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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ ของโรงเรยีนในฝนั        

2) ศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการคว ามรู้    

และ 3) เพือ่ตรวจสอบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืผูบ้รหิาร และครู  

โรงเรยีนในฝนัรุน่ 1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จาํนวน 656 คน ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

(Multi – Stage Random Sampling) เครือ่งมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถามสาํหรบัผูบ้รหิาร และครู ซึง่มคีา่

ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง .67 ถงึ 1.00 และคา่ความเชือ่มัน่อยูร่ะหวา่ง .82 ถงึ .96 สถติทิีใ่ชค้อื 

ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเ บนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย คา่ความโดง่ คา่ความเบ ้

การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และการตรวจสอบ

ความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 2.  ผลการศกึษา โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการ

จดัการความรู ้พบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบที่

แทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั สอง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้พบวา่ม ี 3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรง ไดแ้ก่ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร และ

กระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .01 ปจัจยับรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มพบวา่การทาํงานเป็นทมี มอีทิธพิลทางออ้มต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่นบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคั ญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 บรรยากาศองคก์าร มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่น

กระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลทางออ้ม

ต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่นกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎี  พบวา่ โครงสรา้ง
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 The objectives of this study were: 1) to survey the level of success of knowledge 

management in Lab schools, 2) to develop a theoretical model of factors affecting the success 

of knowledge management; and 3) to investigate the correspondence between the developed 

theoretical model and the empirical data. The population of this study consisted of school 

administrators and Lab school teachers in Northeast of Thailand. Multi-stage random sampling 

was used to acquire a sample of 656 participants selected from entire 70 schools in Northeast 

of Thailand. The research instrument collected empirical data was 5-point rating scale questionnaires. 

The alpha reliability of the instrument ranged from 0.82 to 0.96. Descriptive statistic such as 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Coefficient of Variation, Skewness and Kurtosis 

was used. Pearson Correlation Coefficient and Structural equation modeling

 The results of the study were as follow. 

 were analyzed to 

assess the correspondence between the developed theoretical model and the empirical data. 

  1. The successful level in knowledge management of Lab schools was categorized as 

high level in all aspects. 

 2. The results of investigating the correspondence between the developed theoretical 

model and the empirical data confirmed that observable variables in each latent construct of 

theoretical model were consistent with the results of the Second-order Factor Analysis. Three 

factors had direct influence on the success of knowledge management in Labs schools included 

leadership, process of knowledge management, and organizational environment. The results 

revealed that leadership and process of knowledge management had positive values and were 

at .01 level of significance and organizational environment also had positive values and were at 

.05 level of significance. Moreover, indirect influences on the success of knowledge management at 

.01 level of significance were also reported as following: team through organizational environment, 

organizational environment through process of knowledge management, and information 

technology through process of knowledge management. 

 

 



 3. The results of analyzing the correspondence between the developed theoretical 

model and the empirical data revealed that the developed causal structural relationship of factors 

affected to success of knowledge management in Labs schools were consistent with the empirical 

data. In all factors can be described the success in knowledge management in Labs schools 

approximately 85 percent. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธน้ี์สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัตอ้งขอกราบขอบพระคณุกบับุคคลต่อไปน้ี ท่าน

อาจารย ์ดร .จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์ ประธานกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร .

วชิยั วงษ์ใหญ่ และอาจารย ์ดร .ราชนัย ์บุญธมิา กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ซึง่ทัง้สามท่านได้

เสยีสละเวลาอนัมคีา่เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนําในการจดัทาํวจิยัทุกขัน้ตอน และทาํใหผู้ว้จิยัไดซ้มึซบั

คณุคา่ในประสบการณ์ในการทาํงานวจิยัครัง้น้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคณุท่านผูท้รงคณุวฒุทิีช่่วยในการตรวจสอบเครือ่งมอืทัง้ 9 ท่าน รวมทัง้

โรงเรยีนทีส่นบัสนุนในการทดลองเครือ่งมอื และโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกโรงเรยีน ซึง่ทาํให้

งานวจิยัมคีณุคา่ยิง่ขึน้ ขอขอบพระคณุท่านคณาจารยใ์ นการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์ซึง่ไดแ้ก่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ  และอาจารย ์ดร .นิตย ์โรจน์รตันวานิชย ์รวมทัง้อาจารย์

ในภาควชิาผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกท่าน โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีส่นบัสนุนทุน

งบประมาณแผน่ดนิในการทาํวจิยัครัง้น้ี 

 ขอบคณุบา้น อยู่ผาสขุ ดนิแดนสวนกลว้ยในยามเชา้ และเจา้ของสองนามทีพ่ร ัง่พรอ้มดว้ย

มติรภาพอนัแสนอบอุ่น ปรญิญานิพนธน้ี์ลขิติไดด้ว้ยพนัธสถานแหง่หนน้ีเอง ดว้ยซาบซึง้แหง่ไมตรจีติร 

อกีมติรสหายนายช่างผูเ้ยอืกเยน็เฉดเช่นอาชพีทีท่าํเป็นเพือ่นกนัผนัผา่นกาลเวลาอนัเน่ินนานชัว่ กปักลั 

ไมต่่างกบัผองเพื่อนแห่งกน้บึง้ทีต่รงึอยูม่กัมคีาํถามทีต่อกยํา้ซํ้าเตมิใหผู้ว้จิยัอดึอดักบัหว้งเวลาทีผ่นัผ่าน

เป็นตาํนานแหง่ศรทัธาวา่ “ตอ้งทาํได้ ” SAVINGTIRE ตวัวายรา้ยกระจอนกระจายแหง่อุดมการณ์ขบั

ขาล ”MOO-KAN” อยูทุ่กเมือ่เชือ่วนัมวิางวาย แลมติรสหายเพือ่นผ องน้องพีท่ีม่อิาจกลา่วไดค้รอบครบ  

ทุกท่านลว้นมสีรรพคณุในการจรรโลงจติใจเรือ่ยมา ผูว้จิยัลว้นซาบซึง้ในมติรภาพมลิมืเลอืน 

 ทา้ยทีส่ดุเหนือสิง่อื่นใดน้อมกราบขอบพระคณุบดิา มารดาผูม้อบชวีติและตวัตนใหก้บัผูว้จิยั 

พีช่าย พีส่ะใภ ้น้องๆ หลานๆ อนัเป็นทีร่กัและเคารพยิ่ง ขอบคณุอาจารยเ์จยีมจติร สสีนัต ์ภรรยาอนัเป็นที่

รกัยิง่ทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งมนียัสาํคญั เดก็หญงินวมนิทรา สสีนัต ์เดก็หญงิขา้วขวญั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การปฏิรูประบบราชการตองการขับเคลื่อนองคการภาครัฐใหดําเนินการจัดการความรู
เพ่ือใหเอ้ือตอการใชความรูในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ โดยมุงพัฒนาความรูในสวนราชการ และนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
ใหเกิดลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางตอเน่ืองยั่งยืนเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู สังคม
แหงความรู และเกิดการขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรูในสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552: ค) ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 3 ขอ 3.3 การสรางและการ
จัดการความรูในทุกระดับและทุกมิติของสังคม ทําใหเกิดการขับเคลื่อนนําการจัดการความรูมาใช
เปนเคร่ืองมือพัฒนาประสิทธิภาพขององคการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งให
องคการการศึกษาสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ และภารกิจงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการใหบรรลุตามเปาหมายสูงสุดขององคการท่ีมุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 การจัดการความรูคือ เคร่ืองมือสรางความสามารถในการพัฒนาและแขงขันขององคการ
สรางความสามารถในการรวมกันสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทํางาน
ที่ยากในระดับเปนไปไมไดใหเปนไปได ซึ่งตองมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ไมแนนอนโดยเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผลักดันไมสามารถคาดเดา
ได การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือดึงเอาพลังสรางสรรคของมนุษยออกมาทําประโยชนโดยท่ีใน
ความเปนจริงแลวพลังสรางสรรคที่ยิ่งใหญกวาอยูที่ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมนุษย การ
จัดการความรูจึงเนนการเอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธระหวางคนที่ทํางานดวยกันทั้งผูที่
อยูในหนวยงานเดียวกันและในตางหนวยงาน ใหชวยกันปรับปรุงวิธีทํางานใหดีขึ้นตลอดเวลา จนใน
ที่สุด องคการสามารถทํากิจกรรมที่ยิ่งใหญไดเปนผลสําเร็จ หรือผลิตผลงานที่ยิ่งใหญได (วิจารณ 
พานิช. 2546: 3) 
 การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานที่
ปฏิบัติ ผานการเรียนรูโดยผูปฏิบัติงานขององคการนําเขามาใชในองคการ เพ่ือสรางองคการใหมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพสูงขึ้นในทางการทํางานตามบทบาทหนาที่และภารกิจงานอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และตอเนื่องยั่งยืน จัดเปนวิธีการทํางานและจัดการองคการที่เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญอยางนอย 3 ประการไปพรอมกัน
คือ บรรลุเปาหมายพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: ง) คุณลักษณะขององคการยุคใหมในการปรับองคการ
ใหทันโลก คือองคการนั้นควรเปนองคการที่แสวงหาโอกาสในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปน
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ระบบ ซึ่งการปรับระบบองคการตองพัฒนาระบบการบริหารใหองคการวิ่งไปขางหนาไดเต็มขีด
ความสามารถ องคการยุคปจจุบันควรพัฒนาระบบบริหารคือ 1) ตองเปนองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูภาวะผูนํา (Leadership) เรียนรูการทํางาน
เปนทีม (Team Learning) เรียนรูการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 2) ตองมีการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคการ (Total quality management: TQM) 3) ตองมีกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง (Continuous 
process improvement: CPI) 4) ตองมีการจัดการองคความรู (Knowledge management) องคการเรียนรู
เปนองคการที่ขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพเพ่ือสรางผลงานและสรางอนาคตอยางตอเน่ือง 
โดยผูคนในองคการตางก็เรียนรูดวยกัน อยางตอเน่ือง (วิโรจน สารรัตนะ. 2547) ซึ่งนักคิดนักบริหาร
จํานวนมากไดเสนอแนวคิดและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงองคการเพ่ือใหสามารถดํารงอยูและ
กาวตอไปสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางม่ันคงอันเปนที่มาของแนวคิดตางๆ ซึ่งเปนที่แพรหลายในปจจุบัน 
ไดแก การปรับกระบวนการทํางาน (Re-Engineering) การบริหารคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality 
Management หรือ TQM) จนมาถึงแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) และการ
สรางองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization หรือ LO) อันเปนแนวคิดทางการจัดการรวม
สมัยที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน (เจษฎา นกนอย. 2552: 1)  
 แนวคิดในการจัดการความรูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการทุกประเภทใน
ปจจุบัน (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547: 9) ซึ่งการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนางาน 
พัฒนาคน พัฒนาสังคม ในยุคสังคมความรู และเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางคนไทยยุคใหม 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 26) 
และใหเกิดความไดเปรียบในระบบสังคมและเศรษฐกิจใหมของโลกที่เปนสังคมแหงการใชความรูเปน
ตัวนํา (Becerra–Fernandez; & Stevenson. 2001: 507) โดยความรูที่จะนํามาใชเพ่ือใหองคการ
บรรลุตามเปาหมายน้ันจําเปนจะตองมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ (แสวง รวยสูงเนิน. 2547: 
3) เพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในผลผลิต บริการ และผูรับบริการในทุกกลุมและทุก
ประเภทขององคการ (Sallis; & Jones. 2002: 1-2) 
 ปจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันระดับชาติมารับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยตรง คือ สถาบันการ
จัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ที่มุงสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดมีการ
นําแนวคิดของการจัดการความรูไปใชจนประสบความสําเร็จ (วิจารณ พานิช. 2547: 62-67) รวมทั้ง
มีการเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานท่ีบริหารจัดการโดยนําการจัดการความรูไปใชแลวประสบ
ผลสําเร็จ อยางไรก็ตามหนวยงานที่นําการจัดการความรูไปใชในหนวยงานไมไดหมายความวาจะ
ประสบผลสําเร็จเสมอไปท้ังน้ีเพราะการจัดการความรูเปนเครื่องมือใชปญญาของคนทั้งมวล เพ่ือ
รวมกันทําสิ่งที่ยิ่งใหญที่คนคนเดียวหรือคนจํานวนนอยไมสามารถทําได การจัดการความรูเปนการ
เรียนรูที่แนบแนนอยูกับการกระทํา เปนความรูเพ่ือทําไมใชความรูเพ่ือรู (วิจารณ พาณิช. 2552: 
118) ดังนั้นการจัดการความรูจึงมีปจจัยหลายประการที่จะทําใหการจัดการความรูในองคการประสบ
ผลสําเร็จได 
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 ความรูเปนสิ่งขับเคลื่อนหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จ รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาตองเห็น
คุณคาของการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และการพัฒนา
ผูเรียน เกิดประสิทธิภาพอยางแพรหลายตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา (วิจารณ พานิช. 2547: 23; 
Sallis; & Jones. 2002: 2-10) ซึ่งไมเพียงแตการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
เทาน้ันที่มีความจําเปนจะตองนําศาสตรแหงการจัดการความรูมาใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการศึกษา
ในระดับโรงเรียนก็ตองมีการนํากลยุทธการจัดการความรูมาใชจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ 
เพ่ือใหสามารถสนองความตองการของประเทศในยุคสังคมแหงความรูได (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2545: 45; Sweeney; & Mcfarlin. 2002: 13) ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาของชาติจึงมุงใหโรงเรียน
ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการทางการศึกษาที่อยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด และเปนหนวยที่ใหบริการการ
เรียนการสอนแกผูเรียนโดยตรงไดมีการนําการจัดการความรูไปใชจนประสบความสําเร็จ เน่ืองจาก
โรงเรียนจะเปนแหลงที่สรางความรูที่มีพลังมากที่สุด (วิจารณ พานิช. 2547: 62-67) โรงเรียนเปน
องคการประเภทบริการทางการศึกษา ในการสรางคนใหมีความรูความสามารถ และทักษะท่ี
เพียงพอเหมาะสมกับความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ มีความสามารถในการ
แขงขันในเวทีโลก (กรมสามัญศึกษา. 2545: 11) และตองปรับเปลี่ยนใหเทาทันตามกระแสการ
กระจาย และพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Enriquez. 2001: 211)  
 การจัดการความรูมีปจจัยสําคัญหลายประการที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จได 
แฟรงคลิน (Franklin. 2005: online) ระบุถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรู
ประกอบดวย คน กระบวนการจัดการความรู และเทคโนโลยี โดยเฉพาะปจจัยดานคนซึ่งเปนตัวจักร
สําคัญที่จะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ จากการศึกษาของสภาการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 221) พบวาปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูในองคการ 
ประการแรกคือภาวะผูนําขององคการทางการศึกษา รองลงมาคือการตระหนักถึงคุณคาของบุคคล 
การดําเนินการจากกิจกรรมเล็กๆ ไปใหญ และคุณภาพของแกนนําการจัดการความรู จากการศึกษา
สะทอนใหเห็นวาบุคลากรภายในองคการเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการผลักดันใหการจัดการความรู
ประสบผลสําเร็จ ไมวาจะเปนภาวะผูนําของผูบริหาร ความรูความสามารถของครูที่เปนความ สามารถ
เฉพาะตัวและการทํางานเปนทีมเพ่ือสรางบรรยากาศองคการใหมีการทํางานที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีมีนักวิชาการอยางเชน อัญญาณี คลายสุบรรณ 
(2550: 123) ระบุวาปจจัยที่เอ้ือตอการจัดการความรูคือ ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ โครงสราง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนจะขาดประการใดประการหนึ่งไมได จากการศึกษา
ของสภาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 210-211) ระบุปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการจัดการความรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก ความมุงม่ันและการสนับสนุนจากผูบริหาร
ระดับสูงขององคการ การใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู และการเรียนรูในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคการ ความพรอมและความสมัครใจท่ีจะนําการจัดการความรูมาสูการปฏิบัติทั่วทั้ง
องคการ บุคลากรในองคการยอมรับความสําคัญของความรูและการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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องคการมีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม บรรยากาศขององคการสงเสริมการเรียนรู การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการใชความรู การกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจนขององคการที่จะสราง
ความรูและองคการแหงการเรียนรู และการสนับสนุนการจัดการความรูในฐานะนวัตกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพองคการเพ่ือใหวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรขององคการบรรลุผล 
 โรงเรียนในฝน (Lab School) เปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานใหทั่วถึงทุกอําเภอเพื่อใหเด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเขารับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อันเปนพ้ืนฐานใหสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต คิดใหเทาทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นทําใหเด็ก
เติบโตดวยความเชื่อม่ันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเติบโตดวยความ
พรอมอยางสากลใหเปนพลังสําคัญในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติใหพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและมีศักด์ิศรี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 1-8) โดยภาพแหงความสําเร็จของโครงการเมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จ นักเรียนตองมีนิสัยใฝรู รักการอานและการคนควาสามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเอง เปนคนดีมีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะห มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู สรางงานสรางอาชีพ สามารถนําเสนอผลงานไดอยาง
สรางสรรค สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยางม่ันใจในตนเอง สําหรับครูจะตองเปนผูที่มีทักษะวิชาชีพใน
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจดูแลชวยเหลือนักเรียนไดเรียนรู และ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ ในสวนของผูบริหารตองเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร 
นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพเกิดประโยชน
สูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โรงเรียน เปนโรงเรียนชั้นดี        
มีคุณภาพมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู มีเอกลักษณอัน      
โดดเดนเปนตนแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง ซึ่งเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา 
รวมสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของและประชาสังคม ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรับ เชื่อถือ       
มีความรูสึกรวมเปนเจาของและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 
22-23)  
 การดําเนินโครงการโรงเรียนในฝน ดําเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนมา แตยังขาดการศึกษา
ผลสําเร็จในการจัดการความรูในโรงเรียนในฝน รวมทั้งปจจัยตัวใดบางที่ทําใหการจัดการความรู
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน จะเปนประโยชนสําหรับการอธิบายถึงระดับ
ผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝนเพ่ือใหผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทั้งระดับชาติ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ได มาใชเพ่ือเปน
ประโยชนในการวางแผนการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการความรู และทําใหทราบ
ถึงตัวแปรเชิงสาเหตุตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน อันจะ



5 
 
นําไปสูการหาแนวทางเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่เก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรูของนักเรียน ที่เอื้อตอการจัดการความรูตอไป 
นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเลือกศึกษากับโรงเรียนในฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี
เพราะโรงเรียนในฝนทั่วประเทศไดผานการประเมินลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมือนกัน 
ดังนั้นการเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีสัดสวนจํานวนโรงเรียนในฝนมากกวาทุกภาคคิด
เปนรอยละ 35 ของโรงเรียนในฝนรุน 1 ทั้งหมด ซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนในฝนทั่วประเทศได 
 

คําถามการวิจัย 
 การพัฒนาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการ
จัดการความรูของโรงเรียนในฝน ผูวิจัยตั้งคําถามของการวิจัยดังน้ี 
 1.  ผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน อยูในระดับใด 
 2.  โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการ
ความรูของโรงเรียนในฝนเปนอยางไร 
 3.  โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการ
ความรูของโรงเรียนในฝน มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 การพัฒนาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการ
จัดการความรูของโรงเรียนในฝนมีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี  
 1.  เพ่ือศึกษาผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน 
 2.  เพ่ือศึกษาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จใน    
การจัดการความรูของโรงเรียนในฝน 
 3.  เพ่ือตรวจสอบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จใน
การจัดการความรูของโรงเรียนในฝน กับขอมูลเชิงประจักษ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการวิจัยจะชวยใหทราบถึงระดับผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน
เพ่ือใหผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิจัย 
มาใชเพ่ือเปนประโยชนในการการวางแผนการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูตอไป 
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 2. ผลการวิจัย ทําใหทราบถึงตัวแปรเชิงสาเหตุตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการ
จัดการความรูของโรงเรียนในฝน อันจะนําไปสูการหาแนวทางเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่
เก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร การจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรูของนักเรียน ที่
เอ้ือตอการจัดการความรูตอไป  
 3. การวิจัยในครั้งน้ี ผลการวิจัยจะเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
วิจัยเก่ียวกับผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน และโรงเรียนดีประจําตําบลในรุนตอไป
ในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือผูบริหาร และครูโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนรุนที่ 1 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผานการประเมินใหเปนโรงเรียนในฝนจํานวน 273 โรงเรียน
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน 273 คน และครู จํานวน 1,092 คน 
 กลุมตัวอยาง คือผูบริหารโรงเรียน จํานวน 70 คน และครูหัวหนากลุมงาน จํานวน 586 คน 
รวมทั้งหมด 656 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรที่
เกี่ยวของในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกไดดังนี้ 
 1.  ตัวแปรภายนอก คือ ภาวะผูนําองคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปรคือ 
  1.1 บุคลิกผูนํา 
  1.2 ทักษะการบริหาร 
 2.  ตัวแปรภายใน ประกอบดวย  
  2.1 การทํางานเปนทีม 
  2.2 บรรยากาศองคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปรคือ 
   2.2.1 การใชอํานาจ 
   2.2.2 มนุษยสัมพันธ  
   2.2.3 สัมฤทธิ์ผล 
  2.3 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปรคือ 
   2.3.1 การแสวงหาความรู 
   2.3.2 การแบงปนความรู 
   2.3.3 การประยุกตใชความรู 
  2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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  2.5 ผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต        
3 ตัวแปรคือ 
   2.5.1 ผลสําเร็จดานผูบริหาร 
   2.5.2 ผลสําเร็จดานผูสอน 
   2.5.3 ผลสําเร็จดานผูเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เก่ียวของ
กับปจจัยที่สงผลตอผลสําเร็จในการจัดการความรู และองคการแหงการเรียนรู แลวนํามาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดปจจัยการจัดการความรูที่สงผลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝนใน
ลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน แลวนํามาสรางโมเดลการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ผลสําเร็จในการจัดการความรู  
 ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดของเซงกี้ (Senge. 1990: 3; Senge. 2000: 7-8) แบรนด
(Brandt. 2003: online) องคการการเรียนรูและการสอนแหงสกอตแลนด (Learning and Teaching 
Scotland Organization. 2003: online) และกระทรวงศึกษาธิการ (2550: 22) โดยนํามาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดของผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน ซึ่งสามารถ
กําหนดเปนองคประกอบของผลสําเร็จของการจัดการความรูทั้งหมด 3 ดานดังนี้ 
  ดานผูบริหาร ประกอบดวยระดับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย 
เอ้ือตอการเรียนรู  
  ดานครูผูสอน ประกอบดวยระดับความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
นักเรียน ความกระตือรือรน สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ  
  ดานผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนโดยมีนิสัยใฝรู รักการอานและการคนควา 
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะหสังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิต และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู สรางชิ้นงานได โดยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
อยางตอเน่ือง 
 2.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรู องคประกอบสําคัญของการ
จัดการความรูประกอบดวย บุคคล (People) เทคโนโลยี (Technology) และปจจัยดานกระบวนการ 
(Process) (Franklin. 2005: online; Ghalib. 2004: Abstract) สอดคลองกับชอง และชอย (Chong; 
& Choi, 2005: Abstract) ไดศึกษาปจจัยหลักที่เปนเครื่องมือทําใหการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย การฝกหัดพนักงาน การอบรม การทํางานเปนทีม การมีพลังอํานาจของ
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พนักงาน ภาวะผูนํา การจัดการที่ดี ระบบขอมูลขาวสาร ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่ การเปรียบเทียบ
การส่ิงที่ดีกวาและโครงสรางความรูที่เปนพ้ืนฐานจะนําพาไปสูความสําเร็จ รวมทั้งปจจัยเก่ียวกับ
พ้ืนฐานทางดานขอมูลขาวสาร บุคลากร ระบบการใหรางวัล วัฒนธรรม ยุทธศาสตรและเทคโนโลยี 
(Hurley; & Green. 2005: Abstract; Hussain; & et al. 2004: Abstract; Gruber. 2000: Abstract; 
Ribiere. 2001: Abstract) และสอดคลองกับ ฐิติพร ชมพูคํา (2548: 21-27) กลาววาการจัดการ
ความรูควรประกอบไปดวยองคประกอบหลัก ๆ ตอไปน้ี คือ บุคลากร องคประกอบที่สําคัญอันดับแรก
ในการจัดการความรูใหไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูนําแหงการเรียนรู
และระบบการจัดการ ในสวนของชอย (Choi. 2000: Abstract) ไดศึกษาวิเคราะหโดยจําแนกปจจัยที่
มีผลกระทบตอการนําการบริหารจัดการความรูไปใชอยางบรรลุผลไว 11 ประการ ประกอบดวย  
การฝกทักษะบุคลากร (Employee Training) การมีสวนรวมของบุคลากร (Employee Involvement) 
การทํางานเปนทีม (Teamwork) การเอ้ืออํานาจแกบุคลากร (Employee Empowerment) ผูบริหาร
ระดับสูงและพันธกิจ (Top – management Leadership and Commitment) ขอจํากัดองคการ 
(Organization Constrains)โครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ (Information Systems Infrastructure) 
การวัดการดําเนินการ (Performance measurement) บรรยากาศเสมอภาค (Egalitarian climate) 
การเทียบวัด (Benchmarking) และโครงสรางความรู (Knowledge Structure) 
 จากแนวคิดขางตนผูวิจัยนําแนวคิดของแฟรงคลิน (Franklin. 2005: online) มาเปนแนวคิด
หลักสําหรับกําหนดปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จโดยมีการดําเนินการที่ควบคูกัน
ไประหวางการผสมผสานการทํางานของบุคลากรในองคการ การดําเนินกระบวนการจัดการความรู 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
ประกอบดวย 3 ดานคือ  
 1.  ดานบุคลากร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในองคการโดยเฉพาะ
ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารซ่ึงผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่ดี และมีกิจกรรมที่
สําคัญๆ ที่บงบอกถึงลักษณะของภาวะผูนําไดแก การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ การติดตอส่ือสาร 
และการจูงใจและชักนํา (Kotter. 1990: 190) รวมทั้งบุคลากรในองคการจะตองมีความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ซึ่งมีลักษณะของทีมการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือความสมดุลในบทบาท เปาหมาย
ที่ชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงค การเปดเผยและเผชิญหนา การสนับสนุนและการไววางใจ 
ความรวมมือและขัดแยง มีวิธีปฏิบัติงานชัดเจน ภาวะผูนําที่เหมาะสม ทบทวนการทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ การพัฒนาบุคลากรสัมพันธภาพระหวางกลุมที่ดี และการติดตอสื่อสารที่ดี ความสมดุลใน
บทบาท (Woodcock. 1989: 75-116) มีบรรยากาศองคการที่เอ้ือใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
ประกอบดวยดานโครงสรางองคการ ดานมาตรฐานงาน ดานความรับผิดชอบ ดานการสนับสนุน 
และดานความผูกพันองคการ (Stringer. 2002: Online)   
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 2.  ดานกระบวนการจัดการความรู องคการจะตองมีขั้นตอนของการจัดการความรูโดยตอง
ระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการ ทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกเปนการแยกแยะวา 
ความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคการ แลวนําความรูนั้นมากําหนดโครงสรางรูปแบบและตรวจสอบ 
ความถูกตอง กอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร โดยการบริหารกระบวนการนั้นจะตองเขาใจวิสัยทัศน
ที่ชัดเจน ขององคการวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร ซึ่งมีขั้นตอนคือการแสวงหาความรู การ
แบงปนความรู และการใชความรู (Franklin. 2005: Online)   
 3.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสวนสนับสนุนใหองคการสามารถดําเนินการจัดการ
ความรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว เปนเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของความรูในองคการให
เปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลน้ัน ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลน้ันตองการ จากรายละเอียด
ขางตนนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 ผูวิจัยไดปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยให
อยูในรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการ
ความรูของโรงเรียนในฝน ระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได ดังภาพประกอบ 2 

