ันใจวาผูตามมีความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง  
   2) ดานวัฒนธรรมองคการ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
แสดงออกถึงการมีความพึงพอใจในงาน การใหความเคารพในความคิดเห็น มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ การชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนเก้ือกูลกัน การทํางานเปนทีมและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ มีระบบการใหรางวัล
เนื่องจากการปฏิบัติงานดี  
          3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนดแบบแผนหนาท่ีและ
ความสัมพันธในสถานศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารงาน มีกฎระเบียบขอบังคับ มีการกําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน มีการจัดวางตําแหนงงานตามความรูความสามารถ มีการกระจายงาน มีการนิเทศ มีการ
ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 
          4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนดใชเทคโนโลยีในการสนับสนุน
การทํางาน มีเว็บบอรดการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร มีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานศึกษา      
มีระบบคอมพิวเตอรชวยสนับสนุนการทํางานรวมกันของบุคลากร มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการคนหา
ขอมูล มีระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผล  
  1.7.2 การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับการแสวงหาความรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสรางเปนความรู และจัดเก็บความรูในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคล
สามารถเขาถึงได โดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเตรียมไว ไดแก การแลกเปลี่ยนความรู    
การถายทอดความรู และการกระจายความรู เพ่ือทําใหความรูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 
            1) การแสวงหาความรู หมายถึง กระบวนการรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกหนวยงาน การเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูจากชองทางตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ
เพ่ือเปนการสรางความรูการแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรูการปรึกษาเรียนรูจากหัวหนางาน การฝกอบรม
จากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนําความรูมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน     
การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน การกําหนดนโยบายในการแสวงหา
ความรู การยอมรับ เปดรับความรูใหมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงาน  
         2) การสรางความรู  หมายถึง กระบวนการใหความรูกับบุคลากร ท่ีเก่ียวของกับการให
ความรูใหม เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  ไดแก การเรียนรูโดยการปฏิบัติและแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงาน  การจดักิจกรรมในการสรางสรรคผลงาน การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู  การรวบรวมความรู
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จากแหลงตางๆ การเรียนรูจากประสบการณท่ีผานมาในอดีต การระดมความคิดเห็น การใหความรูกับ
ผูรวมงาน  
         3) การจัดเก็บและคนคืนความรู หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับการดําเนินการ
เพ่ือการจัดเก็บความรูจากการปฏิบัติงานไวในระบบตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเตรียมไว มีการกําหนดนโยบายใน
การเก็บและสืบคนความรูในหนวยงาน มีการกําหนดความรูในการจัดเก็บ มีนักวิเคราะหความรู กลั่นกรอง 
ตรวจสอบและคัดเลือกความรูท่ีจะนํามาจัดเก็บ การจัดทําแฟมสะสมงาน การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การบันทึก
เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการสืบคนและนําออกมาใชประโยชน มีหองสมุด   
มีมุมการอานใหกับบุคลากร เพ่ือการเขาถึงความรู ความรูท่ีเปนความลับดานเทคโนโลยี ท่ีเปนกุญแจสําคัญ
ในการดําเนินงาน อาจตองจดสิทธิบัตร  
              4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับ
กระบวนการในการทําใหความรูแพรกระจายและไหลเวียนไปท่ัวสถานศึกษา โดยอาศัยหลักทางอิเล็กทรอนิกส 
การสื่อสารภายในหนวยงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล การประชุมภายใน มีทีมผูชํานาญการและ
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและนําความรูไปใช มีระบบพ่ีเลี้ยงใน
การถายทอดความรู มีการศึกษาดูงาน 
 1.7. 3 สถานศึกษา หมายถึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.7.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ฉะเชิงเทรา 
หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนและประสานงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.7.5 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือผูไดรับการแตงตั้งให
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 1.7.6 ครูผูสอน หมายถึง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน หัวหนา กศน. ตําบลครูผูสอนคน
พิการ ครูศูนยการเรียนชุมชน ท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้  
   ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของใชในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการ สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ซ่ึงจะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราไดศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
  2.1 สภาพและบริบทของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.3 บทบาทอํานาจหนาท่ีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.4 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
  2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู  
 2.2.2 ความสําคัญของการจัดการความรู  
 2.2.3 ประเภทของความรู 
 2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู  
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
 2.3.1 ความหมายของปจจัย  
 2.3.2 ความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  
 2.3.3 องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  
 2.3.4 แนวคิด ทฤษฎีปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ  
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ  
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

2.1สภาพและบริบทของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งศูนยการศึกษาประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเม่ือวันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2520 ณ ตําบลบางตีนเปดอําเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพ้ืนท่ี จํานวน 9 ไร3 
งาน 20 ตารางวา โดยมีสถานภาพเปนสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีและภารกิจในการจัดการศึกษาผูใหญและจัด
ฝกอาชีพโดยโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 5 ทําหนาท่ีในการฝกอาชีพใหกับประชาชน เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม 2522 กระทรวงศึกษาธกิาร ไดประกาศตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนทําใหศูนยการศึกษาประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเปนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสําหรับประชาชนท่ัวไปท่ีพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและ
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ไดยุบรวมกรมตางๆภายใตนโยบายการปฏิรูป
ราชการดานโครงสรางองคกรสงผลใหกรมการศึกษานอกโรงเ รียนเปลี่ยนเปนสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ฉะเชิงเทรายังคงใชชื่อเดิม 
 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551ไดกําหนดใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานครซ่ึงเปนหนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานครเปนไปตามมาตรา17มาตรา18แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครและในระดับอําเภอมีศูนยการศึกษานอกนอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครโดยมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครรวมท้ังเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในสังกัดสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและมีฐานะเปนผูบริหารการศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551, หนา 70)  
  
 
 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา แบง
โครงสรางออกเปน 6 กลุมงานดังนี้ (กลุมแผนงานสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, 2551, หนา 1-5) 
  1) กลุมอํานวยการประกอบดวย งานธุรการงานสารบรรณงานการเงินงานบัญชีงาน
พัสดุงานอาคารสถานท่ีงานยานพาหนะงานสวัสดิการงานประชาสัมพันธงานควบคุมภายในศูนย
ราชการใสสะอาดงานบุคลากร 
  2) กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา ประกอบดวยงานยุทธศาสตรและแผนงานงานขอมูล
สารสนเทศและรายงานงานงบประมาณและระดมทรัพยากรงานสนับสนุนการตรวจราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครงานศูนยทะเบียน 
  3) กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบประกอบดวยงานสงเสริมการรูหนังสืองานสงเสริม
การศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบงานสงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพงานสงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
งานสงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน งานสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงานสงเสริมการเทียบโอนการศึกษางานเทียบระดับการศึกษางานศูนยให
คําปรึกษาแนะนํา (advice center) งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 
  4) กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวย งานสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู
และภูมิปญญางานสงเสริมและพัฒนาหองสมุดประชาชน งานสงเสริมการศึกษาทางสื่อสารมวลชนงาน
สงเสริมศูนยการเรียนชุมชนงานสงเสริมนิทรรศการและเผยแพร 
  5) กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษประกอบดวยงานสงเสริมสนับสนุน
ภาคีเครือขายงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริงานสงเสริมปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด/โรคเอดสงานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย งานสงเสริมกิจการลูกเสือและยุวกาชาดงานสงเสริมกิจการ
เพ่ือความม่ันคงของชาติงานสงเสริมและสนับสนุนนโยบายจังหวัด/กระทรวงงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  6) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประกอบดวยงานนิเทศการศึกษางาน
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษางาน
พัฒนาบุคลากรและเครือขายงานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษางาน
วัดผลและประเมินผลการศึกษา งานการจัดการความรู (KM)  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด รอง ผอ. กศน.จังหวัด

 
ตรวจสอบภายใน 

กลุมนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริม 
การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

กลุมสงเสริม 
การศึกษานอก

ระบบ 

กลุมอํานวยการ 

กลุมสงเสริมภาคีเครือขาย 
และกิจการพิเศษ 

กลุมยุทธศาสตรและ 
การพัฒนา 
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ภาพ 2   โครงสรางสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีมา:(สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,2551, หนา 1-5) 
 2.1.3 บทบาทอํานาจหนาท่ีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรามีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้(สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,2551,หนา 65-66) 
  1) เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2) จัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
  3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  4) วิเคราะห จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขายท่ีจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
  6) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  7) สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูประสบการณและการ
เทียบระดับการศึกษา 
  8) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
  9) ระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีสวนรวมในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  10) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  11) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี
เครือขาย 
  12) สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
  13)งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
  14) กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
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  15) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานศึกษาใน
สังกัดจํานวน 11 แหง(ทุกอําเภอในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา) ดังนี้ 
  1) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  2) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางปะกง 
  3) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโพธิ์ 
  4) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแปลงยาว 
  5) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคลา 
  6) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
  7) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองเข่ือน 
  8) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอราชสาสน 
  9) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมสารคาม 
  10) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสนามชัยเขต 
  11) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาตะเกียบ 
  2.1.4 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน2.1.4 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยประกอบดวย(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ออนไลน, 2555, 
หนา 1-19) 
  1)วิสัยทัศน   
  คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพไดทุกท่ีทุก
เวลาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรูและการมีอาชีพอยางยั่งยืน 
  2) พันธกิจ 
   (1) จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีคุณภาพและ
บริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
   (2) จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของประชาชน
และชุมชนใหสามารถสรางรายได สรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน 
   (3) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศในการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา 
   (4) พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
   (5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) เปาประสงค 
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   (1) คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรปูแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
   (2) ประชากรวัยแรงงานมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพท่ีสราง
รายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน 
   (3) ชุมชนมีฐานอาชีพท่ีหลากหลายท่ีสามารถยกระดับไปสูวิสาหกิจชุมชน อันนําไปสูการ
สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได 
   (4) องคกรภาคสวนตางๆ ท้ังในและตางประเทศมารวมเปนภาคีเครือขาย ในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง 
   (5) หนวยงานและสถานศึกษานําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง 
   (6) บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง 
   (7) หนวยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4)ตัวชี้วัด 
   (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    ก.รอยละของประชากรกลุมตางๆ (กลุมประชากรวัยแรงงานปกติท่ัวไปกลุมป
ระชากรวัยแรงงานท่ีเปนผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางรางกายและการเรียนรู  และกลุ
มชาติพันธุชนกลุมนอยและกลุมผูสูงอายุ)  ท่ีไดรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัยอยางท่ัวถึง ครอบคลุมและเปนธรรม 
    ข. รอยละของประชากรวัยแรงงานท่ีเขารับการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ท่ีมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพท่ีเพ่ิมข้ึน 
    ค. รอยละของชุมชนท่ีมีฐานอาชีพเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาอาชีพ เพ่ือ
การมีงานทําของสถานศึกษา 
    ง. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีมีภาคีเครือขายในการดําเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ิมมากข้ึน 
    จ. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองคกร และจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรูใหกับประชาชน 
    ฉ. รอยละของผูรับบริการท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา 
    ช. รอยละของบุคลากรประเภทและระดับตางๆ ของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีได
รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ซ. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

17 
 

 
   (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    ก. รอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมเปา
หมายตางๆ (กลุมประชากรวัยแรงงานปกติท่ัวไปกลุมประชากรวัยแรงงานท่ีเปนผูยากไรผูดอยโอกาส ผูพิการ ผู
บกพรองทางรางกายและการเรียนรูกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอยและกลุมผูสูงอายุ) ท่ีมีความพึงพอใจตอบริการท่ี
ไดรับ 
    ข. รอยละของประชากรวัยแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ี
สามารถนําความรูไปใชในการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
    ค. รอยละของชุมชนท่ีสามารถสรางฐานอาชีพใหมและมีความสามารถเชิงการแขงขัน 
    ง. รอยละของภาคสวนตางๆ ของสังคมท่ีเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    จ. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารองคการ และจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ 
    ฉ. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา 
    ช. รอยละของบุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาประเภทและระดับตางๆ ท่ีได
รับการพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถนํามาใช
ในการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ซ. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5)นโยบายเรงดวน 
   (1) การเยียวยาและฟนฟูหลังวิกฤตอุทกภัย 
    ก. ใหขอมูลขาวสารความรู เพ่ือการปองกันภัยพิบัติและการจัดการแกปญหาในกรณี
ท่ีประสบภัยพิบัติ ตลอดจนวิธีการดํารงชีวิตเม่ือประสบภัยพิบัติสําหรับประชาชนอยางท่ัวถึง 
     ข. จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและเสริมสรางสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพใหประชาชนสามารถนาํไปใชประโยชนไดทันทีท้ังในการพัฒนาอาชีพเดิม การสรางอาชีพเสริม
และอาชีพใหม รวมท้ังการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานเพ่ือสงเขาสูระบบการผลิตอุตสาหกรรมตามเดิม 
    ค. สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการซอมแซมและฟนฟูใหมีความพรอมสําหรับใหบริการประชาชนตอไป 
    ง. ใหมีการเตรียมความพรอมในทุกพ้ืนท่ีท่ีอาจประสบภัยในลักษณะอ่ืนใด 
นอกเหนือจากอุทกภัยดวย อาทิ แผนดินไหว คลื่นยักษ วาตภัย ดินถลม อัคคีภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแลง 
โดยจัดใหมีการจัดทําแผนสํารองภาวะฉุกเฉิน และมีการซอมการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบและต
อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภัยตางๆดังกลาว 
    จ. เรงจัดบริการเพ่ือเยียวยาและแกไขปญหาเฉพาะหนา ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีประสบอุทกภัยโดยจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดํารงชีพข้ันพ้ืนฐาน และท่ีพักอาศัยชั่วคราวใหกับผูประสบ
อุทกภัย 
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    (2) การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชน 
     ก. เรงเสนอจัดตั้งคณะกรรมการศูนยฝกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมีผู
อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือเปนกลไกในการกําหนด
ทิศทางอํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล สงเสริมสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําของศูนยฝกอาชีพชุมชนของจังหวัด 
    ข. เรงสํารวจและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความตองการดานการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความตองการดานแรงงาน สินคาและบริการ รวมท้ังศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี ท้ัง 
5 ดาน ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษยเพ่ือนํามากําหนดหลักสูตรอาชีพตาม 5 กลุมอาชีพหลัก ไดแก 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และบริหารจัดการและบริการ 
    ค. เรงพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยมีเปาหมายเพ่ือใหการจัดการศึกษา
อาชีพแนวใหม เปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถสรางอาชีพหลักท่ีม่ันคงใหกับผูเรียน โดยสามารถสรางรายไดได
จริงท้ังในระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแลว และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับอาชีพ เพ่ือพัฒนาใหเปนผูประกอบการท่ีมีความสามารถเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน 
    ง. จัดใหมีศูนยฝกอาชีพในทุกอําเภออยางนอยอําเภอละ 2 แหง เพ่ือเปนศูนยกลางใน
การฝก พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมท้ังเปนท่ีจัดเก็บแสดงจําหนาย และกระจายสิ
นคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร 
    จ. ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษาต
างๆในพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัดกลุมจังหวัดและ
ระหวางจังหวัด 
    ฉ. จัดใหมีระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุนตางๆ 
สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอาชีพอย
างตอเนื่องใหกับผูเรียน 
    ช. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ความตองการ ดานการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความตองการของตลาดและสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีท้ัง5 ดาน 
   (3) เรงรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ
การศึกษาใหกับประชาชน 
     ก. เรงพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนาํสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดอยางม่ันคง 
    ข. เรงพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีเนื้อหา
สาระการเรยีนรูท่ีทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสรางหลักสูตร นําไปใชประโยชนไดจริง ไดมาตรฐานท้ังความรู
สากลและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดทําในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีคุณภาพ และเผยแพรให
สถานศึกษาในสังกัดอยางท่ัวถึง 
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    ค. สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดให กศน.อําเภอทุกแหง ดําเนินการเทียบโอนความรู
และประสบการณรวมท้ังผลการเรียนอยางเปนระบบ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักสูตร เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนอยางกวางขวาง 
    ง. พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม
ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   (4) เรงรัดการจัดระบบความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของผูเรียน
และประชาชน 
    ก. รณรงคสงเสริมใหครอบครัว ชุมชนและสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน
เพ่ือเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
    ข. เรงพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนและประชาชนใหมีทักษะในการอานและ
คิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ค. พัฒนาหนังสือและสื่อสงเสริมการอานอ่ืนๆ ท่ีมีเนื้อหาสาระ องคความรูจากภูมิป
ญญาทองถ่ินดานตางๆ และหนังสือดีมีคุณภาพท่ีมีสาระท่ีหลากหลาย ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
เพ่ือการพัฒนาความรูสําหรับประชาชนในชุมชนแตละทองถ่ิน 
  6)นโยบายตอเนื่อง 
   (1) นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 
    ก. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ก) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซ้ือตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคาเลาเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
     ข) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีสํานักงาน กศน. ใหการรับรองคุณภาพใหทันตอความตองการของผูเรียน พรอมท้ังจัดใหมีระบบ
หมุนเวียนตําราเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการใชบริการตําราเรียนอยางเทาเทียมกัน 
     ค) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพให
กับประชากรวัยแรงงานท่ีไมจบการศึกษาภาคบงัคับและไมอยูในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสกลุมต
างๆ  
     ง) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวนถูกตอง
ทันสมัยและเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบถามไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     จ) จัดใหมีวิธีการเรียนรูท่ีเนนการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเข
าใจและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู รวมท้ังสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรูท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ข. การสงเสริมการรูหนังสือ  
     ก) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือท้ังในระดับพ้ืนท่ีและสวนกลาง ใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบเดียวกัน 
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     ข) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน
การสงเสริมการรูหนังสือท่ีสอดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย  
     ค) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือขายท่ีรวมจัดใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
     ง) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพ
การรูหนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 
     จ) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล 
    ค. การศึกษาตอเนื่อง  
     ก) มุงจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ใน 5 กลุมอาชีพ ประกอบดวย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม ความคิดสรางสรรค และกลุมอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและ
ศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี ท้ังในหลักสูตรตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา รวมท้ังสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถ เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพและทักษะท่ี
พัฒนาข้ึนไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดไดจริง และการพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคต
อไป 
     ข) มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมายโดยจัดกิจกรรม
การศึกษาท่ีมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข รวมท้ังการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
     ค) มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ ชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสมัมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางชุมชน
นักปฏิบัติและรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริบทของชุมชนแตละพ้ืนท่ี โดยเนนการสราง
จิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดีและการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหาร
กองทุน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ําและการรองรับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ง) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการ
ใชงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
    ง. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
      ก) เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมาย
และมาตรฐานของหลักสูตร 
     ข) พัฒนาครูและผูท่ีเก่ียวของใหสามารถจัดการเรียนรูได อยางมีคุณภาพ
โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล 
     ค) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับความตองการและสภาพของกลุมเปาหมายและทองถ่ิน 
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     ง) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืนๆ ประกอบ
หลักสูตรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนโดยการมีสวนรวมของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
     จ) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
     ฉ) มุงเนนใหกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
สภาพและความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ 80 และมีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู
พ้ืนฐานไมต่ํากวารอยละ 60 
     ช) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลางมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
    จ. การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ก) เรงรัดใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน โดย
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางต
อเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง  
     ข) เรงรัดใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยตนสังกัด ใหผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ 80 
     ค) เรงรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน. ท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาไมไดตามมาตรฐานท่ี สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหได
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
     ง) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสมศ. 
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
    ฉ. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   
     ก) จัดและพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสงเสริมการศึกษา และการเรียนรูท่ี
ตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย รวมท้ังอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 
     ข) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเขมข
นและตอเนื่อง เพ่ือใหมีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศ 
     ค) สงเสริมระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ และการเทียบระดับ
การศึกษา ดานศาสนศึกษาเขาสูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ง) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก
บุคลากรและนักศึกษา กศน. ตลอดจนผูมาใชบริการอยางท่ัวถึง 
    ช. การศึกษาทางไกล  
     ก) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ท้ังระบบการใหบริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ท้ังหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
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การศึกษาตอเนื่องโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาทางไกลใหมีคุณภาพ  
     ข) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในการจัดและใหบริการ
การศึกษาทางไกล เพ่ือใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
     ค) ขยายกลุมเปาหมายภาคีเครือขายผูใหบริการ และผูรับบริการท้ังในประเทศ
และตางประเทศใหมากข้ึน 
 
   (2) นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ก. การสงเสริมการอาน 
     ก) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
ระดับอานคลอง อานเขาใจความ เขียนคลองและอานเชิงคิดวิเคราะหพ้ืนฐาน โดยใชเทคนิควิธีการเรียนการสอน
และสื่อท่ีมีคุณภาพ  
     ข) พัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรูโดยปลูกฝงและสรางเจตคติให
เห็นประโยชนและความสําคัญของการอาน ประชาสัมพันธสงเสริมใหทุกภาคสวนตางๆ มีสวนรวมและกําหนด
มาตรการจูงใจเครือขายสงเสริมการอาน 
     ค) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานใหเกิดข้ึนใน
สังคมไทย โดยสนบัสนุนการพัฒนาแหลงการอานใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและหลากหลาย รวมท้ังมีความพรอม
ในดานสื่ออุปกรณท่ีสนับสนุนการอานและการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะงาน
มหกรรมรักการอานในสวนภูมิภาค  
     ง) สงเสริม และสนบัสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอาน โดยจัดใหมี
อาสาสมัครสงเสริมการอานในทุกตําบล  
     จ) สงเสริมใหมี “นครแหงการอาน” ในจังหวัดท่ีมีความพรอมเพ่ือสรางเสริม
บทบาทของการสงเสริมการอาน 
    ข. หองสมุดประชาชน 
     ก) มุงเนนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต
ของชุมชน เปนแหลงคนควาและแลกเปลี่ยนเรยีนรูการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และสรางรายไดอยาง
ยั่งยืนและการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     ข) จัดตั้งหองสมุดประชาชนในอําเภอท่ียังไมมีหองสมุดประชาชน เพ่ือจัดบริการ
ใหกับประชาชนอยางครอบคลุมและท่ัวถึง โดยเนนการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภาคีเครือขาย 
     ค) จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยง
กับแหลงการเรียนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 
     ง) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ภายนอกหองสมุด เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง การสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต และการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันเหตุการณของประชาชนเพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดรับ
ไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติ 
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     จ) จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณเพ่ือสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ี
หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรูและการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 
     ฉ) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีรับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรูความสามารถในการใหบริการสนับสนุนการดําเนินงาน 
     ช) แสวงหาภาคีเครือขาย เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
    ค. วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
     ก) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตรสัญจร และจัดกิจกรรมท่ี
เนนการเสริมสรางทักษะและกระบวนการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหปลูก
จิตสํานึกทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กระตุนการใชความคิดสรางสรรคและสรางแรงบันดาลใจใหประชาชน
นําความรู ทักษะและกระบวนการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพและพัฒนาสิ่ง
แวดลอมอยางตอเนื่อง  
     ข) เชือ่มโยงกระบวนการเรยีนรูวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยเนนวิทยา
ศาสตรชุมชนใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ค) สงเสริม สนับสนุน ภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท้ังในและตาง
ประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเปนเครือขายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร 
     ง) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู และกิจกรรมดาน
วิทยาศาสตร ใหมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย สามารถปลูกฝงใหผูรับบริการมีความรูความเขาใจมีวิธีคิด
เชิงเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 
     จ) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ เพ่ือเป
นฐานสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
     ฉ) พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูเชิงวิชาการ แหล
งจุดประกายการพัฒนาอาชีพและแหลงทองเท่ียวประจําทองถ่ิน 
   (3) นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
    ก. พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 
     ก) จัดหาครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทค
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับ กศน.ตําบล/แขวง ใหครบทุกแหง เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
การจดักิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและชมุชนไดทันเวลา 
     ข)จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพสื่อเทคโนโลยีท่ี
มีคุณภาพในรูปแบบและสาระท่ีหลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน และการสรางความบันเทิง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและ
ความสุขในชีวิตใหกับประชาชนในชุมชน 
     ค) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงรุกท่ีหลากหลาย ทันสมัย สรางสรรค 
ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน โดยจดัใหมีการจัดการศึกษาผานทีวีสาธารณะ การฝ
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กอาชีพ การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การ ปองกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
และความจําเปนเรงดวนตางๆ ของแตละชุมชน 
     ง) เรงรัดให กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุมส
งเสริมการอานเพ่ือพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยใชอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรมส
งเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับคร ูกศน.ตําบล/แขวง 
     จ) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา
และการเรียนรูของประชากรวัยแรงงานและผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาให
กับกลุมเปาหมายดังกลาว 
     ฉ) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน.ตําบล/แขวง เพ่ือการประสานเชื่อมโยง สงต
อผูเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการใหบริการทาง
การศึกษาท่ีสนองตอบตอความตองการของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
     ช) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล/แขวงอยางตอเนื่อง รวมท้ังให
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัดใหมีการรายงานตอสาธารณะรวมท้ังนํา
ผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวงอยางตอเนื่อง  
     ซ) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนิน กศน.ตําบล/แขวง 
    ข.การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามา มีสวนรวมเปนภาคีเครือขายใน
การจัด สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยาง
ยั่งยืนใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 
     ก) พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความพร
อมในการมีสวนรวม ท้ังนี้ใหดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยง
กันไดท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ และระดับ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขาย  
     ข) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางมีคุณภาพ 
     ค) ใหหนวยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพ่ือให
มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
การเปนกลไกสําคัญเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    ค. อาสาสมัคร กศน. 
     ก) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถ่ินและขาราชการบํานาญ
เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนแกประชาชนและนําเสนอความตองการ
การเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเปนทีมรวมกับครูในสังกัดสํานักงาน กศน. 
     ข) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัด และ
ผูสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ 
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     ค) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตางๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพ่ือให
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
    ง. การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
     ก) จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล/แขวงท่ี
ดําเนินการอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 
     ข) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน จัดเวที
ชาวบาน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพ่ือนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน 
     ค) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ 
กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผูเรียนท่ีแทจริง เพ่ือประโยชนในการมีงานทําและ
การเทียบโอนความรูและประสบการณ 
     ง) สงเสริมใหมีการขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเพ่ือการสืบสานและ
การถายทอดองคความรู โดยใหมีการจัดทําและเผยแพรสื่อถายทอดองคความรูในชุมชน 
     จ) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ินผูเชี่ยวชาญองคความรู               
ดานตางๆ เปนแหลงการเรียนรูและนักจัดการความรูท่ีสําคัญของชุมชน 
   (4) นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 
    ก. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     ก) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากพระราชวงศอยางมีคุณภาพและเกิดผล
โดยตรงกับกลุมเปาหมายท้ังระดับบุคคลและชุมชน 
     ข) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ท่ีสนองงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
    ข. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 
     ก) ใหศฝช.ทุกแหง เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพรความรูด
านเกษตรธรรมชาติโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน กศน.กับ มูลนิธิ MOA ไทย และ moainternational 
     ข) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเนนเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคลองกับ
บริบทของชมุชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 
     ค) จัดและพัฒนา ศฝช. ใหเปนศูนยสาธิตการประกอบอาชีพศูนยการเรียนรูต
นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดน 
     ง) จัดระบบเครอืขายศูนยการเรียนรูอาชีพ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพ้ืนท่ี 
    ค. การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
     ก) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให
กับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ เด็กและเยาวชนท่ีอยูนอกระบบ
โรงเรียน เด็กดอยโอกาส คนเรรอน คนไรบาน กลุมชาติพันธุชนกลุมนอยคนไทยในตางประเทศ 
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     ข) จัดและสงเสริมการเรียนรูและใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ
มชาติพันธุ 
     ค) พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอมใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
     ง) พัฒนาหลักสตูร รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ ตอง
การของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม  
     จ) ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปา
หมายพิเศษ 
     ฉ)พัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครูท่ีรับผิดชอบกลุม เปา
หมายพิเศษ  
   (5) นโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    ก. พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศใหกลุ
มเปาหมาย สามารถใชเปนชองทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายการรับฟงให
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    ข. พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
การออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยรวมสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานtีeacher TV เพ่ือเพ่ิมชองทาง
ใหสามารถรับชมไดท้ังระบบ c–band และ ku–band พรอมท่ีจะรองรับการพัฒนาเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษาสาธารณะ (free ETV) 
    ค. พัฒนารายการวิทยุเพ่ือการศึกษา ใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ท่ัวประเทศ 
    ง. พัฒนารายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
และกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ ท่ัวประเทศ 
    จ. เสริมสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุมเปาหมายมีทางเลือก
ในการเรียนรูท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ โดยจัดใหมีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําทางสถานี
วิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศนสาธารณะ 
    ฉ. ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายท่ัวไป
และกลุมเปาหมายเพ่ือคนพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
    ช. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือขายใหสามารถผลิตเผยแพรและใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ซ. พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหไดหลายชองทางท้ังทาง
อินเทอรเน็ต และรูปแบบอ่ืนๆ เชน DVD, CD, VCD และ MP3 เปนตน เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถเลือกใช
บริการเพ่ือเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 
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    ฌ.สํารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางต
อเนื่อง 
   (6) นโยบายดานการบริหารจัดการ 
    ก. การพัฒนาบุคลากร 
     ก) พัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่องท้ังกอน
และระหวางการดํารงตําแหนงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และบริหารจัดการการดําเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ 
     ข) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
มีความสามารถในการดําเนินงานใหศูนยฝกอาชีพชุมชนเปนศูนยกลางในการฝกและสรางอาชีพท่ีม่ันคงใหกับ
ประชาชนและชุมชนและพรอมท่ีจะแขงขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล 
     ค) พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการบรหิารจัดการ 
กศน.ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการเปนนักจัดการความรู
และผูอํานวยความสะดวกการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
     ง) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวงเพ่ือการมีสวนร
วมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อยางมีประสิทธิภาพ 
     จ) พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล/แขวง ใหสามารถทําหนาท่ีเปนผูสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล/แขวงท่ีมีคุณภาพ 
     ฉ) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ 
     ช) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ซ) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ  
    ข. การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
     ก) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษาและภาคีเครือขายท้ัง
ระบบ  
     ข) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
เพ่ือการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
    ค. โครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
     ก) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
     ข) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมี
ความพรอมสําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของประชาชน 
     ค) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถ่ินเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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     ง) เรงผลักดันใหมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการศึกษาตลอดชีวิต  
     จ) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยูท้ังในสวนท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการและลูกจ
าง ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 
 
    ง. การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 
     ก) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการใชการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนกลไกสําคัญใน
การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ข) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ัง
การศึกษาวิจัย เพ่ือสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน และชุมชนพรอมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษาท้ังในระดับ
อาเซียนและระดับสากล 
     ค) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ท่ัวประเทศอยางเปนระบบเพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
     ง) สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณใหมของ กศน. ในการส
งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําเพ่ือสรางกระแสใหประชาชนและทุก
ภาคสวนของสังคมเห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ กศน.ท้ังในฐานะผูรับบริการ ผู
จัด ผูสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกศน. 
  สรุปไดวาจากความสําคัญและและบทบาทขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือนําผลวิจัยมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและชุมชนพรอมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของสถานศึกษา  
 

2.2หลักการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 
 ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู( knowledge – basedeconomy)ซ่ึงเปนยุคท่ีเศรษฐกิจตองอาศัยการ
สรางการกระจายและการใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักท่ีทําใหเกิดการเติบโตสรางความม่ันคงใหแกองคการ
และการท่ีองคการจะอยูรอดไดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูนั้นจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจาก
การแขงขันเชิงขนาด(scale – basedcompetition)มาเปนการแขงขันท่ีตองใชความเร็ว (speed – 
basedcompetition)โดยตองสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันท่ีตองอาศัยความรูทักษะประสบการณ
เทคโนโลยีดังนั้นความรูจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ และถือเปนอํานาจในการทําใหการดําเนินงานตางๆ ประสบ
ความสําเร็จกิจกรรมตางๆจึงตองมีการใชความรูท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจจะเปนความรูท่ีสรางข้ึนเองโดยผูปฏิบัติงาน 
หรือความรูท่ีนํามาจากภายนอกรวมท้ังตองมีการใชความรูท่ีมีลักษณะแฝงในตัวตน (tacitknowledge)และ
ความรูชัดแจง(explicitknowledge)ใหมีลักษณะของการบูรณาการและมีความจําเพาะตอบริบทของงานตอ
ผูปฏิบัติงานตอหนวยงานหรือองคการนั้นๆดวยเหตุนี้ความรูท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหองคการบรรลุตามเปาหมาย
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นั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการจัดการความรูอยางเปนระบบการจัดการความรูจึงไมใช
ศาสตรของการพัฒนาองคการท่ีมุงเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป
แตไดกลายเปนศาสตรใหมท่ีองคการชั้นนําท่ัวโลกใหความสําคัญ และมีการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของผูปฏิบัติงานรวมถึงการเพ่ิมผลผลิต
และความสามารถทางนวัตกรรมขององคการดังนั้น ความฉลาดและความเกงของทรัพยากรมนุษย (human 
talents)และความรูองคการ (organizational knowledge)จึงถือเปนทรัพยสินท่ีมีคายิ่งขององคการการจัดการ
ความรูท่ีมีประสิทธิภาพก็จะมีสวนในการทําใหเกิดการเพ่ิมมูลคาของความรูองคการและการจัดการความรูจึง
เปนสิ่งท่ีองคการตองใหความสําคัญ (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ,2553, หนา 17-18) 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู 
  การจัดการความรู( knowledgemanagement หรือเรียกยอๆ วาKM)มีผูใหความหมายไวตางๆ กัน
ดังนี้  
 พรธิดาวิเชียรปญญา (2547, หนา 32)กลาววา การจัดการความรูหมายถึงกระบวนการอยางเปน
ระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศความคิดการกระทําตลอดจนประสบการณของบุคคลเพ่ือสรางเปน
ความรูหรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆท่ี
องคการจัดเตรียมไวหรือนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานซ่ึงกอใหเกิดการแบงปน และถายโอน
ความรูและในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุลเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการพัฒนาผลผลิตและบริการขององคการแตเนื่องจากการจัดการความรูเปนมิติท่ีซับซอนและมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองไดมาจากการปฏิบัติโดยมีฐานความเชื่อวาการจัดการความรูจะ
เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพภายในองคการจะตองมีองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของ 3 ประการคือ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยการเรียนรูแหงองคการและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรูภายใตกระบวนการจัดการ
ความรู (knowledgemanagementprocess) 
 วิจารณพานิช (2548, หนา 3-4) กลาววาสําหรับนักปฏิบัติการจัดการความรูคือเครื่องมือ เพ่ือ
การบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแกบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาคนบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรูและบรรลุความเปนชุมชนเปนหมูคณะความ
เอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางานการจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย6ประการตอความรู ไดแก 
  1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
  2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
  3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
  4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
  5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
  6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุด
ความรูท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
 สมนึกเอ้ือจิระพงษพันธ( 2553, หนา 17)กลาววาการจัดการความรูหมายถึงการรวบรวมการ
จัดระบบการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรูเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือชวยเพ่ิมพลังในการจัดการความรูแตเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการ
จัดการความรู 
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 ประเวศ วสี( 2548, หนา31-32)กลาววาการจัดการความรูหมายถึงการจัดการใหมีการคนพบ
ความรูความชํานาญท่ีแฝงเรนในตัวตนหาทางออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูตกแตงใหงายตอการใชสอยและมี
ประโยชนเพ่ิมข้ึนมีการตอยอดใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและกาลเทศะยิ่งข้ึนมีความรู
ใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรูท่ีไมเหมือนกันมาเจอกันขอสําคัญกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของ
คนท้ังหมดท่ีรวมในกระบวนการกอใหเกิดปญญารวม(collectivewisdom) ทําใหแกปญหาหรือพัฒนาในเรื่อง
ยากๆไดสําเร็จ 
 น้ําทิพยวิภาวิน( 2548, หนา 63-64)กลาววาการจัดการความรูหมายถึงการจัดการสารสนเทศ
(information)และการบริหารคน(people)ในทุกองคกรมีการใชสารสนเทศท่ีจัดเก็บไวในรูปแบบดิจิทัลและ
จัดเก็บความรูใหมท่ีบุคคลในองคกรมีเพ่ือเผยแพรและแบงปนการใชสารสนเทศในองคกรจึงจําเปนตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเชนระบบอินทราเน็ตและโซลูชั่นกรุปแวรเปนเครื่องมือโดยการจัดเก็บความรูนั้นไมเพียง
เฉพาะความรูในองคกรแตเปนความรูนอกองคกรท่ีเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรดวย 
 วิจารณพานิช ( 2546, หนา 2-5)กลาววาการจัดการความรูหมายถึงการยกระดับความรูขององคกร
เพ่ือสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญาโดยเปนกิจกรรมท่ีซับซอนและกวางขวางเพราะเปนการรวบรวม
การจัดระบบการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรูเทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือชวยเพ่ิมพลังในการจัดการความรูดวยตัวของมันเองแตเทคโนโลยีดังกลาวไมใชการจัดการความรู
การจัดการความรูเก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนความรู ถาไมมีการแลกเปลี่ยนความรูแลวความพยายามใน
การจัดการความรูก็จะไมประสบผลสําเร็จการจัดการความรูตองอาศัยผูรูในการตีความและประยุกตใชความรู
ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกรรวมท้ังตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะนําวิธี
ประยุกตใชในการจัดการความรู 
 พรทิพาดําเนิน ( 2549, หนา 28) กลาววา การจัดการความรูหมายถึงกระบวนการในการระบุความ
ตองการความรูการแสวงหาความรูการสกัดหรือการกลั่นกรอง การจัดระบบการจัดเก็บและการเผยแพรหรือการ
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
 กีรติยศยิ่งยง ( 2549, หนา 44) กลาววาการจัดการความรูหมายถึงกระบวนการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบรูปแบบใหมท่ีเนนการพัฒนากระบวนงาน  (business process) ควบคูไปกับการพัฒนาการเรียนรู
เพ่ือสรรหาคัดเลือกจัดการและเผยแพรสารสนเทศท่ีถูกตองเหมาะสมเอ้ืออํานวยใหเกิดการแบงปนความรูใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคการเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแขงขันหรือเพ่ือใหไดมุมมองในองคการ
มากข้ึน 
 วีรวุธมาฆะศิรานนท (2542, หนา 77-78) กลาวถึงการบริหารจัดการความรูวาการบริหารจัดการ
ความรูเปนกระบวนการบริหารรูปแบบใหมท่ีเนนในดานการพัฒนากระบวนการงานควบคูไปกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโดยทุกกระบวนงานจะตองสัมพันธกับความคิดสรางสรรคท่ีเปนผลมาจากการขยายวงและ
ประสานความรอบรูรวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดท่ัวท้ังองคกรอยูตลอดเวลาซ่ึงเทากับองคกรท่ีมีการบริหาร
จัดการความรูนี้อยางเปนระบบก็จะเกิดเปนโอกาสอันสําคัญตอการพัฒนาใหเปนองคกรท่ีเปยมไปดวยการ
ทํางานอยางฉลาดคิดและสรางสรรคในท่ีสุด ทําใหองคกรนั้นสามารถเผชิญกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆรูปแบบและสามารถฟนฝาอุปสรรคท้ังมวลไดเปนอยางดี 
 สรุปไดวาการจัดการความรู หมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับการแสวงหาความรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสรางเปนความรู และจัดเก็บความรูในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคล
สามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเตรียมไว ไดแกการแลกเปลี่ยนความรู การถายทอด
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ความรู และการกระจายความรู เพ่ือทําใหความรูสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
 2.2.2 ความสําคัญของการจัดการความรู 
 ในสังคมเศรษฐกิจท่ีอยูบนรากฐานของความรู คุณคาขององคกรมักจะวัดโดยคุณคาของสินทรัพย
ความรูซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได( intangible assets) เปนสวนหนึ่งของทุนทางปญญา (intellectual 
capital)ท่ีสําคัญอยางยิ่งขององคกรความสามารถขององคกร ท่ีจะใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีจับตองไมไดมี
มากกวาความสามารถท่ีจะใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีเปนวัตถุหรือจับตองได (physical/tangible assets)
ตลาดเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอนในการถูกครอบงํากิจการ เทคโนโลยีท่ีมีการขยายตัวอยางมาก คูแขงขันท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณ ผลิตภัณฑและบริการตางๆ กลายเปนสิ่งท่ีลาสมัยหรือหมดความนิยมไปอยางรวดเร็ว 
องคกรท่ีประสบความสําเร็จจึงตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีเกิดจากความสามารถของสมาชิกองคกรท่ีจะ
สรางสรรคองคความรูใหมๆอยางสมํ่าเสมอแลวแพรกระจายความรูนั้นไปอยางรวดเร็ว และถูกนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตางๆ ในขณะเดียวกันเม่ือมองยอนกลับมาท่ีบุคคลซ่ึงเปนสมาชิก
องคกร บุคคลดังกลาวก็จําเปนตองมีการปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําพาตนเอง และองคกรให
กาวตอไปอยางม่ังคงได การจัดการความรูเขามามีบทบาทอยางสําคัญในสภาพการณ ดวยเหตุผล9ประการ 
(อัญญาณีคลายสุบรรณ, 2550, หนา 89-92) 
  1) การจัดการความรูเปนกลไกสําคัญแหงความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การบูรณาการความรู
เปนกลไกแหงความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความรูไดเขามาแทนท่ีเงินทุน อํานาจเงินตรา ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แรงงานอยางรวดเร็วในฐานะท่ีเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุด ดวยความรูทําใหวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑและบริการสั้นลง การบูรณาการความรูในองคกรและความรูท่ีเก่ียวของกับลูกคาและผูผลิตลวน
เชื่อมโยง รองรับและสนับสนุนความสามารถขององคกร การท่ีองคกรสามารถดึงเอา tacit knowledge ออกมา
จากแหลงดังกลาวมาพัฒนาและสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดไดมากเทาใด กิจการของ
องคกรก็จะประสบความสําเร็จมากข้ึนเทานั้น 
  2) การจัดการความรูทําใหเกิดผลิตภัณฑและบริการในเชิงรุก การเปนองคกรระดับแนวหนา
ของการแขงขัน ปจจุบันการกาวไปสูการเปนองคกรท่ีกาวล้ํานําหนาองคกรอ่ืนอยูท่ีการเขาใจลูกคาหรือบริการ 
และการเขาใจองคกรคูแขงเปนอยางดี การตระหนักวาลูกคาเปนทุนทางปญญาอยางหนึ่งขององคกรท่ีองคกร
ควรหาทางนําสิ่งเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนดวยกระบวนการจัดการความรูการฝกฝนดวยกระบวนการจัดการ
แบบใหมๆ การเกิดใหมของเทคโนโลยีหรือพัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกล การจัดการความรูทําใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑในเชิงรุก เปนการกาวออกมาจากเสนทางของ
โครงการและผลิตภัณฑท่ีทําใหกิจการตกต่ําลงไป และเขาสูโอกาสเติบโตอยางเต็มศักยภาพในขณะท่ีทิศทาง
การตลาดเปลี่ยนไปดังกลาว 
  3) การจัดการความรูทําใหผูใช (บุคคลและองคกร) เปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลงท่ีดีกวา 
เหมาะสมกวา ทันเวลากวา เพ่ือมิใหการเปลี่ยนแปลงเปนผูนําทางบุคคลและองคกร การจัดการความรูเปนแรง
ขับเคลื่อนท่ีสําคัญอันดับแรก สําหรับความสําเร็จในกิจการตางๆ โดยการใชประโยชนอยางรวดเร็ว ทันทวงที
และประยุกตใชความรูท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกตัวบุคคล ในกิจการนั้นๆ สามารถตรวจสอบและคนพบ
ชองทางของโอกาสกอนคูแขงอ่ืนๆ 
  4) การจัดการความรูชวยในการรวมกิจกรรมตางองคกรทํางานรวมมือและไดประโยชนสูงสุด
รวมกัน การรวมหรือผนวกกิจการขามองคกรเขาดวยกันเปนความซับซอนรูปแบบใหม กอใหเกิดความไม
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แนนอนและความไมชัดเจน อันเปนเครื่องบงบอกถึงระบบการผลิตและกิจการในปจจุบันท่ีไมคํานึงถึงธรรมชาติ
ของกิจการหรือประเภทของกิจการ การจัดการความรูทําใหองคกรสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของความ
ซับซอนเหลานี้ไปสูผลประโยชนท่ีพึงไดขององคกร 
  5) การจัดการความรูชวยใหงาน หรือกิจกรรมท่ีมีกระบวนการท่ีนาเบื่อ เสียเวลาและยุงยาก 
ทําใหมีชีวิตชีวา ประหยัดเวลา และสะดวกข้ึนการสรางเครือขาย การถายโอนความรูดวยกระบวนการ การ
จัดการความรูลวนทําใหการพัฒนาและการขยายงานเพ่ือรักษาระดับความกาวหนาของกิจการองคกรในกลุมผู
แขงขัน ผูผลิต หุนสวนและหนวยงานภายในองคกรแพรกระจายอยางท่ัวถึง 
  6) ความรูในตัวตนเคลื่อนท่ีได พกพาสะดวก ผูเปนเจาของอยูท่ีใด ความรูติดตัวไปอยูท่ีนั่น 
ความรูเปนสิ่งท่ีมีคุณคาและมีมูลคามากท่ีสุด ทักษะตางๆ และความสามารถในกิจการตางฝงและแฝงอยูในตัว
บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกขององคกร เปน Tacit Knowledge เฉพาะตัว สามารถแสดงออกมาใหเห็นไดโดยการ
ประยุกตใช บูรณาการและความรวมมือซ่ึงกันและกัน แมวาการจัดการความรูไมสามารถแยกความรูออกมา
จากกระบวนการเหลานี้ได แตมันก็สามารถประยุกตใชเพ่ือการนําไปปรับใชในสภาพแวดลอมกิจการตางๆได
อยางหลากหลาย  
  7) การจัดการความรูทําใหมีโอกาสใชบทเรียนท่ีผานมาเปนประสบการณใหมในการทํางานท่ี
ดีกวา ในยุคสมัยท่ีการบริการตางๆเปนไปอยางฉับไว ตลอด 24 ชั่วโมงในโลกของ internet องคกรตองมีการ
ปรับตัวในการดําเนินงานใหมีสารสนเทศท่ีทันเวลา ถูกตองแมนยํา มีสาระประโยชนและเหนือสิ่งอ่ืนใดคือตอง
สนองความตองการขององคกร การนําความรูเดิมมาปรับใชใหม หรือนํามาใชซํ้าในลักษณะท่ีเปนบทเรียนท่ี
เรียนรู (lessons learned)และแบบปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practices)เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนถาปราศจากวิธีการ
ดักจับและบูรณาการประสบการณท่ีผานมา อาจทําใหกระบวนการพัฒนาใดๆ รวมตัวกันเปนความสับสนยุง
เหยิงได การจัดการความรูชวยขุดเอาประสบการณเดิม โดยการจัดความรูเก่ียวกับโครงการตางๆท่ีพรอมให
นํามาใช การจัดการความรูยังชวยใหมีความรวมมือกันในดานความรูอยางเขมขนระหวางสมาชิกองคกรแตละ
คน ทีมงานและกลุมผูเชี่ยวชาญ นับเปนความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพขององคกร 
  8) คน คือ องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการความรูไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจัดการความรูตองการวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปนทางการซ่ึงระบบสารสนเทศไมเอ้ือตอ
ลักษณะเชนวานี้ การใชศักยภาพของคนในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด นักจัดการความรู (knowledge 
workers)จะเปนผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการสรางความรู โดยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแบงปน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเพ่ือใหมีการเขาถึงและใชประโยชนจากความรูนั้น 
  9) ขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงวัตถุดิบในการสรางความรูรวมท้ังความรูท่ีอยูในตัวคนนับวันจะเพ่ิม
จํานวนข้ึนเรื่อยๆถาขาดการจัดการความรูท่ีเหมาะสม จะทําใหบุคคลและองคกรขาดและพลาดโอกาสในการใช
ประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูและเกิดข้ึนตลอดเวลาเหลานั้นอยางนาเสียดายอยางยิ่ง 
 ทิวันนา (Tiwana, 2000, p. 6) กลาวถึง การแขงขันทางดานธุรกิจนําการจัดการความรูเขามาใชโดย
มีเหตุผลดังนี ้
  1) บริษัทตางๆ กลายเปนองคแหงความรูมีการใชความรูในการทํางานมากข้ึนรวมถึงการ
แขงขันทางดานธุรกิจ 
  2) การเปลี่ยนแปลงของตลาดการแขงขันทําใหตองมีการพัฒนาขององคกรพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองคกร 
  3) การจัดการความรูทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
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  4) ความรูทําใหองคกรอยูรอด 
  5) ความซับซอนขององคกรในปจจุบันจึงตองมีการจัดการความรู 
  6) ความรูชวยในการตัดสินใจ 
  7) ความตองการในการใชความรูรวมกัน 
  8) ความรูเฉพาะบุคคลเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกับองคกร 
  9) การเติบโตของบริษัทและธุรกิจ 
 สรุปไดวา การจัดการความรูมีความสําคัญตอองคกร ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร หาก
นําขอมูลสารสนเทศ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน จะทําใหองคกรพัฒนาและสรางความกาวหนาในอาชีพ 
 2.2.3 ประเภทของความรู 
 ประพนธ ผาสุขยืด (2550, หนา  19)ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของความรูไววา ความรูอาจ
แบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ 
  1) ความรูเดนชัด ( explicit knowledge)เปนความรูท่ีอยู ในรูปแบบท่ีเปนเอกสารหรือ
วิชาการอยูในตําราคูมือปฏิบัติงาน โดยเนนไปท่ีการถึงแหลงความรู ตรวจสอบและตีความไดและอาจเกิด
ความรูใหมสรุปอางอิงตอไป 
  2) ความรูซอนเรน( implicitหรือtacitknowledge)เปนความรูท่ีแฝงอยูในตัวตนเปน
ประสบการณท่ีสั่งสมมายาวนาน เปนภูมิปญญา ความรูประเภทนี้เนนไปท่ีการจัดเวที เพ่ือใหการแบงปน
ความรูท่ีอยูในตัวผูปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันจะนําไปสูความรูใหมตลอดไป 
 ทาเคอูชิ และโนนากะ( Takeuchi & Nonaka) ไดแบงประเภทของความรูไว2 ประเภทดังนี้ 
  1) ความรูโดยนัยหรือความรูมองเห็นไมชัดเจน (tacit knowledge)เปนความรู ท่ีเกิดข้ึน
ภายใน อาจเกิดจากประสบการณ หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคล และสื่อสารออกมาเปนคําพูดหรือ
ตัวหนังสือไดยาก เชน ทักษะการทํางาน กระบวนการในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนตน 
  2) ความรูท่ีชัดแจงหรือความรูท่ีเปนทางการ (explicit knowledge) เปนความรูท่ีสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรตามสื่อตางๆได เชน คูมือการทํางานของพนักงานใหม หนังสือ
สัญญา MOU ระหวางบริษัท ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 
 แตความรูโดยนัย (tacit knowledge) จะมีประมาณ 80% ของความรูท่ีองคกรมี ฉะนั้นจึงเปนสิ่งท่ี
ทาทายกับผูบริหารท่ีจะดึงสวนท่ีอยูภายในของแตละคน ออกมาใหอยูในรูปแบบของความรูท่ีชัดแจง (explicit 
knowledge) และเปนประโยชนตอองคกรใหมากท่ีสุด 
 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู ทาเคอูชิ และโนนากะ (Takeuchi & Nonaka) มีการกําหนด
รูปแบบความสัมพันธระหวางความรูท้ัง 2 ไดดังนี้ 
 
    ความรูแบบไมชัดแจงความรูแบบชัดแจง 
 

การสรางกระบวนการทางสังคม 
(socialization 

การปรับเปลี่ยนความรูสูภายนอก 
(externalization) 

การปรับเปลี่ยนความรูสูภายใน 
(internalization) 

การผสมผสาน 
(combination) 
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ภาพ 3 โมเดลการเปลี่ยนรูปแบบความรู(knowledge conversion) 
ท่ีมา:(Jinxi & Jisheng, 2001,online) 
 