ดานบุคลากร 
    ภาวะผูนําองคการ 
    การทํางานเปนทีม 
    บรรยากาศองคการ 

กระบวนการจดัการความรู 
   การแสวงหาความรู 
   การแบงปนความรู 
   การประยุกตใชความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลสําเร็จใน 
การจัดการความรู 



.63** 

 
 
              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพประกอบ 2 โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุองปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน 
 

การใชอํานาจ มนุษยสัมพันธ สัมฤทธิผล แสวงความรู แบงปนความรู ประยุกตใชความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานเปนทีม 

บุคลิกผูนํา 

ทักษะการบริหาร 

ผูบริหาร 

ผูสอน 

ผูเรียน 

การทํางานเปนทีม 

ภาวะผูนําองคการ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลสําเร็จ 
การจัดการ
ความรู 

บรรยากาศองคการ 
กระบวนการ KM 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลสําเร็จในการจัดการความรู หมายถึง ผลการดําเนินการจัดการความรูของ
โรงเรียนในฝน อันเนื่องมาจากความรวมมือของผูบริหาร และบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติ
ภารกิจการจัดการศึกษาจนเกิดผลสําเร็จกับผูเรียน ประกอบดวยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน และ
ดานผูเรียน 
  1.1  ดานผูบริหาร หมายถึง ระดับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย 
เอ้ือตอการเรียนรู   
  1.2  ดานครูผูสอน หมายถึง ระดับความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับ
นักเรียน ความกระตือรือรน สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 
  1.3  ดานผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนโดยมีนิสัยใฝรู รักการอานและการ
คนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะหสังเคราะห มีทักษะในการดําเนินชีวิต 
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู สรางชิ้นงานได โดยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูอยางตอเน่ือง 
 2.  ปจจัย หมายถึง กลุมของตัวแปรที่สงผลใหการจัดการความรูของโรงเรียนในฝน 
ประสบผลสําเร็จไดแก ภาวะผูนําองคการ การทํางานเปนทีม บรรยากาศองคการ กระบวนการ
จัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1  ภาวะผูนําองคการ หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีใชอิทธิพลเหนือคนอ่ืน
ในกลุม และหรืออํานาจของตนกระตุนชี้นํา หรือจูงใจใหบุคคลอ่ืนมีความกระตือรือรนเต็มใจทําในสิ่ง
ที่เขาตองการโดยมีเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายองคการ ประกอบดวยดาน
บุคลิกภาพของผูนํา และดานทักษะการบริหาร 
   2.1.1  ดานบุคลิกภาพของผูนํา คือระดับความเชื่อม่ันในตนเอง ความอดทนตอ
ความเครียดเม่ือพบสถานการณที่ยุงยากกดดัน การมีวุฒิภาวะทางอารมณ ความมุงม่ันปรับปรุง
ตนเอง ความซื่อสัตยรับผิดชอบและนาไววางใจ และการสรางความรวมมือในการการทํางาน  
   2.1.2 ดานทักษะการบริหาร คือระดับการรับรูคุณลักษณะของการมีมนุษยสัมพันธ 
เขาใจความรูสึก และเจตคติของผูอ่ืน การสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารใหเกิดความคิดสรางสรรคในการแกปญหาการปฏิบัติงาน กําหนดวิสัยทัศนที่ดี 
ความสามารถในการโนมนาวชักนําใหบุคลากรปฏิบัติงานใหบรรลุพันธกิจได 
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  2.2  การทํางานเปนทีม หมายถึง การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนที่มีเปาหมายและ
วัตถุประสงคชัดเจน ทุกคนรับรู ยอมรับเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ลักษณะบรรยากาศใน
การทํางานเปนไปอยางเปดเผย ไมตึงเครียด มีการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารที่
เอ้ือประโยชนตอการทํางาน การติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมอยางสมํ่าเสมอวามีปญหาใดที่
จะตองรวมกันปรับปรุงแกไข หรือไม  
  2.3  บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูบรรยากาศองคการของบุคลากรของใน
โรงเรียนในฝน ประกอบดวยดานการใชอํานาจ ดานมนุษยสัมพันธ และดานสัมฤทธิ์ผล 
   2.3.1  บรรยากาศดานการใชอํานาจ คือการรับรูของครูเก่ียวกับโครงสรางการ
บริหาร ขอบขายและหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน กระจายงานและการ
แบงงานกันปฏิบัติ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลจากครู  
   2.3.2 บรรยากาศดานมนุษยสัมพันธ คือการรับรูของครูเก่ียวกับความรูสึกเปน
เจาของหรือเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน รูสึกภาคภูมิใจ ความผูกพันตอสถานศึกษา มีความอบอุน 
มิตรภาพที่ดี ผูบริหารเอาใจใสดูแลครูอยางทั่วถึงและใหความชวยเหลือแกบุคลากร บุคลากรให
ความรวมมือในการทํางาน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
   2.3.3  บรรยากาศดานสัมฤทธิ์ผล คือการรับรูของครูเก่ียวกับการยอมรับตอความ
รับผิดชอบในหนาที่ตอการแกปญหาที่เกิดขึ้น ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ทํางานผิดพลาดไดมีโอกาส
ปรับปรุงแกไขในการทํางาน และใหกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งใหรางวัลบุคคลที่ปฏิบัติงานมี
ผลงานดีเดน สรางความรูสึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหมีการแสดงออกริเร่ิมทําสิ่งใหมๆ 
ใชนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงาน  
  2.4  กระบวนการจัดการความรู หมายถึง ระดับปฏิบัติในการจัดการความรู ประกอบ
ไปดวย 3 องคประกอบคือ การแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการประยุกตใชความรู 
   2.4.1 การแสวงหาความรู คือ ระดับการปฏิบัติของผูบริหารในการเปดโอกาสให
ทุกคนไดแสวงหาความรูไดอยางเสรีและเปนอิสระ มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมชวยในการแสวงหา
ความรู การสนับสนุนใหบุคลากรหาความรูจากแหลงเรียนรูหลากหลายทั้งภายในภายนอกโรงเรียน 
และคุณลักษณะของครูที่เปนผูรักการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
   2.4.2 การแบงปนความรู คือ ระดับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหาร การจูงใจ
ในการแลกเปลี่ยนความรู เปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในภายนอก
โรงเรียน มีการสงเสริมในการใชทรัพยากรรวมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จัดใหมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนความรู และระดับการ
ปฏิบัติของครูในการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดระหวางเพ่ือนครูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู มีบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนความรูที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการใชเหตุผลมากวาอารมณความรูสึก เปนไปอยาง
เปดเผยและไวใจซ่ึงกันและกัน 
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   2.4.3 การประยุกตใชความรู คือ ระดับปฏิบัติของผูบริหารในการชวยเหลือ
สนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรนําความรูมาใชอยางสะดวก รวดเร็วทันเวลา และอํานวยความ
สะดวกใหบุคคลากรเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระดับความสามารถของครูในการนําความรู
ไปประยุกตใชกับการเรียนการสอน มีการเผยแพรความรูของตนในแหลงตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูของโรงเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
  2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระดับการปฏิบัติของโรงเรียนที่จัดใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการแสวงหาความรูทั้งภายในและภายนอก การแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกัน และการประยุกตใชความรูสําหรับการสรางความรูเพ่ือการเรียนการสอน รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเผยแพรความรูผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และการจัดใหมี
สถานที่ อุปกรณดานเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัย 
 3.  โรงเรียนในฝน หมายถึง สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการหนึ่งอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน
รุนที่ 1 ซึ่งผานการประเมินใหเปนโรงเรียนในฝนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 273 แหง  
 
สมมติฐานการวิจัย 

 ในการพัฒนาโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการ
จัดการความรูของโรงเรียนในฝน ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 
 1. แบบจําลองเชิงทฤษฎีของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวของมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 2. ปจจัยตางๆ ไดแก ภาวะผูนําองคการ บรรยากาศองคการ การทํางานเปนทีม 
กระบวนการจดัการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอผลสําเร็จในการจัดการความรูโดย
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมดังนี้ 
  2.1 ภาวะผูนําองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลสําเร็จในการจัดการความรู และมี
อิทธิพลทางออมผานปจจัยบรรยากาศองคการ การทํางานเปนทีม กระบวนการจัดการความรู และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2 บรรยากาศองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลสําเร็จในการจัดการความรู และมี
อิทธิพลทางออมผานปจจัยกระบวนการจัดการความรู 
  2.3 การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลทางตรงตอผลสําเร็จในการจัดการความรู และมี
อิทธิพลทางออมผานปจจัยบรรยากาศองคการ และกระบวนการจัดการความรู 
  2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอผลสําเร็จในการจัดการความรู และมี
อิทธิพลทางออมผานปจจัยกระบวนการจัดการความรู 
  2.5 กระบวนการจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลสําเร็จในการจัดการความรู 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในบทน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัการวจิยัเรือ่ง การพฒันาโครงสรา้งความสมัพนัธ์

เชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั เป็นลาํดบัดงัน้ี 

 1.  โรงเรยีนในฝนั 

  1.1 โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 

  1.2 โรงเรยีนในฝนัตามโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 

  1.3 สภาพโรงเรยีนในฝนั 

  1.4 คณุภาพผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีนในฝนั 

  1.5 การดาํเนินงานโรงเรยีนในฝนั 

 2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการความรู ้

  2.1 ความหมายของการจดัการความรู ้

  2.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

  2.3 ผลสาํเรจ็ของการจดัการความรู้  

  2.4 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ 

  3.1 ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

  3.2 การทาํงานเป็นทมี 

  3.3 บรรยากาศองคก์าร 

  3.4 กระบวนการจดัการความรู้ 

  3.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

1. โรงเรียนในฝัน 

 1.1 โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนั 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 3-7) ไดนํ้าเสนอรายละเอยีดของโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึง

โรงเรยีนในฝนัของกระทรวงศกึษาธกิารไวด้งัน้ี 

 ความเป็นมา 

 นายกรฐัมนตรหี่วงใยปญัหาการศกึษาของไทยทีเ่ดก็ไดร้บัการศกึษาแลว้คดิและวเิคราะห์

ไมเ่ป็น ไมร่กัการอ่าน อ่านหนงัสอืหรอือ่านขา่ว แลว้คดิวเิคราะหไ์มไ่ด ้จงึจาํเป็นตอ้งฝึกการอ่าน

ตัง้แต่ปฐมวยั เพือ่ปพูืน้ฐานใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดเวลา คดิใหเ้ท่าทนัโลกอนาคตที่

จะเกดิขึน้ การเรยีนการสอนตอ้งทาํใหเ้ดก็เตบิโตดว้ยความเชือ่มัน่ มรีะบบทีท่าํใหส้ามารถพฒันา

ตวัเองตลอดเวลาและพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพสงูสดุ เพิม่มลูคา่ความเป็นมนุษยใ์หส้งูขึน้โดยมี
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การบรูณาการเกดิขึน้ทุกปี ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็รูส้กึสนุกสนานกบัการเรยีนรู ้โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอื

ในการเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งปลกูฝงัให ้“เป็น” เพือ่ไวใ้ชค้น้ควา้หาความรูต้ลอดชวีติ ทาํใหเ้กดิความเชือ่มัน่

ในตนเอง สามารถแสดงออกและนําเสนอในเชงิสรา้งสรรค ์เจตนารมณ์ดงักลา่วจะบรรลผุลไดน้ัน้ 

เดก็ตอ้งไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพ เขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนที่ มคีณุภาพ และมาตรฐาน แต่

โรงเรยีนดงักลา่วมไีมค่รอบคลมุทุกพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอาํเภอในชนบทหา่งไกล ซึง่คนยากจนตอ้งเรยีน

ในเขตพืน้ทีแ่ละเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบโครงการหน่ึงอาํเภอ

หน่ึงโรงเรยีนในฝนั เมือ่วนัที ่ 22 เมษายน 2546 และกระทรวงศกึษ าธกิารไดพ้ฒันาแนวคดิและ

ดาํเนินการโครงการต่อไป โดยมหีลกัการและความเชือ่วา่ การศกึษาสามารถเปลีย่นแปลงสถานภาพ

จากคนจนไปเป็นคนรวยได ้หากไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพ มพีืน้ฐานการเรยีนรูท้ีด่ ีทีส่ามารถเรยีนรู้

และพฒันาตนเองไดต้ลอดชวีติ จะสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นแรงงาน ทีม่ฝีีมอื มรีายไดแ้ละ

คณุภาพชวีติสงูขึน้ สามารถหลดุพน้วงจรความยากจนได ้อนัเป็นความมุง่มัน่ของรฐับาล โดยพฒันา

โรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนทีป่ระชาชนใฝฝ่นัอยากใหบุ้ตรหลานไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนทีด่มีคีณุภาพ 

โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัจะช่วยสานฝนัใหเ้ป็นจรงิได ้

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่กระจายโรงเรยีนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ใหท้ัว่ถงึทุกอําเภอ เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนใน

ชนบทมโีอกาสเขา้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพอนัเป็นพืน้ฐานใหส้ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ

คดิใหเ้ท่าทนัโลกอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ ทาํใหเ้ดก็เตบิโตดว้ยความเชือ่มัน่และมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

 เพือ่พฒันาเยาวชนไทยใหเ้ตบิโตดว้ยความพรอ้มอยา่งสากลใหเ้ป็นพลงัสาํคญัในการ

ปรบัเปลีย่นและขบัเคลือ่นอนาคตของชาตใิหพ้ฒันาอยา่งยัง่ยนืและมศีกัดิศ์ร ี

 เป้าหมาย 

 โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คดัเลอืกอาํเภอละหน่ึงโรงเรยีน 

จาํนวน 795 อาํเภอ 81 กิง่อําเภอ และ 45 เขต ในกรงุเทพมหานคร รวม 921 โรงเรยีน ในการดาํเนินงาน

ในปีแรก และกาํหนดใหม้กีารขยายผลการดาํเนินงานโครงการดงัน้ี 

  ปีที ่1 (1 ตุลาคม 2546-1 ตุลาคม 2547) ดาํเนินงานตามโครงการ จาํนวน 921 โรงเรยีน 

(หน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั) 

  ปีที ่2 (1 ตุลาคม 2547-1 ตุลาคม 2548) ดาํเนินงานตามโครงการ จาํนวน 8,000 โรงเรยีน 

(หน่ึงตาํบลหน่ึงโรงเรยีนในฝนั) 

  ปีที ่3 (1 ตุลาคม 2548-1 ตุลาคม 2549) ดาํเนินงานตามโครงการ จาํนวน 40,000 โรงเรยีน 

(พฒันาทุกโรงเรยีน เป็นโรงเรยีนในฝนั) 

 วิธีดาํเนินการ 

 เมือ่คณะรฐัม นตรมีมีตใิหค้วามเหน็ชอบกระทรวงศกึษาธกิารไดด้าํเนินการตามแนว

ทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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 1.  แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้รบัผดิชอบการดาํเนินงาน 

 2.  ระดมความคดิ กาํหนดแนวคดิพืน้ฐานโครงการใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ เพือ่เตรยีมการนําสูก่าร

ปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม โดยมอบหมายผูร้บัผดิชอบแต่ละเรือ่ง 

  2.1 การคดัเลอืกโรงเรยีน โดยมเีกณฑท์ีช่ดัเจน จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืน 

พฤษภาคม 2546 เพือ่นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาก่อนนําเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั ทุกจงัหวดั

พจิารณามอบหมายใหน้ายอาํเภอรว่มกบัชุมชนพจิารณาคดัเลอืกอกีครัง้หน่ึง เพือ่ใหเ้ป็นไปตา ม

ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

  2.2 จดัทาํแผนพฒันาผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑท์ีต่อ้งการในการพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนในฝนั ใหบ้รรลผุลตรงตามเป้าหมายและ

ทนัเวลา โดยใชร้ะบบเครอืขา่ยรว่มกบัสถาบนัอุดมศกึษา และโรงเรยีนทีป่ระสบผลสาํเรจ็ 

  2.3 จดัทาํแผนประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความตระหนกัรูข้องโครงการฯ ใหส้าธารณชน

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกสว่นของสงัคมรบัทราบอยา่งต่อเน่ือง สรา้งความน่าสนใจของโครงการ และสือ่

ใหภ้าคเอกชนรบัรูแ้ละตอบรบัเขา้มาสนบัสนุน เสรมิสรา้งความรูส้กึมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขอ งโครงการฯ 

ใหเ้กดิขึน้ 

  2.4 รา่งโครงสรา้งการบรหิารจดัการทีม่คีวามคลอ่งตวั การบรหิารสถานศกึษาใหม้ี

ความเขม้แขง็ทางวชิาการ หลกัสตูร มาตรฐานดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ความสมัพนัธใ์นการพฒันา

ระหวา่งผูบ้รหิาร คร ูผูเ้รยีน ชุมชน และผูส้นบัสนุน 

  2.5 การระดมทรพัยากรจากท้ องถิน่ และเชญิชวนเอกชนเขา้มารว่มจดัการศกึษา 

งบประมาณดาํเนินการ และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโดยคาํนึงถงึจาํนวนนกัเรยีน และจาํนวนคร ู : 

นกัเรยีน โดยใหส้าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐานดาํเนินการประสานหารอืเกีย่วกบั

วธิกีารงบประมาณใหไ้ดข้อ้ยตุก่ิอน เพือ่ประมาณการงบประมาณใหช้ดัเจนใหเ้หมาะสมต่อการพฒันา 

  2.6 จดัทาํแผนเพือ่วางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพือ่วางระบบ 

ICT ของโรงเรยีนเป้าหมาย และระบบเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้ 921 โรงเรยีน ใหแ้ลว้เสรจ็ทนัเวลา

ตามเป้าหมายทีจ่ะดาํเนินการ ทัง้น้ีเน้นการใช ้ICT เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

  2.7 กาํหนดวธิกีารกาํกบั ตดิตาม และประเมนิผล ทัง้การพฒันาผูบ้รหิาร คร ูโรงเรยีน 

และคณุภาพนกัเรยีน เป็นการประเมนิผลเชงิวจิยัเพือ่พฒันา โดยมตีวัชีว้ดัความสาํเรจ็และตวับ่งชี้

ตามมาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานและเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรยีน /แต่ละอาํเภอ ทาํใหเ้หน็คณุคา่

ทีเ่ป็นพลวตั และเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็นเครือ่งมอืของการจดัการเปลีย่นแปลงในการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมองคก์รดว้ยความเตม็ใจทุกภาค ี (ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง กรรมการ

สถานศกึษา ชุมชน ผูป้ระเมนิ และอื่นๆ ) มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะ สรา้งสรรค ์มเีอกภาพเชงิเป้าหมาย

โดยแต่งตัง้คณะกรรมการกาํกบั ตดิตาม และประเมนิโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 

  2.8 จดัทาํ Mapping โดยการสนบัสนุนและเป็นพีเ่ลีย้งโรงเรยีนในโครงการของสถาน

บนัราชภฏั สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เพือ่ใหส้ามารถเริม่โครงการ ตั ้ งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 

2546 ไดต้ามเป้าหมาย 
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 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 กระทรวงศกึษาธกิาร และคณะกรรมการนโยบายหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.  เดก็และเยาวชนไทยในชนบทมโีอกาสไดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนทีม่คีณุภาพ รกัการ

อ่าน เป็นผูท้ีเ่รยีนรูต้ลอดชวีิ ตทีส่ามารถพฒันาใหพ้ึง่ตนเองได ้และเตบิโตเป็นคนคณุภาพของ

ประเทศ 

 2.  มโีรงเรยีนคณุภาพมาตรฐานกระจายทัว่ถงึทุกอาํเภอ ทาํใหเ้ดก็ไทยเตบิโตดว้ยความ

เชื่อมัน่และรกัชาต ิ

 1.2 โรงเรียนในฝนัตามโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนั 

 โรงเรยีนในฝนัจะมลีกัษณะเป็นเช่นใดนัน้ขึ้ นอยูก่บัความคาดหวงัของบุคคลหรอืสงัคมทีม่ ี