 จากภาพ 3 เปนแผนภาพการเปลี่ยนรูปแบบความรู( knowledgeconversion) ท่ีไดจาก
ความสัมพันธของความรูมองแบบไมชัดแจง (tacit knowledge) กับความรูแบบชัดแจง (explicit knowledge) 
โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
   1) การสรางกระบวนการทางสังคม (socialization) เปนกระบวนการเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณโดยนัยและสรางความรู เชน แนวคิด ทักษะ โดยท่ีบุคคลสามารถรับความรูโดยนัยไดจากการ
สังเกต ลอกเลียน หรือลงมือปฏิบัติ เปนตน เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดและทักษะใหมๆ ข้ึนมา 
   2) การปรับเปลี่ยนความรูสูภายนอก (externalization) เปนกระบวนการเปลี่ยนความรู
โดยนัยเปนความรูท่ีชัดแจง กระบวนการนี้มีความสําคัญเพราะเปนสวนท่ีความรูโดนนัยถูกทําใหชัดเจนข้ึนโดย
การเปรียบเทียบหรือใชตัวอยาง 
   3) การผสมผสาน (combination) เปนกระบวนการเปลี่ยนความรูแบบชัดแจงทําใหเกิด
ความคิดตางๆ เปนระบบจนกลายเปนความรูใหมข้ึนมา 
   4) การปรับเปลี่ยนความรูสูภายใน (internalization) เปนกระบวนของการเปลี่ยนความรูท่ี
ชัดแจง ใหเปนความรูโดยนัย และจะรวมตัวกันกลับเปนความรูโดยนัยและจะฝงตัวในบุคคลนั้นๆอีกครั้ง ซ่ึงจะ
กลายเปนทักษะหรือความสามารถอันมีคายิ่งตอบุคคลหรือองคการ 
 จากภาพ 2 และความหมายในแตละชองนั้นจะทําใหผูบริหารไดทราบถึงการเปลี่ยนรูป 
(conversion) ของความรู ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารไดมีการเขาใจและทําใหมีการวางแผนดานการจัดการความรู
ของบุคลากรในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2.2.4แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
 กระบวนการความรู(knowledge process)มีนักวิชาการไดเสนอกระบวนการจัดการความรูไวดังนี้ 
 มารควอรด (Marquardt,1996,pp.130-139) ไดนําเสนอองคกระบวนการจัดการความรูได4ข้ันตอนดังนี้ 
   1) การแสวงหาความรู(knowledgeacquisition)สามารถไดมาซ่ึงความรู ท้ังจากแหลง
ภายนอกและภายในองคการดังนี้ 
    (1) การรวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคการ (external collectionof knowledge)
ไดแก การเปรียบเทียบกับองคการอ่ืนการวาจางท่ีปรึกษาสื่อตางๆ เชนหนังสือพิมพวารสารโทรทัศนวีดีทัศนและ
ภาพยนตรการติดตามแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีใหมๆ การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขง 
และแหลงอ่ืนๆ การจางพนักงานใหมรวมถึงการรวมมือกับองคการอ่ืนเพ่ือสรางพันธมิตรและการลงทุนรวมกัน 
    (2) การรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคการ (internal collection of knowledge) 
คือ การเรียนรูจากสิ่งตางๆ ภายในองคการเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคการทําไดโดยการใหความรูกับพนักงาน
เรียนรูจากประสบการณและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ลักษณะนี้จัดวาเปนกระบวนการใน
การแสวงหาความรู 
   2)การสรางความรู(knowledgecreation)คือ การปรับใชความรูโดยท่ัวไปการสรางสรรค
ความรูข้ึนมาใหม ซ่ึงเก่ียวของกับความสามารถท่ีจะเขาใจความรูไดอยางชัดเจนการหยั่งรูและความเขาใจอยาง
ลึกซ้ึงของแตละบุคคลซ่ึงทุกคนสามารถเปนผูสรางความรูไดโดยโนนากะ(Nonaka)ไดเสนอ 4 รูปแบบ ในการ
สรางความรูไดแก(1) การถายทอดความรูจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งดวยกัน(tacit to tacit creation of 
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knowledge (2) การรวบรวมและสังเคราะหความรูเขาดวยกัน(explicitto explicitcreation of knowledge) (3) 
การนําความรูท่ีองคการมีอยูผสานเขากับความรูของบุคคล(tacit to explicit creation of knowledge) เกิด
เปนความรูใหมแบงปนท่ัวท้ังองคการและ (4) ความรูท่ีเกิดข้ึนเองจากการเรียนรูของสมาชิกในองคการ 
สรางสรรคเปนความรูใหม(explicitto tacit creation of knowledge)นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติการแกปญหาอยางเปนระบบการทดลองเพ่ือสรางแรงจูงใจ และโอกาสในการเรียนรูรวมถึงการเรียนรู
จากประสบการณท่ีผานมา 
   3)การจัดเก็บและคนคืนความรู (knowledgestorage and retrieval)ซ่ึงสิ่งแรกองคการตอง
ตัดสินใจกําหนดวาอะไรคือความรูสําคัญท่ีตองเก็บไว และทําอยางไรถึงจะเก็บรักษาไวในสภาพเดิมใหดีท่ีสุด
โดยวิธีการจัดเก็บความรู (storage)ควรสรางและเก็บความรูใหเปนระบบเพ่ือสามารถคนหาและสงตอขอมูลได
อยางรวดเร็วและถูกตองมีการแบงประเภทของขอมูลใหเปนหมวดหมูเชนขอเท็จจริงนโยบายหรือกระบวนการ
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตองเรียนรู ซ่ึงตองสามารถสงตอไปถึงใชไดอยางชัดเจนเขาใจงายเหมาะสมกับเวลา และคนหา
ไดงายเม่ือจําเปนตองใช สวนการสืบคนความรู(retrieval)องคการตองสรางชองทางหรือวิธีการสําหรับการ
คนหาความรูเชน การใชเครือขายสารสนเทศเปนตน  
   4)การถายทอดความรูและการใชประโยชน  (knowledgetransfer and utilization)การ
ถายทอดความรูมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากองคการจะเรียนรูไดดี เม่ือความรูมีการแพรกระจายอยาง
เหมาะสมและรวดเร็วท่ัวท้ังองคการโดยจะเก่ียวของกับระบบหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสซ่ึงการเคลื่อนท่ีของ
ขอมูลขาวสารและความรูระหวางบุคคลอาจเกิดข้ึนโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจซ่ึงการถายทอดความรูโดยตั้งใจมี
หลายวิธีเชนการสื่อสารภายในองคการผานบันทึกขอความรายงานจดหมายหรือบอรดติดประกาศการฝกอบรม
การประชุมภายในและระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) เปนตน สวนการถายทอดความรูโดยไมไดตั้งใจ เชนการ
หมุนเวียนงานเรื่องเลาคณะทํางานเฉพาะกิจและเครือขายท่ีไมเปนทางการเปนตน สุวรรณเหรียญ
เสาวภาคยและคณะ (2548, หนา 48-52) และบุญดีบุญญากิจและคณะ ( 2547, หนา 54-58)แบง
กระบวนการจัดการความรูออกเปน 7 ข้ันตอนหลักดังนี้ 
    (1)การคนหาความรู (knowledgeidentification) เปนการคนหาวาองคกรมีความรู
อะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูท่ีใครและความรูอะไรท่ีองคกรจําเปนตองมีโดยองคกรอาจใชเครื่องมือท่ีเรียกวา 
แผนท่ีความรู (knowledgemapping)เพ่ือชวยทําใหเห็นภาพรวมของคลังความรูขององคกร 
    (2)การสรางและแสวงหาความรู(knowledgecreation and acquisition)เม่ือทราบวา
ความรูอะไรท่ีองคกรจําเปนตองมีแลวองคกรจะตองหาวิธีการดึงความรูจากแหลงตางๆท่ีกระจัดกระจายอยูมา
รวบรวมไวเพ่ือจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูใชสวนความรูท่ียังไมมีอาจสรางข้ึนใหม
หรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช 
    (3)การจัดการความรูใหเปนระบบ(knowledgeorganization)เพ่ือใหผูใชคนหาและนํา
ความรูดังกลาวไปใชประโยชนไดโดยการจัดทํากลุมของเนื้อหาความรูการทําสารบัญโดยคํานึงถึงกลุมของผูใช
วาจะนําไปใชอยางไรเชนการจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญการแบงตามหัวเรื่อง/หัวขอการแบงตามหนาท่ี/
กระบวนการการแบงตามประเภทของผลิตภัณฑบริการหรือกลุมของผูใชบริการ 
    (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (knowledgecodification and refinement)
เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงายและใชไดงายเชนการใชภาษาเดียวกันท้ังองคกร
การกําหนดรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวการเรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหม 
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    (5) การเขาถึงความรู (knowledgeaccess)องคกรจะตองมีวิธีการในการจัดเก็บและ
กระจายความรูท้ังประเภท explicit และ tacit knowledgeการสงขอมูลหรือกระจายความรูมี 2 ลักษณะคือ วิธี 
push(การปอนความรู) และวิธี pull(การใหโอกาสเลือกใชความรู) 
    (6)การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู( knowledgesharing)การจัดการความรูประเภท
explicitเชนการจัดทําเอกสารการจัดกลุมความรูการจัดทําฐานความรูการทําสมุดหนาเหลืองโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือสวนการจัดการความรูประเภทtacitจะเปนการพบปะกันระหวางบุคคลหรือเปนกลุม
เชนการจัดทีมขามสายงานการมีชุมชนแหงการเรียนรู(community of practice หรือ (OP) การมีระบบพ่ี
เลี้ยง(mentoring system)การสับเปลี่ยนงานหรือการยืมตัวบุคลากรมาชวยงานและการจัดเวทีสําหรับการ
แลกเปลี่ยนความรู(knowledgeforum) 
    (7)การเรียนรู(learning)การเรียนรูของบุคลากรจะชวยทําใหเกิดความรูใหมๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนองคความรูขององคกรใหมากข้ึนเปนวงจรการเรียนรูท่ีไมมีสิ้นสุดเปนการนําความรูไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจแกไขปญหาและปรับปรุงองคกร 
 ทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน ( 2548, หนา 71–78)ไดแบงข้ันตอนกระบวนการจัดการความรูเปน 4 
ข้ันตอนดังนี้ 
   1)การสรางความรู(knowledgecreation หรือ knowledge generation) 
การสรางความรูหรือการแสวงหาความรู (knowledgeacquisition) เปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแสวงหา
หรือสรางความรูใหมข้ึน ความรูเกิดข้ึนเม่ือคนทํางานดวยกันในกลุมมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน มีการ
สรางความรวมมือและมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
   2)การประมวลความรู(knowledgecodification)วัตถุประสงคของการประมวลความรูคือการ
จัดความรูใหอยูในรูปแบบท่ีผูใชสามารถเขาถึงไดและนําไปประยุกตใชไดอยางสะดวกนักวิชาการบางทานจะ
เรียกข้ันตอนนี้วาเปนการใหรหัสหรือการกําหนดรหัสหลักการในการประมวลความรูท่ีสําคัญมี3ประการคือ 
    (1) กําหนดขอบเขตและเนื้อหาของวามรูท่ีตองการประมวลเชน ตองการรูเนื้อหาของการ
จัดการความรูตองมีการกําหนดเนื้อหาของความรูวาจะตองการทราบในหัวขอยอยใดเนื่องจากบริบทของการ
จัดการความรูนั้นมีอยูอยางกวางขวาง 
    (2) กําหนดแหลงท่ีมาของความรูวาความรูท่ีตองการนั้นอยูท่ีใดรวมท้ังระบุกลไกและสื่อ
สําหรับรวบรวมความรูเวลาความถ่ีในการประมวลและการปรับปรุงใหทันสมัย 
    (3) ระบุวิธีการเครื่องมือในการเขาถึงและดึงความรูท่ีไดประมวลความรูแบบไมชัดแจง
สวนใหญจะไดรับการประมวลและเก็บไวในเอกสารหรือแฟมการจัดการความรูขององคกรสวนใหญเนนท่ีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมเก็บ และดึงความรูแบบชัดแจงขององคกร 
   3)การเผยแพรความรู(knowledgedistribution)เม่ือไดมีการสรางความรูแลวองคกรจะทํา
หนาท่ีในการประสานงานใหมีการเผยแพรหรือแบงปนความรูท่ัวท้ังองคกรและภายนอกองคกรหนาท่ีดังกลาวมี
ดังนี ้
    (1) จัดการและประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการจัดการความรูเพ่ือเปนการ
กําหนดบทบาทของผูท่ีเก่ียวของในการประสานและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 
    (2) เชื่อมโยงงานของผูปฏิบัติงานดานความรูกับงานทุกระดับเพ่ือใหทุกคนในองคกร
ไดรับทราบเก่ียวกับความรูดังกลาวและสามารถกระจายความรูไดอยางถูกตอง 
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    (3) เชื่อมโยงองคกรกับองคกรภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งควรกระจายความรูใหผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder)รวมถึงลูกคาซัพพลายเออรหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
เก่ียวกับความรูดังกลาว 
   4) การใชความรู (knowledgeutilization)คุณคาของความรูอยูท่ีการนําไปใชโดยเฉพาะเม่ือมี
การประยุกตความรูเพ่ือสรางความสามารถและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดังนั้นองคการจึงควรสนับสนุนการใช
ความรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 2548,หนา 7) กลาววา ประเภทกระบวนการในการ
จัดการความรู(knowledgemanagement process)และกระบวนการเกิดความรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
จําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการท่ีสําคัญ5กระบวนการดังนี้ 
   1)การกําหนดความหมายของความรูท่ีตองการจัดการ (defining core competence)
เปนการกําหนดชนิดของทุนทางปญญาท่ีตองการเพ่ือตอบสนองกลยุทธขององคกรหรือการปฏิบัติงานหรือการ
หาวาองคความรูหลัก ขๆององคกรคืออะไร (core competence) และเปนองคความรูท่ีสามารถสรางความ
แตกตางและความไดเปรียบในการแขงขันเม่ือเทียบเคียงกับองคกรอ่ืนไดอยางเดนชัด 
   2)การสรางขีดความสามารถทางปญญา (create intellectual capital) เปนการสรางทุนทาง
ปญญาหรือการคนหาใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลวดวยการสงไปศึกษาเพ่ิมเติมการสอนงานภายในองคกรหรือ
หากเปนองคความรูใหม อาจจําเปนตองหาจากภายนอกองคกรจากท่ีปรึกษาหรือจากการเรียนรูจาก
ความสําเร็จของผูอ่ืนและการเทียบเคียง (benchmarking) 
   3)การแสวงหาและการจัดเก็บ (capture intellectual) เปนการเสาะหาและการเก็บองค
ความรูในองคกรใหเปนระบบท้ังองคความรูท่ีอยูในรูปแบบของสื่อตางๆ (explicit knowledge) และในรูปแบบ
ประสบการณ (tacit knowledge) ใหเปนทุนความรูขององคกรซ่ึงพรอมตอการยกระดับความรูและขยาย
ความรูใหท่ัวองคกรไดโดยงายตอไป 
   4)การนําความรูไปแลกเปลี่ยนหรือกระจาย (share intellectual capital)ซ่ึงเปนการแบงปน
แลกเปลี่ยนเผยแพรกระจายถายโอนความรูซ่ึงมีหลายรูปแบบและหลากหลายชองทาง เชน การจัดงานสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน การสอนงานหรือในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน หรือมีการถายโอนความรูในลักษณะเสมือน (virtual)ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบ e-
learning เปนตน 
   5) การใชความรู (use intellectual capital) เปนการใชประโยชนการนําไปประยุกตใชงาน
กอใหเกิดประโยชนและผลสัมฤทธิ์เกิดข้ึน และเกิดเปนปญหาในการปฏิบัติ การขยายผลใหระดับความรูและขีด
ความสามารถในการแขงขันในองคกรสูงข้ึน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรูตามท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวา
แนวคิดของ มารควอรด (Marquardt, 1996, pp. 130-139) มีความเหมาะสมและสอดคลอง ตามบริบทของ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย  
 กระบวนการจัดการความรู4ข้ันตอน คือ  
   1) การแสวงหาความรู(knowledgeacquisition) 
  2)การสรางความรู(knowledgecreation) 
   3)การจัดเก็บและคนคืนความรู(knowledgestorage and retrieval) 
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   4)การถายทอดความรูและการใชประโยชน (knowledgetransfer and utilization) 
 ดังมีรายละเอียดแตละดานตอไปนี้  
  1)การแสวงหาความรู (knowledge acquisition) 
  การแสวงหาความรู เปนการแสวงหาความรูท่ีมีประโยชนและมีผลกระทบตอการดําเนินการ
ขององคการจากแหลงตางๆท้ังภายในและภายนอกองคการ เพ่ือจะไดนําความรูนั้นมาใชใหเหมาะสมกับบริบท
ขององคการตอไปดังนี้(พรธิดาวิเชียรปญญา, 2547, หนา 43-48) 
    (1) การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคการ  (internal collection 
of knowledge)เปนความสามารถในการเรียนรูของบุคคลสวนใหญในองคการ และเปนปจจัยประการสําคัญ
สําหรับการเพ่ิมคุณคาใหแกองคการ การไดมาซ่ึงความรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการสามารถทําได
ดังนี ้
    ก. การใหความรูกับพนักงาน เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนาการประชุม 
การแสดงผลงาน ระบบพ่ีเลี้ยง เปนตน 
    ข.การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ 
    ค.การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ 
    (2)การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคการ  (external 
collection of knowledge)องคการตองมีวิสัยทัศนกวางไกลเพ่ือการปรับปรุงงานและสรางใหเกิดความคิด
ใหมๆอยางสมํ่าเสมอเพราะองคการตองอาศัยความคิดและการสรางสรรคดวยขอมูลสารสนเทศจาก
สภาพแวดลอมภายนอกดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
     ก.การใชมาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) กับองคการอ่ืน 
     ข.การจางท่ีปรึกษา 
     ค.การเปดรับขาวสารจากหลากหลายสื่อ  อาทิ สื่อสิ่งพิมพ e-mail บทความ 
โทรทัศน วีดีทัศน และภาพยนตร เปนตน 
     ง.การตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
     จ.การรวบรวมขอมูลจากลูกคา คูแขงขันและแหลงอ่ืนๆ 
     ฉ.การจางพนักงานใหม 
     ช.การรวมมือกับองคการอ่ืนๆ เพ่ือสรางพันธมิตรและการรวมลงทุน 
  นอกจากนี้นักวิชาการทานอ่ืนๆ ไดกลาวถึงการแสวงหาความรู ดังนี้ 
  กานตสุดามาฆะศิรา นนท (2546, หนา 157-159)กลาววา การแสวงหาความรู เปนการรวบรวม
ขอมูลจากท้ังภายในและภายนอกองคการเพ่ือนํามาพัฒนาบุคลากรใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน อันจะสงผล
ใหเกิดความเจริญกาวหนาขององคการ มีรูปแบบดังนี้ 
   1) การกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรู 
   2) ประกาศนโยบายในการกําหนดสิ่งท่ีองคการตองการเรียนรู 
   3) การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน 
   4) เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง 
   5) เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ โสตทัศนตางๆ 
   6) ประเมินความพรอม 
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    7)การเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูจากชองทางตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ
เพ่ือเปนการสรางความรู 
 ภราดรจินดาวงศ (2549, หนา 98) กลาววา ในการแสวงหาความรูขององคกรสามารถแสวงหาขอมูลได
จากการสัมมนา พูดคุย ดูงานหรือหาท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และจัดเก็บในคลังขอมูล (knowledge 
tank) ใหพนักงานไดพูดคุยเพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการสรางความรู เขียนปญหาหรือขอเสนอแนะ
และเสนอวิธีแกปญหา นําความรูประเภท tacit knowledge มาเปดเผย บันทึกเปนลายลักษณอักษรกลายเปน 
explicit knowledge 
 สมนึกเอ้ือจิระพงษพันธ (2553, หนา 41) กลาววา ในการแสวงหาความรู หมายถึง กระบวนการ
สืบเสาะคนหาและรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายหรือแฝงอยูตามท่ีตางๆ ท้ังในและนอกองคการเพ่ือนํามาใช
ในการปฏิบัติงานพัฒนาการทํางานและแกไขปญหาในการทํางานของตน จนสงผลใหเกิดทักษะและความ
ชํานาญ 
 สรุปไดวา การแสวงหาความรู หมายถึง การรวบรวมความรูจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก
หนวยงาน การเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูจากชองทางตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการเพ่ือเปนการ
สรางความรูการแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรูการปรึกษาเรียนรูจากหัวหนางานการฝกอบรมจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษามีการนําความรูมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานการกําหนดเปาหมาย
ในการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน การกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรูการยอมรับ 
เปดรับความรูใหมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงาน  
    2)การสรางความรู (knowledgecreation)  
    การสรางหรือการกําเนิดของความรู (generating knowledge)เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการ
จําแนกชนิดของความรูท่ีถูกออกแบบใหมีคุณคาท่ีสุดสําหรับองคการเปนกลไกออกแบบสําหรับการเพ่ิมข้ึนของ
คลังความรูซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเริ่มข้ึนพรอมกับการตัดสินใจวางกลยุทธการแขงขันขององคการโดยมีกลยุทธท่ี
มุงเนนการจัดการความรูเพ่ือชี้เฉพาะวาสวนไหนท่ีความรูสามารถเขาไปสรางผลลัพธท่ีตองการไดมากท่ีสุด
องคการจําเปนตองออกแบบกลไกท่ีตองการเก่ียวกับความรูไดจากภายนอกองคการท่ีสามารถหาไดจากองคการ
อ่ืนท่ีมีความรูท่ีองคการเราตองการหรือจากภายในองคการท่ีสามารถประสานใหเกิดสังคมแหงการฝกหัด 
(community of practice) หมายถึง เครือขาย อยางไมเปนทางการจากการท่ีพนักงานท่ีทํางานคลายกันได
แลกเปลี่ยนประสบการณ และแกปญหารวมกัน (พีระพงศภักคีรี, 2550, หนา 45) 
    การแสวงหาความรูนั้นเปนการปรับใชความรูโดยท่ัวไป แตการสรางความรูเปนสิ่งท่ี
สรางสรรคใหม (generative) การสรางความรูใหมเก่ียวของกับแรงผลักดัน การหยั่งรู และความเขาใจอยาง
ลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล การสรางความรูใหมควรอยูภายใตหนวยงานหรือคนในองคการ ซ่ึงหมายความวา
ทุกๆ คนสามารถเปนผูสรางความรูได รูปแบบตางๆ ในการสรางความรูมีดังนี้ 
     (1)บุคคลใหความรูท่ีตนมีอยูกับผูอ่ืนเชน การถายทอดความรูจากการทํางานรวมกัน
อยางใกลชิด 
     (2)การนําความรูท่ีองคการมีอยูผนวกเขากับความรูของแตละบุคคล เพ่ือใหเกิดเปน
ความรูใหมและมีการแบงปนท่ัวท้ังองคการ 
     (3)ความรูท่ีไดจากการรวมและสังเคราะหความรูท่ีมีอยูเขาดวยกัน รูปแบบนี้อาจจํากัด
อยูท่ีความรูท่ีมีอยูแลว 
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     (4)ความรูท่ีเกิดข้ึนเปนการภายใน โดยสมาชิกขององคการคนพบแนวทางไดเองและมี
กิจกรรมมากมายท่ีองคการสามารถดําเนินการเพ่ือสรางความรู 
     (5) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
     (6) การแกปญหาอยางเปนระบบ 
     (7)การทดลอง ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจและโอกาสสําหรับการเรียนรู 
     (8)การเรียนรูจากประสบการณท่ีผานมาในอดีต 
   สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ (2547, หนา 55) กลาววา การสรางและแสวงหาความรู  
(knowledgecreation and acquisition) จากแผนท่ีความรูซ่ึงบอกถึงขอบเขตความรู 
แหลงความรู วิธีเขาถึงความรูขององคการ เพ่ือการนําความรูท่ีมีอยู หรือ ความรูจากแหลงภายนอกมารวบรวม
ใหสะดวกตอการใช และกําจัดความรูท่ีลาสมัยไมจําเปนเพ่ือประหยัดทรัพยากร การกําหนดเนื้อหาของความรู
ท่ีตองการและการดึงความรูมาใชจึงเปนหัวใจสําคัญของข้ันตอนนี้ บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการเปนปจจัย
ใหบุคลากรกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางองคการความรูใหมๆ ระบบสารสนเทศมีสวน
ชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสวงหาความรูใหมๆ ทําใหรวดเร็วข้ึน 
   กานตสุดามาฆะศิรานนท (2546, หนา 157-159) กลาวถึงการสรางความรูวา เปนการสราง
ความรูใหมอันเกิดจากการเรียนรูในการฝกงานอยางใกลชิด การรวบรวม สังเคราะหความรู การผสมผสานและ
ออกแบบความรูใหม เกิดจากความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคลซ่ึงทุกคนสามารถสรางความรูไดเอง 
การกําหนดนโยบายในการสรางความรูและนวัตกรรมตางๆ ในวิสัยทัศนขององคการ เชน 
   (1) การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธท่ัวท้ังองคการเพ่ือใหบุคลากรเกิดการสราง
ความรูและนวัตกรรมใหมๆ 
   (2) จัดกิจกรรมในการสรางสรรคผลงาน 
   (3) รวบรวมความรูจากแหลงตางๆ 
   (4) วิเคราะหและสังเคราะหความรูเดิมเขากับความรูใหม 
   (5) ทดลองใชความรูท่ีสรางข้ึน  
   (6) ประกาศเปนองคความรูและนวัตกรรมใหมขององคการ 
  วิจารณ พานิช (2547, หนา 9) กลาววา การสรางความรูในมุมมองเดิมเกิดจากผูเชี่ยวชาญแต
ในมุมมองใหมความรูเกิดข้ึนจากทุกข้ันตอนของการทํางานตั้งแตกอนลงมือทําระหวางการทํางานและสรุป
ประมวลประสบการณหลังจากการทํางาน เปนความรูท่ีฝงลึก 
  น้ําทิพย วิภาวิน  (2547, หนา 16-31) กลาวถึงการจัดหาหรือการสรางความรูวาเปน
กระบวนการพัฒนาและสรางความรูใหมจากทักษะความสัมพันธระหวางคนในองคการเพ่ือพัฒนาความรู 
แลกเปลี่ยนประสบการณ การระดมความคิดของบุคคลในกลุม 
  สรุปไดวา การสรางความรูหมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบในการสรางความรูอยาง
สรางสรรคโดยใชการผนวกรวมความรูของบุคคลกับความรูท่ีมีอยูในหนวยงานเปนความรูใหมและนําความรูไป
ใชรวมกันตลอดจนประสบการณของบุคลากรกลายเปนความรูใหมเพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดแก
การเรียนรูโดยการปฏิบัติและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมในการสรางสรรคผลงาน การสนทนา
แลกเปลี่ยนความรูการรวบรวมความรูจากแหลงตางๆการเรียนรูจากประสบการณท่ีผานมาในอดีต การระดม
ความคิดเห็น การใหความรูกับผูรวมงาน  
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  3) การจัดเก็บและคนคืนความรู (knowledgestorage and retrieval)ในการจัดการความรู 
องคการตองกําหนดสิ่งสําคัญท่ีจะเก็บไวเปนองคความรู และตองพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา และ
การนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการองคการตองเก็บรักษาสิ่งท่ีองคการเรียกวาเปนความรูไวใหดี
ท่ีสุด ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเก่ียวของกับ
ดานเทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล (database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน รวมท้ังท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการทางมนุษยดวย เชน การสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล เปนตน ท้ังนี้การเก็บ
สะสมความรู องคกรควรนึกถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ 
     (1) โครงสรางและการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบท่ีสามารถคนหาและสงมอบไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว 
     (2)จัดใหมีการจําแนกรายการตางๆ เชน ขอเท็จจริง นโยบายหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
อยูบนพ้ืนฐานความจําเปนในการเรียนรู 
     (3)อาศัยการจัดการท่ีสามารถสงมอบใหกับผูใช ไดอยางชัดเจนถูกตอง ทันเวลาและ
เหมาะสมกับความตองการ 
    ในการจัดโครงสรางขององคความรู องคการพิจารณาความแตกตางของกลุมคนท่ีมีความ
แตกตางกันในการคนคืนความรู ระบบการเก็บความรูท่ีมีประสิทธิภาพคือ ตองมีการจัดหมวดหมูตาม
องคประกอบตางๆ เชน ตามความจําเปนของการเรียนรู วัตถุประสงคของงานความชํานาญของผูใชหนาท่ีการ
ใชสารสนเทศและสถานท่ีตั้งท่ีสารสนเทศถูกเก็บไว เปนตน 
    ในสวนของการคนความรู (retrieval) เปนลักษณะของการเขาถึงสิ่งท่ีผูใชตองการเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป องคการควรทําใหพนักงานทราบถึงชองทางหรือวิธีการ สําหรับการคนหา
ความรูตางๆ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชน การทําสมุดจัดเก็บรายชื่อ และทักษะ ของผูเชี่ยวชาญ การ
ทําสมุดหนาเหลือง  (yellow pages) องคการ หรือในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน เครือขายการทํางานตาม
ระดับชั้น การประชุม การฝกอบรม เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการถายทอดความรูในองคการ 
  ภราดรจินดาวงศ (2549, หนา 100-101) กลาววา การจัดเก็บความรูใหเหมาะสมความรูท่ีถูก
กลั่นกรองและคัดเลือกตองมีการจัดเก็บอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหองสมุด หรือมุมการ
อานใหกับบุคลากร เพ่ือการคนหาเขาถึงความรู ความรูท่ีเปนความลับดานเทคโนโลยี หรือดานเทคนิคท่ีเปน
กุญแจสําคัญในการดําเนินงาน อาจตองจดสิทธิบัตรหรือ 
   (1) โครงสรางและจัดเก็บความรู ควรเปนระบบท่ีสามารถคนหาและสงมอบไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง 
   (2) ใหมีการจําแนกรายการตางๆ บนพ้ืนฐานการเรียนรู 
   (3) ตองอาศัยการจัดการในการสงมอบใหกับผูใชไดชัดเจน ถูกตอง ทันเวลา เหมาะสม
กับความตองการ 
  กีรติ ยศยิ่งยง (2549, หนา 95) กลาววา การจัดเก็บและสืบคนความรู องคการจะตองจัด
ชองทางจัดหมวดหมูสารสนเทศเพ่ือการเขาถึงความรูของผูใชบริการ ความจําเปนของการเรียนรูวัตถุประสงค
ของงาน ความชํานาญของผูใช การใชสารสนเทศ และสถานท่ีตั้ง เปนตน 
  กานตสุดามาฆะศิรานนท (2546, หนา 157-159)กลาววา ในการเก็บและการสืบคนความรู 
องคการจะตองจัดเก็บความรูอยางเปนระบบเพ่ืองายตอการสืบคนนําไปประยุกตใชงานไดทันเวลาตามตองการ 
มีรูปแบบดังนี ้
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   (1) กําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรูในองคการ 
   (2)ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธท่ัวท้ังองคการเพ่ือใหบุคลากรเก็บและสืบคนความรู 
   (3) กําหนดความรูท่ีจะนํามาจัดเก็บ 
   (4)ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรูประเมินความรูเดิมท่ีองคการมีอยูบูรณาการ
ความรูเดิมเขากับความรูใหม 
   (5)ทีมผูชํานาญการและนักวิเคราะหความรู กลั่นกรอง ตรวจสอบและคัดเลือกความรูท่ี
จะนํามาจัดเก็บ 
   (6) เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (7) จัดเก็บความรูเปนหมวดหมู และทําดัชนีบอกเพ่ือใหงายตอการสืบคน 
   (8)ปรับปรุงและพัฒนาองคความรู สื่อ โสตทัศนตางๆ ใหใหมอยูเสมอ 
  สรุปไดวาการจัดเก็บและคนคืนความรู หมายถึง กระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับการ
ดําเนินการเพ่ือการจัดเก็บความรูจากการปฏิบัติงานไวในระบบตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเตรียมไวมีการกําหนด
นโยบายในการเก็บและสืบคนความรูในหนวยงานมีการกําหนดความรูในการจัดเก็บมีนักวิเคราะหความรู
กลั่นกรอง ตรวจสอบและคัดเลือกความรูท่ีจะนํามาจัดเก็บการจัดทําแฟมสะสมงาน การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
การบันทึกเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการสืบคนและนําออกมาใชประโยชนมีหองสมุด มี
มุมการอานใหกับบุคลากรเพ่ือการเขาถึงความรูความรูท่ีเปนความลับดานเทคโนโลยีท่ีเปนกุญแจสําคัญในการ
ดําเนินงาน อาจตองจดสิทธิบัตร 
 4)การถายทอดความรูและการใชประโยชน (knowledge transfer and utilization)  
 การถายทอดความรู และการใชประโยชนจากความรู มีความจําเปนสําหรับองคการเนื่องจากองคการ
จะเรียนรูไดดีข้ึนเม่ือความรู มีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว และเหมาะสมท่ัวท้ังองคการ การ
ถายทอดและการใชประโยชนจากความรู เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลไกดานอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้การ
เคลื่อนท่ีของสารสนเทศ และความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นเปนไปไดโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ซ่ึง
การถายทอดความรูโดยตั้งใจมีวิธีการตางๆดังนี้ 
    (1) การสื่อสารดวยการเขียน (การบันทึก การรายงาน จดหมาย ขาวประกาศ) 
     (2) การฝกอบรม 
     (3)การประชุมภายใน 
     (4) การสรุปขาวสาร 
     (5) การสื่อสารภายในองคกร (วีดีทัศน สิ่งพิมพ เครื่องเสียง) 
     (6)การเยี่ยมชมงานตางๆ ท่ีจัดเปนกลุมตามความจําเปน 
     (7)การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 
     (8) ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) 
    สวนการถายทอดความรูโดยไมตั้งใจนั้น เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยอาจจะไมรูตัว หรือเปนการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการท่ีเกิดข้ึนในหนาท่ีท่ีทําเปนประจําอยางไมมีแบบแผน เชน 
    (1) การหมุนเวียนงาน 
    (2) ประสบการณ 
    (3) คณะทํางาน 
    (4) เครือขายท่ีไมเปนทางการ 
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   ทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน  (2549, หนา 81-82) กลาววา ในการเผยแพรความรู  
(knowledge distribution) องคการมีหนาท่ีประสานใหมีการเผยแพรแบงปนความรูท่ัวท้ังองคการท้ังภายใน
และภายนอกดังนี้ 
   (1) จัดการและประสานงานระหวางผูปฏิบัติงาน 
   (2) เชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกหนาท่ีในองคการ 
   (3)เชื่อมโยงกับองคการภายนอก หนวยงานรัฐบาล และหนวยงานตางๆ  
  วิธีการเผยแพรความรู โดยการพูดคุยระหวางบุคลากร พลังสรางสรรคอยางไมเปนทางการ 
การใชเทคโนโลยีผานอีเมล ซ่ึงสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ 
  สวนการใชความรู (knowledgeutilization) คุณคาของความรูอยูท่ีการนําไปใช องคการควร
สนับสนุนการใชความรู เพราะเปนกระบวนการสําคัญในการจัดการความรูโดยองคการควรปรับปรุงความรูให
เหมาะสมกับบริบทขององคการ 
  กานตสุดามาฆะศิรานนท (2546, หนา 157-159) กลาววา การถายโอนและการนําความรูไป
ใช เปนการกระจายความรูและการถายทอดไปอยางรวดเร็ว เหมาะสมท่ัวท้ังองคการโดยอาศัยหลักทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางตั้งใจและไมตั้งใจดังนี้  
   (1) กําหนดนโยบายมุงม่ันใหเกิดการถายโอน และการนําความรูไปใชในองคการ 
   (2)ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนใหบุคลากรเกิดการถายโอน และการ
นําความรูไปใช 
   (3)เตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
   (4)เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ โสตทัศนตางๆ  
   (5)เลือกวิธีท่ีจะถายโอนความรู  
   (6) เปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและนําความรูไปใช 
   (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายหลังการถายโอนความรู 
    (8) เปดโอกาสใหมีการถายโอนความรูเพ่ือประโยชนขององคการ 
  สรุปไดวา การถายทอดความรูและการใชประโยชน หมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบ
เก่ียวกับกระบวนการในการทําใหความรูแพรกระจายและไหลเวียนไปท่ัวสถานศึกษา โดยอาศัยหลักทาง
อิเล็กทรอนิกสการสื่อสารภายในหนวยงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลการประชุมภายในมีทีม
ผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและนําความรู ไปใชมี
ระบบพ่ีเลี้ยงในการถายทอดความรูมีการศึกษาดูงาน 