ต่อโรงเรยีน บางคนอาจมคีวามคดิ ความคาดหวงัวา่ตอ้งเป็นโรงเรยีนทีด่ ีมมีาตรฐานทางวชิาการสงู 

และหลอ่หลอมคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัผูเ้รยีน บางคนอาจเหน็วา่ โรงเรยีนในฝนัตอ้งเป็นโรงเรยีนที่

เน้นวชิาการและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเท ศในการบรหิารจดัการ มคีวามเชือ่วา่ เป็นสถานทีท่ี่

ผูป้กครองอยากจะสง่ลกูหลานไปรบัการศกึษาเพือ่จะไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต ดงันัน้ 

โรงเรยีนในฝนัทีบุ่คคลตอ้งการนัน้จะเกีย่วขอ้งกบัการเป็นสถานทีท่ีมุ่ง่สรา้งประสบการณ์ และการ

เรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนเพื่อจะได้ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต และใชส้ือ่และนวตักรรมการเรยีนรู้

อยา่งหลากหลาย รวมทัง้เป็นสถานทีท่ีอ่บอุ่นเตม็ไปดว้ยบรรยากาศแหง่ความรว่มมอืทางวชิาการ

และมคีวามช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนัทัง้ระหว่างผูบ้รหิารกบัคร ูครกูบันกัเรยีน และโรงเรยีนกบั

ชุมชน จงึจะทาํให้ เป็นโรงเรยีนทีด่ ีมคีณุภาพ หรอืเป็นโรงเรยีนในฝนั ซึง่จะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ใน

การจดัการศกึษาตามภารกจิได ้

 ลกัษณะของโรงเรียนในฝนั 

 โรงเรยีนในฝนัจะมลีกัษณะเป็นเช่นใดนัน้ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัทีม่ต่ีอโรงเรยีนของผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง สาํนกังานปฏริปูการศกึษา กระทรวงศกึ ษาธกิาร (2542 : 21-23) ไดก้ําหนดบญัญตัิ  

10 ประการโรงเรยีนในอุดมคตติามนโยบายการปฏริปูการศกึษาไวด้งัน้ี 

 1.  ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครใูหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้าํนวยการ มจีติสาํนึกในการทีจ่ะพฒันา

ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และยกระดบัมาตรฐานการศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม ผูบ้ริ หารควรมี

เวลาอยูป่ระจาํสถานศกึษา เพือ่ดแูลการปฏบิตังิานภายในใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 2.  มบีรรยากาศและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน 

เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุ มุง่เน้นการเรยีนการสอนอยา่งเป็นธรรมชาต ิโดยใหน้กัเรี ยน

ไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ และปลกูฝงัเรือ่งความสะอาด วนิยั เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มคีวามรกัสามคัค ีรวมทัง้จดัให้

โรงเรยีนมคีวามรม่รืน่ มตีน้ไม ้แหลง่น้ํา บ่อน้ํา ไรฝุ้น่ และมลภาวะ 

 3.  เป็นโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มมแีผนผงัเตม็รปูแบบ มหีอ้งเรยีน หอ้งสุมด หอ้ง

คอมพวิเตอร ์หอ้ งทดลอง หอ้งปฏบิตักิาร ตลอดจนมสีนามกฬีาครบครนัโดยใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ทอ้งถิน่ 
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 4.  มอุีปกรณ์การเรยีนการสอนครบครนั โดยจดัซือ้ในราคาทอ้งตลาดทีเ่ป็นธรรม ทัง้ให้

เหมาะสมกบัการใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 5.  มบุีคลากร ครผููส้อนครบตามเกณฑ ์หากขาดแคลนควรใหค้รทูีเ่กษยีณอายรุาชการแลว้

หรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจนผูท้รงคณุวฒุมิาช่วยสอน และหรอืใหม้รีะบบการศกึษาทางไกลผา่น

ดาวเทยีม 

 6.  องคก์รทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ไมว่า่จะเป็นดา้นวชิาการ หรอืดา้นบรหิาร 

เช่น กําหนดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ กา รสอนภาษาองักฤษตัง้แต่

ระดบัประถมศกึษา การสอนวชิาชพี การเกษตร ก่อสรา้ง ไฟฟ้า คอมพวิเตอร ์

 7.  มกีารเกบ็คา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียมการศกึษา เพือ่พฒันาสถานศกึษา และจดั

อุปกรณ์การเรยีนการสอนใหค้รบถว้น ทัง้น้ีใหย้กเวน้คา่เลา่เรยีนสาํหรบัเดก็ยากจน และจา่ย

คา่ตอบแทนใ หน้กัเรยีนในการพฒันาหรอืฝึกปฏบิตั ิฝึกอาชพี ทีเ่กดิรายไดเ้ป็นประโยชน์ เช่นการ

ปลกูผกัสวนครวั การเลีย้งไก่ การเลีย้งปลา เป็นตน้ 

 8.  มกีารสง่เสรมิใหก้ลุม่บุคคลหรอืชุมชน มสีว่นรว่มในการแสวงหาทรพัยากรเพือ่สนบัสนุน

การบรหิารจดัการของสถานศกึษา การจดัสวสัดกิารใหก้ับคร ูเช่น การจดัทีพ่กั ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา 

คา่สอนพเิศษ คา่ฝึกอบรม ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิของคร ู

 9.  มกีารวดัผลและประเมนิผลทางการศกึษาทีเ่น้นผลผลติ คอื คุณภาพของนกัเรยีนตามที่

กําหนดไวใ้นหลกัสตูร 

 10. เป็นโรงเรยีนทีผู่นํ้าทอ้งถิน่และผูป้กครองทุกระดบัทุก ประเภทยอมรบักนัวา่เป็น

โรงเรยีนทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 7-8) ไดก้าํหนดลกัษณะของโรงเรยีนในฝนัตามโครงการหน่ึง

อาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัไวด้งัน้ี 

 1.  จดัการศกึษาไดค้ณุภาพมาตรฐาน ปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หลกัสตูร

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานชาต ิ

สามารถพฒันาสูม่าตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเป็นคนไทย จดับรรยากาศการเรยีนรูเ้อือ้ต่อการ

พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน และมคีวามเป็นประชาธปิไตย 

 2. เป็นตวัอยา่งการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัอาํเภอทีม่คีณุภาพมาตรฐานเทยีบเคยีง

กบัโรงเรยีนชัน้นํา เป็นทีย่อมรบัศรทัธาของนกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ทีเ่น้นการมสีว่นรว่ม 

 3.  มกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ บรหิารคณุภาพทัง้ระบบ มคีวามคลอ่งตวัรวดเรว็ 

ทนัสมยั มผีูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษามอือาชพี และมจีาํนวนเพยีงพอ 

 4.  มคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ สามารถเป็นตน้แบบ เป็นแหลง่เรยีนรู ้ตลอดจนช่วยเหลอื

พฒันาชุมชนและเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา และชุมชนเขม้แขง็ 

 5.  มเีครอืขา่ยการสนบัสนุน มกีระบวนการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นแหลง่ทดลอง

สาธติ และฝึกอบรมครขูองสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และมสีว่นรว่มของภาคเอกชน 
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 6.  สื่อและเทคโนโลยทีนัสมยัและเพยีงพอ เป็นระบบเครอืขา่ยและเอือ้ต่อการเรยีนรู้

รว่มกนั 

 7.  เป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรยีนอื่นๆ นํานวตักรรมทางการศกึษาทีท่นัสมยัไปพฒันา 

โรงเรยีนทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนไดม้าตรฐานและเหมาะสมต่อการ

พฒันาคณุภาพชวีติ 

 1.3 สภาพโรงเรียนในฝนั 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 50) ไดก้ลา่วถงึสภาพโรงเรยีนในฝนัตามโครงการหน่ึงอาํเภอ

หน่ึงโรงเรยีนในฝนั ไวด้งัน้ี 

  1) ดา้นผูเ้รยีน 

   1.1 ปลดปล่อยพลงัสมองของเดก็ มอีสิระในการคดิ 

   1.2 เดก็เรยีนรูจ้ากการเลน่และการทาํงาน และเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

   1.3 หลกัสตูรมคีวามหมายกบัชวีติของเดก็ และมลีกัษณะเด่น 

  2) ดา้นครผููส้อน 

   2.1 ครตูื่นตวั (Active) ตลอดเวลา รูท้นัเทคโนโลย ี

   2.2 ครเูป็นตวัแบบในการเรยีนรูท้ีด่ขีองเดก็ 

   2.3 ครมูคีวามเชีย่วชาญและมผีลงานการสอน 

  3) ดา้นผูบ้รหิาร 

   3.1 ผูบ้รหิารเป็นผูนํ้าทางวชิาการและสรา้งการเปลีย่นแปลง 

   3.2 เป็นโรงเรยีนสาธติ/โรงเรยีนแมข่า่ยของโรงเรยีนอื่น 

   3.3 เป็นฐานการเรยีนรูสู้ช่มุชนอยา่งใกลช้ดิ 

 1.4 คณุภาพผูเ้รียนท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนในฝนั 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 60) ไดก้ําหนดคุณภาพของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีน

ในฝนัไวด้งัน้ี 

 1.  ดา้นพืน้ฐานเพือ่การพฒันา ประกอบดว้ย 

  1.1 รกัการอ่าน รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  1.2 สือ่สารดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

  1.3 คดิวเิคราะห ์แกป้ญัหา เผชญิสถานการณ์ไดอ้ยา่งมสีติ 

  1.4 วางแผนการทาํงาน คาดการณ์อนาคตได้ 

 2.  ดา้นคณุธรรมประจาํตน ประกอบดว้ย 

  2.1 มวีนิยัและรบัผดิชอบ 

  2.2 อดทน อดกลัน้ หนกัเอาเบาสู ้

  2.3 มคีวามซื่อสตัย ์รูจ้กัเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

  2.4 มจีติสาํนึกต่อสว่นรวม 



20 

 3. ดา้นคา่นิยม ประกอบดว้ย 

  3.1 มคีา่นิยมในการผลติมากกวา่การบรโิภค 

  3.2 รกับา้นเกดิ รกัทอ้งถิน่ รกัความเป็นไทย 

  3.3 เหน็คณุคา่ของการอนุรกัษ ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

  3.4 รกัการออกกําลงักาย และหลกีเลีย่งสิง่เสพตดิ 

  3.5 เลอืกวธิคีลายความเครยีดจากศลิปะ ดนตร ีและกฬีา 

 1.5 การดาํเนินงานโรงเรียนในฝนั 

 โรงเรยีนในฝนัตามโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั มแีนวคดิการพฒันาโรงเรยีนใน

ฝนัดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 18-26) 

 1. นโยบาย 

 “รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา เน้นการกระจายอาํนาจและสง่เสรมิ

การมสีว่นรว่มจากทุกฝา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้เรง่รดัพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาในทุกๆ 

ดา้น ใหใ้กลเ้คยีงกนั และกระจายไปในทุกภมูภิาคของประเทศ” 

 2. วสิยัทศัน์โรงเรยีนในฝนั 

 “โรงเรยีนในฝนัสามารถพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลายและไร้

ขดีจาํกดั (Unconventional Curriculum and Learning) โดยอาศยัความรว่มมอืและการสนบัสนุน

รว่มกนั (Participation and Supports) ระหวา่งผูป้กครอง โรงเรยีน และชุมชน ดว้ยระบบบรหิาร

จดัการทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  ในการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่ง

นกัเรยีน ครอูาจารย ์แ ละชุมชน เป็นโรงเรยีนทีมุ่ง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิทัง้ดา้นวชิาการและการ

ประกอบอาชพีเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามความสามารถ รกัการแสวงหา

ความรูอ้ยา่งไมส่ิน้สดุ รูท้นัการเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนักบัสงัคมโลกได”้ 

 3. เกณฑก์ารคดัเลอืกโรงเรยีนในฝนั 

 การคดัเลอืกโรงเรยีนเพือ่เขา้โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั ไดก้าํหนดเกณฑก์าร

คดัเลอืกโรงเรยีนโดยมอบหมายใหแ้ต่ละอาํเภอรบัฟงัความคดิเหน็ของผูนํ้าชุมชน ประชาชนในเขต

พืน้ทีป่กครองและดาํเนินงานคดัเลอืกเพยีงอาํเภอละ 1 โรงเรยีน ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากนัน้แต่ละอาํเภอสง่รายชือ่โรงเรยีนในฝนัใหก้ระทรวงศกึษาธกิารต่อไป 

 4.  กลยทุธก์ารดาํเนินงาน 

 เพือ่ใหก้ารพฒันาโรงเรยีนในฝนัประสบผลสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ขา้งตน้ คณะกรรมการ

ดาํเนินงานโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัจงึไดก้าํหนดกลยทุธห์รอืยทุธศาสตรก์าร

ดาํเนินงานดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 4) 

  1.  สรา้งพลงัขบัเคลือ่นใหโ้รงเรยีนมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีคลอ่งตวั มปีระสทิธภิาพ

สง่ผลใหน้กัเรยีนพฒันาศกัยภาพ มคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
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  2.  พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ ใหผู้เ้ร ี ยนไดพ้ฒันา

ความรูค้วามสามารถ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และทกัษะการดาํรงชวีติไดต้ามศกัยภาพ 

  3.  สรา้งเสรมิศกัยภาพบุคลากรทุกระดบั ใหม้ทีกัษะวชิาชพี สามารถจดักระบวนการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

  4.  เพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและกา รสือ่สาร เพือ่จดั

กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน 

  5.  ระดมสรรพกาํลงั สรา้งระบบเครอืขา่ยอุปถมัภก์ารศกึษาทีเ่ขม้แขง็ อนัเกดิจากพลงั

การมสี่วนรว่มของชุมชน องคก์ร ประชาสงัคม ในรปูแบบของผูอุ้ปถมัภแ์ละผูร้ว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิ

รว่มพฒันา 

 5.  เสน้ทางสูก่ารเป็นโรงเรยีนในฝนั แนวทางการพฒันาโรงเรยีนไปสูโ่รงเรยีนในฝนัมี

ขัน้ตอนการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 110-112) 

  1.  ขัน้เตรยีมการและสรา้งความเขา้ใจ ผูบ้รหิารศกึษาและเชือ่มโยงแนวคดิการพฒันา

สูค่วามเป็นโรงเรยีนในฝนั รบัฟ ังความคดิเหน็จากบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย สรา้งความเขา้ใจและ

ความตระหนกัใหก้บับุคลากรทางการศกึษาทุกฝา่ย เน้นการสรา้งคา่นิยมรว่มในการพฒันา (Shared 

Vision) 

  2.  ตรวจสอบสถานภาพโรงเรยีน โดยโรงเรยีนประเมนิตนเองเพือ่ศกึษาความพรอ้ม 

สมรรถนะทัง้ดา้นปจัจยัทีจ่าํเป็น  (คณุภาพคร ูอาคาร สถานที ่สิง่อาํนวยความสะดวก ) ปจัจยัเสรมิ

การเรยีนรู ้(ICT, E-Media) และกระบวนการบรหิารจดัการ 

  3. สาํรวจความตอ้งการของชุมชน โรงเรยีนจาํเป็นตอ้งแสวงหาความรว่มมอืระหวา่ง

โรงเรยีนกบัองคก์รทีเ่ขม้แขง็ภายในชุมชน รวมทัง้สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งภมูิ ปญัญาทอ้งถิน่กบั

หลกัสตูรสถานศกึษา 

  4.  กาํหนดเป้าประสงคข์องการพฒันา โรงเรยีนรว่มกบัคณะกรรมการสถานศกึษาและ

ชุมชนกาํหนดเป้าประสงคท์ีเ่น้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนเก่ง คนด ีมคีวามสขุ ใชภ้าษาองักฤษ

และคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งชาํนาญ สามารถประกอบอาชพี พฒันาอาชพีที่ มอียูใ่นทอ้งถิน่ หรอืศกึษา

ต่อในระดบัทีส่งูขึน้ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ   

  5. กาํหนดแผนปฏบิตักิารยกระดบัคณุภาพ กาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาสูค่วามเป็น

โรงเรยีนในฝนัตามจดุเน้นของแต่ละสถานศกึษา จดัทาํแผนทีเ่กดิจากความรว่มมอืของทุกฝา่ย  

อาศยักลไกการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นตวักาํกบั   

  6. ดาํเนินการเพือ่ยกระดบัสูค่วามเป็นโรงเรยีนในฝนั ประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงาน

ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยรบัรูอ้ยา่งทัว่ถงึ กาํหนดกลไกและภารกจิทีช่ดัเจน ดาํเนินการตามแผนโดยมี

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีช่ดัเจนเป็นเป้าหมายของการดาํเนินงาน 

  7. ประเมนิผลการปฏิ บตังิาน มแีผนการประเมนิผลการปฏบิตังิานทัง้ระยะสัน้ และ

ระยะยาว   
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  8. สรา้งความยัง่ยนืในการพฒันา เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรมตน้สงักดั และกระทรวงศกึษาธกิาร 

ใหข้วญักาํลงัใจดว้ยการมอบรางวลัความสาํเรจ็ สถานศกึษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองไมห่ยดุยัง้ 

  9. จดัทาํแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) ในการพฒันาโรงเรยีนในฝนัใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 

โดยใหทุ้กฝา่ยมสีว่นรว่มและกาํหนดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานขัน้ตอนต่างๆ อยา่งเป็น

ระบบ 

 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 การจดัการความรูน้บัวา่เป็นสิง่สาํคญัโดยทีย่ทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภ าพการศกึษา ซึง่

เป็นระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ (พ.ศ.2551 – 2555) ระบุในพนัธกจิขอ้ 4 ใหพ้ฒันาและสง่เสรมิการวจิยั

และสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่พฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีซึง่กห็มายถงึการสง่เสรมิใหม้กีารจดัการ

ความรูเ้พือ่การสรา้งองคค์วามรูน้ัน้เอง ซึง่กส็อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานที ่ 3 

ขอ้ 3.3 การสรา้งและการจดัการความรูใ้นทุกระดบัและทุกมติขิองสงัคม การจดัการความรู้  

(Knowledge Management : KM) เป็นเครือ่งมอืบรหิารและพฒันาคณุภาพมาตรฐานงานทีป่ฏบิตั ิ

ใชเ้ป็นกระบวนการทาํงานของผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิการเรยี นรูข้องบุคคลและองคก์ร

พรอ้มนําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชท้าํงานใหเ้กดิสมัฤทธผิลดขีึน้กวา่เดมิ ภายใตห้ลกัการและแนวทางทีว่า่ 

“มุง่ใหเ้กดิการนําพลงัปญัญาขององคก์รมาเพิม่พลงัในการเรยีนรูด้ว้ยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แบ่งปนั

ประสบการณ์ความสาํเรจ็ และความรูป้ฏบิตั ิพรอ้มรวบร วมและสรา้งความรูใ้หมท่ีจ่าํเป็นต่อการ

พฒันางานใหส้าํเรจ็ เพือ่ใหค้นเขา้ถงึความรู ้รูจ้กัเลอืกใช ้ดดัแปลง ปรบัปรงุ ต่อยอดความรูท้ีม่อียู่

เดมิ และหรอืสรา้งความรูใ้หมไ่ปใชใ้นการทาํงาน อนัจะนําไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ขององคก์ร” (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2552: ก)  

 ความรูเ้ป็นสิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเลา่เรยีน การคน้ควา้หรอืประสบการณ์รวมทัง้

ความสามารถเชงิปฏบิตัแิละทกัษะ ความเขา้ใจหรอืสารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์ สิง่ที่

ไดร้บัมาจากการไดย้นิไดฟ้งั การคดิหรอืการปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขา รวมทัง้สา รสนเทศทีผ่า่น

กระบวนการคดิเปรยีบเทยีบเชือ่มโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิเป็นความเขา้ใจ และนําไปใชป้ระโยชน์ใน

การสรปุ และตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไมจ่าํกดัเวลา (วชิยั วงษ์ใหญ่ . 2551); (พจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542. 2546: 232) การก่อเกดิความรูข้ ึน้มาจะมลีาํดบัขัน้หรอืกระบวนการ

ในการพฒันาความรู ้คอืจากขอ้มลู (data) คอืขอ้เทจ็จรงิ ทีถู่กบนัทกึลงไป และยงัไมม่กีารนํามาแปร

ความหมาย โดยอาจมจีดุประสงคเ์พือ่การตรวจสอบ หรอืสอบกลบัวา่งานมปีญัหาหรอืมเีหตุการณ์ใด

เกดิขึน้บา้ง ถอืวา่การบนัทกึขอ้มลูเป็นเรือ่งพืน้ฐานทีต่อ้งจดัทาํ สารสนเทศ (information) เป็นขอ้มลู

ทีผ่า่นการกลัน่กรอง หรอืวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห ์ใหข้อ้มลูเกดิการตกผลกึ มกีารแปลงรปูของบนัทกึ

และขอ้มลูใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจมากขึน้ ความรู ้(knowledge) จะเป็นสารสนเทศทีม่กีระบวนการ

คดิหรอืเรยีบเรยีงกนัจากสารสนเทศต่างๆ แ ปลงสภาพใหพ้รอ้มใชง้านหรอืช่วยในการตดัสนิใจกบั

งานต่างๆ และ ปญัญา (wisdom) จะเป็นความรูท้ีม่อียู ่มาคดิหรอืต่อยอดใหเ้กดิคุณค่าหรอืคุณประโยชน์

มากขึน้ (ภราดร จนิดาวงศ.์ 2549: 28) 
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 ความรูเ้ป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเรยีนรู ้การสัง่สมประสบการณ์ การมคีา่นิยม ความเชื่ อ 

ขอ้มลูสารสนเทศ โดยแบ่งความรูอ้อกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

 1.  ความรูฝ้งัลกึ (tacit knowledge) เป็นความรูท้ีฝ่ ัง่อยูใ่นตวัของบุคคลทีเ่กดิจากการ

เรยีนรู ้ประสบการณ์ ทกัษะต่างๆ เป็นความรูเ้ฉพาะตวัของแต่ละคน การใหนํ้าความรูป้ระเภทฝงัลกึ

น้ีออกมาใชต้อ้งมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

 2.  ความรูช้ดัแจง้ (explicit knowledge) เป็นความรูท้ีม่กีารจดบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร และสามารถใชร้ว่มกนัไดใ้นรปูแบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นเอกสาร ตาํรา การบนัทกึ บทความ

วชิาการ ขา่วประกาศ วดีทีศัน์ สิง่พมิพ ์หนงัสอื เป็นตน้  

 ซึง่โนนากะ และทาคอุิช ิ(Nonaka; & Takeuchi. 2004: 54-67) ไดเ้สนอรปูแบบวงจร

ความรู้ทีเ่รยีกวา่ รปูแบบ SECI (SECI Model) เป็นรปูแบบเพื่อเปลีย่นแปลงความรู ้การทาํใหเ้กดิ

ความรูใ้หม่ๆ  โดยพฒันาวงจรของ Tacit Knowledge และExplicit Knowledge ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 รปูแบบวงจรความรูแ้บบ SECI 

 

ทีม่า: Nonaka; & Takeuchi. (2004). Hitotsubashi on Knowledge Management. p. 66. 

 

 จากรปูแบบดงักลา่วการสรา้งความรูเ้กดิขึน้ใน 4 ลกัษณะคอื 1) Socialization 2) Externalization 

3) Combination และ 4) Internalization ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  1.  Socialization คอืการแบ่งปนัและสรา้ง Tacit Knowledge ดว้ยการสือ่สารระหวา่ง

กนัในสิง่ทีเ่ป็น Tacit Knowledge ของผูท้ีส่ ือ่สารกนั ซึง่จะเป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ตรง เช่น 

การมปีฏสิมัพนัธข์องบรษิทักบัลกูคา้หรอืผูร้บัจา้งช่วง หรอืลกัษณะการจดัการ ดว้ยการ “เดนิในที่

ทาํงานโดยรอบ” (Knowledge by walking around) 
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  2.  Externalization เมือ่มกีารแบ่งปนัขอ้มลูดว้ยกระบวนการทางสงัคมดงักลา่วแลว้จะ

ทาํใหเ้กดิความคดิใหม่ๆ  และความตระหนกัรวมทัง้ขอ้มลูใหม่ๆ  ทีเ่ปิดเผยออกมา และควรไดม้กีาร

เปลีย่นใหเ้ป็นรปูของภาษา ซึง่กค็อื Explicit Knowledge กระบวนการลกัษณะน้ีเรยีกวา่ Externalization 

  3. Combination เป็นการรวมตวัอยา่งทีไ่ดเ้รยีนรูข้อง Explicit Knowledge เขา้ดว้ยกนั

ซึง่จะทาํใหเ้กดิความรูใ้หมจ่ากการกระทาํดงักลา่ว ในขัน้น้ีระบบสารสนเทศจะมคีวามสาํคญั 

  4. Internalization เมือ่มกีารนําความรูไ้ปปฏบิตัทิาํใหม้กีารแปลงจาก Explicit Knowledge 

ใหเ้ป็น Tacit Knowledge โดยจะมองเหน็เป็นเทคโนโลย ีสนิคา้ บรกิาร และการแกไ้ขปญัหาให้

ลกูคา้ และการมปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้กจ็ะนํากระบวนการกลบัไปสูว่งจรเดมิ คอื ขัน้แรกของการสรา้ง

ความรู ้คอื Socialization อกี 

 2.1 ความหมายของการจดัการความรู้  

 จากการศกึษาพบวา่มนีกัวชิาการ  และนกัการศกึษาใหค้วามหมายของการจดัการความรู้

ไวด้งัน้ี  

 วจิารณ์ พานิช (2545) ระบุวา่การจดัการความรูเ้ป็นกจิกรรมทีซ่บัซอ้น และกวา้งขวาง ไม่

สามารถใหนิ้ยามดว้ยถอ้ยคาํสัน้ๆ ได ้ตอ้งใหนิ้ยามหลายขอ้จงึจะครอบคลมุความหมายดงัน้ี 

  1. การจดัการความรูม้คีวามหมายถงึ การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเกบ็ และการ

เขา้ถงึขอ้มลูเพื่อสรา้งเป็นความรูเ้ทคโนโลยดีา้นขอ้มลู และคอมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืช่วยเพิม่พลงั

ในการจดัการความรู ้แต่เทคโนโลยดีา้นขอ้มลูและคอมพวิเตอ รโ์ดยตวัของมนัเองไมใ่ช่การจดัการ

ความรู ้

  2.  การจดัการความรูเ้กีย่วขอ้งกบัการแบ่งปนัความรู ้ถา้ไมม่กีารแบ่งปนัความรู ้ความ

พยายามในการจดัการความรูก้จ็ะไมป่ระสบผลสาํเรจ็ พฤตกิรรมภายในองคก์รเกีย่วกบัวฒันธรรม 

พลวตั และวธิปีฏบิตัมิผีลต่อการแบ่งปนัความรู ้ประเดน็ดา้นวฒันธรรมและสงัคมมคีวามสาํคญัยิง่ต่อ

การจดัการความรู ้

  3.  การจดัการความรูต้อ้งการผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการตคีวาม และประยกุตใ์ช้

ความรูใ้นการสรา้งนวตักรรมและเป็นผูนํ้าทางในองคก์ร รวมทัง้ตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญในสาขาใด    

สาขาหน่ึงสาํหรบัช่วยแนะนําวธิปีระยกุตใ์ ชก้ารจดัการความรู ้ดงันัน้กจิกรรมเกีย่วกบัคนอนัไดแ้ก่ 

การดงึดดูคนเก่งและด ีการพฒันาคน การตดิตามความกา้วหน้าของคน และการดงึคนมคีวามรู้

ความสามารถไวใ้นองคก์รถอืเป็นสว่นหน่ึงของการจดัการความรู ้
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  4.  การจดัการความรูเ้ป็นเรือ่งของการเพิม่ประสทิธผิลขององคก์ร กา รจดัการความรู้

เกดิขึน้เพราะมคีวามเชือ่วา่จะช่วยสรา้งความมชีวีติชวีา และความสาํเรจ็ใหแ้ก่องคก์ร การประเมนิ 

“ตน้ทุนทางปญัญา (intellectual capital)” และผลสาํเรจ็ของการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรูเ้ป็น

ดชันีบอกวา่องคก์รมกีารจดัการความรูอ้ยา่งไดผ้ลหรอืไม ่

 พรธดิา วเิชยีรปญัญา (2547: 32-33) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การจดัการความรู้  หมายถงึ 

กระบวนการอยา่งเป็นระบบเกีย่วกบัการประมวลขอ้มลู  สารสนเทศ ความคดิ การกระทาํ ตลอดจน

ประสบการณ์ของบุคคลเพือ่สรา้งเป็นความรูห้รอืนวตักรรม  และจดัเกบ็ในลกัษณะของแหล่งขอ้มลูที่

บุคคลสามารถเขา้ถงึไดโ้ ดยอาศยัช่องทางต่างๆ  ทีอ่งคก์ารจดัเตรยีมไว้  เพือ่นําความรูท้ีม่อียูไ่ป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน  ซึง่ก่อใหเ้กดิการแบ่งปนัและถ่ายโอนความรู้  และในทีส่ดุความรูท้ีม่อียู่

จะแพรก่ระจายและไหลเวยีนทัว่ทัง้องคก์ารอยา่งสมดุล  เป็นไปเพือ่เพิม่ความสามารถในการพฒันา

ผลผลติและองคก์าร  

 น้ําทพิย ์วภิาวนิ (2547: 16-31) ใหค้วามหมายโดยระบุวา่การจดัการความรูม้าจากคาํวา่ 

Knowledge และ Management หมายถงึ การจดัการสารสนเทศ  (Information) และการบรหิารคน 

(People) ในทุกองคก์าร มกีารใชส้ารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นรปูดจิติอลและจดัเกบ็ความรูใ้หมท่ี่ บุคคล

ในองคก์ารม ีเพือ่เผยแพรแ่ละแบ่งปนัการใชส้ารสนเทศในองคก์าร จงึจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ระบบอนิทราเน็ตและโซลชูัน่ กรุป๊แวร ์เป็นเครือ่งมอืโดยการจดัเกบ็ความรูน้ัน้ไม่

เพยีงเฉพาะความรูใ้นองคก์าร แต่เป็นความรูน้อกองคก์ารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํง านขององคก์าร

ดว้ย 

 วจิารณ์ พานิช (2547: 5-6) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจดัการความรู ้หมายถงึ การทีส่ามารถ

ดงึเอาความรูไ้ปใช ้ โดยการนําความรูท้ีม่อียูเ่ดมิไปสรา้งใหม้คีณุคา่และเพิม่พนูมากขึน้ และการจดัการ

ความรูต้อ้งหมนุเป็นพลวตัรอยูต่ลอดเวลา  เพือ่ทีจ่ะสามารถนําเอาคว ามรูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุไปใช้

ประโยชน์ ในเวลาทีเ่หมาะสมได ้ 

 สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา  (2548: 2) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การจดัการความรู้  

หมายถงึ การรวบรวมความรูท้ีเ่น้นการปฏิ บตั ิ (Tacit Knowledge) ซึง่เกดิจากประสบการณ์การ

ทาํงาน จากทศันคติ และพฤตกิรรมการทาํงานของแต่ ละบุคคลในองคก์าร  ซึง่ปฏบิตังิานในเรือ่ง

เดยีวกนั หรอืทมีงานทีท่าํงานรว่มกนั  แลว้มกีารจดัการใหเ้กดิการสงัเคราะห์  จาํแนก (Synthesis) 

หรอืจดัระบบใหม่  เพือ่สรา้งเป็นองคค์วามรูม้กีารจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ  เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่

ความรู ้โดยวธิเีผยแพรด่ว้ยสื่อทัง้ 2 ประเภท คอื สือ่ทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อสิง่พมิพต่์างๆ  เพือ่ให้

เกดิการต่อยอดความรูห้รอืสรา้งประโยชน์จากความรูแ้ละนําไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์ยิง่ๆ ขึน้ไป  
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 ประเวศ วะส ี(2550: 47-48) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การจดัการความรู้  หมายถงึ การจดัการ

ใหม้กีารคน้พบความรู้  ความชาํนาญ ทีแ่ฝงเรน้ในตวัคน  หาทางนําออกมาแลกเปลีย่นเรยีนรูต้กแต่ง

ใหง้า่ยต่อการใชส้อยและมปีระโยชน์เพิม่ขึน้มกีารต่อยอดใหง้ดงาม  และใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพ

ความเป็นจรงิและกาลเทศะ  มคีวามรูใ้หมห่รอืนวตักรรมเกดิขึน้จากการเอาความรูท้ีไ่มเ่หมอืนกนัมา

เจอกนั  

 พจนานุกรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2551: 249) ระบุความหมายของการ

จดัการความรูค้อื กระบวนการพฒันาความรูข้องบุคคล และองคก์รเพือ่สารา้งคณุภาพและ

ประสทิธภิาพโดยการรวมกลุม่กนั กาํหนดวสิยัทศัน์รว่มคดิรว่มทาํ แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์ของสมาชกิผสมผสานกบัความรูจ้ากแหลง่ข้ อมลูทัว่ไป มกีารกาํหนดเป้าหมายวธิกีาร

ปฏบิตั ิการทดลอง การตรวจสอบ การสงัเคราะห ์และการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์เพือ่บรรลุ

วตัถุประสงค ์

 ในระดบับุคคล การรว่มกระบวนการจดัการความรู ้ช่วยเสรมิสรา้งความตระหนกัคณุคา่ 

และความสามารถทีเ่ป็นความรูฝึ้กลกึอยูภ่ายในตน เกดิก ารปรบัเปลีย่นวธิคีดิและการปฏบิตังิานจน

ประสบผลสาํเรจ็ 

 ในระดบัองคก์ร กระบวนการจดัการความรู ้เน้นการเรยีนรูเ้ป็นเครอืขา่ยเชือ่มโยงกนั 

สมาชกิขององคก์รต่างเสรมิพลงักนัฉนักลัยาณมติร ทาํใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง็และผลงานกา้วหน้า 

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์เกดิเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning organization) 

 เจษฎา นกน้อย (2552: 4) ระบุวา่การจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบใน

การแสวงหาความรู ้การสรา้งความรูห้รอืนวตักรรม และการจดัเกบ็ความรูอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่

สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานอนัจะก่อใหเ้กดิการแบ่งปนั และถ่ายโอนความรู ้เพือ่ให้

เกดิการแพรก่ระจายและไหลเวยีนความรูท้ ัว่ทัง้องคก์าร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การทาํงานขององคก์าร 

 เฮนรแีละเฮดเกเปท (Henrie; & Hedgepeth. 2003) ระบุวา่การจดัการความรูเ้ป็นระบบ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิความรูข้ององคก์รทัง้ที่ เป็นความรูโ้ดยนยัและความรูท้ีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัแจง้ 

ระบบการจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กีย่วพนักบัการจาํแนกความรู ้การตรวจสอบความรู ้การ

จดัเกบ็ความรูท้ีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ การเตรยีมการกรองความรู ้และการเตรยีมการเขา้ถงึความรู้

ใหก้บัผูใ้ช ้ทัง้น้ีโดยมหีลกัการทีส่าํคญัคอื ทาํใหค้วามรูถ้กูใช ้ถกูปรบัเปลีย่นและถกูยกระดบัใหส้งูขึน้ 
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 เบนเน็ท และเบนเน็ท (Bennet; & Bennet. 2004: 2) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การจดัการความรู ้

คอื กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการสรา้ง  รกัษา  และสนบัสนุนใหอ้งคก์รใชค้วามรูข้องบุคคลและ

ความรูข้องส่วนรว่มใน การทาํงานเพือ่ใหบ้รรลพุนัธกจิขององคก์ร  โดยมองการจดัการความรูเ้ป็น

เสมอืนการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื เพือ่ใหก้ารทาํงานมผีลงานสงูสดุ  

 ทาเคอชูิ และโนนากะ (Takeuchi; & Nonaka. 2004: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การจดัการ

ความรู ้คอื กระบวนการในการสรา้งความรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ือง เผยแพรค่วามรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร และนําไป

เป็นสว่นประกอบสาํคญัของผลติภณัฑบ์รกิาร เทคโนโลยแีละระบบใหม่ๆ   

 เทอรบ์าน และคนอื่นๆ (Turban; et al. 2004: 451) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การจดัการความรู ้

หมายถงึ กระบวนการทีช่่วยองคก์ารในการระบุ คดัเลอืก จดัระบบ เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศ

และความเชีย่วชาญทีส่าํคญัซึง่เป็นสว่นหน่ึงของความจาํองคก์รทีอ่ยูใ่นรปูทีม่โีครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน  

 จากความหมายของการจดัการความรู้ ทีน่กัวชิาการหลายท่านเสนอไวส้ามารถ สรปุไดว้า่  

การจดัการความรู้  เป็นกระบวนการที่ เป็นระบบใชร้วบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นความรู้  ความชาํนาญทีแ่ฝง

เรน้ในตวับุคคล ทีเ่กดิจากทกัษะ ประสบการณ์ หรอืการแสวงหาความรูจ้ากแหลง่ต่างๆ  เพือ่มาสรา้ง

มาจดัเกบ็หรอืการแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งบุคคล  ระหว่างกลุ่ม หรอืองคก์ร แลว้ นําความรูท้ีไ่ดไ้ป

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

 2.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้  

 เป้าหมายหลกัของการจดัการความรู ้(รฐักรณ์ คดิการ. 2551: 47) คอืการนําประโยชน์จาก

ความรูม้าเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนินงานขององคก์ร เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนัขององคก์ร การจดัการความรูม้คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ไมว่า่จะเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้

หรอืกาํลงัพฒันากต็าม กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์ (2546: 41) ไดก้ล่าวถงึ องคก์ารทีใ่หค้วามสาํคญั

ของการจดัการความรู ้จะช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ขี ึน้  และเกดิประโยชน์ต่อองคก์าร  

เป็นการช่วยเพิม่ผลผลติใหแ้ก่องคก์าร ก่อใหเ้กดิการแบ่งปนักระบวนการและการปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุ

ในองคก์าร  เพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และผูร้บับรกิาร  การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการตลาด

และการแขง่ขนั สนบัสนุนการประดษิฐค์ดิคน้และการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กดิการทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่น เกดิการเรยีนรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากการเ รยีนรูภ้ายในองคก์ารดงึดดูและรกัษาตน้ทุนมนุษย์

และทรพัยากรบุคคลขององคก์าร  สนบัสนุนภาวะผูนํ้าและก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งก่อใหเ้กดิ

ตน้ทุนทางโครงสรา้งและการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ทีท่าํใหเ้กดิความเป็นไปไดข้อง e – government 
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 พรธดิา วเิชยีรปญัญา (2547: 40-41) ได้ระบุถงึความสาํคญัของการจดัการความรู้  เป็น

การปรบัปรงุกระบวนการดาํเนินงานทางธรุกจิทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั เพือ่การพฒันาผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารใหม่ๆ  และเป็นการปรบัปรงุเทคนิค กระบวนการ โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

นําความรูน้ัน้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์  

 ศรไีพร ศกัดิร์ุง่พงศากุล  และเจษฎาพร  ยทุธนวบิลูยช์ยั  (2549: 343) ระบุว่าองคก์ารทีม่ ี

การจดัการความรูท้ีด่ ี  จะช่วยใหอ้งคก์ารไดร้บัประโยชน์  ในการ เกบ็รกัษาความรู้  ใหค้วบคู่กบั

องคก์ารตลอดไป  ลดระยะเวลาการพฒันาผลติภณัฑ์  การใหบ้รกิารหรอืการเรยีนรูง้านใหม่  เป็นการ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพ  และช่วยเพิม่ผลผลติใหก้บัทุกส่วนขององคก์าร  เสรมิสรา้งนวตักรรมใหมท่ัง้

ทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร และใหม้กีารเรยีนรู ้แสดงความคดิเหน็ และแลกเปลีย่นความรู้ ซึง่

จะส่งผลใหบุ้คลากรมคีุณภาพเพิม่ขึน้  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการปฏบิตังิานอนัก่อใหเ้ กดิ

ประโยชน์ต่อองคก์าร  และองคก์ารมคีวามพรอ้มในการปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของ

สิง่แวดลอ้มในการดาํเนินธรุกจิเพือ่ความอยูร่อด และไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  

 สนธริกั เทพเรณู; อรพนิธ์ สอนสลบั และประสทิธิ  ์สาหรา่ยสวุรรณ์  (2548: 49) ไดร้ะบุถงึ

ความสาํคญัของการจั ดการความรู้  เป็นการลดระยะเวลาการพฒันาผลติภณัฑห์รอืการเรยีนรูง้าน

ใหม ่ บุคลากรไดร้บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ผลกําไรมากขึน้ / ลดตน้ทุน / ลดการสญูเสยีเวลา 

มคีวามคงทีใ่นผลของการเรยีนรู้ การปฏบิตังิาน  และผลติภณัฑ์ รกัษาคณุภาพ  หรอืภาพลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑไ์ว ้และเป็นการพฒันาคณุภาพของความรูไ้ปสูน่วตักรรมใหม่ๆ  

 สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา  (2548: 2-3) ได้ระบุถงึความสาํคญัของการจดัการ

ความรูว้า่เป็นสนิทรพัยท์างปญัญาทีม่คีา่อยา่งยิง่ เกดิมาจากประสบการณ์ในการทาํงาน  จากคา่นิยม 

ทศันคติ ทีไ่ดม้าจากการปฏบิตังิานในองคก์าร  หรอือาจจะเกดิมาจากการมพีรสวรรค์  และเมือ่นํามา

ผา่นกระบวนการจดัการความรู ้เพือ่นําความรูท้ีไ่ดผ้า่นกระบวนการจดัการความรูไ้ปยกระดบัความรู้  

และนําไปใชใ้นการทาํงานใหม่  กจ็ะทาํใหเ้กดิประโยชน์มากมาย  และสามารถพฒันาไปสู่  “องคก์ร

แห่งการเรยีนรู”้ ไดใ้นทีส่ดุ  

 สาํหรบั บาชา (นฤมล พฤกษศลิป์; และพชัรา หาญเจรญิกจิ. 2543: 65; อา้งองิจาก Bacha. 

2002) ระบุถงึประโยชน์ของการจดัการความรูไ้ว ้8 ประการคอื 

  1. ป้องกนัความรูส้ญูหาย การจดัการความรูท้าํใหอ้งคก์รสามารถรกัษาความเชีย่วชาญ 

ความชาํนาญ และความรูท้ีอ่าจสญูหายไปพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของบุคลากร เช่น การเกษยีณอายุ

ทาํงาน หรอืการลาออกจากงาน เป็นตน้ 
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  2.  เพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจ โดยประเภทคณุภาพ และความสะดวกในการ

เขา้ถงึความรู ้เป็นปจัจยัสาํคญัของการเพิม่ประสทิธภิาพการตดัสนิใจ เน่ืองจากผูท้ีม่หีน้าทีต่ดัสนิใจ

ตอ้งสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเรว็และมคีณุภาพ 

  3.  ความสามารถในการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุน่ การทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามเขา้ใจ

ในงานและวตัถุประสงคข์องงาน โดยไมต่อ้งมกีารควบคมุ หรอืมกีารแทรกแซงมากนกัจะทาํให้

ผูป้ฏบิตังิานสามารถทาํงานในหน้าทีต่่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิการพฒันาจติสาํนึกใน

การทาํงาน 

  4.  ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั การจดัการความรูช่้วยใหอ้งคก์รมคีวามเขา้ใจลกูคา้ 

แนวโน้มของการตลาดและการแขง่ขนัทาํใหส้ามารถลดช่องวา่งและเพิม่โอกาสในการแขง่ขนัได ้

  5.  การพฒันาทรพัยส์นิ เป็นการพฒันาความสามารถขององคก์รในการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่อียู ่ไดแ้ก่ สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ และลขิสทิธิ ์เป็นตน้ 

  6.  การยกระดบัผลติภณัฑ ์การนําการจดัการความรูม้าใชเ้ป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติ และบรกิาร ซึง่จะเป็นการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ผลติภณัฑน์ัน้ๆ อกีดว้ย 

  7.  การบรหิารลกูคา้ การศกึษาความสนใจแล ะความตอ้งการของลกูคา้จะเป็นการ

สรา้งความพงึพอใจและเพิม่ยอดขายและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 

  8.  การลงทุนทางทรพัยากรบุคคล การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัผา่นการเรยีนรู้

รว่มกนั การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความรูท้ีไ่มเ่ป็นทางการหรอืเป็นการเพิม่ความสามารถ

ใหแ้ก่องคก์รในการจา้งและฝึกฝนบุคลากร 

 จากการศกึษาเกีย่วกบัความสาํคญั และประโยชน์ของการจดัการความรู ้สรปุไดว้า่ ประโยชน์

ของการจดัการความรู้  เป็นการนําความรูท้ีม่อียูเ่ดมิและแสวงหาความรูใ้หม่  มาประยกุตใ์ชร้ว่มกนั

เพือ่ เพิม่ผลผลติทีม่คีณุภาพใหอ้งคก์ร การมนีวตักรรมให ม่ๆ  ซึง่สรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรอื

ผูร้บับรกิาร รวมทัง้เป็นการสง่เสรมิสนบัสนุนภาวะผูนํ้าช่วยใหเ้ชือ่มัน่ในการตดัสนิใจจากความรูท้ี่

ไดร้บัการจดัการทีเ่ป็นระบบ 
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 2.3 ผลสาํเรจ็ของการจดัการความรู ้ 

 การนําเสนอแนวคดิเกีย่วกบัผลสาํเรจ็ของการจดัการความรูน้ัน้ ผู้ วจิยัขอนําเสนอลกัษณะ

ขององคก์ารแหง่การเรยีนรูก่้อน ทัง้น้ีเพราะในความสาํเรจ็ของการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะตอ้ง

มกีารจดัการความรูท้ีด่เีสยีก่อน ทัง้น้ีโดยผูว้จิยัจะนําเสนอใหเ้หน็ภาพความสาํเรจ็ของโรงเรยีนในฝนั

กบัลกัษณะการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ีม่กีารจดัการความรูท้ีด่ภีายในองคก์าร 

 แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู ้ 

 เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ เซงกี ้ (Senge. 1990: 3) เป็นผูนํ้าในการเผยแพรเ่สนอแนวความคดิ

เกีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ทีเ่ป็นองคก์ารทีบุ่คคลมุง่เพิม่ความสามารถ (Capacity) อยา่งต่อเน่ือง

ในการสรา้งสรรคผ์ลผลติ (Results) ทีป่รารถนาอยา่งแทจ้รงิ องคก์ารทีส่ง่เสรมิแบบแผนความคดิใหม่ 

องคก์ารทีส่ง่เสรมิแรงบนัดาลใจ (Collective Aspiration) ของบุคคล องคก์ารทีบุ่คคลเรยีนรูว้ธิกีาร

เรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 มารค์วอรท์ (จาํเรญิ จติรหลงั . 2552: 24-30; อา้งองิจาก Marquardt. 2002) ไดร้ะบุถงึ

องคก์ารทีจ่ะพฒันาไปสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะตอ้งประกอบดว้ยระบบยอ่ยๆ ทีส่าํคญั 5 ระบบคอื  

 1.  การเรยีนรู ้ (Learning) ซึง่เป็นลกัษณะของพลวตัรการเรยีนรู ้ (Learning Dynamics) 

และเป็นหวัใจสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิขึน้ไดใ้นระดบับุคคล ระดบัทมีงาน แ ละระดบัองคก์าร ประกอบไป

ดว้ยระบบยอ่ยๆ 3 ประการคอื ระดบัการเรยีนรู ้รปูแบบการเรยีนรู ้และทกัษะการเรยีนรู ้

 2.  องคก์าร (Organization) ซึง่มุง่เน้นการกลา่วถงึการปรบัเปลีย่นองคก์าร (Organization 

Transformation) การทีอ่งคก์ารจะพฒันาไปสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ด้ นัน้จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น

สิง่ต่างๆ ในองคก์ารดงัน้ีคอื 

  2.1 วสิยัทศัน์องคก์ารหรอืภาพในอนาคตทีทุ่กคนในองคก์ารปรารถนาทีจ่ะไปถงึ

รว่มกนั 

  2.2 วฒันธรรมองคก์าร ซึง่ถอืวา่เป็นความเชือ่ ความคดิ และวธิกีารปฏบิตัขิองคนใน

องคก์ารรว่มกนั 

  2.3 กลยทุธอ์งคก์าร ซึง่เป็ นวธิกีารออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการกาํหนดจดุหมาย

ปลายทางในอนาคต 

  2.4 โครงสรา้งองคก์าร ตอ้งมคีวามเหมาะสมมกีารตดิต่อสมัพนัธก์นั มกีารกระจาย

ขอ้มลูขา่วสาร สามารถตดิต่อสือ่สารรว่มมอืกนัทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 
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 3.  บุคคล (People) ซึง่เป็นการกลา่วถงึการเสรมิอาํนาจบุค คล (People Empowerment) 

เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์าร รวมทัง้ลกูคา้และชุมชนไดม้กีารเรยีนรูร้ว่มกนั มี

ความสมัพนัธก์นัเป็นเครอืขา่ยและทาํประโยชน์รว่มกนัเพือ่สงัคมและชุมชน รวมถงึการทีผู่บ้รหิารทาํ

หน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ผูส้อน และมกีารทาํงานรว่มกนักบัผู้ ปฏบิตังิานเป็นทมีโดยมกีารเรยีนรูแ้ละ

แกป้ญัหารว่มกนั 

 4.  ความรู ้(Knowledge) ซึง่เป็นการจดัการความรู ้(Knowledge Management) ใหเ้กดิขึน้

ในองคก์าร โดยจะตอ้งจดัรปูแบบการผสมผสาน การรวบรวมความรู ้การจดัระบบขอ้มลู มกีาร

แลกเปลีย่นความรูก้ารถ่ายโอนความรู ้และการพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ 

 5.  เทคโนโลย ี (Technology) ซึง่เป็นการปรบัใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์าร (Technology 

Application) เป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์าร สาํหรบัการจดัการความรู ้การเรยีนรู้

ในองคก์ารสาํหรบัสมาชกิทุกระดบัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารในการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ๆ 

 จากระบบทัง้ 5 ระบบสามารถเขยีนแบบจาํลองระบบองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้อง  มารค์

วอรท์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แบบจาํลองระบบองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมารค์วอรท์ 

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 24). 