 
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรู 
 
 2.3.1 ความหมายของปจจัย 
 การดําเนินงานใดๆ ใหประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองอาศัยสิ่งตางๆมาสนับสนุนหรือมีสาเหตุ
ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ดังมีผูรูหลายคนไดใหความหมายไวดังนี้  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554(2556, หนา 731-732) ใหความหมายของคําวา 
“ปจจัย” หมายถึง เหตุอันเปนทางใหเกิดผลหนทาง เชน การศึกษาเปนปจจัยใหเกิดความรูความสามารถ 
องคประกอบ สวนประกอบ เชน ปจจัยในการผลิต คํา “ปจจัย” กับคํา “เหต”ุ มักใชแทนกันได; เครื่องอาศัย
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ยังชีพ เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อยางคือ จีวร (ผานุงหม) บิณฑบาต (อาหาร) 
เสนาสนะ (ท่ีอยู) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกวา จตปุจจัย คือ ปจจัย 4โดยปริยาย หมายถึง เงินตราก็ได (มักใช
แกภิกษุสามเณร); (ไว) สวนเติมทายธาตุหรือศัพทเพ่ือแสดงความหมาย เปนตน 
 โสภณา เหลือง เดชานุรักษ (2550, หนา 186) ใหความหมายของคําวา “ปจจัย” หมายถึง เหตุ หนทาง 
องคประกอบ เงิน เครื่องยังชีพ 
 สมเกียรติ เภากัน(2545,หนา 63)ใหความหมายของคําวา “ปจจัย” หมายถึง สิ่งท่ีสนับสนุนหรือ
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2545, หนา 27) ใหความหมายของคําวา “ปจจัย” หมายถึง การวัดผลผลิต
ของงานท่ีเปนการบรรลุเปาหมายซ่ึงความสามารถของสถานศึกษาในการสรางใหบรรลุวัตถุประสงคคือ 
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในบางครั้งก็ไมได คํานึงถึงปริมาณของทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการ แตสิ่งท่ีสําคัญคือ
การจัดการท่ีสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาได เรียกวาประสิทธิผล  
 รอบบิ้นสและเคาลเตอร ( Robbins&Coulter,1985, p. 9) ใหความหมายของคําวา “ปจจัย” 
หมายถึง ประสิทธิผลในการกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเก่ียวของกับกิจกรรม การทํางานท่ีสามารถชวยให
สถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 
 โสภณา เหลืองเดชานุรักษ (2550, หนา 195)ใหความหมายของคําวา “ผล”หมายถึง ลูกไม สิ่ง
จากการกระทํา ประโยชนท่ีไดรับ จํานวนสรุป 
 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554(2556, หนา 772) ใหความหมายของคําวา “ผล” 
หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากการกระทํา เชน ผลแหงการทําดี ผลแหงการทําชั่ว ประโยชนท่ีไดรับเชน ทํานาไดผล 
เรียนไดผล จํานวนท่ีไดจากการคํานวณ เชน 5กับ7 บวกกันไดผลเทากับ 12 
 สรุปไดวาปจจัย หมายถึง การดําเนินงานใดๆ จําเปนตองอาศัยองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ท่ี
สงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 2.3.2ความสําคัญปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
 องคกรสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา เพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึง
องคกรตองเรียนรูใหดียิ่งข้ึน และรวดเร็วกวาเดิม จึงควรใหความสําคัญตอปจจัยท่ีเอ้ือและสงเสริม (enabler) 
ท่ีทําใหองคกรสามารถจัดรูปแบบการจัดการความรูไดประสบความสําเร็จ (พรรณีสวนเพลง, 2552, หนา 177)  
 ผูรูและผูเชี่ยวชาญสาขาการจัดการความรูหลายทานอาทิ เชน ( Nonaka & Konno, 1998; 
Davenport & Prusak, 1998; Martensson,2000; Tiwana, 2002; อางถึงใน อัญญาณีคลายสุบรรณ, 2550, 
หนา 100-102) ไดใหหลักการและแนวทางท่ีเปนปจจัยแหงความสําเร็จ (principles and critical success 
factors) ในการจัดการความรูไว พอสรุปสาระสําคัญได20 ประการดังนี้ 
   1) ความรูกอกําเนิดและอยูในจิตใจของคน การแลกเปลี่ยนแบงปนความรูจึงตองอาศัย
ความไววางใจ 
   2) กอนจะจัดทําโครงการจัดการความรูในองคกร ลองตอบคําถามสําคัญ 2 ขอ เสียกอน
คือ ผลประโยชนท่ีจะไดจากการจัดการความรูท่ีองคกรคาดหวังคืออะไร และผลประโยชนท่ีจะไดดังกลาวจะมี
ผลตอการทํางานของบุคลากรอยางไรบาง 
   3) การจัดการความรู จะประสบความสําเร็จเม่ือบุคคลปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ
ของตนไดดีข้ึนและรวดเร็วข้ึนกวาเดิม บุคคลยอมยินดีและเต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู 
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   4) สมาชิกขององคกรรับรู เขาใจและยอมรับนิยามของการจัดการความรูขององคกรท่ี
ตรงกัน จะไดมุงหนาไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายองคกร โดยชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
   5) การจัดการความรูตองไดรับการผสานไวในโครงสรางพ้ืนฐานขององคกร 
   6) การจัดการความรูตองรวมความรูชัดเจน ( explicitknowledge)และความรูท่ีมี
ลักษณะแฝงในตัวตน (tacit knowledge)ไวดวยกัน จึงจะสมบูรณ 
   7) การชี้ใหเห็นคุณคาของการจัดการความรู เปนแรงจูงใจภายในท่ีจําเปน 
   8) วัฒนธรรมและคนเปนสิ่งสําคัญในการจัดการความรูในองคกร 
   9) เทคโนโลยีเปนเพียงตัวเรง มิใชคําตอบ หรือสิ่งท่ีจะแกปญหาไดทุกดานในการจัดการ
ความรู 
   10) ความรูเปนสิ่งสรางสรรค และควรไดรับการสนับสนุน กระตุนใหเกิดการพัฒนาใน
หลายๆแนวทางท่ีไมจําเปนตองเปนแนวทางปกติท่ีคาดการณไวลวงหนาเทานั้น 
   11) การริเริ่มหรือสรางความรูใหมๆควรเริ่มตนดวยโครงการนํารองเพียง 1 
โครงการกอน แลวคอยๆกาวตอหรือขยายผล 
   12) การสนับสนุนดานทรัพยากร การยกยองชมเชย และการใหรางวัล เปนสิ่งกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบงปนความรู 
   13) การไดรับสนับสนุนจากระบบบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารสูงสุดของ
องคกรเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมี (It’s a must) การจัดการความรูในองคกร จึงจะประสบความสําเร็จ 
    14) การทํางานการจัดการความรูควรมุงเนนมองไปในอนาคต มิใชมัวแตมองยอนดูอดีต 
   15) มูลคาทางธุรกิจเปนแรงขับเคลื่อนท่ีเปนประโยชนของการจัดการความรู 
   16) ระบบการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพตองใสใจในความม่ันใจและความไววางใจ
ของลูกคาหรือผูรับบริการ 
   17) แนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จได คือ การใชวิธีการท่ี
เรียกวา “push/me/pull/you” เปนการดักจับแลวผลักความรูจากแหลงตางๆ เขามารวมไวในแหลงรวม
ความรูขององคกร แลวดึงออกไปใหลูกคาหรือผูรับบริการ ท่ีมีความตองการความรูนั้น วิธีการท้ัง 2 แบบนี้ตอง
ทําควบคูไปดวยกันจึงจะเกิดประโยชนไดจริง โดยจะทําใหลักษณะของการกระจายหรือเผยแพรความรูแบบ
ปอนความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอหรือตองการ (supply-based knowledge dissemination) ซ่ึงจะเกิด
ประโยชนคุมคาท้ังผูรับและผูให 
    18) การถายโอนแบบปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practices) เปนกลยุทธการจัดการความรู
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   19) การวัดผลและการประเมินผลท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพเปนสิ่งจําเปนในการ
จัดการความรู 
   20) ไมมีกระสุนวิเศษเพียงนิดเดียวสําหรับการจัดการความรู นั่นคือ การท่ีตองตระหนัก
ไวเสมอวา ไมมีวิธีการใดวีการหนึ่งท่ีเหมาะสมกับการจัดการความรูของทุกองคกร เพราะแตละองคกรก็มี
โครงสราง องคประกอบ ลักษณะ และบริบทแตกตางกัน 
  สรุปไดวา ความสําคัญปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู หมายถึง การจัดการความรูจะ
ประสบความสําเร็จไดบุคลากรตองเห็นความสําคัญเต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู มี
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การพัฒนาและเรียนรู นอกจากนี้ผูบริหารใหการสงเสริมและสนับสนุนดานทรัพยากร การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 
 2.3.3 องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
 มีนักวิชาการไดเสนอองคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูไวดังนี้  
 บุญดี บุญญากิจ (2548,หนา 59-62) กําหนดองคประกอบของปจจัยท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูไว5
ดาน คือ  
  1) ภาวะผูนํา(leadership) ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกร
จะไดรับจากการจัดการความรูเพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกรชวยให
องคกรสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันได 
  2) วัฒนธรรม องคการ(organizationalculture) สิ่งสําคัญซ่ึงจะชวยใหองคกรบรรลุผล
สําเร็จในการจัดการความรูไดคือวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายใน
องคกรการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนเรื่องท่ีตองใชเวลานานสิ่งท่ีองคกรควรพิจารณาก็คือการทําความ
เขาใจถึงอุปสรรคตางๆ ท่ีขัดขวางไมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและพยายามหาวิธีการท่ีจะกําจัดอุปสรรค
ตางๆ ออกไปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารอยางเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะทําใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
เปลี่ยนแปลง 
  3) เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการความรู (technology)ความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยใหการแลกเปลี่ยน
ความรูสามารถทําไดงายข้ึนระบบฐานขอมูลและ knowledge portal ท่ีทันสมัยก็มีสวนชวยใหการจัดการ
ความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการชวยใหในองคกรสามารถคนหาความรู
ดึงเอาความรูไปใชชวยในการวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมถึงชวยใหขอมูลความรูตางๆ ถูกจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบอยางไรก็ตามในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชนั้นองคกรตองม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีนั้นๆ 
สามารถเชื่อมตอหรือบูรณาการเขากับระบบเดิมท่ีองคกรมีอยูได 
  4) การวัดผล(measurement)การวัดผลของการจัดการความรูจะชวย ใหองคกรสามารถ
ทบทวน ประเมินผล และทําการปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการ
ความรูไดนอกจากนั้นแลวผลจากการวัดความสําเร็จของการจัดการความรูจะโนมนาวใหบุคลากรทุกระดับ
ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดการและการ
แลกเปลี่ยนความรู องคกรตองตระหนักวาตัวชี้วัดท่ีดีจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับกลยุทธการจัดการ
ความรูขององคกรและสามารถบอกไดวาสถานะปจจุบันของการจัดการความรูเปนอยางไร การดําเนินการมี
ความคืบหนาเพียงใดและไดผลตามท่ีคาดหวังไวหรือไมอยางไรและสุดทายก็คือการจัดการความรูสงผลกระทบ
อะไรกับองคกรบาง 
  5) โครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure)องคกรมีแผนกลยุทธในการจัดการความรูท่ีดีผูบริหาร
ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีและพนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูก็ตาม 
กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรูอาจจะดําเนินไปอยางไมราบรื่นนักถาขาดโครงสรางหรือระบบรองรับสําหรับ
บุคลากรในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสะดวกโครงสรางท่ีกลาวถึงนี้อาจจะสามารถเปนท้ังสิ่งท่ี
จับตองไดเชน สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณตางๆ ซ่ึงชวยใหบุคลากรแลกเปลี่ยนความรูกัน หรือสิ่งท่ีจับตองไมได 
เชนโครงสราง หรือระบบงานท่ีเอ้ือใหเกิดสภาพท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและกลไกในการแลกเปลี่ยน
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ความรูตางๆ นอกจากนั้นแลวผูบริหารจะตองพิจารณาถึงโครงสรางของหนวยงานหรือบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบ
ในการจัดการความรูวาควรเปนในรูปแบบใดเชน การจัดตั้งทีมงานขามฝาย (crossfunctional team)เพ่ือให
บุคลากรจากทุกฝายงานเขามารวมกันวางแผนและดําเนินการในเรื่องของกาจัดการความรูเปนตนสุดทายคือ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เชนระบบการประเมินผลงานและระบบการยกยองชมเชยและใหรางวัลท่ีตอง
เอ้ือตอการจัดการความรูขององคกร 
 อัญญาณีคลายสุบรรณ (2550, หนา 117-123)กําหนดองคประกอบของปจจัยเอ้ือท่ีสําคัญในการ
จัดการความรูขององคกรไว5ดาน คือ 
  1) ภาวะผูนํา ภาวะผูนําในองคกรอาจมองได 2 แงมุม กลาวคือ ภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับสูง จะตองเขาใจ เห็นความสําคัญ และใหความสนับสนุนโครงการจัดการความรู และภาวะผูนําในแงมุม
ของหัวหนาสวนงานระดับตอมาทุกสวนงาน รวมท้ังความคิดริเริ่มสรางสรรคของบุคลากรทํางานทุกคนใน การ
สรางสิ่งใหมๆดีๆ มีคุณคาใหองคกร ซ่ึงถาผูบริหารระดับสูงใหการสงเสริมสนับสนุน ยกยอง ใหรางวัลหรือ
ความดีความชอบ คนทํางานจะมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ยอมเกิดผลดีในการจัดการความรูของ
องคกรโดยรวม 
  2)วัฒนธรรมองคกร เปนการรวมเอาประวัติความเปนมา ความคาดหวังตั้งใจ กฎระเบียบท่ีไม
เปนลายลักษณอักษร และการสรางสังคมของการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิกองคกรทุก
คน ตั้งแตระดับผูบริหารสูงสุด ลงไปจนถึงพนักงานหรือผูปฏิบัติงานระดับลาง วัฒนธรรมเปนชุดของความเชื่อ
ท่ีฝงอยูในความรูสึกนึกคิดซ่ึงไมไดเอยออกมาเปนวาจา และมักจะเติมสีสันการรับรู การกระทํา และการสื่อสาร
ตางๆ เปนสิ่งท่ีมองไมเห็นเดนชัด เปนปจจัยเอ้ือท่ีเพ่ิมมีความสําคัญในชวงเวลาไมนานนัก แตเปนสิ่งท่ีมีพลัง
แฝงหรือศักยภาพมากท่ีสุดในทุกองคกร 
  3) เทคโนโลยสีารสนเทศคําวา informationtechnologyหรือ IT เทียบไดกับคําวา 
informatique ในภาษาฝรั่งเศส และคําวา informatikaในภาษารัสเซียเดิมหมายถึงเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการ
ผลิตประมวลผลและเผยแพรสารสนเทศแตในปจจุบันความหมายของ IT ขยายขอบขายไปตามการประยุกตใชท่ี
เปนมาโดยลําดับ เปนเทคโนโลยีท่ีใชในการรวบรวมจัดเก็บประมวลเผยแพร และสารสนเทศ มิไดมีความหมาย
จํากัดอยูแคเพียงฮารดแวรและซอฟตแวรเทานั้นแตยังหมายรวมไปถึงความสําคัญของคนเปาหมายท่ีคนวาง
หรือกําหนดไวในการใชเทคโนโลยีนั้นๆคุณคาใน การเลือกใชเทคโนโลยีตลอดจนเกณฑการประเมินท่ีใชใน
การตัดสินใจในการใชประโยชนเทคโนโลยีในงานตางๆการนําเทคโนโลยมีาใชในการจัดการความรูเปนการใช 
3 ดานในกระบวนการการ จัดการความรู(km process)คือ การแสวงหาความรู  (knowledge acquisition) 
การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู(knowledge sharing)และการใชประโยชนความรู(knowledgeutilization)  
  4) ทุนมนุษย เปนสมรรถภาพหรือความสามารถของพนักงานคนทํางานเปนความสามารถ
เฉพาะตัวของบุคลากรในองคกร เม่ือบุคคลซ่ึงเปนเจาของตองจากองคกรไปในวันหนึ่งไมวาจะเปนการจากไป
เปนครั้งคราว หรือจากไปอยางถาวร ทุนนี้จะติดตัวบุคคลนั้นไปดวย 
  5) โครงสรางพ้ืนฐาน หรือสิ่งจําเปนพ้ืนฐานของระบบหรือโครงสรางในการจัดการความรูของ
องคกรอาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือทุนทางกายภาพหรือสินทรัพยท่ีจับตองไดท่ีสําคัญไดแกท่ีดิน
อาคารสํานักงาน อุปกรณเครื่องมือหองสมุดฐานขอมูลและเงินทุนอีกประเภทหนึ่งคือทุนทางปญญาหรือ
สินทรัพยท่ีจับตองไมไดไดแก ความรูความคิดทักษะความเชี่ยวชาญประสบการณ ของบุคลากรท่ีเปนสมาชิก
ขององคกรและท่ีเก่ียวของกับองคกร 
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 พรรณีสวนเพลง (2552, หนา 177-178) องคกรสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเพ่ือ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูซ่ึงองคกรตองเรียนรูใหดียิ่งข้ึนและรวดเร็วกวาเดิมจึงควรใหความสําคัญตอ
ปจจัยท่ีเอ้ือและสงเสริม (enabler) ท่ีทําใหองคกรสามารถจัดรูปแบบการจัดการความรูไดประสบความสําเร็จ 
จึงกําหนดองคประกอบของปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จการจัดการความรูไว7ดาน คือ 
  1) ภาวะผูนํา (leadership) กําหนดทิศทาง ความเชื่อมโยง และคานิยมรวม เพ่ือกอใหเกิด
ความมุงม่ันรวมกันท้ังองคกรและประเมินผลลัพธจากท่ีคาดหวังไว และท่ีสําคัญ คือ การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) และปฏิบัติใหเปนแบบอยาง (rolemodel) 
  2)โครงสราง (structure) โครงสรางท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือ
สงเสริมการจัดการความรู ตองกําหนดและแสดงออกเปนพฤติกรรม เปนวัฒนธรรม มุงสูองคกรการเรียนรู 
ปจจัยท่ีสําคัญตอการจัดการองคความรู คือ ความมุงม่ันและความเชื่อรวมกัน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
และการแบงปนองคความรูรวมกัน 
  3) เทคโนโลยีและกระบวนการ เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเอ้ือตอการจัดการองคความรู 
และท่ีสําคัญ ไดแก เทคโนโลยีดานการสื่อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เพ่ือใหการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศและองคความรูกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน 
  4) การใหรางวัลและการยอมรับ  (technology and processes) เพ่ือสรางแรงจูงใจตอ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค เพราะการท่ีผูเชี่ยวชาญในองคกรจะแบงปนหรือถายโอนองคความรูของตนออกมา 
ควรเกิดจากความสมัครใจเปนหลัก และจะเปนจริงไดตองมีแรงเก้ือหนุนและแรงจูงใจเปนสําคัญ 
  5) การวัดและประเมินผล (measurement) หากไมมีการวัดผลการดําเนินการ เราจะไม
สามารถจัดการหรือปรับปรุงกระบวนการใหดีข้ึนได 
  6) ความรูทักษะและขีดความสามารถ (knowledge, skills and competencies) ความรู 
ทักษะ และขีดความสามารถของทีมงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการองคความรู 
  7) การจัดการ (management) หลังจากท่ีผูนําไดกําหนดทิศทางและเลือกทําสิ่งท่ี
ถูกตองแลว ก็ตองมีผูจัดการท่ีมีความรูในการจัดการความรู และสามารถจัดการใหเกิดข้ึนจริงตามแผนงานได 
 จิรประภาอัครบวร (2554, หนา 107-111) กําหนดองคประกอบของปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จไว4
ดาน คือ 
  1) ภาวะผูนํา (leadership)การจัดการความรูจะประสบความสําเร็จอยางดีนั้นจะตองไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหาร โดยผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
จัดการความรู เพ่ือใหผูบริหารสามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคการ อีกท้ังเปนตัวอยาง
ท่ีดีในการแบงปนความรู และเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลานอกจากนี้ภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
(changeagent) และภาวะผูนําในการสรางทีม (teamleadership) เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะทําใหการจัดการ
ความรูประสบความสําเร็จและปรับเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมขององคการแหงการเรียนรูไดในท่ีสุด 
  2)วัฒนธรรม (culture) คือ พฤติกรรมของคนสวนใหญในองคการท่ีสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันการจะบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูไดวัฒนธรรมขององคการท่ีจําเปนไดแกวัฒนธรรม
ของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคคลภายในองคการบางองคการพบวาบุคลากรภายในไมยอมท่ี
จะแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันเพราะกลัววาตัวเองจะหมดความสําคัญไปการมีความรูเปน “อํานาจ”อยาง
หนึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนวัฒนธรรมขององคการท่ีกีดขวางการแบงปนความรูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนเรื่องท่ี
ตองใชเวลานานเพราะตองใชเวลาสะสมความเชื่อและสิ่งท่ีพบเห็นอยูในองคการนั้นมีความสอดคลองและเอ้ือ
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ตอการทําใหบุคคลรูสึกดีตอการแบงปนความรูและเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา เชนรูปแบบการสื่อสาร 
ระบบการบริหารจัดการและความพรอมท่ีจะเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูของคนในองคการ 
  3) ระบบสารสนเทศ (iT system)เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต
และอินทราเน็ตชวยทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถทําไดงายยิ่งข้ึนรวมท้ังระบบฐานขอมูลและนําเขา
ขอมูล (knowledgeportal)ท่ีทันสมัยก็จะมีสวนชวยในการจัดการความรูมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึนโดย
ภาพรวมแลวเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการชวยใหคนสามารถคนหาความรูเขาถึงความรูดึงเอาความรู
ไปใชการวิเคราะหขอมูลและการจัดเก็บเปนระเบียบแตอยางไรก็ตามการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
องคการจะตองม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีนั้นสามารถเชื่อมตอหรือบูรณาการเขากับระบบเดิมท่ีมีอยูและใชได
งายทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 
  4) โครงสราง (structure)โครงสรางในท่ีนี้อาจเปนโครงสรางองคการหรือหนวยงานท่ีจะทําให
บุคคลในองคการสามารถเกิดการเรียนรูรวมกัน หรือถายโอนความรูใหแกกันหากผูบริหารลองพิจารณา
โครงสรางองคการโดยท่ัวไปจะเปนการแบงโครงสรางตามตําแหนงหนาท่ี (functional base) ทําใหเกิดการ
เรียนรูท่ีจะเปนผูเชี่ยวชาญในงานแตขาดความรูขามสายงานทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพและไมสามารถ
ตอบโจทยประชาชนได 
 ดาเวนพอรตและพรูซัคค (Davenport & Prusax, 1998, pp.85-86)ไดกลาวถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จของโครงการจัดการความรูไว 6 ประการคือ 
 ปจจัยท่ี 1 วัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอความรู เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ
ของโครงการและยังเปนปจจัยท่ีสรางไดยากท่ีสุด เพราะมีองคประกอบหลายอยางดังนี้ 
  1)ตองมีความโนมเอียงดานบวกตอความรู คือ พนักงานทุกคนตองมีความฉลาดรอบรูเต็มใจ
ท่ีจะแสวงหาความรูไดอยางเสรี 
  2) ไมมีตัวขัดขวางความรูอยูในวัฒนธรรมองคการ คือ พนักงานไมมีความโกรธ เกลียดบริษัท
และไมกลัววาการแลกเปลี่ยนความรูจะทําใหตนเองตองตกงาน 
  3) โครงการจัดการความรูตองเขากันไดกับวัฒนธรรมองคการท่ีเปนอยูซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญ
สําหรับการสรางวัฒนธรรมเชิงบวกสําหรับความรู คือ ประเภทของบุคลากรท่ีบริษัทจางเขามาทํางาน ถาได
พนักงานท่ีชอบแสวงหาความรูเขามาทํางานก็จะเปนผลดีอยางมาก 
 ปจจัยท่ี 2 โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคนิคและโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ โครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคนิคเปนสิ่งท่ีงายท่ีสุดท่ีจะสรางข้ึนมาได เพราะเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับความรูโดยเฉพาะ 
เชน โลตัส เวิลด ไวต เว็บ หรือเครือขายใยแมงมุม เปนตน ซ่ึงถามีเครื่องมือทางเทคนิคและพนักงานใชเปน 
การดําเนินการก็จะสะดวกมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการสรางอุปกรณพ้ืนฐานขององคการเพ่ือจัดการความรู 
หมายความวา จะตองสรางกฎระเบียบขอบังคับข้ึนมา ตองมีการกําหนดโครงสรางองคการ ตองกําหนดทักษะ
พิเศษท่ีโครงการแตละประเภทสามารถนํามาใชประโยชนได และตองมีการตั้งตําแหนงใหมข้ึนมาดูแลเปนการ
เฉพาะอีกดวย 
 ปจจัยท่ี 3 ภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนเต็มท่ี ซ่ึงวิธีสนับสนุนท่ีมี
ประโยชนตอโครงการประกอบดวย 
  1) แสดงใหพนักงานทุกคนเห็นวา การจัดการความรูและการเรียนรูภายในองคการเปนปจจัย
หลักของความสําเร็จขององคการ 
  2) ปูทางใหและจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอุปกรณจําเปนพ้ืนฐานของโครงการ 
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  3)กําหนดใหชัดเจนลงไปวาความรูประเภทไหนท่ีสําคัญท่ีสุดตอองคการ 
ปจจัยท่ี 4 มีความรูข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการอยูบาง เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ไดอยาง
ราบรื่น 
 ปจจัยท่ี 5 มีวิสัยทัศนและภาษาท่ีใชมีความชัดเจนในการท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน
องคการ 
 ปจจัยท่ี 6 มีสิ่งลอใจท่ีไมธรรมดาเนื่องจากความรูเปนสิ่งท่ีฝงแนนในจิตของมนุษยไมไดใหไหลเวียน
ไปมาอยางงายดาย จึงตองมีการกระตุนพนักงานบริษัทใหหันมาสรางความรู แลกเปลี่ยนความรูและใชความรู
กัน ซ่ึงสิ่งลอใจท่ีจะนํามาใชเปนรางวัลจะตองไมธรรมดา และตองมีคุณคาพอสําหรับความรูสึกของพนักงาน ซ่ึง
กระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมดานความรูนั้น ควรจะเปนสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยูในรูปท่ี
ปรากฏใหคนท่ัวไปเห็นชัดเจน เชน การมอบรางวัลผูสรางความรูดีเดน เปนตน 
 องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูบุญดีบุญญากิจ (2548, หนา 59-62)อัญญานี
คลายสุบรรณ (2550, หนา 117-123)พรรณีสวนเพลง (2552, หนา 177-178)จิรประภาอัครบวร (2554, หนา 
107-111) และดาเวนพอรต และพรูซัคค  (Davenport & Prusax, 1998, pp.85-86)สามารถวิเคราะหไดดัง
ตาราง 1 
 

ตาราง 1วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

บุญ
ดี 

บุญ
ญ

ากิ
จ 

อัญ
ญ

าน
ี ค

ลา
ยส

ุบร
รณ

 

พร
รณี

 ส
วน

เพ
ลง

 

จิร
ปร

ะภ
า 

อัค
รบ

วร
 

ดา
เว

นพ
อร

ต 
แล

ะพ
รูซั

คค
  

Da
ve

np
or

t &
 P

ru
sa

x)
 

รว
มค

วา
มถี่

 

 1. ภาวะผูนําของผูบริหาร / / / / / 5 
2. วัฒนธรรมองคการ / / - / / 4 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ / / / / - 4 
4. การวัดผล / - / - - 2 
5. โครงสรางพ้ืนฐานองคการ / / / / / 5 
6. ทุนมนุษย - / - - - 1 
7. การใหรางวัลและการยอมรับ - - / - / 2 
8. ความรูทักษะและขีดความสามารถ - - / - / 2 
9. การจัดการ - - / - - 1 
10. วิสัยทัศนและภาษา - - - - / 1 
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 จากตาราง 1ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูจากนักวิชาการท่ีมีแนวคิดสอดคลองใกลเคียงกัน 
(คาความถ่ีตั้งแต 3 ข้ึนไป) ผูวิจัยสังเคราะหไดปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู มี 4 ประการไดแก 
  1)ภาวะผูนําของผูบริหาร 
  2) วัฒนธรรมองคการ 
  3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) โครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูดังนี้ศิรินทิพยธิติ
พงศวณิช (2552, หนา 147)ศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ คือ 
ดานภาวะผูนําของผูบริหารดานวัฒนธรรมองคการและดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมขวัญ พันธะกิจ(2552, 
หนา 105)ศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ คือ ดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ และดานการประเมินและการวัดผลรักษวิศุภกาญจน(2552, หนา 103) ศึกษา
พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ คือดานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
วัฒนธรรมองคการและดานภาวะผูนําของผูบริหารธีรวัฒนชองประเสริฐ(2553, หนา 63)ศึกษาพบวา ปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวัฒนธรรมองคการ 
และดานภาวะผูนําของผูบริหาร และเครือวัลย แยมปรางค,พันธุทิพา ยุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม 
(2551, หนา 85) ศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก 3 ลําดับ คือ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร และดานวัฒนธรรมองคการเชน (Chen, 2004, p. 2)ศึกษา
พบวา องคประกอบ ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก คือ ดานผูนํา ดาน
วัฒนธรรมองคการจากผลการศึกษาของศิรินทิพยธิติพงศวณิช เฉลิมขวัญ พันธะกิจรักษวิศุภกาญจนธีรวัฒน 
ชองประเสริฐเครือวัลย แยมปรางค, พันธุทิพา ยุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม และเชน ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดการความรู โดยเลือกขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3ลําดับ คือ ดานภาวะผูนําของผูบริหารดาน
วัฒนธรรมองคการและดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแสดงการวิเคราะหผลการวิจัยไดดังตาราง 2 
 

ตาราง 2วิเคราะหผลการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
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1. ภาวะผูนําของผูบริหาร / / / / / / 6 
2. วัฒนธรรมองคการ / / / / / / 6 
3. โครงสรางพ้ืนฐานองคการ - - - / / - 2 
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศ / - / / / - 4 
5. การวัดผล - / - - - - 1 

 
 จากตาราง 2 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยสังเคราะห
ไดปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู3 ประการ ไดแก 
  1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
  2) ดานวัฒนธรรมองคการ 
  3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดังนั้นในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูครั้งนี้ผูวิจัยพิจารณาปจจัยจากแนวคิดของ 
บุญดี บุญญากิจ (2548, หนา 59-62), อัญญานีคลายสุบรรณ (2550, หนา 117-123),พรรณีสวนเพลง (2552, 
หนา 177-178) และจิรประภาอัครบวร (2554, หนา 107-111)และจากการสังเคราะหงานวิจัยของศิรินทิพยธิติ
พงศวณิช (2552, หนา 147), เฉลิมขวัญ พันธะกิจ(2552, หนา 105),รักษวิศุภกาญจน(2552, หนา 103), 
ธีรวัฒนชองประเสริฐ(2553, หนา 63), เครือวัลยแยมปรางคพันธุทิพายุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม 
(2551, หนา 85) และเชน (Chen, 2004, p. 2)นํามาเปนกรอบแนวคิดการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน4ดาน ไดแก 1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 2) ดานวัฒนธรรมองคการ3) ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดังมีรายละเอียดแตละดานตอไปนี้ 
  1) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
  ในองคการหนวยงานตางๆผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวขององคการผูนําเปนบุคคลท่ีมีอํานาจอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายงานในกํากับดูแลใหเปนไป
ตามเปาหมายขององคการผูนําเปนผูประสานความตองการของบุคคลความตองการของงาน และความตองการ
ขององคการเขาดวยกันซ่ึงโดยธรรมชาติจะเกิดผูนํา และเกิดผูตามข้ึนมา ผูนําจึงมีบทบาทและความสําคัญตอ
กลุมอยางหลีกเลี่ยงไมได แตปญหาสวนใหญท่ีหลายๆ องคการเผชิญอยูคือการมีผูบริหารท่ีขาดภาวะการนํา 
เชน ไมกลาตัดสินใจ ไมรับผิดชอบ ไมสงเสริมผูใตบังคับบัญชา หรือไมมีวิสัยทัศน การจัดการความรูก็เชนกัน 
จะไมประสบผลสําเร็จอยางราบรื่นถาปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารขององคการ ผูบริหารจะตองเขาใจ
แนวคิดและตระหนักในประโยชนท่ีองคการจะไดรับจากการจัดการความรู ผลักดันใหมีการจัดการความรูใน
องคการ ตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง และจากประสบการณท่ีผานมายอมเปนท่ีประจักษแลว
วา ภาวะผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารและการจัดองคการท้ังภาครัฐและเอกชนใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายขององคการ (ยงยุทธเกษสาคร, 2544, หนา 65) 
   (1) ความหมายของภาวะผูนํา 
   มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาภาวะผูนําไวกวางขวาง ซ่ึงพอสรุปได
ดังนี ้
   กวีวงศพุฒ (2539, หนา 18) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ความเปนผูนําหรือภาวะเปน
กระบวนการของการสรางอิทธิพลโดยกระทําของบุคคลท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาเห็นวาอิทธิพลท่ีถูกตองและการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการ 
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   คุณวุฒิคนฉลาด (2540, หนา 8) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพล 
(influence) ซ่ึงเปนอํานาจภายในตัวผูนํา เชนความรูความสามารถประสบการณ บุคลิกภาพ คุณธรรมซ่ึงเปน
อํานาจจริงๆ ท่ีมีอยูและอํานาจท่ีบุคคลนั้นไดรับจากการดํารงตําแหนงซ่ึงอาจเปนอํานาจจากการยอมรับจาก
กลุมแสดงพฤติกรรมใหเกิดความเขาใจรวมกันใหเกิดแรงกระตุนภายในกลุมทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและนําไปสูเปาหมายขององคการ 
   พยอมวงศสารศรี (2542, หนา 196) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งใช
อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืนมีความกระตือรือรนเต็มใจทําสิ่งท่ีเขาตองการโดยมี
จุดหมายปลายทาง 
   ธวัชบุณยมนี (2550, หนา 2) กลาววา ภาวะผูนํา คือ การกระทําระหวางบุคคลโดย
บุคคลท่ีเปนผูนําจะใชอิทธิพล (influence) หรือการดลบันดาลใจ (inspiration) ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุม กระทํา
หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางตามเปาหมายท่ีผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว 
   อาคมวัดไธสง (2547, หนา 3) กลาววา ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกมาใน
รูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติตามผูนํา เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
   ธนวรรณตั้งสินทรัพยศิริ (2548, หนา 262) กลาววา ภาวะผูนําหมายถึงความสามารถท่ี
จะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอ่ืนใหบรรลุเปาหมายขององคการกระบวนการภาวะผูนําเก่ียวของกับการใชอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือชวยใหบรรลุเปาหมายกลุมการจูงใจสมาชิกองคการใหทํางานบรรลุเปาหมายเหลานี้จะมีอิทธิพลตอ
กลไกกลุม และวัฒนธรรมกลุมภาวะผูนําตองอาศัยการจูงใจบุคคลจะไมไดรับการพิจารณาใหเปนผูนํา เวนแต
เขาจะจูงใจบุคคลอ่ืนไดผูนําท่ีมีเหตุผลในระดับใดระดับหนึ่งเปนผูนําท่ีมีอํานาจมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนและ
สามารถชักจูงบุคคลใหทํางานได 
   รังสรรคประเสริฐศร ี(2544, หนา 31)กลาววาภาวะผูนํา หมายถึงพฤติกรรมสวนตัวของ
บุคคลหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (shared goal)หรือเปนความสัมพันธท่ีมี
อิทธิพลระหวางผูนํา (leaders) และผูตาม (followers)ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย
รวมกัน (shared purposes)หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือให
บรรลุเปาหมายองคการ 
   วิภาดาคุปตานนท (2551, หนา 256) กลาววา ภาวะผูนํา ( leadership) หมายถึง
ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน จูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตามและทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
   เนตรพัณณา ยาวิราช (2550, หนา 7)กลาววา ภาวะความเปนผูนํา ( leadership) 
หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน 
เปนผูทําใหบุคคลอ่ืนไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําเปนผูมีหนาท่ีในการอํานวยการหรือสั่งการ 
บังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี ( authority)เพ่ือใหกิจกรรมงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตองการความเปนผูนํา หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถในการใชศิลปะในการจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จดวยความเต็มใจ 
  ในตางประเทศไดมีผูศึกษาและใหความหมายของคําวาผูนําและภาวะผูนําไวกวางขวาง ซ่ึง
พอสรุปไดดังนี้ 
  ชวาทซ(Schwartz, 1980, p. 491; อางถึงใน อําไพ อินทรประเสริฐ, 2542, หนา 2)กลาววา 
ภาวะผูนําคือ ศิลปะการชี้แนะลูกนองหรือผูรวมงานใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ 
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  ดาฟท (Draft, 2003, p. 5; อางถึงใน ภารดีอนันตนาวี, 2551, หนา 76)กลาววา ภาวะผูนํา 
คือความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา (leader) และผูตาม (followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (shared purposes) 
  โกลดแมน (Goldman, 1998, p. 10; อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2551, หนา 76) กลาววา 
ภาวะผูนํา หมายถึงกระบวนการชี้นําและจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการและเปนกระบวนการตางๆ ท่ีผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
วัตถุประสงคขององคการโดยผานกระบวนการโนมนาวจูงใจใหสมาชิกในองคการมีความรวมมืออยางเต็มท่ีเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติไปสูความสําเร็จ 
  แบส และอโวลิโอ  (Bass & Avolio, 1990, p. 199) กลาววา ภาวะผูนํา คือกระบวนการท่ี
ผูนําเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูตามใหสูงข้ึนจากความพยายามท่ีคาดหวังเปนผลใหปฏิบัติงานเกินความ
คาดหวังโดยผูนําแสดงบทบาททําใหผูตามมีความรูสึกไววางใจยินดีจงรักภักดีและนับถือทําใหผูตามกลายเปนผู
มีศักยภาพเปนนักพัฒนา เปนผูท่ีเสริมแรงไดดวยตนองซ่ึงผูนําจะตองยกระดับความรูสึกสํานึกของผูตามให
ความสําคัญและคุณคาของผลลัพธท่ีตองการและวิธีการท่ีจะบรรลุไดผลลัพธท่ีตองการทําใหผูตามไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนตนแตอุทิศตนเพ่ือองคการโดยกระตุนความตองการของผูตามใหสูงถึงข้ันเขาใจและมุง
ความสําเร็จในตนเอง (self-actualization)โดยผูนําจะตองแสดงพฤติกรรม 4 ประการดังนี้ 
  1) การสรางบารมี หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบริหารทําใหบุคลากรมีความภูมิใจมีความศรัทธา
และนับถือมีความยินดีท่ีจะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีวิสัยทัศนมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและสามารถแกปญหาความขัดแยงเปนแบบอยางท่ีดีจนบุคลากรยึดถือเปน
แบบอยางบริหารงานไดเปนท่ีประทับใจ กําหนดเปาหมายใหมีความชัดเจนมีมาตรฐานการปฏิบัติสูงผูนําแสดง
รูปแบบตามบทบาทสําหรับผูตาม ผูนําทําใหผูตามมีความภูมิใจจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผูนํา และวาง
แนวทางใหผูตามแสดงตามวิสัยทัศน (vision) รวมกันโดยผูนําเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน (vision) และรูถึงภารกิจ
(mission) สรางความเชื่อม่ันความไววางใจในภารกิจโดยรวมเปนผูนําในลักษณะท่ีมีพฤติกรรมทัศนคติและ
คานิยมของความเปนผูนําแสดงใหผูตามเห็นวาเขาสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดในสิ่งท่ีผูตามรูสึกวาเปนไป
ไมไดสรางวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในอนาคตแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, p. 199) ไดสรุป
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบการสรางบารมีไว 10ประการ โดยคุณลักษณะเหลานี้สามารถประยุกตใชกับ
ผูนําท่ัวไปไดอีกดวยดังตอไปนี้ 
   (1) ผูนําการสรางบารมีเปนนักวิสัยทัศน ท้ังนี้เพราะเปนผูกําหนดภาพลักษณท่ีนา
ตื่นเตนในอนาคตขององคการใหทุกคนสามารถมองเห็นทิศทางและรูวิธีการไปถึงจุดหมายนั่นวิสัยทัศนมี
ความหมายมากกวาการพยากรณวิสัยทัศนหมายถึงเปาหมายในอุดมคติขององคการโดยรวมท่ีผูนําตองการให
องคการไปถึงอนาคตการสรางวิสัยทัศนจึงเปนท้ังคุณลักษณะและหนาท่ีสําคัญอันดับแรกของผูนําการสราง
บารมี 
   (2) ผูนําการสรางบารมีเปนนักสื่อสารระดับมืออาชีพท้ังนี้เพราะการท่ีผูนําโดยการสราง
บารมีจะสรางแรงดลใจตอผูอ่ืนไดนั้นจําเปนตองมีทักษะในการใชภาษาอยางมีสีสันและมีชีวิตชีวาตองเกงใน
การพูดอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบใหผูฟงเห็นจริงและคลอยตามหันมาใหความรวมมือปฏิบัติตาม 
   (3) ผูนําการสรางบารมีตองมีความสามารถในการดลใจผูอ่ืนใหเกิดความไววางใจโดยการ
แสดงออกดวยพฤติกรรมท่ีมีความสัตยซ่ือถือคุณธรรมยึดม่ันหลักการอยางมีศักดิ์ศรีใหเปนท่ีประจักษแกผูตาม
อยางสมํ่าเสมอรวมท้ังมีความกลาเสี่ยงเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน แมอาจกระทบตอความกาวหนาดานอาชีพใน
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อนาคตของผูนําก็ตามโดยยึดผลประโยชนลูกนองและสวนรวมเหนือประโยชนตนเองพฤติกรรมเหลานี้จะสราง
ความไววางใจของผูตามท่ีมีตอผูนําไดอยางดียิ่ง 
   (4) ผูนําการสรางบารมีมีความสามารถในการทําใหผูตามเกิดความม่ันใจในความสามารถ
ของตนเองเทคนิคหนึ่งท่ีผูนําใชในการชวยใหสมาชิกกลุมเกิดความม่ันใจในความสามารถของตนก็คือการ
มอบหมายใหทํางานท่ีเปนโครงการงายๆ กอนเม่ือทําสําเร็จก็จะแสดงความชื่นชมและชมเชยตอผลงานนั้น
กอนท่ีจะมอบหมายงานท่ีมีความยากข้ึนไปตามลําดับใหทําตอไป    
   (5) ผูนําการสรางบารมีจะแสดงออกในการทํางานอยางกระตือรือรนและฉับไวผูนําการ
สรางบารมีจะมีความคลายกับผูประกอบการในแงเปนผูมีพลังกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และทําตนเปน
แบบอยางแกผูตามในการทํางานเสร็จตรงเวลา 
   (6) ผูนําการสรางบารมีมีคุณลักษณะเดนในการแสดงออกทางอารมณไดออยางเหมาะสม
และมีความอบอุนแกผูอ่ืนดวยการแสดงออกทางกริยาทาทางน้ําเสียงสีหนาสายตาไดอยางกลมกลืนเหมาะสม
ตามกาลเทศะมีความเปดเผยตรงไปตรงมามีความนุมนวลและความรูสึกอบอุนแกผูอยูรอบขาง 
    (7) ผูนําการสรางบารมีมีคุณลักษณะชื่นชอบตอการเสี่ยงความกลาเสี่ยงของผูนําก็คือ
การกลาริเริ่มใชกลยุทธใหมในการทํางานสูเปาหมายโดยผูนําจะมีทักษะและความชํานาญในการประเมิน
สถานการณไดตรงสภาพเปนจริงในแงอุปสรรคและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํากลยุทธดังกลาวสูการปฏิบัติ
นอกจากนี้คุณลักษณะความกลาเสี่ยงของผูนํา การสรางบารมีเปนปจจัยสําคัญมากท่ีสุดในการสรางความ
ศรัทธาและความไววางใจของผูตามตอผูนําโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไดเห็นพฤติกรรมกลาไดกลาเสียตอตําแหนง
หนาท่ีสถานภาพ หรือความเปนสมาชิกภาพในองคการท่ีผูนํากลาใชเปนเดิมพัน 
   (8) ผูนําการสรางบารมีใชกลยุทธหลายรูปแบบในการบรรลุเปาหมายการสรางบารมีเปน
คุณลักษณะปรุงแตง (attribution)ของผูนําท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูนําใชกลยุทธใหมๆ หลายรูปแบบในการบรรลุ
วิสัยทัศนผูนําการสรางบารมีจะมีวิธีการบรรลุเปาหมายในอุดมคติดวยวิธีการท่ีแตกตางกับท่ีเคยปฏิบัติเดิม
ท้ังนี้เพ่ือสรางความประทับใจตอผูตามใหเห็นวาผูนําของตนมีความสามารถพิเศษและจากความสําเร็จในการใช
กลยุทธใหมนี้กอใหเกิดผลเปนคุณลักษณะปรุงแตงท่ีผูตามมองผูนําวาเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษของพวกตน 
   (9) ผูนําการสรางบารมีจะมีบุคลิกภาพในเชิงประชาสัมพันธตนเองผูนําจะมีความ
เชี่ยวชาญและเฉลียวฉลาดในการเลือกใชโอกาสสถานการณวิธีการและกาลเทศะในการปรากฏตัวการเขารวม
หรือไมเขารวมกิจกรรมขององคการหรือของสังคมไดอยางเหมาะสมโดยสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีตามมา
หรือท่ีคาดหวังไดลวงหนาอยางแมนยํา 
   (10) ผูนําการสรางบารมีเปนผูนําท่ีมีความขัดแยงภายใน หนวยงานของตนนอยมาก
ท้ังนีเ้นื่องจากผูนํามีคุณลักษณะปรุงแตงท่ีสําคัญเฉพาะตนอยู3ประการคือ มีความม่ันใจในตนเองสูงมี
ความโดดเดนในตนเองและมีความเชื่อม่ันตอการประพฤติตามทํานองคลองธรรมของตนสิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิด
เปนการสรางบารมีข้ึนในตัวผูนําทําใหผูนําม่ันใจวาการตัดสินใจหรือการดําเนินการท้ังหลายมีความชัดเจน
ถูกตองและทุกคนใหการยอมรับพรอมปฏิบัติตาม 
  2) การสรางแรงบันดาลใจหมายถึงระดับพฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นในการบริหาร
สถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีผูนําทําใหผูตามเกิดอารมณกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตนแตอุทิศตน
ใหทีมงานเห็นคุณคาของผลการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีจะชวยพัฒนาสวนรวมและสังคมเปนผลใหผูตามเกิด
ความพยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึนโดยผูบริหารอาจใชคําพูดสัญลักษณหรือจินตนาการการชักชวนให
เขาใจวิสัยทัศนและความหมายความรูสึกท่ีเห็นวาภารกิจท่ีจะตองทําเปนสิ่งสําคัญ (Bass, 1985, p. 31) ซ่ึงอาจ
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ทําไดโดย (1)ผูนําสรางความม่ันใจ(2) ผูนําสรางความเชื่อในเหตุผลท่ีกระทําใหผูตามรับรูวาสิ่งท่ีเขาทํานั้นมี
วัตถุประสงคอยางไร(3)สรางความคาดหวังในความสําเร็จใหผูตามโดยท่ัวไป ภาวะผูนําการสรางแรงบันดาลใจ
จะปรากฏเม่ือผูนํากระตุนเราใจผูตามใหปฏิบัติงานและสรางม่ันใจวาผูตามมีความสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค  
  3) การกระตุนเชาวปญญาหมายถึงระดับพฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเปนกระบวนการกระตุนบุคลากรใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหาโดยใช
สัญลักษณจินตนาการและภาษาท่ีเขาใจงายสงเสริมใหบุคลากร เขาใจบทบาทและยอมรับในบทบาทสราง
ความม่ันใจ และสงเสริมคุณคาของผลลัพธท่ีตองการเปนผลใหบุคลากรเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมาก
ข้ึนและแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย (Bass& Avolio, 1990, p. 9)  
 การกระตุนเชาวปญญาเปนการใชอํานาจของตรรกะ (power of logic)หมายถึงการจูงใจโดยให
ขอเท็จจริงความรูหลักการแนวคิดทฤษฎีตางๆ รวมท้ังกิจกรรมกลวิธีโครงการขอเสนอแนะเปนการเสนอ
ความคิดอยางเปดเผยตรงไปตรงมามีการสนับสนุนและคัดคานโตแยงพยายามเนนจุดออนของวัฒนธรรมดั้งเดิม
แบบเนนจุดแข็งของวัฒนธรรมในองคการซ่ึงสถานการณท่ีผูนําแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดใชกระตุนเชาว
ปญญาเพ่ือเปลี่ยนแปลงกลุมและองคการ เม่ือ1) กลุมหรือองคการถูกคุกคามจากสภาพแวดลอมเชนถูกฝายตรง
ขามสรางความปนปวน2) เกิดปญหารุนแรงเก่ียวกับการลดประสิทธิภาพของหนวยงานเชนขาดเครื่องมือขาด
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเกิดความลาชาตนทุนสูงเปนตน3) งานขาดประสิทธิภาพเพราะเครื่องมือชํารุดขาด
วัสดุอุปกรณผูตามไมมาทํางานเปนตน4) ผูนํามีอํานาจเพียงพอท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มวิธีการท่ี
สามารถจะแกปญหาท่ีองคการเผชิญอยู(Yuki, 1989, p. 221)โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางจะตองใชสมาธิในการคิดคนกลวิธีและมีกิจกรรมท่ีแสดงออกใหเห็นถึงปญญาของตนเองและผูตาม
โดยการวิเคราะหการวางแผนปฏิบัติและประเมินเกิดวิสัยทัศนแลวแจงใหผูตามรูถึงโอกาสหรือการคุกคามท่ี
องคการเผชิญอยูรวมท้ังจุดแข็งจุดออนขององคการและการไดเปรียบเสียเปรียบ เม่ือเปรียบเทียบกับองคการ
อ่ืนๆ (Bass, 1985, p. 99)  
  4) การคํานึงถึงเอกัตบุคคลหมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเปนกระบวนการวินิจฉัยและยกระดับความตองการของบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลมุงพัฒนาบุคลากรเปนพ่ีเลี้ยง มีการติดตอกับบุคลากรเปนรายบุคคลเอาใจใสในความตองการ
ของบุคลากรกระจายความรับผิดชอบสงเสริมใหบุคลากรมีความม่ันคงมีความรูสึกเปนตัวของตัวเองมีความ
รับผิดชอบและควบคุมตนเองได เปนกระบวนการท่ีผูนําทําตนเปนผูมุงเนนการพัฒนาและคํานึงถึงความเปน
เอกัตบุคคลของผูตามวินิจฉัยและยกระดับความตองการของผูตามมีการติดตอกับผูตามเปนรายบุคคลและการ
สื่อสารแบบสองทางเอาใจใสความตองการตามความแตกตางระหวางบุคคลของผูตามกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบสงเสริมใหผูตามเกิดวิสัยทัศนดวยตนเอง มีความม่ันคงสามารถบูรณาการความตองการและ
วิสัยทัศนท่ีชัดเจนไดรับขาวสารตามท่ีปรารถนาเกิดความตองการเฉพาะมีความรูสึกเปนตัวของตัวเองมีความ
รับผิดชอบและควบคุมตัวเองไดจากนั้นผูนําสรางความม่ันใจและสงเสริมคุณคาของผลลัพธท่ีกําหนด (Bass, 
1985, p. 99)  
 การคํานึงถึงเอกัตบุคคลเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีผูนําซ่ึงเปนผูมีตําแหนงสูงขององคการคํานึงถึง
ผูตามแตละคนลักษณะดังกลาวยังสามารถใชไดระหวางเพ่ือนรวมงานเพ่ือชวยเหลือกันในการแกปญหา
หลักการสําคัญของการคํานึงถึงเอกัตบุคคลคือผูตามแตละคนมีความตองการ ( Needs)ท่ีแตกตางกันและ
โดยเฉพาะผูตามบางคนความตองการของเขาเหลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไดดวยอิทธิพลของผูนํา ดังนั้นผูนํา
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แบบปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดจงึตองมีความสามารถในการวินิจฉัยและยกระดับความตองการของแตละ
บุคคลแลวยกระดับเขาใหเปนผูท่ีมีศักยภาพ(Avolio, W.David &Yammarino, 1991, p. 7) 
 สรุปไดวาภาวะผูนําของผูบริหารหมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบริหารท่ีทําใหบุคลากร
มีความภูมิใจมีความศรัทธาและนับถือทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจมีความสามารถการใชศิลปะในการ
กระตุนจูงใจสามารถแกปญหาความขัดแยง เปนแบบอยางท่ีดีเปนพ่ีเลี้ยง สรางแรงบันดาลใจสรางความม่ันใจ
วาผูตามมีความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 
   
 
  2) ดานวัฒนธรรมองคการ 
   วัฒนธรรมองคการเปนหัวใจของสําเร็จในการดําเนินงานเนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปน
เรื่องท่ีเก่ียวกับความเชื่อคานิยมของสมาชิกในองคการท่ียึดถือรวมกันองคการใดๆ ท่ีมีการกําหนดระบบในการ
บริหารงานท่ีดีมีระเบียบปฏิบัติงานท่ีชัดเจนยอมนําพามาสูการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล แตอาจพบวาคนใน
องคการขาดพลังขับเคลื่อนในการทํางานขาดความสามัคคีไมไววางใจซ่ึงกันและกันก็จะไมสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิผลเพราะมีวัฒนธรรมท่ีออนแอและเปนอุปสรรคตอการทํางานดังนั้นผูบริหารจึงตองมีความ
เขาใจเรื่องวัฒนธรรมองคการซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีทําใหองคการหลายองคการท่ีมีลักษณะการดําเนินงาน
เหมือนกันแตประสพผลสําเร็จแตกตางกัน(วิภาดาคุปตานนท, 2551, หนา 277) 
    (1) ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
   มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมองคการไวกวางขวาง  ซ่ึง
พอสรุปไดดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2554  (2556, หนา 1103 )กลาววา 
วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งท่ีทําใหเจริญงอกงามใหแกหมูคณะวิธีชีวิตของหมู 
   ธงชัยสันติวงษ (2539, หนา 239) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึงวิธีการท่ีองคการ
หรือหนวยงานใชปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายวัฒนธรรมองคการประกอบดวยระเบียบประเพณีปฏิบัติแนวคิด
ความรูสึกพฤติกรรมการทํางานของคนในองคการและแนวทางปฏิบัติตอโอกาสและปญหาซ่ึงองคการเผชิญอยู
วัฒนธรรมองคการชวยประสานองคการใหเปนหนึ่งเดียวปกติวัฒนธรรมองคการมีรากฐานมาจากภูมิหลังดาน
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในอดีตขององคการ 
   สุนทรวงศไวศยวรรณ (2540, หนา 11) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งตางๆ 
อันประกอบดวยสิ่งประดิษฐแบบแผนพฤติกรรมบรรทัดฐานความเชื่อคานิยมอุดมการณความเขาใจและขอ
สมมติพ้ืนฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคกร 
   ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2544, หนา 118) กลาววา “วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 
ขอกําหนดพ้ืนฐานของวิถี ทางปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธท่ีถูกพัฒนาและถายทอดอยางตอเนื่องจากสมาชิก
รุนหนึ่งขององคการไปสูสมาชิกรุนตอๆไป เพ่ือใหองคการดํารงอยูไดอยางมีเอกลักษณภายในสิ่งแวดลอม” 
   เสนาะ ติเยาว (2543, หนา 165) กลาววา “วัฒนธรรมองคการ คือ คานิยมและความเชื่อ
ท่ีมีรวมกันอยางเปนระบบท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนใน
องคการนั้น” 
   ทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน (2547, หนา 212)กลาววาวัฒนธรรมองคการ หมายถึงความ
เชื่อหรือคานิยม หรือสมมติฐานท่ีมีรวมกันในองคการซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมหรือในองคการ
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เปนสิ่งท่ีมีรวมกันระหวางสมาชิกของกลุมสังคมซ่ึงเราสามารถเรียนรูสรางข้ึน และถายทอดไปยังคนอ่ืนๆ ไดโดย
มีท้ังสวนท่ีเปนวัตถุหรือสัญลักษณ 
   ตะวันสาดแสง (2548, หนา 225)กลาววาวัฒนธรรมองคการ หมายถึง บทสรุปของ
แนวคิด หลักการ ความประพฤติและกรรมวิธีในการทํางานท่ีไดตกผลึกจนกลายเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 
(common culture) หรือพิจารณาอีกแงมุมหนึ่งก็คือบรรยากาศของการทํางานของพนักงานองคกร ท่ี
มีลักษณะของการมีทัศนคติท่ีดี ความเปนมาตรฐานในการบริหารงาน มีระบบการจูงใจ สภาพบรรยากาศการ
ทํางานท่ีเกิดความมุงม่ัน และความสํานึกท่ีดีตองาน ตอองคกร ตอเพ่ือนรวมงาน วัฒนธรรม เชนดังท่ีกลาวทํา
ใหเกิดพลังท่ีขับเคลื่อนวิธีการดําเนินงานท่ีดี และวิถีการดําเนินชีวิตท่ีถูกท่ีควร ตามนัยความหมายวัฒนธรรม
ในมิติของสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนคําท่ีมีความหมายรวมเอา ความคิด ทัศนคติ และความประพฤติ ซ่ึง
อาจปรากฏในรูปแบบของทัศนคติ วิธีการทํางาน การปฏิบัติ และคานิยม หรือลักษณะของการทํางาน การพูด 
การแสดงความคิดเห็น เปนตน 
   สัญญาสัญญาวิวัฒน (2546, หนา 36)กลาววาวัฒนธรรมองคการ หมายถึงแนวทาง
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานขององคการสังคมโดยเฉพาะองคการแบบสหจร (association) ซ่ึงสมาชิกองคการ
จะตองเรียนรูและยึดถือปฏิบัติตามตราบเทาท่ีทํางานในองคการนี้ซ่ึงหากอธิบายขยายความแนวการดําเนิน
ชีวิตหมายถึงวิถีทางการปฏิบัติตัวการวางตัวในหนาท่ีการงานตําแหนงตางๆ ซ่ึงทุกคนในองคการตองมีหรือ
ดํารงอยูการดําเนินชีวิตเหลานี้ตองมีแบบอยางระดับไหนตองปฏิบัติตัวอยางไรเชนผูบังคับบัญชาตองสั่งงาน
ลูกนองใหทํางานพิจารณาความดีความชอบข้ึนเงินเดือนพิจารณาลงโทษผูท่ีทําผิดเปนตนสําหรับแนวทางใน
การปฏิบัติงาน (technical term)เปนเรื่องความรูเฉพาะดาน คือ เรื่องทางเทคนิค ถาเปนงานของกระทรวง กรม 
ก็ไดแก งานบริหารการสั่งการการจัดองคการการประสานงานการรายงานการวางแผน งบประมาณเชนการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาการประชาสัมพันธการติดตอกับประชาชนเปนตน 
   วิเชียรวิทยอุดม (2550, หนา 94)กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึง แบบแผนความ
เชื่อคานิยมความคิดและการกระทําซ่ึงสมาชิกในองคกรมีสวนรวมและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใช
อธิบายใหเห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของกลุมหรือสมาชิกขององคกรอันเนนถึงการกระทําของสมาชิกในองคกร
วัฒนธรรมจึงเปนสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทัศนคติ และประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมของ
พนักงาน 
   ไชน (Schein, 1990, p. 1)กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึง เปนแบบแผนของขอ
สมมติฐานรวมกันท่ีสมาชิกในกลุมไดเรียนรูจากการแกปญหาอันเกิดจากโตตอบสภาพแวดลอมภายนอกและ
สรางความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุมและสามารถนําขอสมมติฐานนี้มาเปนแนวทางในการทํางานไดดีเพียงพอ
จนเปนท่ียอมรับของกลุมและไดทําการถายทอดใหกับสมาชิกผูมาใหมใหรับรู และคิดคํานึงวาสมมติฐานนี้เปน
สิ่งท่ีถูกตองพึงปฏิบัติเม่ือตองเผชิญกับปญหา  
   เชริงตัน ( Cherrington, 1994, pp. 469-470)เปนคุณลักษณะหรือความเชื่อ ท่ี
แบงแยกองคการหนึ่งจากอีกองคการหนึ่งคลายกับคําวาบุคลิกภาพดังนั้นวัฒนธรรมองคการจึงหมายถึง
บุคลิกภาพขององคการซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีคงท่ีของแตละบุคคลและเปนคุณสมบัติท้ังหมดขององคการท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมบุคลากรจะมีความพอใจในวัฒนธรรมบางองคการมากกวาและปฏิบัติงานไดดีกวาใน
องคการอ่ืน  
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   แมนเนน (Mannen, 1998, p. 11) กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึง ความรูซ่ึง
สมาชิกในกลุมมีสวนรวม โดยความรูนี้จะเปนสิ่งท่ีใชบอกกลาว (inform) กําหนด (shape) และมีสวนสัมพันธ
กับกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําและไมประจําของสมาชิก 
   กอรดอน (Gordon, 1999, p. 342) กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึง สิ่งท่ีอธิบาย
สภาพแวดลอมภายในองคการท่ีรวมกันและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมีปฏิสัมพันธกับโครงสราง
อยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมวัฒนธรรมเก่ียวของกับการมีความหมายหรือการตีความ
รวมกัน 
   ลิทวินและสตริงเจอร ( Litwin & Stringer, 1968, pp.46-63)กลาววาปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาวัฒนธรรมองคการโดยอธิบายวาระบบองคการนั้นจะเนนถึงปจจัยท่ีผูบริหาร
เก่ียวของอยูไดแกเทคโนโลยีโครงสรางขององคการโครงสรางของสังคมภาวะผูนํา การบริหารงานกระบวนการ
ตัดสินใจและความตองการของสมาชิกในองคการสิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดองคประกอบของสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานของสมาชิกในองคการซ่ึงสมาชิกในองคการรับรูและถือเปนวัฒนธรรมองคการโดยการรับรูของแตละ
บุคคลแตกตางกันองคประกอบวัฒนธรรมองคการท่ีวัฒนธรรมองคการท่ีลิทวินและสตริงเจอร (Litwin & 
Stringer) กลาวถึงมีดังนี้ 
   ก. ดานโครงสรางขององคการองคประกอบของวัฒนธรรมองคการดานนี้เปนความรูสึก
ของบุคคลหรือสมาชิกในองคการ เก่ียวกับ การปกครอง กฎระเบียบขอบังคับ การบริหารงานการควบคุมงาน 
การนิเทศ เปนการรับรูถึงขอจํากัดของแตละสถานการณในงานปริมาณและรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลขาวสาร
ซ่ึงอาจจะทําใหงานลดหรือเพ่ิมความทาทายหรือความสําเร็จการจูงใจในดานความตองการมีอํานาจของบุคคล
จะเกิดความสําคัญในสถานการณท่ีมีการลําดับข้ันของโครงสรางหรือสถานการณท่ีมีการแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การยอมรับในตําแหนงหรือสถานภาพของบุคคลโดยท่ัวไปแลวโครงสรางจะมีลักษณะเปนทางการมีสายบังคับ
บัญชาหรือมีกฎระเบียบแสดงใหชัดเจนการสรางวัฒนธรรมองคการนั้นควรใหทุกกลุมทุกระดับขององคการไดมี
สวนรวมในงานดังนั้นโครงสรางท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการจึงมีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลและ
พฤติกรรมในงานของสมาชิกและกอใหเกิดการรับรูตอวัฒนธรรมองคการท่ีแตกตางกันดวย 
   ข.  ดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล เปนการรับรูของบุคคลเก่ียวกับการกําหนด
หนาท่ีรับผิดชอบความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และมีการตัดสินใจบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในงานจะมี
ความรูสึกวาวัฒนธรรมองคการเปนไปดวยดีมีความเขาใจในงานการมีสวนรวมในงานมีการรับรูและเขาใจ
เก่ียวกับงานและปริมาณงานมีความพึงพอใจในงานและปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความกาวหนาในงาน 
   ค. ดานความอบอุนและการสนับสนุนเปนความรูสึกของบุคคลในองคการเก่ียวกับการ
เปนผูรวมงานท่ีดีมีความเปนมิตรการชื่นชมซ่ึงกันและกันการเปนกลุมสังคมท่ีไมเปนทางการการชวยเหลือ
สนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกันความอบอุนและการสนับสนุนเปนปจจัยสําคัญของความพึงพอใจในงานดังนั้น
ผูบังคับบัญชาควรแสดงความเปนมิตรความไววางใจซ่ึงกันและกันการเคารพใหความอบอุนตอผูใตบังคับบัญชา
และควรสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมีความอบอุนการสนับสนุนเก้ือกูลกันจะชวยกระตุนสงเสริมใหสมาชิกมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความเขมแข็งอดทนรวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีในการรวมมือมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน
และเกิดความเชื่อม่ันผูกพันตอองคการ 
   ง. ดานการใหรางวัล และลงโทษการเห็นดวยและไมเห็นดวยเปนความรูสึกของบุคคล
เก่ียวกับการไดรับรางวัลเนื่องจากการปฏิบัติงานดีการไดรับความยุติธรรมจากนโยบายการพิจารณาความดี
ความชอบในสถานการณของการทํางานในองคการการจัดวัฒนธรรมการใหรางวัลจะดีกวาการลงโทษเพราะเปน
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สิ่งท่ีคนชื่นชอบมากกวาถาระบบการใหรางวัลเปนรูปแบบท่ีชัดเจนเฉพาะเจาะจงคํานึงถึงการปฏิบัติงานเปน
หลักและการประเมินท่ียุติธรรมจะทําใหเกิดการกระตุนแรงจูงใจดานความสําเร็จข้ึนเพราะรางวัลท่ีไดรับถือเปน
ความสําเร็จของแตละบุคคล ทําใหลดความกลัวท่ีจะลมเหลว การท่ีบุคคลไดรับการยอมรับและเห็นดวยจะเปน
วัฒนธรรมท่ีดีกวาวัฒนธรรมไมยอมรับหรือการลงโทษ 
   จ. ดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยงเปนความรูสึกของบุคคลในองคการ
เก่ียวกับการเผชิญหนาในการแกปญหาความคิดเห็นท่ีแตกตางกันรวมท้ังอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานนั้น
องคประกอบดานนี้เปนการวัดความรับรูเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลท่ีมีความแตกตางกันและ
หนวยงานท่ีมีการแขงขันกันภายในซ่ึงจะกอใหเกิดบรรยากาศท่ีตึงเครียดมีการเผชิญหนาของบุคลากรเสมอซ่ึง
จําเปนจะตองอดทนพรอมท่ีจะรวมมือกันแกไขปญหา 
   ฉ. ดานมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหมายเปนความรูสึกของบุคคล
เก่ียวกับการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเขาใจตรงกันองคประกอบดานนี้จะวัด
ความรูถึงความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของความคาดหวังเก่ียวกับผลของการปฏิบัติงาน
และองคประกอบของบรรยากาศอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสัมพันธกับการกระตุนใหเกิดความตองการเพ่ือความสําเร็จสิ่ง
ท่ีกระตุนพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับความสําเร็จนี้อาจจะเรียกวามาตรฐานการปฏิบัติงานองคการใดท่ีสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมายไวสูงหรือต่ําเกินไปจะสงผลกระทบตอการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและกอใหเกิดการรับรูถึงวัฒนธรรมองคการท่ีแตกตางกันได 
   ช. ดานเอกลักษณขององคการและความจงรักภักดีของกลุมองคประกอบดานนี้นิยม
เรียกกันวาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนการรับรูของบุคคลเก่ียวกับความรูสึกในการเปนเจาขององคการ
คานิยมของสมาชิกในองคการและในทีมงานในองคการท่ีเปนทางการไมเพียงเปนท่ีทํางานของบุคคลเทานั้นแต
ยังมีการทํางานรวมกับผูอ่ืนคุณลักษณะของแตละบุคคลและเปาหมายของกลุมจะมีความสําคัญการปฏิบัติงาน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลความพึงพอใจในงานและการยึดติดของกลุมซ่ึงพบวาการเนนท่ีความจงรักภักดีตอ
กลุมและเปาหมายของกลุมการเพ่ิมเอกลักษณของกลุมจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนลดการคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตนทําใหเกิดความไววางใจและมีความสัมพันธท่ีดี 
   ซ. ดานความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงานเปนความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับความ
เสี่ยงหรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรืองานท่ีทําเปนงานท่ีมีความเสี่ยง ความทาทายองคประกอบของ
วัฒนธรรมองคการดานนี้เปนการวัดความรูถึงการเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในงานและในองคการการสราง
ความทาทายใหบุคลากรมีความรูสึกท่ีตองการความกาวหนาองคการทีมีความเสี่ยงระดับกลางกระตุนบุคคลท่ี
ตองการความสําเร็จในงานองคการท่ีไมมีความเสี่ยงในงานหรือมีงานท่ีทาทายจะทําใหขาดแรงจูงใจในดาน
ความสําเร็จในงานท่ีจะสงผลตอการสรางวัฒนธรรมองคการในดานนี้ลดลงดวย 
  สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีแสดงออกถึงการมีความพึงพอใจในงานการใหความเคารพในความคิดเห็นมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนเก้ือกูลกันการทํางานเปนทีมและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ มีระบบการใหรางวัล
เนื่องจากการปฏิบัติงานดี  
  3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
   โครงสรางพ้ืนฐานองคการ หรือสิ่งจําเปนพ้ืนฐานของระบบหรือโครงสรางในการจัดการ
ความรูขององคกร แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ทุนทางกายภาพ หรือทรัพยสินท่ีจับตองได ( physical 
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capital/tangible assets) ไดแก ท่ีดิน อาคาร สํานักงาน อุปกรณเครื่องมือ หองสมุด ฐานขอมูล และเงินทุน 
อีกประการหนึ่งคือทุนทางปญญา หรือสินทรัพยท่ีจับตองไมได (intellectual capital/tangible assets) ไดแก 
ความรู ความคิด ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ของบุคลากรท่ีเปนสมาชิกขององคกรและท่ีเก่ียวของกับ
องคกร ท่ีผานมาในอดีต องคกรใหความสําคัญกับทุนประเภทแรก คือทุนทางกายภาพมากกวาทุนประเภทหลัง
คือทุนทางปญญา แตเม่ือเวลาผานไป มาถึงปจจุบัน ทุนทางปญญากลับมีความสําคัญกับองคกรมากกวาดังนั้น
จะทําอยางไรท่ีองคกรตางๆ จะดึงเอาทุนเหลานี้ออกมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรใหมากท่ีสุด การจัดการ
ความรูจึงเปนแนวทางและเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง เพราะบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการความรู คือ การจัด
สภาพใหเอ้ือและเหมาะสมท่ีจะกอใหเกิดการสรางสรรค แสวงหา ถายทอด ถายโอนแลกเปลี่ยนแบงปนและ
จัดการความรูท่ีไดท่ีมีใหเปนระเบียบระบบ รวมท้ังการนําแบบปฏิบัติท่ีดีมาตอยอด พัฒนาปรับปรุงใหเหมาะ
กับบริบทขององคกร และทําใหความรูท้ังหมดอยูในสภาพท่ีพรอมใชประโยชน(อัญญาณีคลายสุบรรณ, 2550, 
หนา 120) 
   (1)ความหมายของโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
   ในการทํางานในองคการใดก็ตาม บุคลากรทุกคนตองมีสังกัด ตองอยูภายใตแผนกงาน 
หรือฝาย หรือสวนงานใดงานหนึ่ง ตองมีผูบังคับบัญชา (ถาไมใชผูบริหารสูงสุดขององคการ) และมี
ผูใตบังคับบัญชา (ถาไมใชบุคลากรในระดับปฏิบัติการ) หรือมีเพ่ือนรวมงานในตําแหนงตางๆ ซ่ึงเปนไปตาม
ขอกําหนดในโครงสรางขององคการนั้นๆ โครงสรางจะเปนกรอบจํากัดในการดําเนินงาน หรือจะเปนปจจัยท่ีจะ
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรท้ังหลายในองคการ สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมท้ังสนับสนุนกล
ยุทธตางๆ ขององคการใหบรรลุผลตามท่ีมุงหวังไวไดหรือไม ก็ข้ึนอยูกับการออกแบบโครงสรางใหเหมาะสม
นั่นเองโครงสรางพ้ืนฐานองคการมีผูใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้(สุพานีสฤษฎิ์วานิช, 2549, หนา 436) 
   วิภาดาคุปตานนท (2551, หนา 71) กลาววาโครงสรางขององคการหมายถึงโครงสราง
ความสัมพันธท่ีเปนทางการในการเชื่อมโยงงานของแตละบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ และ
เชื่อมโยงงานของแตละกลุมเขาดวยกันเพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลโครงสรางขององคการเปนระบบท่ี
เปนทางการเนื่องจากผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดหรือสรางความสัมพันธดังกลาวข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย 
  สุพานีสฤษฎวานิช (2549, หนา 436)กลาววา โครงสรางหมายถึง 
   (1)  แผนภาพแสดงตําแหนงงานหนาท่ีงานตางๆ และเสนโยงความสัมพันธของงานตางๆ 
เหลานั้นโครงสรางจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงานและการติดตอสื่อสารและระบบตางๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องเชน การมอบหมายงาน การกําหนดความชัดเจนในหนาท่ีงานดานตางๆ เปนตน 
   (2)  การจัดวางตําแหนงงานและกลุมของตําแหนงงานตางๆภายในองคการซ่ึงโครงสราง
จะแสดงใหเห็นความสัมพันธของงานท่ีจะมีตอกันรูปแบบปฏิสัมพันธและการจัดสรรหนาท่ีและความ
รับผิดชอบภายในองคการนั้น 
  ทิพวรรณหลอสุวรรณรัตน (2547, หนา 63-64)กลาววาโครงสรางองคการเปนสิ่งท่ีสะทอน
อยูในแผนภูมิโครงสรางขององคการ ( organization chart)โดย เปนสิ่งท่ีแสดงถึงกิจกรรม และ
กระบวนการท้ังหมดภายในองคการดังนี้  
   ( 1) โครงสรางองคการเปนสิ่งท่ีอธิบายถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบของบุคคล
และหนวยงานท้ังองคการ 
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   ( 2) โครงสรางองคการกําหนดความสัมพันธในการรายงานท่ีเปนทางการรวมท้ังจํานวน
ลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชาและชวงการควบคุม (span of control) ของผูบริหารในแตละคน 
   ( 3) โครงสรางองคการจัดกลุมของบุคคลท่ีอยูในหนวยงาน และจัดกลุมหนวยงานภายใน
องคการ 
   ( 4) โครงสรางองคการรวมถึงการออกแบบระบบท่ีจะใชเปนหลักประกันของความมี
ประสิทธิผลในการติดตอสื่อสารการประสานงาน และความรวมมือท้ังในแนวนอนและแนวดิ่ง  
  แมกซเวเบอร (Max Weber; อางถึงในเทพศักดิ์บุณยรัตพันธุ, 2549, หนา 33)ไดกลาวถึง
โครงสรางองคการในอุดมคติท่ีเรียกวา bureaucracy ไวดังนี ้
   ( 1) มีการกําหนดหนาท่ีอยางเปนทางการโดยมีกฎระเบียบรองรับ 
   ( 2) เจาหนาท่ีมีขีดความสามารถเฉพาะในการทํางานตามหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีรองรับใน
การปฏิบัติงาน 
   ( 3) เจาหนาท่ีทํางานตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา 
   ( 4) เจาหนาท่ีจะตองมีคุณสมบัติทางวิชาชีพและไดรับการฝกอบรม 
   ( 5) เจาหนาท่ีจะตองทํางานโดยไมยึดถือความรูสึกและไมยึดถือผลประโยชน 
   ( 6) การดําเนินการทางบริหารการตัดสินใจและกฎระเบียบจะตองถูกสรางและกําหนดข้ึน
เปนลายลักษณอักษร 
  แคส และ โรเซ็นวิก (Kast & Rosenzweig, อางถึงใน ชวนพิศปลูกสราง, 2550, หนา 51)ได
นิยามความหมายของโครงสรางองคการไวโดยพิจารณาในแงมุมตางๆ ดังนี้ 
   ( 1) โครงสรางเปนแบบแผนของหนาท่ีและความสัมพันธอยางเปนทางการในองคการแบบ
แผนดังกลาวแสดงใหเห็นดวยการมีแผนผังโครงสรางองคการ (organization chart) และการกําหนดคําบรรยาย
ลักษณะงานในแตละตําแหนง  
   ( 2) โครงสรางจะเปนวิธีการในการแยกแยะประเภทกิจกรรมและบุคคลแบงลงไปในฝาย
งานตางๆ ในองคกรเพ่ือใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามความสามารถเฉพาะตามฝายตางๆ 
   ( 3) โครงสรางจึงเปนวิธีการในการประสานกิจกรรมตางๆ ในองคการท่ีมีความหลากหลาย
ใหมีความสัมพันธในเชิงสนับสนุนในการทํางานซ่ึงกันและกัน 
   ( 4) โครงสรางจะเปนเครื่องมือในการกําหนดความสัมพันธในเชิงอํานาจภายในองคการซ่ึง
บงบอกถึงสถานภาพอํานาจของตําแหนง และลําดับชั้นการบังคับบัญชา 
   ( 5) โครงสรางจะ เปนเครื่องมือในการควบคุมและเปน แนวทางของกิจกรรมและ
ความสัมพันธของบุคคลในองคการท้ังนี้เนื่องจากโครงสรางจะกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนของแตละสวนงาน
ในองคการ 
    สรุปไดวา โครงสรางพ้ืนฐานองคการ หมายถึง แบบแผนหนาท่ีและความสัมพันธใน
สถานศึกษาโดยมีโครงสรางการบริหารงานมีกฎระเบียบขอบังคับ มีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานมีการจัด
วางตําแหนงงานตามความรูความสามารถมีการกระจายงานมีการนิเทศมีการประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอก 
  4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   ในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสื่อสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วการสงขอมูล
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งท่ีดําเนินอยูในทุกองคกรความสําเร็จขององคกรโดยสวนใหญเกิดจาก
ความสามารถในการควบคุมและการเขาถึงขอมูลตลอดจนการสื่อสารท่ีรวดเร็วเหนือคูแขง 
  การท่ีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการเขาถึงขอมูลตางๆ เปนไปโดยงายการ
จัดการขอมูลท่ีมีอยูจึงเปนเรื่องสําคัญการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนาจึงไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จอีกตอไป ในยุคแหงความรูและภูมิปญญาทรัพยากรท่ีมีคาในองคกรไมไดเปนสิ่งท่ีจับตองได
เหมือนดังเชนในอดีตหรือ เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและรวดเร็วแตเปนความรูท่ีมีอยูในองคกรการจะพัฒนา
องคกรใหเจริญกาวหนาจึงข้ึนอยูกับการจัดการความรูท่ีมีอยูในองคกรใหมีประสิทธิภาพโดยไมยึดติดกับตัว
บุคคลการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับวิธีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทสําคัญท่ีสนับสนุน
การจัดการความรูในองคกรและสรางความสําเร็จใหองคกรไดอยางตอเนื่อง(จันทรเพ็ญจันทวี, 2550, หนา 25) 
  (1) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)หรือ IT เปนคําศัพทท่ีมีผูใหคํานิยามและ
อธิบายไวหลายทานไมวาจะเปนนักปราชญ นักวิชาการ รวมถึงนักเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหความหมายท่ี
สําคัญและนาสนใจไวดังนี้(พรรณี สวนเพลง, 2552, หนา 82) 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ (2538, หนา 4; อางถึงใน พรรณีสวนเพลง, 
2552, หนา 82) พระราชทานคํานิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศวา การจัดกระบวนการดําเนินงานสารนิเทศ 
หรือสารสนเทศในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะหการจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง แมนยํา และความรวดเร็ว ทันตอการนําไปใชประโยชน 
  จันทรเพ็ญจันทวี (2550, หนา 25) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนําวิทยาการ
ท่ีกาวหนาทางดานคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสารสนเทศทําใหสารสนเทศมีประโยชน
และใชงานไดกวางขวางมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ ในการรวบรวมจัดเก็บ
ใชงานสงตอหรือสื่อสารระหวางกันเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการ
สารสนเทศไดแกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขางข้ันตอนวิธีการดําเนินการซ่ึงเก่ียวของกับซอฟตแวร
เก่ียวของกับขอมูลบุคลากรและกรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหขอมูลเกิดประโยชนสูงสุด 
  สุขุม เฉลยทรัพย (2548, หนา 198) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสอง
สาขาหลักท่ีประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเขาดวยกัน เพ่ือใช
ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตางๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
ขอความ หรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง แมนยํา และความรวดเร็วใหทันตอการ
นําไปใช 
  วศิน เพ่ิมทรัพย (2548, หนา 198) กลาววา เทคโนโลยี หมายถึง การนําเอาความรูทางดาน
วิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรูใหม เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอีกได ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีนํามาใช
จัดการสารสนเทศตางๆเหลานี้ อาจเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม เปนตน 
  อุรารัตนวงศศิลป (2546, หนา 16)กลาววาการจัดการความรูจะประสบความสําเร็จได
จะตองนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ังในการจัดเก็บความรูเทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนการทํางานรวมกันซ่ึงท้ัง3ประเภทจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรูขององคกร
อยางมาก  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