 

 จากภาพประกอบ 4 ซึง่เป็นแบบจาํลองระบบองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องมารค์วอรท์ แสดง

ใหเ้หน็วา่ องคก์ารแหง่การเรยีนรูเ้ป็นองคก์ารเชงิระบบทีม่กีารเรยีนรูอ้ยา่งเตม็สมรรถนะ สัง่สมการ

เรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการแกไ้ข จดัการ และใชค้วามรูเ้พือ่ความสาํเรจ็

ขององคก์า ร เป็นองคก์ารทีเ่พิม่พลงัอาํนาจใหบุ้คลากรเพือ่การเรยีนรูท้ ัง้จากภายในและภายนอก

องคก์าร มกีารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ใหเ้กดิผลทัง้ดา้นการเรยีนรูแ้ละผลผลติขององคก์าร ซึง่แต่ละระบบ

ยอ่ย มารค์วอรท์ไดนํ้าเสนอดงัภาพประกอบยอ่ยแต่ละระบบดงัน้ี 

 

องคก์าร บุคคล 

ความรู ้ เทคโนโลย ี

การเรยีนรู ้
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ภาพประกอบ 5 ระบบการเรยีนรู้ 

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 25). 

 

 จากภาพประกอบ  5 การเรยีนรูเ้ป็นระบบยอ่ยหลกัขององคก์ารแหง่การเรยีนรูเ้พราะ

เกดิขึน้ไดใ้น 3 ระดบัทีไ่มเ่หมอืนกนัแต่มคีวามสมัพนัธก์นั กลา่วคอื การเรยีนรูร้ะดบับุคคลเป็นการ

เรยีนรูท้ีม่คีวามสาํคญัต่อองคก์ ารเพราะองคก์ารจะเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ดต้อ้งอาศยัการ

เรยีนรูข้องบุคคลเป็นพืน้ฐาน การเรยีนรูร้ะดบัทมีงาน ทมีงานประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามคดิความ

เชือ่แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งปรบัความคดิ แบบแผนความคดิใหส้อดคลอ้งกนั และการเรยีนรูร้ะดบั

องคก์ารซึง่ตอ้งอาศยัผลการเ รยีนรูข้องบุคคลและทมีงานเป็นพืน้ฐาน ซึง่ระดบัการเรยีนรูท้ ัง้สาม

ดงักลา่วตอ้งอาศยัทกัษะในการเรยีนรูห้า้ทกัษะ ประกอบดว้ย การคดิเชงิระบบ รปูแบบความคดิ การ

มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ การเรยีนรูแ้บบชีนํ้าตนเอง และการเสวนาโตต้อบอยา่งมแีบบแผน และรปูแบบ

การเรยีนรูร้ะดบับุ คคล ระดบักลุม่ และระดบัองคก์ารนัน้ใชร้ปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่การปรบัตวั การ

เรยีนรูจ้ากการคาดการณ์อนาคตและการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรยีนรู้ 
รปูแบบ 

- การปรบัตวั 

- การคาดการณ์ 

  

 

ระดบั 

      - บุคคล 

      - กลุ่ม/ทมี 

        

 
ทกัษะ 

- การคดิเชงิระบบ 

- รปูแบบความคดิ 

- การมุง่มัน่สูค่วามเป็น
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ภาพประกอบ 6 ระบบองคก์าร 

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 27). 

 

 จากภาพประกอบ  6 องคป์ระกอบย่ อยหลกัดา้นองคก์าร เป็นการกาํหนดใหก้ลุม่คนมา

ทาํงานรว่มกนัอยา่งมแีบบแผน มกีระบวนการต่างๆ เกดิขึน้และดาํเนินไป อกีทัง้ยงัเป็นระบบยอ่ย

หน่ึงขององคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย 

  1.  โครงสรา้งองคก์าร (Structure) โครงสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะเป็นแบบ

แบนราบ (Flat) และมคีวามคล่องตวัสงู ซึง่เป็นผลใหม้กีารตดิต่อ การไหลเวยีนของขอ้มลูความ

รบัผดิชอบในแต่ละหน่วยงานและความรว่มมอืทัง้ภายในและภายนอกองคก์ารเป็นอยา่งด ี

  2.  วสิยัทศัน์องคก์าร (Vision) เป็นภาพในอนาคตขององคก์าร ซึง่เกดิจากการกาํหนด

รว่มกนัของสมาชกิในองคก์าร 

  3.  วฒันธรรมองคก์าร (Culture) เป็นคา่นิยม ความเชือ่ วธิปีฏบิตั ิพธิกีารและประเพณี

ขององคก์าร ซึง่มสีว่นช่วยในการวางรปูแบบของพฤตกิรรมและการรบัรูต้ามสมยันิยมของคนใน

องคก์าร 

  4.  กลยทุธอ์งคก์าร (Strategy) จะมคีวามสมัพนัธก์บัแผนการปฏบิตั ิวธิกีาร และขัน้ตอน

ทีจ่ะทาํใหอ้งคก์ารบรรลวุสิยัทศัน์และเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ในองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้กลยทุธต่์างๆ 

จะทาํใหเ้กดิทัง้การเรยีนรู ้การถ่ายโอนและการนําการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์อยา่งดทีีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธอ์งคก์าร กลยทุธอ์งคก์าร 

องคก์าร 

วสิยัทศัน์องคก์าร 

กลยทุธอ์งคก์าร 

วฒันธรรม

 

โครงสรา้ง
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ภาพประกอบ 7 ระบบบุคคล 

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 28). 

 

 จากภาพประกอบ 7 ระบบยอ่ยหลกัดา้นบุคคลเป็นระบบทีป่ระกอบดว้ย ผูบ้รหิารและผูนํ้า 

พนกังาน ลกูคา้ พนัธมติรหุน้สว่น ผูจ้ดัจาํหน่ายและรวมถงึชุมชนทีอ่ยูแ่วดลอ้ม ซึง่ทุกกลุม่ดงักลา่ว

จะมคีณุคา่ต่อองคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ละตอ้งไดร้บัการเอือ้อาํนาจและการเรยีนรูเ้ช่นเดยีวกนั 

  1.  ผูบ้รหิารและผูนํ้า (Managers and Leader) ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอน เป็นพีเ่ลีย้งและเป็น

แบบอยา่งใหก้บัผูอ้ื่นและทีส่าํคญัทีส่ดุคอืตอ้งสรา้งและเพิม่โอกาสในการเรยีนรูใ้หค้นรอบขา้ง 

  2.  พนกังาน (Employees) จะไดร้บัการเอือ้อาํนาจและคาดหวงัวา่จะไดเ้รยีนรูอ้กีทั ้งยงั

มกีารวางแผนเกีย่วกบัสมรรถนะในอนาคต กลา้ทีจ่ะเสีย่งและลงมอืปฏบิตักิาร รวมทัง้ตอ้งแกป้ญัหา

เป็น 

  3.  ลกูคา้ (Customers) จะมสีว่นรว่มในการระบุความตอ้งการผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

รวมทัง้การฝึกอบรมถอืไดว้า่มสีว่นในการเชือ่มต่อการเรยีนรูข้ององคก์าร 

  4.  พนัธมติรหุน้สว่น (Alliances) จะไดป้ระโยชน์จากการแบ่งปนัสมรรถนะและความรู ้

  5.  ผูจ้ดัจาํหน่าย (Suppliers) จะไดร้บัการฝึกอบรมและมบีทบาทในโปรแกรมการสอน

ต่างๆ  

  6.  ชุมชน (Communities) อนัไดแ้ก่กลุม่ต่างๆ ทางสงัคมทางเศรษฐกจิและการศกึษา 

ซึง่จะมสีว่นในการใหแ้ละรบัการเรยีนรู ้

 

 

 

 

พนกังาน 

ลกูคา้ ผูบ้รหิารและผูนํ้า 

พนัธมติรหุน้สว่น ชุมชน 

ผูจ้ดัจาํหน่าย 

บุคคล 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ระบบความรู ้

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 29). 

 

 จากภาพประกอบ  8 ระบบยอ่ยหลกัดา้นความรูข้ององคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะเป็นการ

บรหิารจดัการความรูต่้างๆ ขององคก์าร ซึง่ประกอบไปดว้ย 

  1.  การแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการทีอ่งคก์ารนํามา

ปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรู ้

  2.  การสรา้งความรู ้ (Knowledge Creation) เป็นกระบวนการทีบุ่คคล ทมีงานและ

องคก์ารไดส้รา้งความรูข้ ึน้มาเพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน หรอืเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนใหส้งูขึน้ 

  3.  การจดัเกบ็ความรู ้(Knowledge Storage) เป็นกระบวนการทีนํ่าความรูท้ีไ่ดม้าหรอื

สรา้งขึน้โดยการจดัเกบ็เพือ่สะดวกในการนํากลบัมาใชใ้หม ่

  4. การถ่ายโอนและใชค้วามรู ้(Knowledge Transfer and Utilization) เป็นกระบวนการที่

บุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ารถ่ายโอนและใชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 9 ระบบเทคโนโลย ี

 

 ทีม่า: มารค์วอรท์ (Marquardt. 2002: 31). 

การแสวงหา

 

การสรา้งความรู้ การเกบ็รกัษา 

การนําไปใช้ 

ความรู ้

การเพิม่พนู

 

การจดัการ

 

เทคโนโลย ี
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 จากภาพประกอบ  9 ระบบยอ่ยหลกัดา้นเทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการสรา้ง

องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้เพราะองคก์ารใดมคีวามสามารถดา้นเทคโนโลยจีะสามารถกา้วลํา้กวา่

องคก์ารอื่น ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยี จะประกอบดว้ยเครอืขา่ยเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทางขอ้มลู

ต่างๆ ทีช่่วยสนบัสนุนใหค้นในองคก์ารเขา้ถงึความรูแ้ละมกีารแลกเปลีย่นสารสนเทศและการเรยีนรู้

ซึง่กนัและกนั โดยจะรวมไปถงึตวัระบบและกระบวนการทางเทคโนโลย ีตลอดจนโครงสรา้งของ

ความรว่มมอืทีจ่ะทาํใหเ้กดิทกัษะในการปร ะสานงาน การสอนงาน และทกัษะเกีย่วกบัความรูด้า้น

อื่นๆ ระบบยอ่ยดา้นน้ียงัครอบคลมุถงึการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์แต่ละระบบยอ่ยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

  1.  เทคโนโลยสีาํหรบัการจดัการความรู ้ (Technology for Managing Knowledge) 

หมายถงึเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรท์ีร่วบรวม กําหนดรหสั จดัเกบ็และถ่ายโอนขอ้มลูไปทัว่ทัง้

องคก์ารและทัว่โลก 

  2.  เทคโนโลยสีาํหรบัเพิม่พนูการเรยีนรู ้ (Technology for Enhancing Knowledge) 

จะเกีย่วกบัการนําวดีทีศัน์โสตทศัน์และการฝึกอบรมแบบสื่อผสม (Computer-Based Multimedia) 

มาใชป้ระโยชน์เพือ่ถ่ายทอด และพฒันาความรูแ้ละทกัษะของคนในองคก์ารใหด้ยีิง่ขึน้ 

 จากแนวความคดิของมารค์วอรท์ การทีจ่ะพฒันาองคก์ารไปสูอ่งคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ดน้ัน้  

องคก์ารจะตอ้งมกีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา มกีารแสวงหาความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และ

การนําความรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัอ งคก์าร ซึง่การเรยีนรูน้ี้เกดิขึน้ไดจ้ากการทีม่บุีคลกรใน

องคก์ารเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการเรยีนรู ้ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ถา้องคก์ารใดขาดบุคลากรทีม่ ี

ความรูค้วามสามารถทีจ่ะเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพตนเองเพือ่สรา้งสรรคง์าน องคก์ารนัน้กไ็ม่

สามารถทีจ่ะเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ด ้เซงกี ้(Senge. 2000: 7-8) ระบุถงึทรพัยากรมนุษยใ์นฐานะ

ทีเ่ป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่ของหน่วยงานโดยเน้นทีก่ารพฒันาศกัยภาพของบุคคล ซึง่เป็นพืน้ฐานใน

การพฒันาองคก์าร ซึง่เซงกี ้ถอืวา่บุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญัขององคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ทัง้บุคคลที่

เป็นเอกบุคคลและทีเ่ป็นทมี โดยองคก์ารแห่งการเรยีนรูจ้ะมคีุณลกัษณะทีส่าํคญั 5 ประการคอื 

 1. ความรอบรูเ้ฉพาะตวั (Personal Mastery) บุคคลหรอืสมาชกิขององคก์ารเป็นรากฐาน

สาํคญัขององคก์ารแหง่การเรยีนรู ้คนทีม่รีะดบัใฝเ่รยีนใฝรู่ ้หรอืมคีวามเชีย่วชาญเป็นพเิศษจะ

สามารถขยายความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีต่อ้งการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลกัษณะการเรยีนรู้

ของคนในองคก์ารจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเรยีนรูข้ององคก์ารไดน้ัน้ สมาชกิขององคก์ารจะตอ้งมี

คุณลกัษณะทีส่าํคญัคอื การเป็นนายของตวัเองมคีวามเป็นตวัของตวัเองและพฤตกิรรมของตนเอง 

เป็นคนทีรู่เ้ห็ นและเรยีนรูอ้ยา่งตลอดเวลา มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มปีฏภิาณไหวพรบิเป็นผูใ้ฝด่ ีใฝรู่ ้

ยอมรบัความเป็นจรงิไมย่ดึมัน่ ถอืมัน่ เปลีย่นไปตามโลก นอกจากนัน้ยงัมคีวามปรารถนาทีจ่ะเรยีนรู้

เพื่อเพิม่ศกัยภาพของตนเพื่อมุง่สู่จดุหมายและความสาํเรจ็ทีไ่ดก้ําหนดไว ้
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 2. รปูแบบวธิกีารคดิ (Mental Models) เป็นความคดิความเขา้ใจของคนทีม่ต่ีอหน่วยงาน 
ต่อองคก์ารและต่อธุรกจิของตนเอง ซึง่ความคดิของตนนัน้เป็นสิง่สาํคญัและมอีทิธพิลอยา่งยิง่ต่อ
พฤตกิรรมของคน แบบแผนทางจติใจในการอธบิายหรอืแมแ้ต่จนิตนาการสิง่ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลมา
จากความคดิในองค์ การทีม่สีายการบงัคบับญัชามากมายทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน ทาํใหแ้ต่ละคน
รบัรูแ้ละเขา้ใจโลกในองคก์ารและงานทีท่าํอยูเ่พยีงอยา่งเดยีว โดยไมส่ามารถเชือ่มโยงตาํแหน่งทีต่น
อยูก่บัภาพรวมทัง้หมดได ้ซึง่หมายถงึการจาํกดัความรบัผดิชอบทัง้ในการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตัถิงึ
สิง่ทีไ่ม่ใช่งานในหน้าทีป่ระจาํวนัของตนรวมทั ้ งเมือ่เกดิปญัหาขึน้กไ็มเ่ขา้ใจวา่ตนเป็นสว่นหน่ึงของ
ปญัหาและผูแ้กป้ญัหาดว้ย แต่กลบัมองวา่เป็นความรบัผดิชอบของผูอ้ื่น ทาํใหนํ้ามาซึง่ความขดัแยง้
ทีร่นุแรงยิง่ขึน้เรือ่งๆ การจะทาํใหค้นมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โลกรอบตวัอยา่งถกูตอ้งไดน้ั ้ น จะตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญั 2 ประการคอื ใชก้ารวางแผนเป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละตอ้งฝึกฝน
ทกัษะในการใครค่รวญและตัง้คาํถามการรบัรูภ้าพลกัษณ์โลกรอบตวัอยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
จะทาํใหเ้กดิการเขา้ใจสมมตฐิานในการคดิอยา่งเป็นระบบ ทาํใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นสมม ตฐิานใหม่
ในการหาสาเหตุของปญัหาอยา่งถกูตอ้ง หากปราศจากการใครค่รวญและตัง้คาํถาม สิง่ทีท่าํอยูก่็
ปราศจากการทดลองทาํสิง่ใหม่ๆ  เมือ่ไมม่กีารทดลองสิง่ใหม่ๆ  กไ็มเ่กดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจโลก
มากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่การรบัรูภ้าพลกัษณ์โลกรอบตวัอยา่งถกูตอ้งในองคก์าร มคีวามสาํคั ญอยา่งยิง่ต่อ
การเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมของคนในองคก์าร ทัง้น้ีเพราะหากเราเปลีย่นความคดิ ความเขา้ใจ
ของคนทีม่ต่ีอโลกและต่อสิง่อื่นๆ ใหถู้กตอ้งเหมาะสมได ้บุคคลนัน้กจ็ะมพีฤตกิรรมและการปฏบิตัทิี่
ถูกตอ้งตามไปดว้ย เพราะฉะนัน้องคก์ารแห่งการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดเ้มื่ อสมาชกิมรีปูแบบการคดิที่
เอือ้ต่อการสะทอ้นภาพทีถู่กตอ้งชดัเจน และมกีารจาํแนกแยกแยะ โดยมุง่หวงัทีจ่ะปรบัปรงุความ
ถกูตอ้งในการมองโลก และปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ ทาํความเขา้ใจในวธิกีารทีจ่ะสรา้ง
ความกระจา่งชดัเพือ่การตดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งและนอกจากน้ี บุคคลในองคก์ารมวีถิชีวีติการ
ทาํงานทีช่ดัเจน เขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร รวมทัง้มโีลกทศัน์กวา้งไกล 
ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทนักบัโลกสมยัใหม ่รว่มมอืรว่มใจประสานผลประโยชน์และเคารพสทิธิ
เสรภีาพของผูอ้ื่น 
 3. วสิยัทศัน์รว่ม (Building Shared Vision) โดยสมาชกิในองคก์ารมกีารรว่มกนัคดิ รว่ม
สรา้งวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละยทุธศาสตรข์ององคก์าร และสามารถปฏบิตังิาน
ในทศิทางเดยีวกนั ทาํใหเ้กดิภาพรวมในอนาคตทีส่มาชกิปรารถนาเป็นจรงิขึน้มา สมาชกิทุกคนได้
ตระหนึกและเขา้ใจในการเปลีย่นแปลงอนาคตขององคก์า ร และยนิยอมผกูพนัในการดาํเนินงาน
ภายใตจ้ดุมุง่หมายเดยีวกนั และสมาชกิทุกคนจะไดร้บัการพฒันาวสิยัทศัน์ของตนใหส้อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์รว่มขององคก์าร โดยการรบัฟงัและแลกเปลีย่นวสิยัทศัน์ส่วนบุคคล การใหเ้หตุผลและ
ความเป็นไปได ้มกีารสือ่สารใหบุ้คคลในองคก์ารทุกคนไดร้บัรู้ รว่มกนั มจีติสาํนึกรว่มกนัเพือ่พฒันา
ภาพอนาคตขององคก์ารใหบ้รรลผุล ซึง่การสรา้งวสิยัทศัน์รว่มกนัมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญั     
4 ประการคอื 1) การกระตุน้ใหแ้ต่ละคนมวีสิยัทศัน์สว่นบุคคลโดยการสรา้งบรรยากาศและกระตุน้ให้
เกดิการรเิริม่สรา้งสรรค ์ 2) การพฒันาวสิยั ทศัน์ส่วนบุคคลใหเ้ป็นวสิยัทศัน์รว่มกนัขององคก์าร        
3) สรา้งทศันคตต่ิอวสิยัทศัน์ในระดบัความผกูพนัใหม้ากทีส่ดุเพือ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีส่นบัสนุนโดยไม่
ตอ้งมกีารควบคุม และ 4) การสนบัสนุนวสิยัทศัน์เชงิบวก 
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 4.  การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี (Team Learning) เป็นการเ รยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิใน

องคก์าร โดยอาศยัความรูแ้ละความคดิของสมาชกิในกลุม่มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่พฒันา

ความรู ้และความสามารถของทมีใหเ้กดิขึน้ การเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมีจะเกดิขึน้ไดต่้อเมือ่มกีารรวม

พลงัของสมาชกิในทมีใหไ้ดม้โีอกาสเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รว่มกนั  โดยแลกเปลีย่นขอ้มลู ความคดิเหน็และ

ประสบการณ์ซึง่กนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง จนเกดิเป็นความคดิรว่มกนัของกลุม่ (Group 

Thinking) และกลุ่มควรลดสิง่ทีก่่อใหเ้กดิอทิธพิลครอบงาํแนวความคดิของสมาชกิคนอื่นๆ พรอ้มทัง้

กระตุน้ใหก้ลุม่มกีารสนทนา (Dialogue) และการอภปิราย (Discussion) กนัอยา่งกวา้งขวาง ซึง่การ

อภปิรายเป็นการนําวสิยัทศัน์ของแต่ละคนมาแลกเปลีย่นกนั และหาขอ้สรปุเพือ่ออกมาเป็นกจิกรรม

รว่มกนั ทาํใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายได ้การทีจ่ะเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ไดจ้ะตอ้งมกีาร

สนทนา โดยจะตอ้งทาํควบคูก่นัไป ดงันัน้ ทมีจงึตอ้งใชท้ัง้การสนทนาและการอภปิรายกลุม่จงึจะเกดิ

การทาํงานเป็นทมี เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายขององคก์าร 

 5.  การคดิเชงิระบบ (Systems Thinking) เป็นการคดิอยา่งเป็นระบบครบวงจรเป็นวธิคีดิ

ใหม้คีวามครอบคลมุรอบดา้น สามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ ความเปลีย่นแปลงเหน็ความสมัพนัธแ์ล ะ