64 
 

  จิมบา (Jimba, 1999, p. 80; อางถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552, หนา 83) ใหคํานิยามวา 
เทคโนโลยีตางๆท่ีใชในการสรางสรรค จัดหา จัดเก็บ เผยแพร คนคืน จัดการและถายทอดขอมูลหรือ
สารสนเทศ 
    มารควอรด  (Marquardt,1996, p. 158; อางถึงใน ณภัทรวรเจริญศรี, 2553, หนา 
122)กลาววาเทคโนโลยีเปนระบบยอยขององคกรองคกรใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทํางานการสราง
เครือขายตลอดจนเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหบุคลากรแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการเรียนรูท้ังนี้รวมถึง
กระบวนการทางเทคนิคระบบและโครงสรางองคกรท่ีตองอาศัยความรวมมือการแนะนําการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนทักษะทางดานความรูรวมกัน 
    สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีแหงชาติ (2545, หนา62) กลาววา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑหรือในกระบวนการดําเนินการใดๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอรซอฟตแวร (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware) การติดตอสื่อสารการรวบรวม และการ
นําขอมูลมาใชอยางทันการ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพทางดานการผลิตการบริการ และการบริหาร 
    ครรชิต มาลัยวงศ (2540, หนา3) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูใน
ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใดๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม ในการจัดทําระบบ
สารสนเทศ (information system) ไวใชงาน กลาวไดวาคือการประยุกตเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคมเขาดวยกัน โดยใชคอมพิวเตอร ชวยในการเตรียม
ขอมูลและประมวลผลเพ่ือใหเกิดสารสนเทศ (information)สําหรับสงตอไปใหผูใชบริการ (user) อีกทีหนึ่ง 
    สมชายนําประเสริฐชัย (2546, หนา 105)กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ
และมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวยเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการทํางานรวมกันและ
เทคโนโลยีการจัดเก็บซ่ึงจะมีประโยชนแกองคกรดังนี้ 
       ก. เทคโนโลยีการสื่อสารชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงายข้ึน
สะดวกข้ึนรวมท้ังสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ คนหาขอมูลสารสนเทศและความรูท่ี
ตองการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
       ข.  เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง 
       ค.  เทคโนโลยีในการจัดเก็บชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตางๆ เทคโนโลยีไม
เพียงแตนํามาชวยแกปญหาทางดานการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมเทานั้นแตยังรวมถึง
ความสามารถในการเอ้ือประโยชนในดานตางๆ เชนการเพ่ิมคุณภาพและสมรรถนะของการเรียนรู การ
กอใหเกิดรูปแบบใหมของการเรียนรู การเรียนรูรวมกันการสรางเครือขายความรู และการเพ่ิมสมรรถนะการ
เรียนรูโดยใหเทคโนโลยีเปนเพียงระบบท่ีเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินการเทานั้น การนําระบบการจัดการ
ความรูเขามาใชนั้นไมใชการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกระบบหนึ่งเขามาในองคกรแตเปนการวาง
ระบบจัดการองคความรูของบริษัทซ่ึงตองการปจจัยหลายๆ ดานและการเปลี่ยนแปลง ภายในองคกรเพ่ือ
สนับสนุนระบบการจัดการความรูเนื่องจากปจจัยทางดานเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถชวยใหการ
ดําเนินในเรื่องของการจัดการความรูสัมฤทธิ์ผลได ถาขาดปจจัยอ่ืนเขามารวมดวย 
 จากการศึกษาของมารควอรด  (Marquardt, M.J. 1996, pp. 157-178) ไดเสนอวา ระบบยอย
ดานเทคโนโลยี 3 มิติท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูดังนี้ 
  1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) 
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  มารควอรดเสนอวา เทคโนโลยีเปนการกระจายอํานาจ หนาท่ี และการควบคุมในการผลิต
สินคาการประสานงานและการบริการจัดการเพ่ือสามารถประสบความสําเร็จไดดีกวางายกวาและรวดเร็วข้ึน
เทคโนโลยีทําใหเกิดกฎใหมๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศยัง
เปนเครื่องมือสําหรับปรับปรุงการติดตอสื่อสารและการไหลเวียนของความรูและการเรียนรูระบบการสื่อสารท่ี
ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางใชประโยชนดานการจัดเก็บการประมวลผลและสามารถสืบคนความรูไดจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชในการสื่อสารกับท้ังภายในภายนอกองคการมีฐานขอมูลรายงานเอกสารคูมือการทํางานท่ี
สามารถจัดการไดอยางรวดเร็วและงายตอการเขาถึงระบบโดยพนักงานท้ังหมด  
  2) เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการเรียนรู  
  องคการตางๆ ในป 2000จะใชประโยชนของเทคโนโลยีซ่ึงรวมถึงคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ระบบวีดีโอท่ีมีการโตตอบและการเรียนรูทางไกลจัดหาอุปกรณสื่อสารท่ีติดตอไดท้ังทางเดียวและสองทาง
ระหวางผูใหการศึกษาและผูเรียน เชน 
      (1) modularดวยโปรแกรมตางๆ สําหรับทักษะเพียงอยางเดียวมากกวาหลักสูตรท่ีมี
ทักษะหลายๆ ทักษะ 
      (2) multisensoryกระตุนการมองเห็นเสียง และสัมผัสในหลายวิถีทางของนวัตกรรม 
      (3) portable เคลื่อนยายจากบานสูท่ีทํางานไดงาย 
      (4) transferable เคลื่อนยายขามภาษาและวัฒนธรรม 
      (5) interuptableมีความสามารถเปด-ปดไดงาย 
 พ้ืนฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูดังกลาวนั้นจะอยูภายใตการควบคุมของพนักงานดวยปฏิบัติการ
และควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติท่ีใชระบบเอกสารออนไลนพนักงานจะเรียนรูโดยเทคโนโลยี หรือหนังสือ
คูมือการทํางานโดยชี้นําตนเองในการเรียนรูมากข้ึนกวาจากศูนยกลางท่ีทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพนักงาน
มีอิสระท่ีจะริเริ่มประเภทของการเรียนรูจากประสบการณท่ีจําเปนตอการปรับปรุงความสําเร็จในงาน 
การใชการสื่อสารโทรคมนาคมและการประยุกตใชในการฝกอบรมจะมีมากข้ึนอยางแนนอนเครือขาย
คอมพิวเตอรอํานวยความสะดวกในการสื่อสารไดอยางรวดเร็วรอบโลกและองคการตางๆ ในระดับโลกใช
เครือขายอิเล็กทรอนิกสเมลอยางกวางขวางการฝกอบรมรวดเร็วข้ึนนาสนใจมากข้ึนสามารถประยุกตใชไดมาก
ข้ึนและจูงใจมากข้ึนเนื่องจากเปนคําแนะนําตามความตองการสารสนเทศท่ีมาจากผูใชเอง 
 ฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในชั้นเรียนจะมุงสูขอบเขตท่ีสามารถเพ่ิมคุณคา เชน ทักษะระหวาง
บุคคลทักษะการคิดเชิงวิจารณและการเรียนรูแบบมุงสราง (generative learning) ท่ีซ่ึงสมาชิกตองการมาเขา
รวมในการแกไขปญหาตางๆฐานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมการเลือกใชสื่อซ่ึงมีความสําคัญขณะท่ี
เทคโนโลยีท่ีมีการโตตอบอาจจะมีประสิทธิผลในการฝกอบรมดานพฤติกรรม และสุดทายความกาวหนาของฐาน
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูซ่ึงประหยัดตนทุนอีกดวย 
   3) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกส 
   ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสไดรับการขนานนามวาเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูของศตวรรษท่ี 21ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนไดท้ังอิเล็กทรอนิกสและไมใชอิเล็กทรอนิกสซ่ึง
ท้ัง 2 ระบบสนับสนุนพนักงานในการเรียนรูและปรับปรุงการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีระบบท่ีไมใชอิเล็กทรอนิกสได
รวมการสอนแนะตางๆและการใชกระดาษตัวอักษรและเครื่องมือตางๆ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
อิเล็กทรอนิกสใชคอมพิวเตอรในการไดมาซ่ึงความรูการเก็บรักษาและการกระจายความรูไปท่ัวท้ังองคการ
ชวยเหลือพนักงานเขาถึงการปฏิบัติงานในระดับสูงในเวลาท่ีรวดเร็วมากดวยการสนับสนุนดานบุคลากรเปน
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อยางนอยเปาหมายของระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีผูรูดานระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกส ชื่อวาGery, G. กลาววาเปน “การจัดหาสิ่งใดก็ตามท่ีจําเปนตอการสรางการ
ผสานและการเรียนรู ณ จุดท่ีตองการ” 
  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสและกระบวนการเรียนรูเชิงองคการ
สามารถชวยสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของการจัดการความรูและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
อิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเรียนรูไดโดยตรงตอดานตางๆดังนี้ 
  1) การออกแบบศูนยกลางการปฏิบัติงานระบบตองแนนไปดวยความรูความสามารถจัด
โครงสรางใหมีการไหลเวียนของงานและปรับใชกับการปฏิบัติของแตละคน 
  2) การปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสมีอิทธิพลตอสติปญญา
ตามธรรมชาติและทักษะทางดานสังคมโดยนําเสนอสารสนเทศความรูคําแนะนําและสนับสนุนในเวลา ท่ี
ตองการ 
  3) การเรียนรูของแตละคนพนักงานแตละคนจะใชระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
อิเล็กทรอนิกสใน 3 ทางดวยกัน (1) พนักงานอาจเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังไดรับขอมูลปอนกลับท่ีเปนเชิงลบ
รวมกันจากระบบ(2) อาจมีการทบทวนโมดูลระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสใน งาน
กอนการใช และ (3) อาจมีการทบทวนโมดูล ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสหลังเลิกงานเม่ือ
เกิดความผิดพลาดท่ีไมเปนอันตรายและเสียคาใชจาย 
  4) การกอใหเกิดความรูใหมพนักงานจะพัฒนาเทคนิควิธีการและข้ันตอนใหมๆ ในงานโดย
ไมเก่ียวกับความรูท่ีเปนตนแบบ 
  5) บุคคลและทีมจะไดรับความรูใหมดวยการจัดเก็บในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
อิเล็กทรอนิกสในกระบวนการท่ีเปนทางการเชนตูจดหมายใชฐานขอมูลรวมกันเปนตน 
สรุปไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงสถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทํางานมีเว็บบอรดการ
แลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรมีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอรชวย
สนับสนุนการทํางานรวมกันของบุคลากรมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลมีระบบฐานขอมูลใน
การจัดเก็บขอมูลและการประมวลผล  
 2.3.4 แนวคิด ทฤษฎีปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
 จากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ของศิรินทิพยธิติพงศวณิช ม,เฉลิมขวัญ
พันธะกิจ,รักษวิศุภกาญจน,ธีรวัฒน ชองประเสริฐ,เครือวัลยแยมปรางค,พันธุทิพายุวทองไทและจิระดา แชม
พวงงาม และเชน (Chen) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  1) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาของศิริน
ทิพยธิติพงศวณิช ผูวิจัยพบวา ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากดังนี้ คือ ดานภาวะผูนําและกลยุทธ
ดานวัฒนธรรมองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวัดผล และดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตามลําดับ และ
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษา มี 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานภาวะ
ผูนําและกลยุทธ ดานการวัดผล และดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีอํานาจในการ
ทํานายไดรอยละ 63.5  
  2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากร ของเฉลิมขวัญพันธะ
กิจ ผูวิจัย พบวา ปจจัยดานความคิดเห็นตอองคกรของการจัดการความรู ท้ัง 5 ดานไดแก ดานภาวะผูนํา ดาน
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วัฒนธรรมองคกร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยี ดานการประเมินและการวัดผลมีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการจัดการความรู 
  3) การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความรูของพนักงานฝายปฏิบัติการและ
เครือขายสารสนเทศ ของรักษวิศุภกาญจน ผูวิจัย พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรมองคกรดาน
เทคโนโลยี ดานการเรียนรู มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการจัดการความรู  
  4) ปจจัยท่ีผลตอการจัดการความรูของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ของ
ธีรวัฒนชองประเสริฐ ผูวิจัย พบวา ปจจัยดานองคกรมีผลตอการจัดการความรู โดยดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการจัดการความรูคอนขางมาก มีคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.639 
และ0.603 ตามลําดับ สวนดานการวัดผล ดานวัฒนธรรมองคกร และดานภาวะผูนํา มีผลตอการจัดการความรู
ปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.592 0.591 และ 0.453 ตามลําดับ  
  5) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของเครือ
วัลยแยมปรางคพันธุทิพายุวทองไทและจิระดา แชมพวงงาม ผูวิจัย พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05ไดแกปจจัยดานบรรยากาศองคการปจจัยดานโครงสรางองคการปจจัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ.710มีอํานาจการทํานายรอยละ50.4 
  6) องคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู ของเชน (Chen) พบวา ปจจุบัน
องคการท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการนําการจัดการความรู คือ มีผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรูซ่ึงกําหนดไวในวิสัยทัศน และมีกลยุทธเก่ียวกับการจัดการความรูท่ี
กําหนดไวในวิสัยทัศนดวยวัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สรอยสนสุจริต (2549, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการนําการจัดการความรูมาใชใน
องคกร: กรณีศึกษาสํานักขาวกรองแหงชาติ ผลการศึกษาพบวาความสําเร็จในการนําการจัดการความรูมาใชใน
สํานักขาวกรองแหงชาติอยูในระดับปานกลาง และตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการนําการจัดการความรูมาใชในสํานักขาวกรองแหงชาติ จํานวน 3 ตัวแปร เรียงลําดับตามตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแก ตัวแปรดานความรูความเขาใจ ตัวแปรดานวัฒนธรรมองคกร และตัวแปรดาน
ความชัดเจนของนโยบายและกลยุทธสําหรับประเด็นปญหาอุปสรรคของกลุมตัวอยางและการวิจัย คือ 
ขาราชการบางสวนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับภารกิจดานการจัดการความรู และขาดการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรมการทํางานท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูมากนัก 
เนื่องจากมีภารกิจในการปฏิบัติงานมาก นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธภายในหนวยงานท่ีดี อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชยังไมเพียงพอและไมทันสมัย ซ่ึงอาจสงผลใหการดําเนินการดานการจัดการความรูอาจไม
เปนไปตามแผนงาน 
 ชวนพิศปลูกสราง (2550, บทคัดยอ)ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการความรูของ
กรมอุตุนิยมวิทยาผลการศึกษาพบวา 
  1)ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูของกรมอุตุนิยมวิทยาอยูในระดับนอยกวา
รอยละ 70 
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  2) ระดับการรับรูในการจัดการความรูของขาราชการกรมอุตุนิยมวิทยาอยูในระดับนอยโดย
ขาราชการในระดับตางๆ มีการรับรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการจัดการความรูของกรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน3 ตัวแปร
ไดแกกระบวนการจัดการความรูวัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนําโดยท้ัง 3 ตัวแปร สามารถอธิบายตัวแปรตามท่ี
มีความสัมพันธกันไดรอยละ 73.0 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ปยรัตนกาญจนะจิตรา (2550, บทคัดยอ) การจดัการความรูในระบบราชการไทยกรณีศึกษา
กรมสงเสริมการเกษตรกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตพบวาปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรท่ีประกอบดวย
วิสัยทัศนรวมขององคกรการสรางระบบแรงจูงใจผูนําหรือผูบริหารท่ีเอ้ือตอการเรียนรูการสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูมีความสัมพันธกับการจัดการความรูและเม่ือ
พิจารณาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความรูโดยรวม พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเรียงตามลําดับ มีดังนี้ 1) 
ผูนําหรือผูบริหารท่ีเอ้ือตอการเรียนรู2) การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู 
 กัญญาณัฐ บุญพวง (2551, บทคัดยอ) วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 1) วัฒนธรรมองคกรใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การยอมรับ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ความเอ้ืออาทร การมอบ
อํานาจ ความมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุจริต ความมุงประสงคขององคกร ความหลากหลายของบุคลากร  
ความไววางใจ และดานการตัดสินใจ2) การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การสรางและแสวงหาความรูการคนหา
ความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรูและการจัดการความรูใหเปนระบบ3) วัฒนธรรม
องคกรโดยภาพรวมสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต2 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมองคกรดานความหลากหลายของบุคลากร  และดานความมุง
ประสงคของสถานศึกษา สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวม 
 จาอากาศเอกโสโมธรรม (2551, บทคัดยอ)ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการนําการ
จัดการความรูมาใชในกรมชางอากาศ ผลการศึกษาพบวา ดานการแสวงหาความรูดานการสรางความรู ดานการ
จัดเก็บและคนคืนความรู ดานการถายทอดและใชประโยชนจากความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก 
  เครือวัลยแยมปรางค, พันธุทิพายุวทองไท และจิระดาแชมพวงงาม (2551, บทคัดยอ) ปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดความรูในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 1) บุคลากรมีความคิดเห็น
เก่ียวกับระดับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางและเม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวาอยูในระดับปานกลางท้ัง5ปจจัยประกอบดวยปจจัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดานภาวะผูนําดานวัฒนธรรมองคการดานบรรยากาศองคกรและดานโครงสรางองคการเรียง
ตามลําดับ2) บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรูในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเทคโนโลยีดานการแสวงหาความรูและการ
สรางความรูดานการจัดเก็บและการสืบคนความรูอยูในระดับปานกลางสวนดานการถายโอนความรูและการใช
ประโยชน อยูในระดับนอย3) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ไดแกปจจัยดานบรรยากาศองคกรปจจัยดานโครงสรางองคการและปจจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .710มีอํานาจการทํานายรอยละ 50.4 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เฉลิมขวัญพันธะกิจ (2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผลการศึกษาพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลศรีวิชัย มีระดับความคิดเห็นตอองคกรของการจัดการความรูอยูในระดับปานกลางท้ัง5ดานไดแกดาน
ภาวะผูนําดานวัฒนธรรมองคกรดานโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดานการประเมินและการวัดผลและมี
พฤติกรรมการจัดการความรูอยูในระดับมาก2ดานไดแกดานการสรางและการแสวงหาความรูดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง3ดานไดแกดานการแบงปนและการแลกเปลี่ยน
ความรูดานการจัดเก็บความรูดานการเผยแพรความรูสวนผลการทดสอบความแตกตางพบวาปจจัยดานสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ระดับรายได ระดับตําแหนงสายงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการจัดการความรูท่ีแตกตางกันสวนหนวยงานท่ีสังกัดพบวามีพฤติกรรมการจัดการ
ความรูไมแตกตางกันและผลการทดสอบความสัมพันธพบวาปจจัยดานความคิดเห็นตอองคกรของการจัดการ
ความรูท้ัง5ดานไดแกดานภาวะผูนําดานวัฒนธรรมองคกรดานโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดานการ
ประเมินและการวัดผลมีความสัมพันธในระดับปานกลางในทิศทางเดี่ยวกันกับพฤติกรรมการจัดการความรู 
 รักษวิศุภกาญจน(2552, บทคัดยอ) การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการความรูของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการและเครือขายสารสนเทศธนาคารออมสินการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะและกระบวนการในการจัดการความรูของพนักงานฝายปฏิบัติการและเครือขาย
สารสนเทศของธนาคารออมสินถึงแมวาจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของจะ กลาวถึง 4 ปจจัยหลักท่ีมีสวน
ทําใหเกิดการจัดการความรูซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานภาวะผูนําปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรปจจัยดาน
เทคโนโลยีและปจจัยดานการเรียนรูแตเนื่องจากสภาพแวดลอมการทํางานขององคกรทางดาน ITใน
ประเทศไทยนั้นยังไมคอยมีการนําปจจัยท้ัง 4 ดานดังกลาวมาใชในการจัดการความรูเทาท่ีควรแตอยางไรก็ตาม
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาปจจัยท่ีสามารถสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูของพนักงานฝายปฏิบัติการ
และเครือขายสารสนเทศของธนาคารออมสินนั้นสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวขางตน  
 วชิระชนะบุตร (2552, บทคัดยอ)ศึกษาเรื่องอิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการจัดการความรู
ท่ีสงผลตอความรอบรูในงานของบุคลากร บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร วัฒนธรรมองคการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางพ้ืนฐานขององคการ และการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติการจัดการความรู  
 ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญา
ทองถ่ินในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2ผล
การศึกษาพบวา1) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาท้ังโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมากดังนี้ คือ ดานภาวะผูนําและกลยุทธ ดานวัฒนธรรมองคการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวัดผล และดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตามลําดับ2) การจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัด
การศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดานมีการดําเนินการอยูในระดับมากดังนี้ คือ การแสวงหาความรู การสราง
ความรู การถายทอดความรูและการใชประโยชนและการจัดเก็บและคนคืนความรู ตามลําดับ3) ปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษามี 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานภาวะผูนําและ
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กลยุทธ ดานการวัดผล และดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีอํานาจในการทํานาย
ไดรอยละ 63.5 
 ธีรวัฒนซองประเสริฐ (2553, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูของสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย ผลการศึกษาพบวา 1) ความคิดเห็นของบุคลากรตอปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา และดานการวัดผลอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด
2) ความคิดเห็นของบุคลากรตอกระบวนการจัดการความรูของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย โดยดานการจัดหาความรูท่ีตองการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ดานการกําหนดความรูท่ีตองการ และดานการจัดเก็บความรูอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด3) ปจจัยดานองคกร
มีผลตอการจัดการความรูคอนขางมาก สวนดานการวัดผลดานวัฒนธรรมองคกร และดานภาวะผูนํามีผลตอ
การจัดการความรูปานกลาง ตามลําดับ และการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และอายุการทํางานท่ีแตกตางกันมีผลตอการจัดการความรูของสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไมแตกตางกัน 
 ประเสริฐตั้งกิจทนงศักดิ์ (2553, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูภายในองคกร 
กรณีศึกษา บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวาบุคลากรมีระดับความคิดเห็นตอ
การจัดการความรูภายในองคกรดานกระบวนการจัดการความรู ดานภาวะผูนํา ดานวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี 
และดานการวัดผล อยูในระดับมาก 
 วรุณีดวงจําปา (2554, บทคัดยอ)ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวาดานภาวะผูนํา ดานบรรยากาศองคการ ดานแรงจูงใจ 
ดานลักษณะบุคคล ดานสถานศึกษาและดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลําดับ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 มารควอรดและเรยโนว (Marquardt & Raynolds, 1994, หนา 26-34) ไดทําการศึกษาองคประกอบ ท่ี
สําคัญในการจัดการความรูวาองคการจะตองจัดสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเอ้ือตอการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและบริการขององคการประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้1) การมีโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม 
(appropriatestructure)องคการควรมีโครงสรางท่ีเล็กและคลองตัว มีสายการบังคับบัญชาไมมากการบังคับ
บัญชาไมควรเนนการควบคุมและมีกระบวนการทํางานท่ีไมซํ้าซอนเพ่ือใหเอ้ือตอการตั้งทีมงานและการทํางาน
รวมกันเปนทีมและมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกําหนดความรูท่ีองคการตองการใช2) วัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู (corporatelearningculture) ซ่ึงองคการควรมีบรรยากาศท่ีกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรเกิดการ
ใฝรูเกิดความกระตือรือรนท่ีจะศึกษาคนควาและถายทอดความรูตอกันอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ บุคลากรทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองใหเกิดนิสัย การเรียนรูในการทํางาน
โดยองคการตองสนับสนุนอยางจริงจังท้ังดานการเงินและขวัญกําลังใจ3) เทคโนโลยีการเรียนรู (learning 
technology) องคการตองประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรูอยางท่ัวถึง
ท้ังองคการ ใหมีการจัดเก็บการประมวลและการถายทอดขอมูลอยางรวดเร็วถูกตองและ ทันเวลา
สงเสริมการสรางเครือขายสรางฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือการถายโอนความรู
ท่ัวท้ังองคการ4) การเปนผูนําในการสงเสริมการจัดการความรูผูบริหารตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน กิจกรรมตางๆ ขององคการและเปนผูนําสนับสนุน 
ผลักดัน จูงใจ ประสาน ใหมีการรวมกิจกรรมเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
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จัดการความรู5) วิสัยทัศนองคการควรกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจนเพ่ือผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงสูเปาหมาย
เดียวกันวิสัยทัศนท่ีดีควรมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการเพ่ือสรางใหเกิดการยอมรับและผูกพัน
กับจุดหมาย ซ่ึงผูบริหารตองสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmentalscanning) สามารถคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอองคการเพ่ือองคการจะไดพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรู
ไดทันกับการเปลี่ยนแปลงตองมีการกําหนดกลยุทธ ( strategy)เก่ียวกับการจัดการความรูใหชัดเจน6) 
ความสามารถและทักษะของบุคลากรตองมีการเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน 
(empowerment)สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความสามารถในการเรียนรูมีอิสระในการคิดและ
ตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของตนเองสามารถแกปญหาและสรางสรรคงานไดอยางเต็มท่ีควรกระจายความ
รับผิดชอบ และตัดสินใจในการแกปญหาใหบุคลากรระดับปฏิบัติการหรือระดับลาง เพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพ
ในการเรียนรูภายใตกลยุทธและแผนงานขององคการ7) การมีสวนรวมองคการควรใหความสําคัญกับการ
บริหารงานเชิงคุณภาพโดยรวมท่ีเนนการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดผลงานท่ีดีข้ึนองคการควร
สงเสริมใหเกิดความรวมมือเนนการทํางานเปนทีมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายการทํางาน (teamwork 
and networking) ท่ีมีการสรางการแบงปน และการนําความรูไปใชตองมีการประสานงานกันเพ่ือแกปญหา
และสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมใหมๆ8) การเรียนรูองคการตองจัดบรรยากาศท่ีสนับสนุน (supportive 
atmosphere) สงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีเพ่ือใหมีคุณคาชีวิต
ท่ีดีข้ึนควรตระหนักวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดใหความเทาเทียมเสมอภาคกันและยอมรับในความ
แตกตางของบุคคล ท่ีสําคัญคือตองใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน
มีบทบาทในการเสริมสรางความรูและเรียนรูจากบุคลากรอ่ืนและสวนอ่ืนใหมีการกระจายเครือขาย
ความสัมพันธขององคการผานชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน การประชุม การฝกอบรมมีการสรางและถายทอดความรูใหมท่ีมีประโยชนตอการเพ่ิม
ผลผลิตและประสิทธิภาพองคการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและสงเสริมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ 
(action learning) ท่ีทําใหทีมงานไดเผชิญหนากับปญหาและไดลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหาอยางจริงจังและ
ตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง 
 ซอลลีซ และโจนส ( Sallis & Jones, 2002, pp.126-129) ไดทําการศึกษา องคประกอบท่ีสําคัญใน
การจัดการความรูในองคการ พบวา องคประกอบดานวิสัยทัศนและพันธกิจ กลยุทธองคประกอบดาน
วัฒนธรรมองคการ องคประกอบดานองคการแหงการเรียนรู องคประกอบดานภาวะผูนําและการจัดการ 
องคประกอบดานทีมงานและทีมการเรียนรู องคประกอบดานกระบวนการในการแบงปนเรียนรู การสรางสรรค
ความรูและความชํานาญ เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงเสริมใหการจัดการความรูในองคการประสบ
ความสําเร็จ โดยองคประกอบดานวิสัยทัศนและภาวะผูนําของผูบริหารเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนด
ความรูท่ีสําคัญไวในองคการ 
 โอร และเพียรสัน ( Orr & Person, 2003, pp. 14-39) ไดทําการศึกษาองคประกอบของการจัดการ
ความรูในองคการตางๆ อิริคสัน (ERISSON) ฮิวเล็ท เพคดารด (HEWLETT PACKARD)เคพีเอ็มจี (KPMG) ซี
เมนส (SIEMENS) ซีรอก ( XEROX) พบวา องคประกอบการจัดการความรูในองคการท่ีทําการศึกษา 
ประกอบดวยองคประกอบตางๆท่ีสําคัญดังนี้ 
  1) องคประกอบดานวิสัยทัศนขององคการท่ีมีการกําหนดรวมกัน โดยมีการใชความรูเปน
ฐานในการกําหนด 
  2) องคประกอบดานวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู 
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  3) องคประกอบดานการมีผูนําท่ีสามารถและเขาถึงกระบวนการจัดการความรู 
  4) องคประกอบดานความรู ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจะตองเปดโอกาสและสนับสนุน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะและความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองและองคการอยาง
สรางสรรค 
  5) องคประกอบดานการลงทุนและการใชเทคโนโลยี ความรูจะแพรกระจายไดอยางรวดเร็วก็
ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับองคการโดยองคประกอบเหลานี้จะตองมีการ
ผสมผสานกันอยางสมดุล 
 คียเซอร (Keyser, 2004, p. 2) ไดเสนอผลการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูในองคกร  พบวา 
องคประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ กระบวนการจัดการความรู วัฒนธรรมองคการ การลงทุนและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดโครงสรางองคการแบบแนวราบและกลยุทธในการจัดการความรูโดยวัฒนธรรมองคการเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
 วีเลน และฮันเกอร (Wheelen & Hunger, 2004, p. 89) ไดเสนอผลการวิจัยเรื่องการจัดการความรู
ในองคกร พบวา องคประกอบหลักท่ีสําคัญในการจัดการความรูขององคการ คือ วัฒนธรรมการใฝรู ความเชื่อ 
ทัศนคติ การทํางานเปนทีม พลังรวม การไววางใจ และกระบวนการดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) เปนองคประกอบยอยท่ีสําคัญท่ีสุด 
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนําหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี จากนักวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาสังเคราะห มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 2.5.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิด จากนักวิชาการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของหลายทาน ซ่ึงประกอบดวย บุญดีบุญญากิจ (2548, หนา 59-62), อัญญานีคลายสุบรรณ (2550, หนา 
117-123), พรรณีสวนเพลง (2550, หนา 177-178), จิรประภาอัครบวร (2554, หนา 107-111), ดาเวนพอรต
และพรูซัคค (Davenport & Prusax, 1998, pp. 85-86)ศิรินทิพยธิติพงศวณิช (2552, หนา 147), เฉลิมขวัญ 
พันธะกิจ (2552, หนา 105), รักษวิศุภกาญจน (2552, หนา 103), ธีรวัฒน ชองประเสริฐ (2553, หนา 63), 
เครือวัลยแยมปรางคพันธุทิพายุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม (2551, หนา 85),และเชน (Chen, 2004, p. 
2)โดยนํามาสังเคราะหเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูจํานวน4ดานคือ 
  1) ดานภาวะผูนําของผูบริหารหมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา ทําใหบุคลากรมีความภูมิใจมีความศรัทธาและนับถือสามารถแกปญหาความขัดแยงผูนําทําใหผู
ตามเกิดอารมณกระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตนแตอุทิศตนใหทีมงานการบริหารสถานศึกษาท่ีเปน
กระบวนการวินิจฉัยและยกระดับความตองการของบุคลากร โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมุงพัฒนา
บุคลากร กระจายอํานาจความรับผิดชอบ สงเสริมใหผูตามเกิดวิสัยทัศนดวยตนเองสรางแรงบันดาลใจ สราง
ความม่ันใจใหบุคลากรเกิดความพยายามในการปฺฎิบัติงานมากข้ึน  
  2) ดานวัฒนธรรมองคการหมายถึงคุณลักษณะหรือสภาพการณของสิ่งแวดลอมภายใน
องคการ ท่ีบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการรับรูไดท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลประกอบดวย ดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล ดานความอบอุนและการสนับสนุนดานการใหรางวัล 
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ดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยงดานมาตรฐานของการปฏิบัติงานและความคาดหมายดาน
เอกลักษณขององคการและความจงรักภักดีของกลุมดานความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน 
  3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการหมายถึงแบบแผนของหนาท่ีและความสัมพันธอยางเปน
ทางการในองคการการในการเชื่อมโยงงานของแตละบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ และเชื่อมโยง
งานของแตละกลุมเขาดวยกันการนํานโยบายและกลยุทธขององคการไปดําเนินการ การจัดกลุมงานเขาดวยกัน
ตามบทบาทหนาท่ีและมีสายการบังคับบัญชามีการติดตอประสานความรวมมือภายในองคการ มีการกําหนด
อํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการโดยมีกฎระเบียบรองรับเจาหนาท่ีจะตองมีคุณสมบัติทางวิชาชีพและไดรับการ
ฝกอบรม เจาหนาท่ีจะตองทํางานโดยไมยึดถือความรูสึกและไมยึดถือผลประโยชน 
  4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเครื่องมือสําหรับการติดตอสื่อสารท้ังภายในภายนอก
องคการมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดงาย
และรวดเร็วข้ึนมีระบบเครือขายและฐานขอมูลในการจัดเก็บรวบรวมประมวลผล แสดงผลและเผยแพร 
 2.5.2 การจัดการความรู ศึกษาจากแนวคิดของมารควอรด ( Marquardt, 1996, p. 129-139)ซ่ึงมี
องคประกอบ4ดานคือ  
   1) การแสวงหาความรูหมายถึงการรวบรวมความรูจากแหลงภายในและภายนอกหนวยงาน
ความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน การเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูจากชองทางตางๆมี
การนําความรูมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานการกําหนดเปาหมายในการเรียนรูใหสอดคลองกับ
นโยบายและลักษณะงาน การกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรูยอมรับเปดรับความรูใหมอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงาน  
  2) การสรางความรูหมายถึงวิธีการในการผนวกใหการกระทําความคิดความเขาใจ  
ตลอดจนประสบการณของบุคลากรกลายเปนความรูใหม เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เชนการมีสวน
รวมในการทํางานการแกปญหาอยางเปนระบบการแบงปนความรูการทดลองการรวบรวมความรูจากแหลง
ตางๆ การสังเคราะหความรูเดิมเขากับความรูใหม การเรียนรูโดยการปฏิบัติการเรียนรูจากประสบการณท่ีผาน
มาในอดีตการประกาศนโยบายและประชาสัมพันธท่ัวท้ังองคการเพ่ือใหบุคลากรเกิดการสรางความรูและ
นวัตกรรมใหมๆ 
  3) การจัดเก็บและคนคืนความรูหมายถึง การจัดเก็บความรูใหเหมาะสมความรูท่ีถูก
กลั่นกรองและคัดเลือกตองมีการจัดเก็บอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองสมุด มีมุมการอาน
ใหกับบุคลากรเพ่ือการเขาถึงความรูความรูท่ีเปนความลับดานเทคโนโลยีท่ีเปนกุญแจสําคัญในการดําเนินงาน 
อาจตองจดสิทธิบัตรมีการกําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรูในหนวยงานมีการประกาศนโยบายและ
ประชาสัมพันธท่ัวท้ังหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรเก็บและสืบคนความรู มีการกําหนดความรูในการจัดเก็บมี
นักวิเคราะหความรูกลั่นกรอง ตรวจสอบและคัดเลือกความรูท่ีจะนํามาจัดเก็บ  
  4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน หมายถึง กระบวนการในการทําใหความรู
แพรกระจายและไหลเวียนไปท่ัวสถานศึกษา ท้ังความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลในรูปของประสบการณไดแกการ
ประชุมภายใน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานและความรูท่ีเปดเผยในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
 3.3 การสรางเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล  
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1 ประชากร 
  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 11 แหง รวมประชากร 161 คน 
จําแนกไดดังนี้ 
   1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 11 คน  
   2) ครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 150 คน  
  3.1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 11 แหง            
ท่ีคัดเลือกจากกลุมประชากร โดยมีวิธีการดังนี้ 
    1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)               
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 11 คน  
    2) ครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 ไดมาโดยการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของ เครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 108 คน โดยแยกตามสถานศึกษา 11 แหง                
คือ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา กศน.อําเภอบางปะกง กศน.อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว กศน.อําเภอบานโพธิ์                
กศน.อําเภอบางคลา กศน.อําเภอราชสาสน กศน.อําเภอ แปลงยาว กศน.อําเภอพนมสารคาม กศน.อําเภอ
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สนามชัยเขต กศน.อําเภอคลองเข่ือน และกศน.อําเภอทาตะเกียบ นํามาเทียบสัดสวนตามรายสถานศึกษา และ
ใชสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) และคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางตาม สัดสวน
ของประชากรในแตละสถานศึกษาโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 119 คน  
รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริม 
             การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามรายอําเภอ 
 