เชือ่มโยงระบบยอ่ยต่างๆ ในองคก์ารได ้มองเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารของตนกบัองคก์าร

ภายนอก การคดิเป็นระบบครบวงจรเป็นการคดิใหเ้ป็นภาพรวม และมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวที่

ประกอบดว้ยหน่วยต่างๆ ทีส่มัพนัธแ์ละเชือ่มตดิกนัทัง้หมด การคดิเป็นระบบครบวงจรจะทาํให้

บุคคลไดม้อ งเหน็ตนเองและโลกไปในทางใหม ่นัน่คอืมองเหน็ความสมัพนัธข์องแต่ละหน่วยอยา่ง

เป็นระบบ และเหน็ความเป็นไปต่างๆ ในรปูแบบทีส่บืเน่ืองกนั เป็นรปูแบบทีไ่มห่ยดุน่ิง ไมใ่ช่เป็น

เหตุเป็นผลตามเสน้ตรงต่อๆ กนั มองเหน็ถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา และเขา้ใจถงึการ

เปลีย่นแปลงของ ทัง้ระบบ ความสาํคญัของการคดิเป็นระบบครบวงจรคอืการเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์ ขอ้มลูยอ้นกลบัและคนอื่นๆ มกีารตรวจสอบซํา้ใหต่้อเน่ืองเป็นระบบ เพือ่ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิบรูณาการขึน้เป็นความรูใ้หม ่หรอืความคดิใหม่

ขององคก์าร การทีบุ่คคลจ ะมองโลกแบบองคร์วมหรอืคดิเป็นระบบครบวงจรไดน้ัน้ บุคคลจะตอ้งมี

การปรบัเปลีย่นความคดิ (A Shift of Mind) หลายดา้นดงัน้ีคอื 

  5.1  เปลีย่นแปลงจากการมองโลกแบบแยกสว่น มาเป็นการมองภาพรวม 

  5.2  เปลีย่นจากการมองมนุษยว์า่เป็นคนเฉื่อยไรป้ระโยชน์ มาเป็นการมองวา่มนุษย์

เป็นผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการมสีว่นรว่มกบัการเปลีย่นแปลงความจรงิ 

  5.3  เปลีย่นจากการตัง้รบัในปจัจบุนัไปเป็นการสรา้งสรรคใ์นอนาคต 

 โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 

 ในโลกปจัจบุนัและอนาคต หน่วยงานต่างๆ ไมว่า่จะเป็นทัง้ภาครฐัและเอกชน วงการทาง

ธรุกจิหรอืองคก์ารทางการ ศกึษา จะเจรญิกา้วหน้าและประสบผลสาํเรจ็บรรลเุป้าหมายของแต่ละ

องคก์าร จาํเป็นตอ้งอาศยัความเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้เป็นองคป์ระกอบหลกัสาํคญั เพราะใน

ยคุโลกาภวิตัน์น้ีเป็นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ความรูม้กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

ดงันัน้การแสวงหาความรูใ้ห ม่ๆ  มาทดแทนความรูเ้ดมิจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองไมเ่วน้กระทัง่ใน

สถานศกึษา 
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 การเป็นโรงเรยีนแหง่การเรยีนรูน้ัน้ แบรนด ์ (Brandt. 2003: online) ระบุไวว้า่สถานศกึษา

ทีเ่ป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะมวีฒันธรรมรบัเอาการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีล่กึซึง้และยัง่ยนืซึง่จะ

นําไปสูค่วามสาํเรจ็ของผูเ้รยีน ปจัเจ กบุคคลเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดเมือ่ระบบต่างๆ มคีวามหมายบุคคลมี

โอกาสปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตอ้งสนบัสนุนการเรยีนรู ้ซึง่ในการพจิารณาวา่

สถานศกึษาเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูน้ัน้ควรพจิารณา 10 ประการคอื 

 1.  องคก์ารแห่งการ เรยีนรูต้อ้งมโีครงสรา้งทีส่นบัสนุนพฤตกิรรมการเรยีนรู ้กลา่วคอื 

บุคคลเรยีนรูเ้มือ่ไดร้บัแรงจงูใจ องคก์ารเรยีนรูเ้มือ่มเีหตุผล การสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูค้วรมี

วสัดอุุปกรณ์หรอืหลกัจติวทิยา การสนบัสนุนควรมโีครงสรา้งทีเ่สรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นทุกระดบัของ

องคก์าร 

 2.  องคก์ารแหง่การเรยีนรูม้เีป้าหมายทีท่า้ทายและสามารถทาํใหส้าํเรจ็ไดใ้นสถานศกึษา 

เป้าหมายทีส่าํคญัตอ้งเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

 3.  สมาชกิในองคก์ารแหง่การเรยีนรูส้ามารถอธบิายขัน้ตอนการพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง องคก์ารอาจเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาใ นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้บุคคลสามารถกาํหนด

ความเปลีย่นแปลงองคก์ารได ้และสามารถอธบิายสถานะของกระบวนการการเปลีย่นแปลงนัน้ได ้

 4.  รวบรวมจดัระบบและจดัการขอ้มลูขา่วสารทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

องคก์ารเหมอืนกบับุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนั จงึมกีารเรยีนรูท้ี่ แตกต่างกนัดว้ย ในการเรยีนรูต้อ้ง

พจิารณาถงึการใชข้อ้มลูขา่วสารเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 5.  มกีระบวนการทีใ่ชค้วามรูเ้ป็นฐานและใชก้ระบวนการสรา้งความคดิใหม ่

 6.  มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกบัแหลง่การเรยีนรูภ้ายนอกอยูเ่สมอ 

 7.  ตอ้งพจิารณาขอ้มลูยอ้นกลบั ดา้นผลผลติและกระบวนการ 

 8.  มกีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

 9.  มวีฒันธรรมทีส่นบัสนุน ไดแ้ก่ บรรยากาศเป็นมติร สนบัสนุนโอกาสเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น 

 10. เป็นระบบเปิด (Open System) ทีร่บัรูค้วามเคลือ่นไหวจากสิง่แวดลอ้มภายนอกทัง้

เงือ่นไขทางสงัคม การเมอืงและเศรษฐกจิ 

 นอกจากน้ีองคก์ารการเรยีนรูแ้ละการสอนแหง่สกอตแลนด ์(Learning; & Teaching Scotland 

Organization. 2003: online) ไดร้ะบุลกัษณะโรงเรยีนองคก์ารแห่งการเรยีนรูไ้ว ้8 ประการคอื 

 1.  ครแูละผูบ้รหิารคดิและพดูเกีย่วกบัการเรยีนรูเ้ป็นวฒันธรรมประจาํโรงเรยีน 

 2.  โรงเรยีนเป็นสถานทีม่กีารปรบัตวัเองและจดัระบบตวัเองอยา่งต่อเน่ืองทัง้เป็น

รายบุคคล ทมีงานและทัว่ทัง้องคก์าร โดยสมคัรใจ 

 3.  บุคลากรทุกคนมบุีคลกิ วตัถุประสงคแ์ละวสิยัทศัน์ของตนเองและแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่

กนัและกนัอยา่งจรงิใจ 

 4.  บุคลาก รทุกคนมคีวามซื่อสตัย ์จติใจเปิดกวา้ง เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นสารสนเทศ

อยา่งเสร ีมขีอ้มลูยอ้นกลบัอยา่งจรงิใจและสรา้งสรรค ์
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 5.  บุคลากรทุกคนใหก้ารยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนัมคีวามสมัพนัธก์นับนพืน้ฐานของ

ความไวว้างใจกนั ยอมรบัในความเป็นตวัของตวัเองของทุกคน ไมใ่ช่ยอมรั บในลกัษณะทีค่นอื่น

กําหนดใหห้รอืบบีบงัคบัใหเ้ป็น 

 6.  สามารถแกป้ญัหาของตนได ้ทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมายระยะยาวไดแ้ละพึง่คนภายนอก

น้อยทีส่ดุ 

 7.  ทุกคนแสดงความคดิเหน็ออกมาได ้และมกีารคดิทบทวนการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ 

 8.  ครไูดร้บัมอบอาํนาจในการเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัในการ

ตดัสนิใจปรบัปรงุและพฒันาองคก์ารในเรือ่งสาํคญั 

 จากแนวคดิขา้งตน้จะเหน็วา่สิง่สาํคญัสาํหรบัการเป็น โรงเรยีน แหง่การเรยีนรูน้ัน้คอื

บุคลากรในองคก์ารนัน้ ถา้ในโรงเรยีนกค็อืผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูีจ่ะเป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะทาํให้

องคก์ารประสบผลสาํเรจ็ ซึง่ผลผลติทีม่คีุณภาพกค็อืผูเ้รยีน การจดัองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการ

เรยีนรูจ้าํตอ้งอาศยัการจดัการความรู ้ (Knowledge Management) ทีม่ปีระสทิธภิาพของผูนํ้าใน

องคก์าร และคร ูจงึจะเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละสงัคมความรูส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการศกึษา

ของชาต ิโรง เรยีนแหง่การเรยีนรูจ้ะเจรญิกา้วหน้าไปอยา่งต่อเน่ืองตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกจะตอ้งอาศยับุคลากรในโรงเรยีนทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้งโดยเริม่ตัง้แต่ผูนํ้าของโรงเรยีนคอืผูบ้รหิาร

เป็นลาํดบัแรก ซึง่  ธรีะ รญุเจรญิ (2550: 208) ไดร้ะบุลกัษณะภาวะผูนํ้าทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนเป็ น

โรงเรยีนแหง่การเรยีนรูด้งัน้ี 

 1.  มคีวามรูค้วามสามารถในการดาํเนินการในเรือ่งต่อไปน้ี 

  1.1  การจดัใหม้กีารวจิยัและพฒันาในโรงเรยีน 

  1.2  การจดัการประเมนิและนําผลการประเมนิมาปรบัปรงุโรงเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

  1.3  การแสวงหาความคดิและความสามารถของคร ูนกัเรยีน  และผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี

อื่นๆ 

  1.4  การจดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

  1.5  การจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

 2.  นําโรงเรยีนใหเ้จรญิกา้วหน้าไปเรือ่ยๆ และใหม้คีวามยัง่ยนื 

 3.  ปกครอง ดแูล บุคลากรดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม 

 4.  จงูใจบุคลากรใหพ้ฒันาผลงานของตนใหด้ยีิง่ขึน้ 

 5.  สรา้งวสิยัทศัน์ คา่นิยมของโรงเรยีน และสรา้งพนัธะผกูพนัต่อการปฏบิตังิานในโรงเรยีน 

 6.  สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องบุคลากรทุกคน 

 7.  ทาํงานโดยอาศยักลุ่มหรอืบุคคลเป็นทีต่ ัง้ 

 8.  มคีวามจรงิใจ เขา้ใจ และรบัฟงัความคดิเหน็ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

 9.  ใหร้างวลั ยกยอ่ง ชมเชยบุคลากร นกัเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 10. เอือ้อาํนวยความสะดวกทรพัยากรทุกอยา่งเพือ่การเรยีนรู ้
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 ความสาํเรจ็ของโรงเรยีนแหง่การเรยีนรูน้ัน้ขึน้อยูก่บับุคลากรทีม่คีวามสามารถในการ

เรยีนรูม้ากน้อยเพยี งใด ซึง่ในการเรยีนรูน้ัน้จะตอ้งมกีารจดัการความรูค้วบคูไ่ปดว้ยทัง้น้ีเพือ่ให้

ความรูท้ีไ่ดแ้สวงหามาไดค้งอยูต่ลอดไปและสามารถนํามาใชส้าํหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการ

นําความรูท้ีม่อียูม่าประยกุตใ์ชใ้ห้ เกดิประโยชน์สงูสุด  ดงันัน้ปจัจยัทีส่าํคญัคอืบุคลากรของโรงเรยี น

ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิาร คร ูและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างมบีทบาทและมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้

สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของโรงเรยีนในโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนัทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

ไดก้าํหนดใหโ้ครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัเป็นโครงการทีใ่หโ้อกาสและควา มเสมอภาค 

เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยการรว่มคดิ รว่มทาํ รว่มตดัสนิใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ทุกฝา่ย การดาํเนินโครงการมกีระบวนการขบัเคลือ่นการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมี

เป้าหมายของการพฒันาเพือ่ไปสูก่ารเป็นโรงเรยีนในฝนัทีส่มบรูณ์แบบ ไมว่า่จะเป็ นการพฒันา

คณุภาพนกัเรยีน คร ูผูบ้รหิาร และโรงเรยีน ทัง้น้ี โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั ไดก้าํหนด

แผนหลกัของโครงการ (Master Plan of Lab School Project) เพื่อมุง่ไปสู่ผลผลติทีเ่ป็นรปูธรรม 

โดยไดก้าํหนดภาความสาํเรจ็ของโครงการดงัน้ี 

 ภาพความสาํเรจ็ของโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนั 

 โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั ไดว้างแผนทีก่ลยทุธโ์ดยใชห้ลกัการวางแผนแบบ

สมดุล (Balanced Scorecard) กาํหนดผลผลติของโรงเรยีนในฝนัครบทุกดา้นคอื นกัเรยีน 

กระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน การเรยีนรูแ้ละการพฒันา งบประมาณและทรพัยากร  ตาม

ภาพประกอบ 10 และ 11 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 การวางแผนแบบ Balanced Scorecard 

 

 ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร. (2550). สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

โครงการหนึง่อาํเภอหนึง่โรงเรยีนในฝนั. หน้า 21. 
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 จากภาพประกอบ 10 การวางแผนแบบสมดลุ (Balanced Scorecard) กําหนดผลผลติของ

โรงเรยีนในฝนัครบทุกดา้น คอื 

  1.  มมุมองดา้นนกัเรยีน (Student Perspective) เป็นการพจิารณาความตอ้งการของผู้

เกีย่วของ เกีย่วกบัคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีค่าดหวงั 

  2.  มุง่มองดา้นกระบวนการจดัการศกึษาภายใน (Internal Process Perspective) 

เป็นการพจิารณาผลสาํเรจ็และแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพ คณุภาพของกระบวนการบรหิาร

จดัการ และการจดัหลกัสตูรกระบวนการเรยีนการสอน 

  3.  มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น

การพจิารณาปจัจยัทีใ่ชข้บัเคลือ่นใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาคณุภาพตามทีค่าดหวงั ไดแ้ก่ การสรา้ง

ความเขม้แขง็ใหโ้รงเรยีนเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้การพฒันาศกัยภาพและทกัษะของคร ูผูบ้รหิาร

โรงเรยีนและบุคลากรทางการศกึษา การเพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนในการใชน้วตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสือ่สารเพือ่การพฒันา 

  4.  มมุมองดา้นงบปร ะมาณและทรพัยากร (Budget and Resource Perspective) 

เป็นการพจิารณาปจัจยัสง่เสรมิใหก้ารดาํเนินงานบรรลภุาพความสาํเรจ็ในดา้นงบประมาณ และ

ทรพัยากร โดยคาํนึงถงึแหลง่สนบัสนุนอตัรากาํลงั คา่ใชจ้า่ย ประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร และ

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 การวางแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) 
 

 ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร. (2550). สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

โครงการหนึง่อาํเภอหนึง่โรงเรยีนในฝนั. หน้า 21. 
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 จากแผนทีก่ลยทุธท์ีใ่ชห้ลกัการวางแผนแบบสมดุล (Balanced Scorecard) กาํหนด

ผลผลติของโรงเรยีนในฝนัทุกดา้น ไดแ้ก่ นกัเรยีน กระบวนการจดัการศกึษาในโรงเรยีน การเรยีนรู้

และการพฒันา และงบประมาณและทรพัยากรปรากฏดงัน้ี 

  1.  นกัเรยีน 

   1.1 เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้คดิวเิคราะห ์นกัเรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้

ไดด้ว้ยตน้เอง ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยี นรู ้มนิีสยัใฝรู่ ้เรยีนเป็น มี

ความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรค ์

   1.2  มทีกัษะการดาํรงชวีติ นกัเรยีนมทีกัษะในการดาํรงชวีติ มคีณุธรรม มัน่ใจใน

ตนเอง และกลา้แสดงออก 

   1.3  มคีวามเป็นไทย นกัเรยีนมคีวามเป็นไทย มจีติสาํนึกในการอนุรกัษป์ระเพณ ี

ศลิปวฒันธรรมไทย และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  2.  กระบวนการจดัการศกึษาภายในโรงเรยีน 

   2.1  โรงเรยีนธรรมาภบิาล โรงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีมบีรรยากาศและ

วฒันธรรมการปฏบิตังิานแบบกลัยาณมติร ผนึกพลงัสรา้งสรรค ์และรว่มรบัผดิชอบมเีอกลกัษณ์อนั

โดดเดน่ โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันา 

   2.2  สรา้งโอกาสและดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนใหบ้รกิารทางการศกึษาให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และดแูลช่วยเหลอืส่งเสรมินกัเรยีนตามศกัยภาพอยา่งทัว่ถงึ 

   2.3  บรูณาการกระบวนการเรยีนรู ้โรงเรยีนพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการ

จดัการเรยีนการสอนทีย่ดืหยุน่ เน้นการบรูณาการการเรยีนรูแ้ละการดาํรงชวีติ 

   2.4  ประกนัคณุภาพ โรงเรยีนเพิม่ระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาสงูขึน้ เป็นที่

ยอมรบัของชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

  3.  การเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

   3.1  ความเป็นมอือาชพี คร ูผูบ้รหิาร กรรมการสถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา 

และผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ และจติวญิญาณในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

   3.2  E-School โรงเรยีนเพิม่ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร

เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 

  4.  งบประมาณและทรพัยากร 

   4.1  ภาคเีครอืขา่ย โรงเรยีนมรีะบบเครอืขา่ย ผูเ้ชีย่วชาญ พีเ่ลี้ ยง ศกึษานิเทศก ์

ชุมชนและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทีม่สีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

   4.2 คุม้คา่ โรงเรยีนมทีรพัยากรทีเ่หมาะสมใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล

 โดยสรปุภาพแหง่ความสาํเรจ็ของโครงการหน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนั เมือ่ดาํเนินการ

ตามโครงการแลว้เสรจ็ตอ้งการเหน็ความสาํเรจ็ดงัน้ี 
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 1.  นกัเรยีน 

  -   มนิีสยัใฝรู่ ้

  -   รกัการอ่านและการคน้ควา้ 

  -   สามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

  -   เป็นคนดมีคีณุธรรม 

  -   รูจ้กัคดิวเิคราะห ์

  -   มทีกัษะการดาํรงชวีติในสงัคมยคุใหม ่

  -   ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้สรา้งงานสรา้งอาชพี 

  -   สามารถนําเสนอผลงานไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

  -   สบืสานวถิวีฒันธรรมไทยอยา่งมัน่ใจในตนเอง 

 2.  คร ู

  -   มทีกัษะวชิาชพีในการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยใชส้ือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะสมกบันกัเรยีน 

  -   มคีวามกระตอืรอืรน้สนใจ ใสใ่จดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไดเ้รยีนรู ้และพฒันาตนเอง

ตามศกัยภาพอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

 3.  ผูบ้รหิาร 

  -   เป็นผูนํ้าในการเปลีย่นแปลงใหโ้รงเรยีนมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี

  -   มคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาวชิาการ หลกัสตูร นวตักรรม และกระบวนการ

เรยีนรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และคณุภาพเกดิประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรยีน โดยอาศยั

การมสีว่นรว่มจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4.  โรงเรยีน 

  -   เป็นโรงเรยีนชัน้ด ีมคีณุภาพ 

  -   มบีรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีอ่บอุ่น ปลอดภยั เอือ้ต่อการเรยีนรู ้

  -   มเีอกลกัษณ์อนัโดดเด่นเป็นตน้แบบของการปฏริปูการศกึษาทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกดิจาก

การรว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิรว่มพฒันา รว่มสนบัสนุนจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและประชาสงัคม 

 5.  ผูป้กครองและชุมชน 

  -   ใหก้ารยอมรบั เชือ่ถอื 

  -   มคีวามรูส้กึรว่มเป็นเจา้ของและสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎอีงคก์ารแหง่การเรยีนรูซ้ึง่เป็นฐานความคดิสาํหรบัการจดัการ

ความรูเ้พือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นองคก์ารจนกา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ ัง้ในทางธรุกจิ 

และการศกึษา จงึทาํใหท้ราบวา่การเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูน้ั ้ นสิง่สาํคญันัน้เริม่จากบุคลการทีม่ ี

ความสามารถในการเรยีนรู ้และมกีารจดัการความรูท้ีด่ ีผูว้จิยัจงึไดนํ้ามากาํหนดองคป์ระกอบการวดั

ลกัษณะของ “ผลสาํเรจ็ ในการจดัการความรู้ ” ซึง่หมายถงึ ผลการดาํเนินการจดัการความรูข้อง

โรงเรยีนในฝนั อนัเน่ืองมาจากความรว่มมอืของผูบ้รหิา ร และบุคลากรของโรงเรยีนในการปฏบิตัิ
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ภารกจิการจดัการศกึษา จนเกดิผลสาํเรจ็ กบัผูเ้รยีน ในการวจิยัน้ีแบ่งการวดัผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูเ้ป็นองคป์ระกอบดา้นผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยระดบัความสามารถของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการ

เป็นผูนํ้าในการเปลีย่นแปลงในการบรหิารจดัการ การสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีอ่บอุ่น 

ปลอดภยั เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ดา้นครผููส้อน ประกอบดว้ย ระดบัความสามารถของครใูนการพฒันา

หลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยใชส้ือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

เหมาะสมกบันกัเรยีน ความกระตอืรอืรน้ สนใจ ใส่ใจ ดแู ลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีนรู ้และพฒันา

ตนเองตามศกัยภาพอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ  และดา้นผูเ้รยีน หมายถงึ คุณลกัษณะของผูเ้รยีน

โดยมนิีสยัใฝรู่ ้รกัการอ่านและการคน้ควา้ สามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัคดิวเิคราะห์

สงัเคราะห ์มทีกัษะในการดาํเนินชวีติ และใชเ้ท คโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้

สรา้งชิน้งานได ้โดยเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 2.4 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 องคป์ระกอบของการจดัการความรูม้นีกัวชิาการไดเ้สนอไวอ้ยา่งหลากหลายโดยสว่นใหญ่

จะเป็นการจดัการความรูใ้นทางธรุกจิ  สาํหรบัในทางการศกึษาจะมไีมม่ากนกัโดยผูว้จิยัจะนําเสนอ

ควบคูก่นัไปดงัน้ี 

 น้ําทพิย์ วภิาวนิ (2547: 17-21) ได้ระบุถงึองคป์ระกอบความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้  

วา่เกดิจากการผสมผสานการทาํงานของคน กระบวนการทางธรุกจิ และเทคโนโลย ีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 

 ทีม่า: น้ําทพิย ์วภิาวนิ. (2547). การจดัการความรูก้บัคลงัความรู้. หน้า 18. 

 

 จากภาพประกอบ 12 องคป์ระกอบของการจดัการความรูข้อง น้ําทพิย ์วภิาวนิ ประกอบดว้ย 

  1.  ดา้นคน กลยทุธห์ลกัทีธ่รุกจิใชเ้พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในทศวรรษน้ี

มุง่ทีค่วามสามารถของคนในองคก์ร ทีจ่ะสรา้งนวตักรรมและมคีวามคลอ่งตวัทีจ่ะปรบัเปลีย่นกลยทุธ์

ตามสภาวการณ์ การพฒันาคนในองคก์รจงึมคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก การจดัการความรูเ้ป็นกลยทุธ ์

กระบวนการ และเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นองคก์ร  เพื่อแสวงหา สรา้ง จดัการ แลกเปลีย่น และทาํใหค้วามรู้
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ทีต่อ้งการ ไดร้บัผลสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีอ่งคก์รตอ้งการ เป็นการผสมผสานความรูจ้ากหลายศาสตร์  

ในบางทฤษฎไีดเ้น้นการจดัการความรูว้า่เป็นการพฒันาคนในองคก์รโดยรอ้ยละ 80 เป็นการใชส้มอง

ของมนุษย์ อกีรอ้ยละ 20 เป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เพราะหวัใจของการจดัก ารความรู้ คอื 

การรวบรวมความรู ้และการวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้รวมถงึการนําความรูน้ัน้ไปใช ้ 

  2.  ดา้นกระบวนการ  กระบวนการของการจดัการความรู้  ประกอบดว้ยแนวทางและ

ขัน้ตอนของการจดัการความรูโ้ดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศทีต่อ้งการ  ทัง้จากแหล่งขอ้มลู

ภายในและภายนอกเป็นการแยกแยะว่า ความรูช้นิดใดทีค่วรนํามาใชใ้นองคก์ร  แลว้นําความรูน้ัน้มา

กาํหนดโครงสรา้งรปูแบบและตรวจสอบ  ความถูกตอ้ง  ก่อนทีจ่ะนํามาผลติและเผยแพร่  โดยการ

บรหิารกระบวนการนัน้จะตอ้งเขา้ใจวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน ขององคก์รวา่ตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายอะไร  

 โดยขัน้ตอนการจดัการความรู ้(Managing Knowledge) ม ี3 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 

   2.1 การจดัหาความรูจ้ากแหลง่ความรูต่้างๆ (Knowledge acquisition) การจดัหา

ความรูเ้ป็นขัน้ตอนของการพฒันาและการสรา้งความรูใ้หมเ่ช่นการวจิยัและพฒันา มกีารจดัหมวดหมู่

ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่นหอ้งสมดุทาํหน้าทีใ่นการจดัหมวดหมูค่วามรู้

โดยการแบ่งกลุ่มความรูอ้อกเป็นหมวดหมูต่ามระบบเลขทศนิยมดวิอี ้หรอืตามระบบตวัอกัษรเป็น

ระบบหอ้งสมดุรฐัสภาอเมรกินั ทาํใหค้วามรูใ้นหมวดเดยีวกนัอยูด่ว้ยกนั เพือ่ความสะดวกในการ

จดัเกบ็และการคน้หาเพือ่นํามาใช ้

   2.2 การแบ่งปนัความรู ้ (Knowledge sharing) เป็นการใชค้วามรูร้ว่มกนัในองคก์ร

ม ี4 ระดบัไดแ้ก่ Know what (เป็นความรูเ้ชงิขอ้เทจ็จรงิ), Know how (เป็นความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบัโลก

ของความเป็นจรงิ, Know why (เป็นความรูเ้ชงิเหตุผลระหว่างเรือ่งราว หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ผลของ

ประสบการณ์แกป้ญัหานํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น ), Care why (เป็นความรูใ้นเชงิความคดิ

สรา้งสรรคร์เิริม่ ทีต่อ้งการแกไ้ขปญัหาและทาํใหด้ขี ึน้ ) การแบ่งปนัความรูเ้ป็นการสรา้งวฒันธรรม

ใหมใ่นองคก์ร 

   2.3 การใชห้รอืเผยแพรค่วามรู ้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่ สารสนเทศ

ใหค้นในองคก์ร สามารถเขา้ถงึความรูใ้นองคก์รไดเ้พือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานที่

ไมผ่ดิพลาดซํา้ซอ้น  

  3.  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การจดัการความรูม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น

เครือ่งมอืเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นองคก์รใหเ้ป็นความรู้ ทีเ่กดิประโยชน์ต่อบุคคล

นัน้ ในเวลาและรปูแบบทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการ  เรยีกวา่ระบบบรหิารความรู้  องคป์ระกอบของระบบ

บรหิารความรู ้ไดแ้ก่  

   1)  เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดัเกบ็สารสนเทศ  (Repositories) เครือ่งคอมพวิเตอร์

แมข่า่ย (Server) จดัเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง  ๆรวมถงึการเผยแพรเ่น้ือหาขอ้มลูไปยงัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง  

   2)  แพลตฟอรม์ทีท่าํใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนั  (Collaborative platforms) การมี

ระบบและฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้สนบัสนุนการทาํงานรว่มกนั  
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   3) ระบบเครอืขา่ย (Network) โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ระบบเครอืขา่ยช่วยสนบัสนุน

การสือ่สารและการสนทนา  

   4)  วฒันธรรม (Culture) เช่น วฒันธรรมองคก์รทีช่่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นและ

ใชข้อ้มลูรว่มกนั  

 ส่วน แฟรงคลนิ (Franklin. 2005: online) ระบุวา่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูเ้กดิ

จากการผสมผสานการทาํงานระหวา่งองคป์ระกอบของการจดั การความรู้ ซึง่ประกอบไปดว้ย  คน 

กระบวนการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามภาพประกอบ 13 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ 

 

 ทีม่า: Franklin. (2005). Knowledge Management Synergy. Online. 

 

 จากภาพประกอบ 13 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความ สาํเรจ็ในการจดัการความรูข้อง แฟรงคลนิ  

ประกอบดว้ย 

  1.  คน (People) กลยทุธห์ลกัทีอ่งคก์ารใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมุง่

ทีค่วามสามารถของคนในองคก์าร  ทีจ่ะสรา้งนวตักรรมและมคีวามคลอ่งตวัทีจ่ะปรบัเปลีย่นกลยทุธ์

ตามสภาวการณ์ การพฒันาคนในองคก์ารจงึมคีวา มสาํคญัอนัดบัแรก  การจดัการความรูเ้ป็นกลยทุธ์

กระบวนการและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นองคก์าร เพื่อแสวงหา สรา้ง จดัการ แลกเปลีย่นและทาํใหค้วามรูท้ี่

ตอ้งการ ไดร้บัผลสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีอ่งคก์ารตอ้งการ  เป็นการผสมผสานความรูจ้ากหลายศาสตร์

เช่น การบรหิารจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร 

  2. กระบวนการ (Process) กระบวนการของการจดัการความรู้  ประกอบดว้ยแนวทาง

และขัน้ตอนของการจดัการความรูโ้ดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศทีต่อ้งการ  ทัง้จากแหล่งขอ้มลู

ภายในและภายนอก  เป็นการแยกแยะว่า  ความรูช้นิดใดทีค่วรนํามาใชใ้นองคก์าร  แลว้นําความรูน้ัน้

มากาํหนดโครงสรา้ง รปูแบบและตรวจสอบความถูกตอ้ง  ก่อนทีจ่ะนํามาผลติและเผยแพร่  โดยการ

บรหิารกระบวนการนัน้จะตอ้งเขา้ใจวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนขององคก์ารวา่ตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายอะไร  

ขัน้ตอนของการจดัการความรูป้ระกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
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   2.1 การจดัหาความรูจ้ากแหลง่ความรูต่้าง ๆ (Knowledge Acquisition) การจดัหา

ความรูเ้ป็นขัน้ตอนของการพฒันาและการสรา้งความรูใ้หม ่เช่น การวจิยัและพฒันา  

   2.2 การแบ่งปนัความรู ้(Knowledge Sharing) เป็นการใชค้วามรูร้ว่มกนัในองคก์าร

ม ี4 ระดบัไดแ้ก่  Know What (รูว้่าคอือะไร  : เป็นความรูข้อ้เทจ็จรงิ ) Know How (รูว้ธิกีาร  : เป็น

ความสามารถในการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ ) Know Why (รูเ้หตุผล : เป็นความรูเ้ชงิ

เหตุผลระหว่างเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แกป้ญัหานํามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กบัผูอ้ื่น) และ Care Why (ใส่ใจกบัเหตุผล  : เป็นความรูใ้นเชงิความคดิสรา้งสรรคร์เิริม่  ทีต่อ้งการ

แกไ้ขปญัหาและทาํใหด้ขี ึน้) การแบ่งปนัความรูเ้ป็นการสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นองคก์าร 

   2.3 การใชห้รอืเผยแพรค่วามรู ้ (Knowledge Utilization) เป็นการเผยแพรส่ารสนเทศ

ใหค้นในองคก์ารสามารถเขา้ถงึความรูใ้นองคก์ารไดเ้พือ่ประโยชน์ ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึง่การจดัการความรูม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นองคก์ารใหเ้ป็นความรูท้ีเ่กดิประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร 

  3. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology) การจดัการความรูม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นองคก์ารใหเ้ป็นความรูท้ีเ่กดิประโยชน์ต่อ

บุคคลนัน้ ในเวลาและรปูแบบทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการ  เรยีกว่า ระบบบรหิารความรู้  ซึง่ประกอบไปดว้ย  

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดัเกบ็สารสนเทศ (Repositories) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย  (Server) จดัเกบ็

ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ รวมทัง้การเผยแพรเ่น้ือหาขอ้มลูไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง แพลตฟอรม์ที่

ทาํใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนั (Collaborative Platforms) การมรีะบบและฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านรว่มกนัได้ 

สนบัสนุนการทาํงานรว่มกนั  ระบบเครอืขา่ย (Network) เป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน  เช่นระบบเครอืขา่ย

ช่วยสนบัสนุนการสือ่สารและการสนทนา  และวฒันธรรม (Culture) เช่น วฒันธรรมองคก์ารทีช่่วยให้

เกดิการแลกเปลีย่นและใชข้อ้มลูรว่มกนั 

 สาํหรบั ปจัจยัเอือ้ทีส่าํคญัในการจดัการความรูข้ององคก์ร ตามแนวคดิของ  อญัญาณ ี

คลา้ยสุบรรณ์ (2550: 123) ระบุวา่ทีส่าํคญัม ี4 ประการคอื ภาวะผูนํ้า วฒันธรรมองคก์ร โครงสรา้ง

พืน้ฐาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสิง่จาํเป็นจะขาดประการใดประการหน่ึงไมไ่ดท้ัง้ 4 ปจัจยัน้ี

ตอ้งทาํงานไปพรอ้มๆ กนั การจดัการความรูจ้งึจะประสบผลสาํเรจ็อยา่งยัง่ยนื สาํหรบัการวจิยัขอ ง

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา . 2552: 221) พบวา่ ปจัจยั

แหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูใ้นองคก์ร ประกอบดว้ย 

  1.  ภาวะผูนํ้าขององคก์รทางการศกึษา  กล่าวไดว้่า เป็นปจัจยัสาํคญัประการแรกของ

ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูข้ ึน้อยูก่บัภาวะผู้ นําขององคก์ร  ซึง่สาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงทุก

อยา่งทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร ในองคก์รใดหากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร อตัราความกา้วหน้าจะชะลอตวั

ลง แมท้มีนกัวจิยัจะเขา้ไปช่วยสนบัสนุน  สง่เสรมิและกระตุน้ต่อ  แต่กย็งัไมม่พีลงัเท่ากบัผูนํ้าของ

องคก์รเอง ฉะนัน้ผูบ้รหิารมกีาํลงัในการขบัเคลือ่นมากทีส่ดุ 
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  2.  การตระหนกัถงึคุณค่าของบุคคล  ในขอ้น้ีเหน็ไดช้ดัวา่เมือ่มกีารนําการจดัการ

ความรูสู้ก่ารปฏบิตัใินองคก์ร ไดม้กีารตระหนกัถงึคุณค่าของบุคลากร  ความรูป้ฏบิตัทิีฝ่งัลกึอยูใ่นตวั

คนการหยบิยกแบบปฏบิตัทิีด่มีาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั  ซึง่เป็นปจัจยัทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมและเจตคตขิองคนในองคก์ร  ดงันัน้ การกระตุน้ใหค้นในองคก์รทางการศกึษาหนัมา

ยอมรบัหลกัการเบือ้งตน้ของการจดัการความรู ้คอืการยอมรบัคณุคา่ของคนและความรูฝ้งัลกึซึง่เป็น

ทุนทางสงัคมทีม่อียูใ่นองคก์รของตนแลว้ 

  3.  การขบัเคลือ่นที่ เริม่จากเลก็ไปสู่ใหญ่  สาํหรบัในขอ้น้ีพบวา่  การเริม่ตน้จากพืน้ที่

ขนาดเลก็ในองคก์ร จดุเลก็ๆ ในองคก์รแลว้คอ่ยๆ  กระจายจะไดผ้ลดี  แต่หากทาํทเีดยีวทัง้องคก์รจะ

ขบัเคลือ่นไดช้า้  เพราะวฒันธรรมองคก์รเป็นวฒันธรรมเชงิดิง่  แต่การจดัการความรูเ้ป็นนวตักรรม

เชงิราบทาํในจดุเลก็ก่อนจะทาํใหส้ือ่สารกนัไดเ้ขา้ใจเรว็ขึน้  นอกจากนัน้การเลอืกศกึษากรณทีีส่าํเรจ็

แลว้วา่มปีจัจยัใดทีช่่วยใหส้าํเรจ็ 3 - 4 ปจัจยั แลว้ลงไปช่วยสง่เสรมิใหป้จัจยัเหลา่นัน้เกดิขึน้ในพืน้ที่

ขนาดเลก็ก่อน  จะช่วยใหก้ารจดัการความรูข้ยายตวัไดเ้รว็  หากกรณใีดทีด่าํเนินการไม่ ได้ ใหแ้ยก

ออกมาเพื่อศกึษาหรอืช่วยเหลอื  เปรยีบเสมอืนการแยกประเภทพืน้ทีเ่ป้าหมายเป็นสว่นๆ  เพือ่ให้

การทาํงานสะดวกขึน้ 

  4.  จดัการความรูต้ามวถิกีารทาํงานขององคก์ร  พบวา่ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มุง่เน้นการพฒันาโรงเรยีนเป็นหลกั ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันางานภายในองคก์รโดยใชก้ระบวนการ

จดัการความรูเ้ป็นเรือ่งรอง ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสาํเรจ็ในสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา จงึควรจดัการความรูต้ามวถิกีารทาํงานหลกัขององคก์ร  โดยทาํตามแนวการทาํงานของ

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา คอืเริม่การจดัการความรูจ้ากสถานศกึษาแลว้ยอ้นกลบัไปหาสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

  5. คุณภาพของแกนนํา นอกจากผูบ้รหิารแลว้ แกนนําเป็นปจัจยัสาํคญัมากต่อความสาํเรจ็ 

การเลอืกแกนนําควรดจูากคนทีม่ใีจก่อน  ต่อจากนัน้จงึมาเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันาศกัยภาพในการ

จดัการความรู ้

 ในสว่นของปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการ จดัการความรูข้องสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

จาํแนกเป็น 8 ประการ (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา . 2552: 208) ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจ

ในเรือ่งการจดัการความรู ้การเรยีนรูแ้ละการยอมรบัซึง่กนัและกนัของทุกสว่นในสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา ความสามารถดา้นเทคโนโลยซีึง่ปร ะกอบดว้ยความตระหนกัและความรูค้วามสามารถใน

การใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การสือ่สารและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทาง

วชิาการ และพลงัเสรมิแรงการทาํงานจากความมเีอกภาพในการทาํงานและการอยูร่ว่มกนั 

วฒันธรรมองคก์รของระบบราชการทีย่อมรบัความเปลีย่นแปลงที่ จะทาํใหอ้งคก์รและบรรยากาศการ

ทาํงานทีด่ขี ึน้ ยดึปญัหาและความตอ้งการของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นหลกั การตระหนกั

ถงึและยอมรบัวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของสาํนกังาน และพรอ้มทีจ่ะขบัเคลือ่นงานและกจิกรรมให้

บรรลตุามวสิยัทศัน์และพนัธกจินัน้อยา่งแทจ้รงิ กลยทุธก์ารขบั เคลือ่นการจดัการความรูเ้พือ่พฒันา

ประสทิธภิาพการทาํงานและภาวะผูนํ้าของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัมากใน

การกระตุน้การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่าํหนดไว ้
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 ดา้นปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่ 

(สาํนกังานเลข าธกิารสภาการศกึษา . 2552: 210-211) ความมุง่มัน่และการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงูขององคก์ร การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู ้และการเรยีนรูใ้นการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในองคก์ร ความพรอ้มและความสมคัรใจทีจ่ะนําการจดัการความรูม้าสูก่ารปฏบิตัทิัว่ทัง้

องคก์ร บุคลากรในองคก์รยอมรบัความสาํคญัของความรูแ้ละการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้องคก์รมี

วฒันธรรมการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศขององคก์รสง่เสรมิการเรยีนรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ

การใชค้วามรู ้การกาํหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิอยา่งชดัเจนขององคก์รทีจ่ะสรา้งความรูแ้ละองคก์ร

แห่งการเรี ยนรู ้และการสนบัสนุนการจดัการความรูใ้นฐานะนวตักรรมพฒันาประสทิธภิาพองคก์ร

เพือ่ใหว้สิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์ององคก์รบรรลผุล 

 สาํหรบั ภราดร จนิดาวงศ์ (2549: 40-41) ได้ระบุถงึภาพรวมของการจดัการความรู้  วา่ตอ้ง

มทีัง้ศาสตรแ์ละศลิป์รวมกนั จงึจะทาํใหเ้กดิประสทิธผิลและใชไ้ดจ้รงิ องคป์ระกอบทีท่าํใหก้ารจดัการ

ความรูเ้กดิขึน้ม ี4 องคป์ระกอบหลกั คอื  

  1.  บุคลากรในองคก์ร ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งแสดงความเป็นผูนํ้าและเป็นตวัอยา่งใน

การทีจ่ะมกีารจดัการความรู้  รวมทัง้กําหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสม  ในส่วนของบุคลากรทัง้หมดจะเป็น

สว่นทีส่รา้งความรูแ้ละใชค้วามรูข้ององคก์รใหเ้กดิคุณค่าสงูขึน้  เช่น กรณทีีม่กีารผลติของเสยีเกดิขึน้

ในองคก์ร เมือ่มกีารวเิคราะหส์าเหตุและแกไ้ขปญัหาในครัง้นัน้แลว้ โอกาสทีป่ญัหาจะยอ้นกลบัมาอกี

อาจจะเกดิขึน้ซํา้ใหม ่ถา้ความบกพรอ่งไมถ่กูเรยีนรูโ้ดยบุคลากรใหมท่ีม่าดาํเนินการปฏบิตังิานในจดุ

ทาํงานนัน้ทาํใหเ้กดิการผลติเสยีซํา้ซาก เป็นตน้  

  2.  การจดัการในองคก์ร  รวมถงึวฒันธรรมและเครือ่งมอืทีช่่วยบรหิารต่างๆ  ในการ

ทาํงานถอืเป็นสิง่สาํคญัในการกาํหนดระบบงานใหเ้หมาะสม  เพือ่ใหค้วามรูเ้กดิการถ่ายทอด  

แลกเปลีย่น  หรอืนํามาใช้  เช่น กรณทีีผู่้บรหิารไมเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรมหรอืให้

ขา่วสารทีเ่พยีงพอ  กจ็ะทาํใหข้อ้มลูสิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งรูต่้างๆ  ไมถู่กถ่ายทอดสู่พนกังานทาํใหเ้กดิ

ช่องว่างของการจดัการ  สง่ผลต่อคณุภาพงานได้  เป็นตน้ นอกจากน้ีตอ้งกาํหนดวธิกีารในการวดัผล

เพือ่ใหท้ราบถงึประสทิธภิาพของการจดัการความรู ้ 

  3.  พืน้ฐานทางกายภาพและเทคโนโลย ีเป็นกลไกในการช่วยใหก้ารจดัการความรูไ้ดม้ี

การถ่ายทอด จดัเกบ็ และแลกเปลีย่น  หากนํามาใชไ้มเ่หมาะสมกอ็าจเกดิปญัหาได้  เช่น องคก์รอาจ

มรีะบบการจดัการในการเกบ็ขอ้มลูคาํรอ้งเรยีนจากลกูคา้ ซึง่จะช่วยทาํใหส้ามารถสบืยอ้นก ลบัขอ้มลู

ได ้ แต่หากระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูไมด่พีอทาํในลกัษณะบนัทกึบนกระดาษ  เมือ่ตอ้งการคน้หากไ็ม่

สามารถหาไดห้รอืตอ้งใชเ้วลานาน ซึง่จะไมเ่กดิประโยชน์มากพอทีจ่ะนําขอ้มลูมาใช ้เป็นตน้  

  4.  ขอ้มลูขา่วสารและความรูต่้างๆ จะตอ้งมกีารกาํหนดและจดัสรา้งขึน้มาใหเ้หมาะสม

กบัองคก์ร  ไมน้่อยเกนิไปจนอยูใ่นสภาพขาดแคลน  ไมเ่พยีงพอเมือ่ตอ้งการใช้  หรอืมากเกนิไป

จนกระทัง่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ  กลายเป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความสญูเปลา่ในการใชท้รพัยากร  ตอ้ง

จดัเกบ็หรอืใชเ้วลาในการคน้หาหรอืจะดาํเนินการใดๆ  กบัความรูก้ม็แีต่ความซบัซอ้น  แยกแยะยาก

เหมอืนกองขยะ 
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ภาพประกอบ 14 ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการจดัการความรู้ 

 

 ทีม่า: ภราดร จนิดาวงศ์. (2549). การจดัการความรู้. หน้า 41.  