สถานศึกษา 
ประชากร 

รวม 
กลุมตัวอยาง 

รวม ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู
กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
กศน.อําเภอบางปะกง กศน
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว กศน.
อําเภอบานโพธิ์ กศน.อําเภอ
บางคลา กศน.อําเภอราช
สาสน กศน.อําเภอแปลงยาว 
กศน.อําเภอพนมสารคาม 
กศน.อําเภอสนามชัยเขต  
กศน.อําเภอคลองเข่ือน 
กศน.อําเภอทาตะเกียบ 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

38 
 

17 
15 
13 
14 
7 
8 
12 
10 
8 
8 

39 
 

18 
16 
14 
15 
8 
9 
13 
11 
9 
9 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
 

12 
11 
9 
10 
5 
6 
9 
7 
6 
6 

28 
 

13 
12 
10 
11 
6 
7 
10 
8 
7 
7 

รวม 11 150 161 11 108 119 

 

 
 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา              
โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ซ่ึงผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด  และบุญสง นิลแกว  
(2545, หนา 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
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      5 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
      4 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูอยูในระดับมาก 
      3 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง 
      2 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูอยูในระดับนอย 
      1 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 
                    ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 1) การแสวงหาความรู 
2) การสรางความรู 3) การจัดเก็บและคนคืนความรู 4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน ซ่ึงผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว 
(2545, หนา 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
      5 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
      4 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
      3 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
      2 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
                 1 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 
 ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ มีข้ันตอน 
ดังนี ้
 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวเสนอตอ อาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ  
 3.3.3 พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ตามกรอบแนวคิดใหครอบคลุมเนื้อหาสาระและขอบเขตของ
งานวิจัย และดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับราง 
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ  
 3.3.5 นําเสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ( content 
validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท  (index of item objective 
congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  

1) ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  
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    ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
    อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  (ดานเนื้อหา) 

        2) นายอนันท เฟองทอง  
        ตําแหนง ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
        ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ดานเนื้อหา) 

           3) นายอํานาจ บุญประเสริฐ  
        ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  (ดานเนื้อหา) 
       4) นางพิสมัย หลงเจริญ  
        ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
        อัธยาศัยอําเภอศรีราชา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
        ตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี (ดานภาษา) 
        5) ดร. ปริญญา มีสุข  
       ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร (ดานสถิติ และวิจัย) 
  3.3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช ( try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครู ผูสอน ใน
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน 
 3.3.7 วิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (aipha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความ

เชื่อม่ัน (α) เทากับ .84 เหมาะสมท่ีจะใชเปนแบบสอบถามจริงได 
 3.3.8 ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือขอความ
รวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี             
เพ่ือขออนุญาตในการทดลองใช (Try Out) แบบสอบถาม 
 3.4.2 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือขอความ
รวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในการขออนุญาตใหผูบริหารและบุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 3.4.3 ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 119 ชุด 
 3.4.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
 3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
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 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลดวยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี ้
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
 3.5.2 วิเคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ซ่ึงกําหนดเกณฑการ
วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23) ดังนี้  
         4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยแตละปจจัยอยูในระดับมากท่ีสุด 
         3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยแตละปจจัยอยูในระดับมาก 
         2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยแตละปจจัยอยูในระดบัปานกลาง 
         1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยแตละปจจัยอยูในระดบันอย 
         1.00 – 1.50 หมายถึง ปจจัยแตละปจจัยอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะหระดับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยการจัดการความรูในสถานศึกษา ซ่ึงกําหนดเกณฑการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2535, หนา 23) ดังนี้ 
         4.51 – 5.00 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
         3.51 – 4.50 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
         2.51 – 3.50 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
         1.51 – 2.50 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
         1.00 – 1.50 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
               3.5.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห (r) 
ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร (Runyon & Haber, 1996, p. 238) ดังนี ้
     คา r = 1 หมายความวา    ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา 
                       มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 
    คา r = 0.71 – 0.99 หมายความวา   ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา  
                    มีความสัมพันธระดับมาก   
   คา r = 0.31 – 0.70 หมายความวา   ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา  
                  มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
    คา r = 0.01 – 0.30 หมายความวา  ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา 
                   มีความสัมพันธระดับนอย 
   คา r = 0 หมายความวา    ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา 
                  ไมมีความสัมพันธ 
     หากคา r มีคาเปนบวก (+) หมายความวา  ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา 

         ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทาง   
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                                                                         เดียวกันในลักษณะคลอยตามกัน  
     หากคา r มีคาเปนลบ (-) หมายความวา            ปจจัยกับการจัดการความรูในสถานศึกษา 
                      ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางตรง  
                     กันขามหรือผกผันกัน  
  3.5.5 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ดวยการวิเคราะหถดถอย
พหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Stepwise เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอการ
จัดการความรูในสถานศึกษามีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณ  
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน  
          1) ความถ่ี (frequency) 
         2) คารอยละ (Percentage)  
         3) คาเฉลี่ย (Mean) 
       4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
         1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
       2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) แบบStepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปนตอนดังนี้ 
           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  เพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี 
           ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการความรูในสถานศึกษากับปจจัยดานภาวะ
ผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณทางสถิติ
ท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
              X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
              S.D.    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              n     แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t       แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
              S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
              R      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
              R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
              b       แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
              β      แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   
               p   แทน คาความนาจะเปน (Probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
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 S.E.est  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
      a   แทน  คาคงท่ี 

 F         แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- distribution) 
      * P ≤ .05      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              X1    แทน ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
              X2     แทน ดานวัฒนธรรมองคการ 
              X3   แทน ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
              X4  แทน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              X  แทน ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
              Y1     แทน การแสวงหาความรู 
              Y2      แทน การสรางความรู 
              Y3     แทน การจัดเก็บและคนคืนความรู 
              Y4    แทน  การถายทอดความรูและการใชประโยชน 
              Y       แทน การจัดการความรูในสถานศึกษา 
              r       แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

  y  ́ แทน สมการถดถอยพหคููณในรูปคะแนนดิบ 
             Z  ́y       แทน สมการถดถอยพหคููณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  rxy      แทน คาความสัมพันธ 
 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา  
            ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี 
 

ตาราง 4  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
             จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี  
 
ตาราง 4  (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   
      ชาย 42 35.29 
      หญิง 77 64.71 
รวม 119 100.00 
2. วุฒิการศึกษา   
    ปริญญาตรี 108 90.76 
    ปริญญาโท  11   9.24 
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    ปริญญาเอก   0   0.00 
 รวม 119 100.00 
3. ประสบการณในการทํางาน 
     ไมเกิน 5 ป                                                       
     6 – 10 ป                                                           
     11 – 15 ป                                                                                             
     16 ปข้ึนไป       

 
42 
29 
29 
19 

 
35.29 
24.37 
24.37 
15.97 

รวม 119 100.00 
4. ตําแหนงหนาท่ี 
     ผูบริหาร                                                       
     ครู                                                           

 
11 
108 

 
 9.20 
90.80 

รวม 119 100.00 
 
 

            จากตาราง 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 77 คน คิดเปนรอยละ 64.71 รองลงมา 
เปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.29 มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด คือ จํานวน 108 คน 
คิดเปนรอยละ 90.76 รองลงมา คือปริญญาโท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.24 ประสบการณในการทํางาน
มากท่ีสุด คือ ประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมามีจํานวน
เทากันคือ ประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 24.37 กับประสบการณในการ
ทํางาน 11-15 ปข้ึนไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 24.37 และประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.97 เปนครู จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 90.80 และเปนผูบริหาร จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 9.20 
 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
 สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา
  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ฉะเชิงเทรา  
  โดยภาพรวมและรายดาน 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 4.03 .59 มาก 4 
2. ดานวัฒนธรรมขององคการ 4.12 .54 มาก 2 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 4.13 .56 มาก 1 
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.10 .53 มาก 3 

รวม 4.09 .50 มาก  
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 จากตาราง 5 พบวา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก (X =4.09) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ (X =4.13) รองลงมา คือ ดานวัฒนธรรมของ
องคการ (X =4.12) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X =4.10) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ( X =4.03) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษา    
             สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 
 
 
 
 
ตาราง 6  (ตอ) 
 
 

ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือ   
   ประโยชนของสวนรวม 

3.99 .76 มาก 8 

2. การกระทําของผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ียอมรับ 
   และศรัทธาของบุคลากร 

4.03 .75 มาก 6 

3. ผูบริหารสถานศึกษาทําใหบุคลากรทุมเทการ 
   ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3.94 .80 มาก 9 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใชคําพูดจูงใจใหบุคลากรเกิด 
   ความรูสึกวางานท่ีทําอยูเปนสิ่งสําคัญและนาภูมิใจ 

3.86 .81 มาก 10 

5. เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษา ผูบริหาร 
   สถานศึกษาสามารถท่ีจะไกลเกลี่ยใหท้ังสองฝาย 
   พอใจได 

4.10 .77 มาก 3 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีใหบุคลากร 
   ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4.09 .77 มาก 4 

7. ผูบริหารสถานศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษา 
   แนะนําในการชวยเหลือบุคลากร 

4.11 .75 มาก 2 

8. ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับบุคลากรใหมีความ 4.15 .74 มาก 1 
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   พยายามในการปฏิบัติงานใหสําเร็จเม่ือเกิดความ 
   ทอแทและหมดกําลังใจ 
9. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความม่ันใจใหบุคลากร 
   สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค 

4.06 .80 มาก 5 

10. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการพัฒนา 
    ความรูความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ 
    และเหมาะสม 

4.03 .82 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.03 .59 มาก  
  
 

 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.03) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับบุคลากรใหมีความพยายามในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จเม่ือเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ (X =4.15) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนพ่ี
เลี้ยงและใหคําปรึกษาแนะนําในการชวยเหลือบุคลากร (X =4.11) และ เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะไกลเกลี่ยใหท้ังสองฝายพอใจได (X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาใชคําพูดจูงใจใหบุคลากรเกิดความรูสึก วางานท่ีทําอยูเปนสิ่งสําคัญและนาภูมิใจ 
( X =3.86) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยดานวัฒนธรรมขององคการในสถานศึกษา
  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 
 

ดานวัฒนธรรมขององคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอ้ืออารีตอกัน 4.27 .73 มาก 2 
2. บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพในความ 
    คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4.32 .71 มาก 1 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความ 
    เปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

4.25 .73 มาก 3 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีการชวยเหลือสนับสนุน 
    สงเสริมซ่ึงกันและกัน 

3.98 .77 มาก 6 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความ 
    เปนอิสระในการตัดสินใจ 

4.07 .75 มาก 5 

6. บุคลากรในสถานศึกษามีการทํางานเปนทีมและ 
    สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี 

3.97 .80 มาก 7 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบพิจารณาความดี 
    ความชอบของบุคลากรดวยความยุติธรรม              

3.93 .82 มาก 8 
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    ตามความสามารถและผลงาน 
8. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการใหรางวัลยกยอง 
   ชมเชยเม่ือบุคลากรทํางานไดผลดี 

4.18 .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.12 .54 มาก  
    

 จากตาราง 7 พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมขององคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.12) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
( X =4.32) รองลงมา คือ สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอ้ืออารีตอกัน ( X =4.27) และผูบริหาร
สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X =4.25) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือผูบริหารสถานศึกษามีระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรดวยความยุติธรรม ตามความสามารถ
และผลงาน (X =3.93) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการในสถานศึกษา
  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานกําหนด  
   หนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 

4.21 .73 มาก 1 

2. สถานศึกษามีกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการ 
   ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

4.17 .76 มาก 3 

3. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
   ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 

4.18 .75 มาก 2 

4. สถานศึกษาพิจารณามอบหมายใหบุคลากร 
    รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ 

4.13 .74 มาก 4 

5. สถานศึกษามีการกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติได 
   อยางเหมาะสม 

4.06 .76 มาก 6 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศใหความรูและให 
   ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

4.10 .75 มาก 5 

7. สถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสาร  
   การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 

4.01 .80 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.13 .56 มาก  

   
  จากตาราง 8 พบวา ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.13) 
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เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน (X =4.21) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไวอยาง
ชัดเจน (X =4.18) และ สถานศึกษามีกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (X =4.17) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือสถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสาร การประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอก (X =4.01) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศสนับสนุนในการปฏบิัติงาน 

3.97 .82 มาก 5 

2. บุคลากรในสถานศึกษาใชบล็อกในการแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูซ่ึงกันและกัน 

4.22 .75 มาก 2 

3. สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.24 .72 มาก 1 

4. สถานศึกษามีระบบเว็บไซตสนับสนุนใหบุคลากร 
    สามารถทํางานรวมกัน 

4.20 .75 มาก 3 

5. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการ 
    คนหาขอมูลได 

4.15 .76 มาก 4 

6. สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูล 
    และประมวลผล 

3.96 .74 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.10 .53 มาก  

   
  จากตาราง 9 พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
( X =4.24) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาใชบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (X =4.22) 
และ สถานศึกษามีระบบเว็บไซตสนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกัน (X =4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล (X =3.96) 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน  
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน       
                 สงเสริมการศึกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน 
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การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. การแสวงหาความรู 3.99 .63 มาก 4 
2. การสรางความรู 4.08 .55 มาก 2 
3. การจัดเก็บและคนคืนความรู 4.09 .55 มาก 1 
4. การถายทอดความรูและการ 
   ใชประโยชน 

4.07 .55 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.06 .54 มาก  

 
 จากตาราง 10  พบวา การจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.06) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การจัดเก็บและคนคืนความรู (X =4.09) รองลงมา คือ การสรางความรู 
( X =4.08) และการถายทอดความรูและการใชประโยชน  ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย ท่ีสุด คือ 
การแสวงหาความรู (X =3.99) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
   สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   ดานการแสวงหาความรู 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีการแสวงหา    
   ความรูท่ีหลากหลาย 

3.98 .75 มาก 4 

2. สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรไดแลกเปลี่ยน 
   ประสบการณจากผูรูเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

3.94 .80 มาก 5 

 

ตาราง 11  (ตอ) 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
3. บุคลากรในสถานศึกษามีความตองการเรียนรูอยาง 
   ตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและสถานศึกษา 

3.86 .81 มาก 7 

4. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู 
   ของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและ 
   ลักษณะงาน 

4.05 .77 มาก 3 

5. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการแสวงหา 3.89 .80 มาก 6 
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   ความรู 
6. สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมี 
   การแสวงหาความรูใหมๆ 

4.10 .77 มาก 2 

7. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู   
   โดยการอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก 
   สถานศึกษา 

4.14 .75 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.99 .63 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการแสวงหา
ความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.99) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูโดยการอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ( X =4.14) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูใหมๆ ( X =4.10) และสถานศึกษามีการ
กําหนดเปาหมายในการเรียนรูของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน (X =4.05) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  บุคลากรในสถานศึกษามีความตองการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สถานศึกษา (X =3.86) 
 
 
 
 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
     สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางความรู 
 

 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีกระบวนการใหบุคลากรเรียนรูจาก 
   การปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

4.13 .75 มาก 2 

2. สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูท่ีไดมา 
   ใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ 

4.15 .74 มาก 1 

3. สถานศึกษาสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให 
   เปนระบบ สามารถตรวจสอบได 

4.06 .80 มาก 5 

4. สถานศึกษามีกระบวนการการรวบรวมความรู 
   ใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ 

3.99 .79 มาก 6 

5. บุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูจากการทํา 3.86 .81 มาก 7 
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   วิจัยในชั้นเรียน 
6. สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร 
   อยูเปนประจํา 

4.10 .77 มาก 3 

7. สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรใหความรูกับ 
   ผูรวมงาน 

4.06 .77 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.08 .55 มาก  
 
 

  จากตาราง 12 พบวา คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางความรู 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากร
นําความรูท่ีไดมาใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ  ( X =4.15) รองลงมา คือ สถานศึกษา มีกระบวนการให
บุคลากรเรียนรูจากการปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ( X =4.13) และสถานศึกษามีการระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรอยูเปนประจํา (X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษา
สรางความรูจากการทําวิจัยในชั้นเรียน (X =3.86) 
 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถาน ศึกษา สังกัดสํานกังาน
    สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการจัดเก็บและ  
                คนคืนความรู 

 
 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการเก็บและ 
   สืบคนความรู 

3.86 .81 มาก 7 

2. สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บความรูอยางเปน 
   ระบบ 

4.10 .77 มาก 5 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาองคความรู 
   ใหใหมอยูเสมอ 

4.13 .74 มาก 4 

4. บุคลากรในสถานศึกษาจัดทําแฟมสะสมงานท่ี 
   ปฏิบัติเปนประจําปละ 2 ครั้ง 

3.97 .82 มาก 6 

5. สถานศึกษาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับ 
   บุคลากร 

4.22 .75 มาก 1 

6. สถานศึกษามีการรวบรวมองคความรูไวเปนลาย 
   ลักษณอักษร 

4.16 .75 มาก 3 

7. สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอานใหกับ 4.20 .75 มาก 2 
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   บุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน 
เฉลี่ยรวม 4.09 .55 มาก  

 
   
 

 จากตาราง 13 พบวา คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการจัดเก็บและคนคืน
ความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.09) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ สถานศึกษาจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร ( X =4.22) รองลงมา คือ สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอานใหกับบุคลากรสําหรับ
การปฏิบัติงาน ( X =4.20) และสถานศึกษามีการรวบรวมองคความรูไวเปน ลายลักษณอักษร (X =4.16) สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรู (X =3.86) 
 

 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน    
                 สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการถายทอดความรู  
                 และการใชประโยชน 
 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สถานศึกษามีการใหสถานศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงาน 4.12 .75 มาก 1 
2. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ 
    การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

4.01 .76 มาก 7 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมภายในเพ่ือถายทอด 
     ความรูท่ีไดมาซ่ึงกันและกัน 

4.08 .73 มาก 3 

4. สถานศึกษามีทีมผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมี 
   ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สนับสนุนใหมีการ 
   ถายทอดความรูนั้นๆท่ัวท้ังองคการ 

4.03 .79 มาก 6 

5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและนํา 
    ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

4.06 .72 มาก 5 

6. สถานศึกษามีระบบพ่ีเลี้ยงชวยเหลือแนะนําใหกับ 
    บุคลากร 

4.07 .74 มาก 4 

7. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรไปศึกษาดูง  4.11 .73 มาก 2 
เฉลี่ยรวม 4.07 .55 มาก  

 

  
 จากตาราง 14 พบวา คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการถายทอด
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ความรูและการใชประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.07) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
สถานศึกษามีการใหสถานศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงาน ( X =4.12) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ( X =4.11) และสถานศึกษามีการจัดประชุมภายในเพ่ือถายทอดความรูท่ีไดมาซ่ึงกัน
และกัน (X =4.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ (X =4.01) 
 
 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูกับการจัดการความรู
 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด 
             ฉะเชิงเทรา 
 
 

ตาราง 15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ 
  ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม      
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X Y 

X1 1           

X2 .867* 1         

X3 .675* .719* 1       

X4 .725* .769* .864* 1     

X .902* .922* .894* .920* 1   

Y .818* .705* .830* .885* .891* 1 

* P ≤ .05 
 
           จากตาราง 15 พบวา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา กับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความสัมพันธในทางบวกใน
ระดับมาก (rxy=.891) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา รายดานพบวา มีความสัมพันธกัน
อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการจัดการความรูในสถานศึกษา (rx4y=.885) รองลงมา ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ กับการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา (rx3y=.830)  ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร กับการจัดการความรูในสถานศึกษา        
(rx1y=.818) และปจจัยดานวัฒนธรรมขององคการ กับการจัดการความรูในสถานศึกษา (rx2y=.705) 
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ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะหถดถอยปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด 
             สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู ท้ัง 4 ดาน โดยการ  
             วิเคราะหความแปรปรวน แสดงดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด 
               สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

modal ss df MS F sig 
resgression 31.395 3 7.849 265.549 .000 
residual 3.369 114 .030   
total 34.764 118    

* P ≤ .05 

   

 จากตาราง 16 การวิเคราะหคาความแปรปรวน  ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท้ัง 4 ดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 
 

ตาราง 17  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
   สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

    

ตัวแปร b S.E.b β t sig 

คาคงท่ี (Constant) .290 .130 - 2.220*   .000 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) .579 .065 .571 8.881* .000 

ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X1) .592 .054 .652 10.948* .000 

ดานวัฒนธรรมขององคการ (X2) -.467 .064 -.467 -7.245* .000 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ (X3) .225 .057 .233 3.964* .000 

R = .950 , R2 = .903, S.E.est = .171192, F = 265.549, p = .000 

* P ≤ .05 

 

 จากตาราง 17 พบวา ปจจัย  จํานวน 4 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) ดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร (X1) ดานวัฒนธรรมขององคการ  (X2) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ  (X3) สามารถพยากรณ  
การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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จังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .950 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .903 แสดงวา ตัวแปร 4 ตัว สามารถทํานาย การจัดการ
ความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 90.30 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  ท้ัง 4 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) 
เทากับ .579,.592,-.467,.225 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 
.571,.652,-.467, และ .233 ตามลําดับ และมีคาคงท่ีของสมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .290 
โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้  
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  
     y  ́= a + bx 
     y´= .290 + .579X4+ .592X1 -.467X2 + .225X3 
  สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
     Z´y = 571X4+ .652X1-.467X2 + .233X3 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 
  วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพ่ือศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2)  เพ่ือศึกษาปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ  ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูกับการจัดการความรู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สมมติฐานการวิจัย 
          1) การจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 
                       2) ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ดานวัฒนธรรมองคการ  ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากข้ึนไป 
         3) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  กับการจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา           
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก 
        4) ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง พ้ืนฐานองคการ 
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

  วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปงบประมาณ 2555  รวมประชากร 161  คน 
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  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2555 จํานวน 119 คน จําแนกเปน
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คน และครู จํานวน 108 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ
เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-610)  
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา กับการจัดการความรูใน
สถานศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
   1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
เพ่ือขออนุญาตในการทดลองใช (try out) แบบสอบถาม 
  2) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพ่ือขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการขออนุญาตใหผูบริหารและบุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
  3) ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง  จํานวน 119 ชุด 
  4) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปดังนี ้
   1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี            
และคํานวณเปนคารอยละ 
   2) วิเคราะหขอมูล ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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   3) วิเคราะหขอมูล  การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียรสัน 
(Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) 
   5) วิเคราะห ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ แบบ 
stepwise (Multiple Regression Analysis: stepwise) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลของการศึกษา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก (X =4.09) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ (X =4.13) รองลงมา คือ ดานวัฒนธรรมของ
องคการ (X =4.12) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X =4.10) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ( X =4.03) 
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
   1) ดานภาวะผูนําของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.03) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับบุคลากรใหมีความพยายามในการปฏิบัติงานใหสําเร็จเม่ือเกิด
ความทอแทและหมดกําลังใจ (X =4.15) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษา
แนะนําในการชวยเหลือบุคลากร (X =4.11) และ เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถท่ีจะไกลเกลี่ยใหท้ังสองฝายพอใจได (X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือผูบริหารสถานศึกษา
ใชคําพูดจูงใจใหบุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีทําอยูเปนสิ่งสําคัญและนาภูมิใจ (X =3.86) 
   2) ดานวัฒนธรรมขององคการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.12) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (X =4.32) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอ้ืออารีตอกัน (X =4.27) และ ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X =4.25) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือผูบริหารสถานศึกษามีระบบ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรดวยความยุติธรรมตามความสามารถและผลงาน (X =3.93)  
   3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.13) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน (X =4.21) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน (X =4.18) และ 
สถานศึกษามีกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (X =4.17) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือสถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสาร การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก (X =4.01) 
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   4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ (X =4.24) รองลงมา คือ 
บุคลากรในสถานศึกษาใชบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (X =4.22) และสถานศึกษามีระบบ
เว็บไซตสนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกัน (X =4.20) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด สถานศึกษามี
ระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล (X =3.96)  
 5.1.2 ผลการศึกษาการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.06) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การจัดเก็บและคนคืนความรู (X =4.09) รองลงมา คือ การสรางความรู 
( X =4.08) และการถายทอดความรูและการใชประโยชน  ( X =4.07) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ      
การแสวงหาความรู (X =3.99) 
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
   1) ดานการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.99) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูโดยการอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ( X =4.14) รองลงมา คือ สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูใหมๆ 
( X =4.10) และสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายในการเรียนรูของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและ
ลักษณะงาน (X =4.05) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความตองการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและสถานศึกษา (X =3.86)  
   2) ดานการสรางความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรนําความรู ท่ีไดมาใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ  ( X =4.15) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีกระบวนการใหบุคลากรเรียนรูจากการปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
( X =4.13) และสถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรอยูเปนประจํา (X =4.10) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูจากการทําวิจัยในชั้นเรียน (X =3.86) 
   3) ดานการจัดเก็บและคนคืนความรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.09) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร  ( X =4.22) รองลงมา คือ 
สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอานใหกับบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน ( X =4.20) และสถานศึกษามีการ
รวบรวมองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร (X =4.16) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการ
กําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรู (X =3.86)  
   4) ดานการถายทอดความรูและการใชประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.07) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการ ใหสถานศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงาน  ( X =4.12) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ( X =4.11) และสถานศึกษามีการจัด
ประชุมภายในเพ่ือถายทอดความรูท่ีไดมาซ่ึงกันและกัน ( X =4.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ (X =4.01)  
  5.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู กับการจัดการความรู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา           
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy=.891) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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    5.1.4 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X1) ดานวัฒนธรรมขององคการ (X2) ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานองคการ (X3) สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 
 5.2.1 จากการศึกษา ปจจัย ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมองคการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูใน ระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูเรื่อง 
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูเรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาท้ัง
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิระ  ชนะบุตร (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมการจัดการความรูท่ีสงผลตอความรอบรูในงานของบุคลากร บริษัท
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมการจัดการความรู มีคาเฉลี่ย
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูท่ีมีความตั้งใจทําใหองคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมาย
หรือนโยบายขององคการดวยเหตุผล และหลักการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีการบริหารอยางเปน
กระบวนการ มีระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ  ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของ
บุคคล  เพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม  และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงได
โดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีองคการจัดเตรียมไว หรือนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน ซ่ึง
กอใหเกิดการแบงปน และถายโอนความรูและในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจาย และไหลเวียนท่ัวท้ังองคการ
อยางสมดุล  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและบริการขององคการ แตเนื่องจากการจัดการความรู
เปนมิติท่ีซับซอน  และมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงองคกรสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนา เพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงองคกรตองเรียนรูใหดียิ่งข้ึน และรวดเร็วกวาเดิม จึงควร
ใหความสําคัญตอปจจัยท่ีเอ้ือและสงเสริม ท่ีทําใหองคกรสามารถจัดรูปแบบการจัดการความรูไดประสบ
ความสําเร็จ (พรรณี สวนเพลง, 2552, หนา 177) จะเห็นไดวาการจัดการความรู จะประสบความสําเร็จได 
บุคลากรตองเห็นความสําคัญ เต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดการความรู มีการพัฒนาและเรียนรู 
นอกจากนี้ผูบริหารใหการสงเสริมและสนับสนุนดานทรัพยากร การยกยองชมเชย และการ ใหรางวัล 
จากเหตุผลดังกลาว สงผลใหปจจัยท้ัง 4 ปจจัย มีคาเฉลี่ยโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก  
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 5.2.2 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย ธิติพงศวณิช (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ
ความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดการศึกษา ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอกโส       
โมธรรม (2551, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการนําการจัดการความรูมาใชในกรมชาง
อากาศ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการนําการจัดการความรูมาใชในกรมชางอากาศ 
ดานโครงสรางองคการ อยูในระดับมาก 
  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารโดยยึดแบบแผนหนาท่ี และความสัมพันธในสถานศึกษา โดยมี
โครงสรางการบริหารงาน มีกฎระเบียบขอบังคับ มีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  มีการจัดวางตําแหนง
งานตามความรูความสามารถ มีการกระจายงาน  มีการนิเทศ  มีการประสานงานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก และเชื่อมโยงงานของแตละกลุมเขาดวยกัน เพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผล ตามแบบของ
โครงสรางองคการท่ีเปนระบบและเปนทางการ โดยผูบริหารเปนผูกําหนดหรือสรางความสัมพันธดังกลาวข้ึน
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําให ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
องคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1  
 5.2.3 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยูในอันดับสุดทาย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประเสริฐ ตั้งกิจทนงศักดิ์ (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรู
ภายในองคกร  กรณีศึกษา บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การจัดการความรูภายในองคกร ดานภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วรุณี  
ดวงจําปา (2554 , บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการ
จัดการความรูในสถานศึกษาเอกชน ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารบางสวนในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไมมีการชี้แจงหรือมีประชุมทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีมีการ
จัดการความรูในสถานศึกษาเพ่ืออะไร หรือไมมีการจูงใจใหบุคลากรเขารวมในการจัดการความรู จากเหตุผล
ดังกลาว จึงสงผลให ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
อยูในลําดับสุดทายเม่ือเทียบกับดานอ่ืน 
 5.2.4 ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ             
กัญญาณัฐ บุญพวง (2551, บทคัดยอ) วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ  พันธะกิจ (2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษาพบวา       
การจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนพิศ ปลูกสราง (2550, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จใน
การจัดการความรูของกรมอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูของขาราชการกรมอุตุนิยมวิทยา
อยูในระดับนอย 
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดใหความสําคัญกับ กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคการ โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสราง การแสวงหา การคนควารวบรวม  การแบงปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังจากภายนอกและภายในองคการ  โดยอาศัยเครื่องมือสําคัญในการจัดเก็บ คือคน และ
เทคโนโลยี เพ่ือใหไดความรูท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงความรูไดงายและสะดวกทําใหความรูไหลเวียนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุล สงผลใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ ประเวศ วสี (2548, หนา 31-32) กลาววา การจัดการ
ความรู เปนการจัดการใหมีการคนพบความรู ความชํานาญท่ีแฝงเรนในตัวตน  หาทางออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ตกแตงใหงายตอการใชสอยและมีประโยชนเพ่ิมข้ึน มีการตอยอดใหงดงามและใชไดเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริงและกาลเทศะยิ่งข้ึน มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการ เอาความรูท่ีไมเหมือนกันมาเจอกัน   
ขอสําคัญกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนท้ังหมดท่ีรวมในกระบวนการ กอใหเกิดปญญารวม ทําให
แกปญหาหรือพัฒนาในเรื่องยากๆ ไดสําเร็จ ในทํานองเดียวกัน  น้ําทิพย  วิภาวิน  (2548, หนา 63-64)  
ไดกลาววา การจัดการความรู เปนการจัดการสารสนเทศ และการบริหารคน ในทุกองคกรมีการใชสารสนเทศท่ี
จัดเก็บไวในรูปแบบดิจิทัล และจัดเก็บความรูใหมท่ีบุคคลในองคกรมีเพ่ือเผยแพรและแบงปนการใชสารสนเทศ
ในองคกร จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชนระบบอินทราเน็ตและโซลูชั่นกรุปแวรเปนเครื่องมือโดยการ
จัดเก็บความรูนั้นไมเพียงเฉพาะความรูในองคกร แตเปนความรูนอกองคกรท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของ
องคกรดวย สอดคลองกับ พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547, หนา 32) กลาววา การจัดการความรู เปนกระบวนการ
อยางเปนระบบเก่ียวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล  
เพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัย
ชองทางตางๆ ท่ีองคการจัดเตรียมไว หรือนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดการ
แบงปน และถายโอนความรูและในท่ีสุดความรูท่ีมีอยูจะแพรกระจาย และไหลเวียนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุล  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและบริการขององคการ แตเนื่องจากการจัดการความรูเปนมิติท่ี
ซับซอน และมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองไดมาจากการปฏิบัติ โดยมีฐานความเชื่อวา 
การจัดการความรูจะเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพภายในองคการ จะตองมีองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของ 3 
ประการ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การเรียนรูแหงองคการ และเทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู 
ภายใตกระบวนการจัดการความรู จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 
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 5.2. 5 ผลการวิจัยพบวาการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการจัดเก็บและคนคืนความรู โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก และอยูในลําดับท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ  พันธะกิจ (2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ี
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   
ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดานการจัดเก็บและคนคืนความรู อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ     
จาอากาศเอกโส  โมธรรม (2551, หนา 98)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการนําการจัดการความรู
มาใชในกรมชางอากาศ ผลการศึกษาพบวา  ดานการจัดเก็บและคนคืนความรู อยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เครือวัลย  แยมปรางค, พันธุทิพา  ยุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม (2551, บทคัดยอ) ปจจัยท่ี
สงผลตอการจัดความรูในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดเก็บและคนคืน
ความรู อยูในระดับปานกลาง 
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกลยุทธ วิธีการบริหารโดยการ กําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรู
มีกระบวนการจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ มีการปรับปรุงและพัฒนาองคความรูใหใหมอยูเสมอ ครูมีการ
จัดทําแฟมสะสมงานท่ีปฏิบัติเปนประจําปละ 2 ครั้ง สถานศึกษาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
สถานศึกษามีการรวบรวมองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอานใหกับ
บุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บความรูใหเหมาะสมความรูท่ีถูกกลั่นกรองและคัดเลือกตองมีการ
จัดเก็บอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองสมุด หรือมุมการอานใหกับบุคลากร เพ่ือการคนหา
เขาถึงความรู ความรูท่ีเปนความลับดานเทคโนโลยี มีโครงสรางและจัดเก็บความรู ท่ีเปนระบบ สามารถคนหา
และสงมอบไดอยางรวดเร็วและถูกตองมีการจําแนกรายการตางๆ บนพ้ืนฐานการเรียนรู มีการการจัดการในการ
สงมอบใหกับผูใชไดชัดเจน ถูกตอง ทันเวลา เหมาะสมกับความตองการ สอดคลองกับ มารควอรด 
(Marquardt, 1996, pp. 130-139) กลาวา การจัดเก็บและคนคืนความรู สิ่งแรกองคการตองตัดสินใจ
กําหนดวา อะไรคือความรูสําคัญท่ีตองเก็บไว และทําอยางไร ถึงจะเก็บรักษาไวในสภาพเดิมใหดีท่ีสุด โดย
วิธีการจัดเก็บความรู ควรสรางและเก็บความรูใหเปนระบบ  เพ่ือสามารถคนหาและสงตอขอมูลไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง  มีการแบงประเภทของขอมูลใหเปนหมวดหมู เชน ขอเท็จจริง นโยบาย หรือกระบวนการพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตองเรียนรู ซ่ึงตองสามารถสงตอไปถึงใชไดอยางชัดเจน เขาใจงาย เหมาะสมกับเวลา และคนหาไดงาย
เม่ือจําเปนตองใช สวนการสืบคนความรู  องคการตองสรางชองทาง  หรือวิธีการสําหรับการคนหาความรู และ
กีรติ ยศยิ่งยง (2549, หนา 95) กลาววา การจัดเก็บและสืบคนความรู องคการจะตองจัดชองทางจัดหมวดหมู
สารสนเทศเพ่ือการเขาถึงความรูของผูใชบริการ ความจําเปนของการเรียนรูวัตถุประสงคของงาน ความชํานาญ
ของผูใช การใชสารสนเทศ และสถานท่ีตั้ง เปนตน จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให การจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา       
การจัดเก็บและคนคืนความรู โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับท่ี 1 
 5.2.6 ผลการวิจัยพบวาการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการแสวงหาความรู โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก และอยูในลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ  พันธะกิจ (2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผล
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การศึกษาพบวา พฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดานการ
แสวงหาความรู อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอกโส  โมธรรม (2551, บทคัดยอ)  ศึกษา
เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการนําการจัดการความรูมาใชในกรมชางอากาศ ผลการศึกษาพบวา    
ดานการแสวงหาความรู  อยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับงานวิจัย ของ เครือวัลย แยมปรางค, พันธุทิพา    
ยุวทองไท และจิระดา แชมพวงงาม  (2551, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดความรูในสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ดานการแสวงหาความรู อยูในระดับปานกลาง 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจจะยังไมมีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูท่ีหลากหลาย รวมถึง
การสงเสริมบุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรู เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ยังไมแนชัดในการ
กําหนดเปาหมายการเรียนรูของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน ยังไมมีกระบวนการสงเสริม
ใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูใหมๆ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู จากการอบรมจากหนวยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตองปฏิบัติงานตามภารกิจเรงดวนของสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ติดภาระงานสอน จึงมีโอกาสนอยในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพ่ือพัฒนาตนเองและสถานศึกษา ซ่ึงในทํานองนี้ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548, หนา 71–78) กลาววา 
การแสวงหาความรู เปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแสวงหาหรือสรางความรูใหมข้ึน ความรูเกิดข้ึนเม่ือ
คนทํางานดวยกันในกลุมมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน มีการสรางความรวมมือและมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล สอดคลองกับ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ (2553, หนา 41) กลาววา ในการแสวงหาความรู เปนกระบวนการ
สืบเสาะคนหา และรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายหรือแฝงอยูตามท่ีตางๆ ท้ังในและนอกองคการ เพ่ือนํามาใช
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาการทํางาน และแกไขปญหาในการทํางานของตน จนสงผลใหเกิดทักษะและความ
ชํานาญ 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให  การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการแสวงหาความรู โดยมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทายเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ 
 5.2.7 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ                

ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ มีความสัมพันธ กับการจัดการความรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ในทางบวก 
ในระดับมาก (rxy=.891) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมขวัญ พันธะกิจ 
(2552, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการความรูของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การจัดการความรูของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก  ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการเปน กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคการ โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสราง การแสวงหา การคนควารวบรวม การแบงปน                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังจากภายนอกและภายในองคการ โดยอาศัยเครื่องมือสําคัญในการจัดเก็บ คือคน 
และเทคโนโลยี เพ่ือใหไดความรูท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของบุคลากรเพ่ือใหบุคลากร
สามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวกทําใหความรูไหลเวียนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุล สงผลใหการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ วีรวุธ  มาฆะศิรานนท (2542, หนา 77-78) กลาวถึง  
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู วาการบริหารจัดการความรูเปนกระบวนการบริหารรูปแบบใหมท่ีเนนใน
ดานการพัฒนากระบวนการงานควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุกกระบวนงานจะตองสัมพันธ
กับความคิดสรางสรรค  ท่ีเปนผลมาจากการขยายวงและประสานความรอบรูรวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดท่ัวท้ัง
องคกรอยูตลอดเวลา  ซ่ึงเทากับองคกรท่ีมีการบริหารจัดการความรูนี้อยางเปนระบบก็จะเกิดเปนโอกาสอัน
สําคัญตอการพัฒนาใหเปนองคกรท่ีเปยมไปดวยการทํางานอยางฉลาดคิดและสรางสรรคในท่ีสุด ทําใหองคกร
นั้นสามารถเผชิญกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบ และสามารถฟนฝาอุปสรรคท้ังมวลได
เปนอยางดี ซ่ึงการจัดการความรู นั้นกระบวนการในการระบุความตองการความรู การแสวงหาความรู  การสกัด
หรือการกลั่นกรอง  การจัดระบบ การจัดเก็บและการเผยแพรหรือการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององคกร (พรทิพา ดําเนิน, 2549, หนา 28) สอดคลองกับ  กีรติ ยศยิ่งยง 
(2549, หนา 44) กลาววา การจัดการความรู เปนกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบรูปแบบใหมท่ีเนน
การพัฒนากระบวนงาน ควบคูไปกับการพัฒนาการเรียนรู เพ่ือสรรหา คัดเลือกจัดการ และเผยแพรสารสนเทศ
ท่ีถูกตองเหมาะสมเอ้ืออํานวยใหเกิดการแบงปนความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคการ เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมขีด
ความสามารถเชิงการแขงขันหรือเพ่ือใหไดมุมมองในองคการมากข้ึน จะเห็นไดวา องคกร ท่ีประสบความสําเร็จ
จะตองมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีเกิดจากความสามารถของสมาชิกองคกรท่ีจะสรางสรรคองคความรูใหมๆ อยาง
สมํ่าเสมอแลวแพรกระจายความรูนั้นไปอยางรวดเร็ว และถูกนําไปใชใหเกิดประโยชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการตางๆ ในขณะเดียวกันเม่ือมองยอนกลับมาท่ีบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกองคกร บุคคลดังกลาวก็
จําเปนตองมีการปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําพาตนเอง และองคกรใหกาวตอไปอยางม่ังคงได 
การจัดการความรูเขามามีบทบาทอยางสําคัญในสภาพการณ (อัญญาณี  คลายสุบรรณ, 2550, หนา 89-92) 
 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ     
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ กับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธใน
ทางบวกในระดับมาก (rxy=.891) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2.8 ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  
คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (X4) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  (X1) ดานวัฒนธรรมขององคการ  (X2)          
ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ (X3) ซ่ึงอธิบายเปนรายดานไดดังนี้ คือ 
  1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาใชชองทางการสื่อสารเปน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล สถานศึกษามี
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลได และสถานศึกษามีระบบเว็บไซตสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ
ทํางานรวมกัน สอดคลองกับ ครรชิต มาลัยวงศ (2540, หนา 3) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนความรูใน
ผลิตภัณฑ หรือกระบวนการใดๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม ในการจัดทําระบบ
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สารสนเทศ ไวใชงาน กลาวไดวาคือการประยุกตเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องใช
สํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคมเขาดวยกัน โดยใชคอมพิวเตอร ชวยในการเตรียมขอมูลและประมวลผล
เพ่ือใหเกิดสารสนเทศ สําหรับสงตอไป ในการจัดการความรูจะประสบความสําเร็จไดจะตองนําเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพ่ือชวยเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ท้ังในการจัดเก็บความรู เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทํางาน
รวมกัน ซ่ึงท้ัง 3 ประเภท จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรูขององคกรอยางมาก ซ่ึงจําเปนสําหรับ
การติดตอสื่อสารท้ังภายในภายนอกองคการ มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสรางเสริม
กระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดงายและรวดเร็วข้ึน มีระบบเครือขายและฐานขอมูล ในการจัดเก็บ รวบรวม   
ประมวลผล แสดงผล  และเผยแพร จึงเก่ียวของโดยตรงกับ การจัดการความรูในสถานศึกษา ท่ีกลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบรูปแบบใหมท่ีเนนการพัฒนากระบวนงาน  (business process) 
ควบคูไปกับการพัฒนาการเรียนรู เพ่ือสรรหา คัดเลือกจัดการ และเผยแพรสารสนเทศท่ีถูกตองเหมาะสม
เอ้ืออํานวยใหเกิดการแบงปนความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคการ เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการ
แขงขันหรือเพ่ือใหไดมุมมองในองคการมากข้ึน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงผลตอการจัดการความรูกับการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2) ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  
ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวม ทําใหบุคลากรมีความภูมิใจ มีความศรัทธา
และนับถือ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและสามารถแกปญหาความขัดแยง  ผูนําทําใหผูตามเกิดอารมณ
กระตุนจูงใจใหไมเห็นประโยชนสวนตนแตอุทิศตนใหทีมงาน การบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกระบวนการวินิจฉัย
และยกระดับความตองการของบุคลากร โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มุงพัฒนาบุคลากร กระจาย
อํานาจความรับผิดชอบ สงเสริมใหผูตามเกิดวิสัยทัศนดวยตนเอง สรางแรงบันดาลใจ สรางความม่ันใจให
บุคลากรเกิดความพยายามในการปฺฏิบัติงานมากข้ึน สอดคลองกับ รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 31)  
กลาววา  ภาวะผูนํา เปนการแสดงออกในดาน พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่ง ท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา และผูตาม ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือใหบรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือให
บรรลุเปาหมายองคการ ซ่ึงสอดคลองกับ การบริหารจัดการความรู ซ่ึงกลาวถึงกระบวนการบริหารท่ีผูบริหาร 
เนนในดานการพัฒนากระบวนการงานควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุกกระบวนงาน จะตอง
สัมพันธกับความคิดสรางสรรค ท่ีเปนผลมาจากการขยายวงและประสานความรอบรู รวมถึงการฉลาดคิดไป
ตลอดท่ัวท้ังองคกรอยูตลอดเวลา ซ่ึงเทากับ องคกรท่ีมีการบริหารจัดการความรูนี้อยางเปนระบบ ก็จะเกิดเปน
โอกาสอันสําคัญตอการพัฒนาใหเปนองคกรท่ีเปยมไปดวยการทํางานอยางฉลาดคิดและสรางสรรค ในท่ีสุด 
ทําใหองคกรนั้นสามารถเผชิญกับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบ และสามารถฟนฝาอุปสรรค
ท้ังมวลไดเปนอยางดี จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3) ดานวัฒนธรรมขององคการ  สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา 
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สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบรรยากาศเปน
มิตรเอ้ืออารีตอกัน บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาสใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษามีการชวยเหลือสนับสนุน
สงเสริมซ่ึงกันและกัน ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ ผูบริหาร
สถานศึกษามีระบบการใหรางวัลยกยองชมเชยเม่ือบุคลากรทํางานไดผลดีผูบริหารสถานศึกษามีระบบพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรดวยความยุติธรรม ตามความสามารถและผลงาน บุคลากรในสถานศึกษามีการ
ทํางานเปนทีมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี จึงเก่ียวของโดยตรงกับ กระบวนการในการระบุความ
ตองการความรู การแสวงหาความรู การสกัดหรือการกลั่นกรอง การจัดระบบ การจัดเก็บและการเผยแพรหรือ
การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร หรือท่ีเรียกวา                 
การจัดการความรูในสถานศึกษานั่นเอง จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให ดานวัฒนธรรมขององคการ สงผลตอ
การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ  สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีการจัดโครงสราง
การบริหารงาน กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน มีกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน มีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีการกระจายงานใหบุคลากร
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีการนิเทศใหความรูและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และมีระบบการ
ติดตอสื่อสาร การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก สอดคลองกับ วิภาดา   คุปตานนท (2551, 
หนา 71) กลาววา โครงสรางขององคการ เปนลักษณะโครงสรางความสัมพันธท่ีเปนทางการในการเชื่อมโยงงาน
ของแตละบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในตําแหนงตางๆ และเชื่อมโยงงานของแตละกลุมเขาดวยกัน  เพ่ือท่ีจะทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุผล โครงสราง ขององคการเปนระบบท่ีเปนทางการ  เนื่องจากผูบริหารระดับสูง
เปนผูกําหนดหรือสรางความสัมพันธดังกลาวข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเก่ียวของกันโดยตรง
กับการจัดการความรู ซ่ึงเปนกระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ  
โดยผานกระบวนการตางๆ เชน การสราง การแสวงหา การคนควารวบรวม การแบงปน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ท้ังจากภายนอกและภายในองคการ  โดยอาศัยเครื่องมือสําคัญในการจัดเก็บ คือคน และเทคโนโลยี เพ่ือใหได
ความรูท่ีถูกตองเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูไดงาย
และสะดวกทําใหความรูไหลเวียนท่ัวท้ังองคการอยางสมดุล  สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ สงผลตอ การจัดการความรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช   
  1) จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน ดังนั้น
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูบริหารสถานศึกษา    
ควรสงเสริมในดานการพัฒนากระบวนการงานควบคูไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุกกระบวนงาน 
จะตองสัมพันธกับความคิดสรางสรรค ท่ีเปนผลมาจากการขยายวงและประสานความรอบรู รวมถึงการฉลาดคิด
ไปตลอดท่ัวท้ังองคกรอยูตลอดเวลา ซ่ึงเทากับ องคกรท่ีมีการบริหารจัดการความรูนี้อยางเปนระบบ ก็จะเกิด
เปนโอกาสอันสําคัญตอการพัฒนาใหเปนองคกรท่ีเปยมไปดวยการทํางานอยางฉลาดคิดและสรางสรรคในท่ีสุด  
   2) จากการศึกษาพบวา การจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการแสวงหาความรู มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน 
ดังนั้นสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูบริหาร
สถานศึกษาควรพิจารณาถึงสาเหตุ ในดานเปดโอกาสใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูท่ีหลากหลาย สงเสริม
บุคลากรไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรูเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน กําหนดเปาหมายในการเรียนรูของ
บุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและลักษณะงาน มีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูใหมๆ 
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู โดยการอบรมจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3) จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ     
ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานวัฒนธรรมขององคการ มีความสัมพันธกับ การจัดการความรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญในเรื่อง สาเหตุท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการจัดการ
ความรูในสถานศึกษารวมถึง กระบวนการอยางเปนระบบเก่ียวกับการแสวงหาความรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสรางเปนความรู และจัดเก็บความรูในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงได             
โดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดเตรียมไว ไดแก การแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดความรู และการ
กระจายความรู เพ่ือทําใหบุคลากรสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
     4) จากการศึกษาพบวา0 ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร              
ดานวัฒนธรรมขององคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดอบรม พัฒนาผูบริหาร และบุคลากร
ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความรู มีศักยภาพ เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ การจัดการความรูในสถานศึกษาตอไป 
               5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป  
    1) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   2) ควรศึกษากลยุทธในการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3) ควรศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานองคการท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ว ๑๐๙                  บัณฑิตวิทยาลัย  
                       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 

                        ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ ์
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
          
                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ว ๑๐๙                         บัณฑิตวิทยาลัย  
                     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                                     อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                                                         ๒   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณอนันต เฟองทอง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้   
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                           
                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 

 
 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ว ๑๐๙                        บัณฑิตวิทยาลัย  
                                  มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร 
                                อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
         

                         ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารยอํานาจ  บุญประเสริฐ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๙                                   บัณฑิตวิทยาลัย  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
    

                          ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
                         

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณพิสมัย  หลงเจริญ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ว ๑๐๙                           บัณฑิตวิทยาลัย  
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
                     อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
     

                          ๒   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
                         

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ปริญญา  มีสุข  
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา " ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
ของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเปน
อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 
 
 
 
 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๑๕๐                      บัณฑิตวิทยาลัย  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                                 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
         

                            ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
 

 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา "  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
                                                            
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

 
 
 
 

(สําเนา) 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๒๔๑                   บัณฑิตวิทยาลัย  
                          มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 ดวยนา งสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง "ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา" 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทาน ในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 

 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
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 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 ใหคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  

ใหคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 

สูตร IOC = ΣR/N 
 เม่ือ  ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  
          N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหม
  ใหดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  แสดงผลรวมการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
 
ขอท่ี 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
1. ผูบริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชน 1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 
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สวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
2. การกระทําของผูบริหารสถานศึกษาเปน

ท่ียอมรับและศรัทธาของบุคลากร 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศึกษาทําใหบุคลากร
ทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใชคําพูดจูงใจให
บุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีทําอยู
เปนสิ่งสําคัญและนาภูมิใจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะไกล
เกลี่ยใหท้ังสองฝายพอใจได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดี
ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารสถานศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงและให
คําปรึกษาแนะนําในการชวยเหลือ
บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับบุคลากร
ใหมีความพยายามในการปฏิบัติงานให
สําเร็จเม่ือเกิดความทอแทและหมด
กําลังใจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 
ขอท่ี 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
9. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความม่ันใจให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

10. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. ดานวัฒนธรรมองคการ 
11. สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอ้ือ

อารีตอกัน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

12. บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
13. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให

บุคลากรมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน   

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

14. บุคลากรในสถานศึกษามีการชวยเหลือ
สนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให
บุคลากรมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ   

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

16. บุคลากรในสถานศึกษามีการทํางานเปน
ทีมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
ดวยดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรดวย
ความยุติธรรม ตามความสามารถและ
ผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 
ขอท่ี 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
18. ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการให

รางวัลยกยองชมเชยเม่ือบุคลากรทํางาน
ไดผลด ี

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
19. สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงาน

กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20. สถานศึกษามีกฎระเบียบขอบังคับ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

21. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาไวอยาง
ชัดเจน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

22. สถานศึกษาพิจารณามอบหมายให
บุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
ความรูความสามารถ 

1 0 1 1 0 3 0.6 ใชได 

23. สถานศึกษามีการกระจายงานให 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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บุคลากรปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
24. ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศให

ความรูและใหขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25. สถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสาร 
การประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอก 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 

1 0 1 0 1 3 0.6 ใชได 

 
 
ขอท่ี 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
27. บุคลากรในสถานศึกษาใชบล็อกในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

28. สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

29. สถานศึกษามีระบบเว็บไซตสนับสนุนให
บุคลากรสามารถทํางานรวมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30. สถานศึกษามีระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลได 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

31. สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในการ
จัดเก็บขอมูลและประมวลผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 
ตาราง  แสดงผลรวมการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เก่ียวกับการจัดการความรู ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
ขอท่ี 

 
การจัดการความรูในสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
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1. การแสวงหาความรู 
1. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีการ

แสวงหาความรูท่ีหลากหลาย 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรได
แลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรูเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 

ขอท่ี 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
1. การแสวงหาความรู 
3. บุคลากรในสถานศึกษามีความตองการ

เรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสถานศึกษา 

1 0 1 0 1 3 0.6 ใชได 

4. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายในการ
เรียนรูของบุคลากรใหสอดคลองกับ
นโยบายและลกัษณะงาน   

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการ
แสวงหาความรู 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

6. สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมให
บุคลากรมีการแสวงหาความรูใหมๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู  โดยการอบรมจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

2.การสรางความรู 
8. สถานศึกษามีกระบวนการใหบุคลากร

เรียนรูจากการปฏิบัติงานและแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9. สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูท
ไดมาใชในการสรางนวัตกรรมใหมๆ 

1 1 0 0 1 3 0.6 ใชได 

10. สถานศึกษาสงเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเปนระบบ  สามารถตรวจสอบได 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 
 

11. สถานศึกษามีกระบวนการการรวบรวมควา
ใหมๆอยางสมํ่าเสมอ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

12. บุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูจาก 1 1 1 0 0 3 0.6 ใชได 
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การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

ขอท่ี 
 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
13. สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นของ

บุคลากรอยูเปนประจํา 
1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

14. สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรใหความรู
กับผูรวมงาน 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

 3.การจัดเก็บและคนคืนความรู 
15.  สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายใน

การเก็บและสืบคนความรู 
1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

16.  สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

17. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
องคความรูใหใหมอยูเสมอ   

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

18. บุคลากรในสถานศึกษาจัดทําแฟมสะสม
งานท่ีปฏิบัติเปนประจํา ปละ 2 ครั้ง   

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

19. สถานศึกษาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร   

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

20. สถานศึกษามีการรวบรวมองคความรูไว
เปนลายลักษณอักษร 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

21. สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอาน
ใหกับบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน 
22. สถานศึกษามีการใหสถานศึกษาอ่ืนเขา

มาศึกษาดูงาน 
1 1 1 0 0 3 0.6 ใชได 

23. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 ใชได 

24. สถานศึกษามีการจัดประชุมภายในเพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีไดมาซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
ขอท่ี 

 
การจัดการความรูในสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของ 
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
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25. สถานศึกษามีทีมผูชํานาญการและ
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
สนับสนุนใหมีการถายทอดความรูนั้นๆ
ท่ัวท้ังองคการ  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

26. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรถาย
โอนและนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน   

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

27. สถานศึกษามีระบบพ่ีเลี้ยงชวยเหลือ
แนะนําใหกับบุคลากร 

1 1 0 1 0 3 0.6 ใชได 

28. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหบุคลากร
ไปศึกษาดูงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
คําช้ีแจง 
 1 ) แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู มี 4 ดาน ไดแก (1) ดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร (2) ดานวัฒนธรรมองคการ (3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ (4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรู มี 4 ดาน ไดแก (1) การแสวงหาความรู (2) การสรางความรู     
(3) การจัดเก็บและคนคืนความรู (4) การถายทอดความรูและการใชประโยชน  
 2 )ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดใชสําหรับการวิจัยเทานั้น
และจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอสถานศึกษาและทานแตอยางใด 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  (   ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพภาพของทาน 
 
 1. เพศ 
  (   ) ชาย 
  (   ) หญิง  
 2. วุฒิการศึกษา 
  (   ) ปริญญาตรี 
  (   ) ปริญญาโท  
  (   ) ปริญญาเอก 
 3. ประสบการณในการทํางาน 
  (   ) ไมเกิน 5 ป 
  (   ) 6-10 ป 
  (   ) 11-15 ป 
  (   ) 16 ปข้ึนไป 
 4 . ตําแหนงหนาท่ี 
  (   ) ผูบริหารสถานศึกษา 

   (   ) ครูผูทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูมี 4 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหารดาน
วัฒนธรรมองคการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถามเปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา ทานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการ
จัดการความรูอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความเปนจริงท่ีตรงกับปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ
ความรู โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 
 
   5 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู อยูในระดับมากท่ีสุด  
   4 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู อยูในระดับมาก  
   3 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู อยูในระดับปานกลาง  
   2 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู อยูในระดับนอย  
   1 หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู อยูในระดับนอยท่ีสุด  
 

ขอท่ี 
ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
1 ผูบริหารสถานศึกษาเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนร       
2 การกระทําของผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ียอมรับและศรัทธาของบุคลา       
3 ผูบริหารสถานศึกษาทําใหบุคลากรทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ      
4 ผูบริหารสถานศึกษาใชคําพูดจูงใจใหบุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีทํา

เปนสิ่งสําคัญและนาภูมิใจ 
     

5 เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจ
ไกลเกลี่ยใหท้ังสองฝายพอใจได 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาแนะนําในการชวยเหลื
บุคลากร 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับบุคลากรใหมีความพยายามในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จเม่ือเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาสรางความม่ันใจใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดต
วัตถุประสงค 
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ขอท่ี ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม 
     

        2. ดานวัฒนธรรมองคการ 
11 สถานศึกษามีบรรยากาศเปนมิตรเอ้ืออารีตอกัน      
12 บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน      
13 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการปฏิบ         
14 บุคลากรในสถานศึกษามีการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน      
15 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการตัดสิ         
16 บุคลากรในสถานศึกษามีการทํางานเปนทีมและสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดดวยดี 
     

17 ผูบริหารสถานศึกษามีระบบพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรดว
ความยุติธรรม ตามความสามารถและผลงาน 

     

18 ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการใหรางวัลยกยองชมเชยเม่ือบุคลากรทํา
ไดผลดี 

     

        3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
19 สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงานกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 
     

20 สถานศึกษามีกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน      
21 สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไวอยา

ชัดเจน 
     

22 สถานศึกษาพิจารณามอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานตา
ความรูความสามารถ 

     

23 สถานศึกษามีการกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติไดอยางเหมาะสม      
24 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศใหความรูและใหขอเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน 
     

25 สถานศึกษามีระบบการติดตอสื่อสาร การประสานงานกับหนวยงานภา
และภายนอก 
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ขอท่ี ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในกา

ปฏิบัติงาน 
     

27 บุคลากรในสถานศึกษาใชบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน      
28 สถานศึกษามีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ      
29 สถานศึกษามีระบบเว็บไซตสนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกัน      
30 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลได      
31 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล      

 
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรู มี 4 ดาน ไดแก การแสวงหาความรู การสรางความรู  
การจัดเก็บและคนคืนความรู การถายทอดความรูและการใชประโยชน  
 
คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถามเปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา ทานมีความคิดเห็นตอการจัดการความรูใน
สถานศึกษาอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองตามความเปนจริงท่ีตรงกับการจัดการความรูในสถานศึกษา  
โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 
 
   5 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด  
   4 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษา อยูในระดับมาก  
   3 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
   2 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษา อยูในระดับนอย  
   1 หมายถึง การจัดการความรูในสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 

 
ขอท่ี 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การแสวงหาความรู      

1 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูท่ีหลากหลาย      
2 สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรูเพ่ือใชใ

การปฏิบัติงาน 
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ขอท่ี การจัดการความรูในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 
1. การแสวงหาความรู 
 

     

3 บุคลากรในสถานศึกษามีความตองการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสถานศึกษา 

     

4 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายในการเรียนรูของบุคลากรใหสอดคล
กับนโยบายและลักษณะงาน   

     

5 สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรู      
6 สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีการแสวงหาความรูใหม       
7 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  โดยการอบรมจากหนวย

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     

 2. การสรางความรู 
 

     

8 สถานศึกษามีกระบวนการใหบุคลากรเรียนรูจากการปฏิบัติงานและแก
ปญหาในการปฏิบัติงาน 

     

9 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูท่ีไดมาใชในการสรางนวัตกร
ใหม  ๆ

     

10 สถานศึกษาสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนระบบ  สามารถ
ตรวจสอบได 

     

11 สถานศึกษามีกระบวนการการรวบรวมความรูใหมๆอยางสมํ่าเสมอ      
12 บุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูจากการทําวิจัยในชั้นเรียน      
13 สถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรอยูเปนประจํา      
14 สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรใหความรูกับผูรวมงาน      

        3. การจัดเก็บและคนคืนความรู 
 
15  สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายในการเก็บและสืบคนความรู      
16  สถานศึกษามีกระบวนการจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ      
17  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาองคความรูใหใหมอยูเสมอ        
18 บุคลากรในสถานศึกษาจัดทําแฟมสะสมงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา ปละ 2         
19 สถานศึกษาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร        
20 สถานศึกษามีการรวบรวมองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร      
21 สถานศึกษามีหองสมุด มีมุมการอานใหกับบุคลากรสําหรับการปฏิบัติง   
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ขอท่ี 

การจัดการความรูในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน      

22 สถานศึกษามีการใหสถานศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงาน 
 

     

23 สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

24 สถานศึกษามีการจัดประชุมภายในเพ่ือถายทอดความรูท่ีไดมาซ่ึงกันแล       
25 สถานศึกษามีทีมผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะท  

สนับสนุนใหมีการถายทอดความรูนั้นๆท่ัวท้ังองคการ  
     

26 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรถายโอนและนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน   

     

27 สถานศึกษามีระบบพ่ีเลี้ยงชวยเหลือแนะนําใหกับบุคลากร      
28 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน      
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ประวัติผูวิจัย 
 

  

ช่ือ-ช่ือสกุล       นางสาวณัฎฐิกา  อัครมหานที 
วันเดือนปเกิด       28 ตุลาคม 2503 
สถานท่ีเกิด       424 ถนนศุภกิจ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู        475/29 ถนนศุภกิจ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
        เบอรโทรศัพท 089-6053303 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน     บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน       หองสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

    สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประวัติการศึกษา       การศึกษาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร               
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2530 
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