 

 จากเอกสารแนวคดิองคป์ระกอบของการจดัการความรูส้ามารถสรปุไดว้า่ การจดัการความรู้จะ

ประสบผลสาํเรจ็ตอ้งมกีารดาํเนินการทีค่วบคูก่นัไประหวา่งการผสมผสานการทาํงานของบุคลากรใน

องคก์ร การดาํเนินกระบวนการจดัการความรู ้และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสนบัสนุนให้

การจดัการความรูป้ระสบผลสาํเรจ็ ฉะนัน้ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจงึกาํหนดปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อผลสาํเรจ็

ในการจดัการความรูป้ระกอบดว้ย  ดา้นบุคลากร ซึง่เป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ใน

องคก์ารโดยเฉพาะความสามารถในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งมภีาวะผูนํ้า

องคก์าร ทีด่ ีรวมทัง้บุคลากรในองคก์ารจะตอ้งมคีวามสามารถในการทาํงานเป็นทมี มวีฒันธรรม

องคก์ารและบรรยากาศองคก์ารทีเ่อือ้ใหก้ารจดัก ารความรูป้ระสบผลสาํเรจ็ ดา้นกระบวนการจดัการ

ความรู ้องคก์ารจะตอ้งมีขัน้ตอนของการจดัการความรูโ้ดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศทีต่อ้งการ 

ทัง้จากแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกเป็นการแยกแยะวา่  ความรูช้นิดใดทีค่วรนํามาใชใ้นองคก์ร  

แลว้นําความรูน้ัน้มากาํหนดโครงสรา้งรปูแบบและ ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง  ก่อนทีจ่ะนํามาผลติและ

เผยแพร่ โดยการบรหิารกระบวนการนัน้จะตอ้งเขา้ใจวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน  ขององคก์รวา่ตอ้งการให้

บรรลเุป้าหมายอะไร ซึง่มขี ัน้ตอนคอืการแสวงหาความรู ้การแบ่งปนัความรู ้และการใชค้วามรู้   และ

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึง่เป็นสว่นสนบัส นุนใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการจดัการความรูไ้ด้

อยา่งสะดวกรวดเรว็ เป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของความรูใ้นองคก์รใหเ้ป็นความรูท้ี่

เกดิประโยชน์ต่อบุคคลนัน้ ในเวลาและรปูแบบทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการ 

 เมือ่มองในภาพรวมจะเหน็ไดว้า่องคป์ระกอบของการจดัการความรูท้ี่ ไดก้ลา่วขา้งตน้จะ

สามารถนํามาเชือ่มโยงไดด้งัภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

 

 จากภาพประกอบ  15 จะเหน็วา่องคป์ระกอบของการจดัการความรูป้ระกอบไปดว้ย

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

  1.  ภาวะผูนํ้าองคก์าร การจดัการความรูจ้ะตอ้งมผีูนํ้าทีบุ่คลกิ ภาพของความเป็นผูนํ้า

ในองคก์าร  มคีวามมุง่มัน่ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู ้ พรอ้มใหก้ารส่งเสรมิสนบัสนุน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูเ้กีย่วขอ้ง เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มเป็นอสิระในการทาํงานและพฒันาตนเอง 

ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 

  2.  การทาํงานเป็นทมี การจดัการความรูน้ัน้การทาํงานเป็นทมีมคีวามสาํคญัซึง่จะช่วย

ใหบุ้คลาการเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในทมี ความเขา้ใจตรงกนัเป็นแนวเดยีวกนั 

ลกัษณะการทาํงานเป็นไปอยา่งเปิดเผยไมต่งึเครยีด บุคลากรสามารถทีจ่ะแสดงความรู้ สกึ ความ

คดิเหน็ของตนต่อการทาํงานได ้มกีารสือ่สารโดยตรง หนัหน้ามารว่มกนัแกไ้ขปญัหา รวมทัง้สมาชกิ

ในทมีไดร้บัการช่วยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนั และมคีวามจรงิใจต่อกนั 

  3.  บรรยากาศองคก์าร เป็นการสรา้งบรรยากาศการทาํงานของบุคลากรในองคก์รเป็น

แบบเปิดเผยผูป้ฏบิตังิ านรว่มมอืกนัทาํงานเป็นอยา่งด ีมคีวามพงึพอใจในการทาํงาน มคีวาม

ไวว้างใจและยอมรบัซึง่กนัและกนั รวมทัง้มคีา่นิยมการทาํงานรว่มกนั บุคลากรมพีฤตกิรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในองคก์าร ส่งเสรมิการคดิสิง่ใหมก่ลา้คดิกลา้ทาํ และกลา้เผชญิ

ความเปลีย่นแปลงใฝเ่รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  รวมทัง้มวีฒันธรรมการทาํงานเป็นทมี 

 

ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

กระบวนการจดัการความรู ้

- การแสวงหาความรู ้

- การแบ่งปนัความรู ้

- การประยุกต์ใชค้วามรู ้

 

การทาํงานเป็นทมี 

บรรยากาศองคก์าร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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  4.  กระบวนการจดัการความรู้  ในการจดัการความรูอ้งคก์ารจะตอ้งมี ขัน้ตอนของการ

จดัการความรูโ้ดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศทีต่อ้งการ ทัง้จากแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอก

เป็นการแยกแยะว่า  ความรูช้นิดใดทีค่วรนํามาใชใ้นองคก์ร  แลว้นําความรูน้ัน้มากาํหนดโครงสรา้ง

รปูแบบและตรวจสอบ  ความถูกตอ้ง  ก่อนทีจ่ะนํามาผลติและเผยแพร่  โดยการบรหิารกระบวนการ

นัน้จะตอ้งเขา้ใจวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน  ขององคก์รวา่ตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายอะไร  โดยมขีัน้ตอนคอื

การแสวงหาความรู ้การแบ่งปนัความรู ้และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้

  5.  เทคโนโลยสีารสนเทศ  การจดัการความรูส้ ิง่ทีส่าํคญัคอืเครือ่งมอืสาํหรบัการ

สนบัสนุนโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะช่วยใหก้ารสือ่สาร แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ช่วยใน

การจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารจดัการและพฒันาฐานขอ้มลู 

สนบัสนุนและสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรูแ้ละการปรบัปรงุเทคโนโลยใีหท้นัสมยัพรอ้ม

สาํหรบัการปฏบิตังิานและการเรยีนรู ้

 

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ 
 จากการศกึษาเกีย่วกบั องคป์ระกอบของการจดัการความรู ้จะเหน็วา่เป็นปจั จยัสาํคญัที่

ส่งผลต่อ ความ สาํเรจ็ใน การจดัการความรู ้ และผูว้จิยั ได้ นํามากาํหนดเป็น ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ซึง่ในแต่ละปจัจยัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 3.1 ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

 ภาวะผูนํ้าองคก์าร เป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัการจดัการคว ามรู ้ดงันัน้เพือ่ใหท้ราบ

รายละเอยีดแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าองคก์าร ผูว้จิยัจงึนําเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

 ความหมายของภาวะผูนํ้า 

 มนีกัวชิาการไดใ้หค้าํนิยามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้า (Leadership) ไวห้ลายทศันะดว้ยกนั ดงัน้ี 

 สตอกดลิล ์(Stogdill. 1974: 24) ไดร้วบรวมความหมายภาวะผูนํ้าไว ้11 แงม่มุ คอื 

  1.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นการเน้นถงึกระบวนการของกลุม่  เช่น นกัวชิาการบางคน

มองวา่ภาวะผูนํ้า คอื ความเดน่หรอืความมอีาํนาจของบุคคลปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสงัคม 

  2.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นบุคลกิภาพนัน้  ๆ เช่น  การทีค่นคนหน่ึงมบุีคลกิภาพ

(Personality) อตัลกัษณ์ (Character) และคุณลกัษณะ (Trait) ทีพ่งึประสงคม์ากกวา่คนอื่น ๆ 

  3.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นศลิปะของการโน้มน้าวจติใจผูอ้ื่นใหค้ลอ้ยตามความ

ประสงคข์องตน  ไดแ้ก่ ความสามารถของผูนํ้าทีจ่ะทาํใหผู้ต้ามตระหนกัถงึความประสงคข์องตน

ตลอดจนทาํใหผู้ต้ามเชือ่ ฟงั เคารพนบัถอื มคีวามจงภกัดแีละใหค้วามรว่มมอื 

  4.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นการใชอ้ทิธพิล  หมายถงึ การใชอ้ทิธพิลเพื่อเปลีย่นแปลง

ความประพฤตขิองผูอ้ื่น   

  5.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นการกระทาํหรอืพฤตกิรรม  เช่น การกระทาํหรอืพฤตกิรรม

ของผูนํ้าทีท่าํใหค้นอื่น ๆ กระทาํการหรอืสนองตอบต่อการกระทาํหรอืพฤตกิรรมของตนไปในทศิทางที่

ทุกคนเขา้มามสีว่นรว่มกนั 
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  6.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นรปูแบบของการชกัชวนหรอืเกลีย้กลอ่ม  หมายถงึ  การ

จดัการเกีย่วกบัคนดว้ยวธิชีกัชวน และดลใจมากกวา่ทีจ่ะเป็นการอาํนวยการหรอืสอ่ไปในทางทีจ่ะใช้

การบงัคบัขม่ขู ่

  7.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นความสมัพนัธด์า้นอาํนาจ  หมายถงึ ความสมัพนัธท์างดา้น

อาํนาจทีส่มาชกิในกลุม่มอียูแ่ตกต่างกนั 

  8.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย  หมายถงึ

พลงัพลศาสตร ์(Dynamic Force) ซึง่กระตุน้ จงูใจ และประสานงานของการจดัระเบยีบการปฏบิตังิานให้

บรรลเุป้าหมาย 

  9.  ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นผลของปฏกิริยิาโตต้อบ  หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคลซึง่บุคคลอื่น ๆ ยอมคลอ้ยตามความประสงคข์องผูนํ้า เพราะบุคคลเหลา่นัน้ประสงคท์ีจ่ะกระทาํ

เช่นนัน้ดว้ยความสมคัรใจ มใิช่ถกูบงัคบัใหก้ระทาํ 

  10. ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นบทบาททีแ่ตกต่างกนั  หมายถงึ ผลของปฏกิริยิาโตต้อบ

ระหวา่งบุคคลทีม่บีทบาททีแ่ตกต่างกนั กลา่วคอื ผูท้ีเ่ขา้มามสี่วนรว่มในปฏกิริยิาโต้ ตอบดงักล่าวนัน้

มทีัง้บุคคลทีม่บีทบาทสงูกวา่ (ผูนํ้า) และบทบาททีต่ํ่ากวา่ (ผูต้าม) 

  11. ภาวะผูนํ้าในฐานะทีเ่ป็นความคดิรเิริม่ในการงาน หมายถงึ การรเิริม่และบาํรงุรกัษา

เกีย่วกบัโครงสรา้งของความคาดหวงั และปฏกิริยิาโตต้อบระหวา่งกนั 

 ในสว่นของ เสรมิศกัดิ  ์ วศิาลาภรณ์  (2525: 16-17) ไดใ้ห้แนวคดิเกีย่วกบัผูนํ้าและภาวะ

ผูนํ้าหรอืความเป็นผูนํ้า สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

  1.  ภาวะผูนํ้าจะไมเ่กดิขึน้ ถา้บุคคลนัน้สรา้งอาํนาจใหก้บัตนโดยการขูเ่ขญ็ 

  2.  บุคคลไมส่ามารถทีจ่ะเป็นผูนํ้าไดต้ลอดเวลา และสถานการณ์ 

  3.  ภาวะผูนํ้าเป็นบทบาทของกลุม่ จงึจาํเป็นตอ้งมพีวก มคีนยอมรบั 

  4.  ภาวะผูนํ้าขึน้อยูก่บัความถีข่องปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

  5.  ภาวะผูนํ้ามอียูใ่นบุคคลมากกวา่หน่ึงคน 

  6.  เกณฑเ์ฉลีย่ของกลุ่ม เป็นตวักาํหนดทีส่าํคญัในการเลอืกผูนํ้า 

  7.  บุคคลทีพ่ยายามวางอาํนาจกบัคนอื่น จะเกดิภาวะผูนํ้าไดน้้อย 

  8.  ภาวะผูนํ้าจะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 

  9. บุคคลทีม่คีวามเขา้ใจผูอ้ื่น จะเป็นผลส่งเสรมิใหม้ภีาวะผูนํ้าสงู 

 สมยศ นาวกีาร (2540: 155) ไดนิ้ยามความหมายของภาวะผูนํ้าไวว้า่  ภาวะผูนํ้าเป็นการ

ใชอ้ทิธพิลต่อบุคคลอื่นใหก้ระทาํสิง่ทีผู่นํ้ามอีทิธพิลเหนือผูต้าม  เพือ่ใหก้ระทาํในสิง่ทีต่อ้งการและ

บรรลวุตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวด้ว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ 

 กวี วงศพ์ุ ฒ (2542: 17) ระบุความหมายไวว้า่  ภาวะผูนํ้า  คอื การทีผู่นํ้าใชอ้ทิธพิลใน

ความสมัพนัธซ์ึง่มอียูต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง  ๆ เพือ่ปฏบิตักิารและอาํนวยการ  โดย

ใชก้ระบวนการตดิต่อซึง่กนัและกนัเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 
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 รงัสรรค ์ประเสรฐิศร ี(2544: 12) ความหมายภาวะผูนํ้าสามารถสรปุไดว้า่มลีกัษณะ ดงัน้ี 

  1. เป็นความสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่นในดา้นการกระทาํตามทีผู่นํ้าตอ้งการ  

และสามารถจงูใจบุคคลอื่นใหก้ระทาํกจิกรรมทีช่่วยใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์รได ้

  2.  เป็นกระบวนการความเป็นผูนํ้าจากการใชอ้ทิธพิลทีจ่ะควบคมุ  และประสานงาน

กจิกรรมของสมาชกิกลุม่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

  3.  เป็นลกัษณะความสมัพนัธท์างอาํนาจอยา่งหน่ึงของผูนํ้าจนไดร้บัการยอมรบันบัถอื

ในพฤตกิรรมของเขาจากสมาชกิของกลุ่มและกลุ่มอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  4. อทิธพิลในตวัของผูนํ้าทีนํ่ามาใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์โดยการชีแ้นะผา่นกระบวนการ

สือ่สารเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(Specified goal) 

  5. การกระทาํรว่มกนัระหวา่งบุคคลโดยมบุีคคลคนหน่ึงทีท่าํหน้าทีใ่หก้ารชีนํ้าการ

กระทาํดงักลา่วทาํใหบุ้คคลอื่น  ๆ เชือ่มัน่ในผลงานของเขา  ซึง่สามารถพสิจูน์ไดจ้ากลกัษณะการ

แสดงออกในการชีแ้นะตามทีเ่ขาไดแ้นะนําไว ้

  6.  ความคดิรเิริม่และการกัษาสภาพของความเชือ่ถอืในการปฏบิตักิารรว่มกนั 

  7.  บุคคลทีม่อีทิธพิลมากทาํใหเ้กดิการยอมรบัเกีย่วกบัการบรหิารงานประจาํใน

องคก์ร 

  8. เป็นกระบวนการในการใชอ้ทิธพิลทีม่ต่ีอการดาํเนินงานของกลุม่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค์

ขององคก์รและมกีารจงูใจใหเ้กดิพฤตกิรรมในการทาํงานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค์ ตลอดจนใชอ้ทิธพิล

ใหก้ลุม่ธาํรงไวซ้ึง่วฒันธรรมของตน 

 จากความหมายของภาวะผูนํ้าทีไ่ดก้ลา่วในขา้งตน้นัน้  พอจะสรปุไดว้า่  ภาวะผูนํ้าเป็น

กระบวนการทีผู่นํ้าใช้ อทิธพิลเหนือคนอื่นในกลุม่  และหรอือาํนาจของตนกระตุน้ชี้ นํา หรอืจงูใจ ให้

บุคคลอื่นมคีวามกระตอืรอืรน้เตม็ใจทาํในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการโดยมเีป้าหมาย เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค์

หรอืเป้าหมายขององคก์าร ภาวะผูนํ้ากบัความเป็นผูนํ้ามคีวามสมัพนัธก์นัคอื  บุคคลทีม่คีวามเป็น

ผูนํ้ายอ่มประสบความสาํเรจ็ในการทาํใหก้ลุม่บรรลถุงึจดุมุง่หมายทีว่างไว ้

 ความสาํคญัของภาวะผูนํ้าองคก์าร 

 ภาวะผูนํ้าองคก์ารเป็นกระบวนการในการใชอ้ทิธพิลในการปฏบิตังิานของบุคคล  หรอืกลุ่ม

บุคคลทีมุ่ง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ทีก่าํหนดไว้ ถา้สถานการณ์เปลีย่นแปลงไปความ

เป็นผูนํ้าในรปูของกระบวนการใชอ้ทิธพิลกต็อ้งเปลีย่นตามไปดว้ย (Hersey; & Blanchard. 1988: 86) 

นอกจากน้ีภาวะผูนํ้าองคก์าร ถอืเป็นการเพิม่อทิธพิลต่อสมาชกิใหย้อมปฏบิตัติามทศิทางการดาํเนินงาน

ตามปกตใินองคก์าร  หรอือกีนยัหน่ึง  ภาวะผูนํ้าองคก์ารเกดิขึน้เมือ่บุคคลคนหน่ึงมคีวามสามารถใน

การชกัจงู  โน้มน้าว ใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิาน ตามทีต่อ้งการดว้ยความเตม็ใจ  (Katz; & Kahn. 1996: 

161 - 169) หรอืความสามารถทีจ่ะชี้ นําสัง่การ หรอืการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคลอื่นใหไ้ปสู่

เป้าหมายทีก่ําหนดไว้  (McFarland. 1970: 114 – 180); (Robbins. 1996: 196 - 210) หรอืการมี

อทิธพิลต่อการทาํกจิกรรมของผูอ้ื่ นผา่นทางการสือ่สารทีด่ี  ทาํใหผู้อ้ ื่นเตม็ใจทีจ่ะรว่มมอืดาํเนินงาน  
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เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายไดส้าํเรจ็  (Gibson, Ivancevich; & Donnelly. 1988: 226 - 

265) หรอืความพยายามทีจ่ะมอีทิธพิลในการจงูใจต่อผูอ้ื่นในการปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมายบาง

ประการ (Bass. 1990: 7 - 20) หรอืเป็นกระบวนการของการมอีทิธพิลต่อกจิกรรมของบุคคลหรอืกลุม่ 

เพือ่ใหบ้รรลถุงึจดุหมายทีไ่ดก้าํหนดขึน้ไวใ้นสถานการณ์หน่ึงๆ (Hersey; & Blanchard. 1972: 619) 

 ผูบ้รหิารองคก์ารจาํเป็นตอ้งมภีาวะผูนํ้าองคก์าร  เพราะภาวะผูนํ้าองคก์ารสามารถ

อาํนวยการในหน้าที่ สาํคญัๆ หลายประการ  ซึง่มคีวามจาํเป็นต่อประสทิธผิลองคก์าร  โดยทีห่น้าที่

สาํคญัของภาวะผูนํ้าองคก์ารทีส่ามารถช่วยสนบัสนุนการปฏบิตังิานองคก์าร  (Steers. 1977b, 1991) 

เช่น ภาวะผูนํ้าองคก์ารช่วยในการแกไ้ขความไมส่มบรูณ์  และความบกพรอ่งของการออกแบบ

องคก์าร เน่ืองจากไมม่กีารออกแบบองคก์ารรปูแบบใดทีม่คีวามสมบรูณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัทุกหน้าที่

ของสมาชกิองคก์ารไดต้ลอดกาล  ภาวะผูนํ้าองคก์ารจงึช่วยใหบุ้คลากรขององคก์ารไดร้บัการ

ประสานงานเพือ่ใหบ้รรลคุวามสาํเรจ็ของงาน ภาวะผูนํ้าองคก์ารช่วยรกัษาสถานภาพขององคก์ารให้

มคีวามมัน่คง  โดยการปรบัตวัได้ อยา่งรวดเรว็ตามเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม  ภาวะ

ผูนํ้าองคก์ารช่วยประสานงานระหวา่งฝา่ยต่างๆ ภายในองคก์าร โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีอ่งคก์ารอยู่

ระหว่างการเจรญิเตบิโตและการเปลีย่นแปลง  ซึง่สามารถช่วยแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งฝา่ยงาน

ต่างๆ และภาวะผูนํ้าองคก์ารช่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารบรรลถุงึความตอ้งการต่างๆ  ทัง้ในดา้นความ

พงึพอใจและเป้าหมายส่วนบุคคล  โดยผูนํ้าจะเป็นผูท้ีช่กัจงูใจใหผู้ร้ว่มงานมคีวามยนิดแีละความเตม็

ใจทีจ่ะรว่มมอืปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมาย (Baron; & Greenberg. 1990: 190) 

 จาก แนวคดิความสาํคญัของภาวะผูนํ้าองคก์า รขา้งตน้สรปุไดว้า่ ภาวะผูนํ้าองคก์าร

โดยทัว่ไปจะเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการในเรือ่งทีส่าํคญัๆ  ขององคก์าร  เช่น การกาํหนดวสิยัทศัน์

ขององคก์าร  การนํามาซึง่การเปลีย่นแปลงในกจิกรรมทีส่าํคญัๆ  ขององคก์าร  การโน้มน้าวและการ

ชกัชวนใหพ้นกังานปฏบิตังิานตามทีผู่นํ้าตอ้งการ  และการจดัการเกีย่วกบัปญัหาสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์าร  เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย ของ

องคก์ารไดส้าํเรจ็ นอกจากน้ีผูนํ้าเป็นผูท้ีมุ่ง่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืการคดิคน้สิง่ใหม่ ๆ  เพือ่ทาํ

ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนการสรา้งความรว่มมอืจากบุคคลอื่นในการปฏบิตังิาน

ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามทีผู่นํ้าตอ้งการ  

 ลกัษณะภาวะผูนํ้าท่ีมีประสิทธิผล 

 คอตเตอร์ (Kotter. 1990: 190) ยงัไดก้ลา่วถงึกจิกรรมทีส่าํคญัๆ  ทัง้สามดา้นทีบ่่งบอกถงึ

ลกัษณะของภาวะผูนํ้า ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดวสิยัทศัน์ขององคก์าร ซึง่ตอ้งการจะใหเ้ป็นไปในอนาคต 

โดยผูก้าํหนดกลยทุธจ์ะมวีสิยัทศัน์ของสิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายในระยะยาว  2) การ

สือ่สารใหพ้นกังานไดท้ราบถงึพนัธกจิขององคก์ารเพือ่ใหแ้น่ใจวา่องคก์ารจะไดร้บัความรว่มมอืจาก

พนกังานในการบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว  และ 3) การจงูใจและชกันําพนกังานโดยการตอบสนองถงึ

ความตอ้งการคณุคา่และความรูส้กึของพนกังาน  ทัง้น้ี เพือ่ใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุ

พนัธกจิขององคก์าร โดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้นดงัน้ี 
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  1.  การกาํหนดวสิยัทศัน์ขององคก์าร ซึง่ตอ้งการจะใหเ้ป็นไปในอนาคต โดยผูก้ําหนด

กลยทุธจ์ะมีวสิยัทศัน์ของสิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายในระยะยาว  วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร

สาํหรบัการจดัการความรูน้ัน้จะตอ้งเป็น วสิยัทศัน์ทีม่กีารใชค้วามรูเ้ป็นฐานและมกีารกาํหนดรว่มกนั  

จะทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพการจดัการความรู้  (Orr; & Persson. 2003: 20-30) โดยคุณลกัษณะของ

วสิยัทศัน์ทีด่ ี ตอ้งเป็นวสิยัทศัน์รว่ม   ทีมุ่ง่เน้นและใหค้วามสาํคญัต่อการเรยีนรู้  ตอ้งนําไปสูก่ารคดิ

เชงิกลยทุธแ์ละการวางแผนขององคก์ารได้  โดยตอ้งเกดิจากความรว่มมอืระหวา่งผูบ้รหิารบุคลากร  

และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกระดบั  วสิยัทศัน์ทีด่จีะก่อใหเ้กดิความคดิรเิริ่ ม กลา้เสีย่งและคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  

ใหเ้กดิขึน้กบัองคก์าร  (Marquardt. 1996: 69) วสิยัทศัน์ทีด่คีวรนําไปสูก่ารวางแผนกลยทุธแ์ละ

โครงการต่างๆ  ตอ้งเชือ่มโยงมาตรฐานการศกึษากบัความคาดหวงัของครู  อาจารยแ์ละความสาํเรจ็

ของผูเ้รยีนเขา้ดว้ยกนั  ตอ้งรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้อง ผูเ้รยีน  และทุกสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สถานศกึษา  วสิยัทศัน์ทีด่ตีอ้งเกดิจากทุกฝา่ยรว่มมอืกนั  ซึง่เป็นของคนสว่นใหญ่ทีร่ว่มกนัสรา้ง

ขึน้มา และบ่งบอกถงึจดุหมายปลายทางได้  (Daft. 1999: 130-131) และตอ้งบอกขอบเขตของการ

ปฏบิตังิาน มคีวามชดัเจนและสามารถนําไปปฏบิตัไิด้  เป็นภาพเชงิบวกทีทุ่กคนในองคก์ารมุง่มัน่  

ศรทัธา และสะทอ้นถงึความเป็นเลศิขององคก์ารทัง้ผูนํ้า  และสมาชกิทุกคนมสีว่นรว่มในการกาํหนด

วสิยัทศัน์ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวโน้มในอนาคต รวมทัง้ตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

เป็นสาํคญั นอกจากน้ี วสิยัทศัน์ทีด่ตีอ้งสามารถส รา้งแรงกระตุน้  แรงบนัดาลใจแมใ้นยามทีท่อ้แท้

ขยายขดีจาํกดัไปสูค่วามกา้วหน้า  มคีวามชดัเจนและแน่นอน  เป็นสิง่ทีท่าํไดจ้รงิไมเ่พอ้ฝนั  สือ่สาร

งา่ยเขา้ใจงา่ย สามารถสรา้งความรูส้กึ / ประสบการณ์ ทีท่าํใหทุ้กคนกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตังิานเมือ่

ไดย้นิหรอืไดเ้หน็  เป็นสิง่ที่ทา้ทาย และตอ้งมกีารขยายขดีความสามารถทีส่ามารถทาํใหส้าํเรจ็ได้  

(กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์ . 2546: 133-139) ผูบ้รหิารสถานศกึษาในฐานะผูนํ้าองคก์าร ตอ้งแสดง

บทบาทการนํา  การสนบัสนุน  การผลกัดนั การจงูใจการประสาน  หรอื แสดงอทิธพิลเพื่อใหม้กีาร

กาํหนดความรูท้ีจ่าํเป็นต่อการพฒันาการเรยีนการสอนไวใ้นวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา  (Grundstein. 

2001: 266-267); (Sallis; & Jones. 2002: 126-129) และการมสีว่นรว่มเป็นการเปิดโอกาสให้

บุคลากร ทุกคนในสถานศกึษาเขา้มามสีว่นรว่มในการกาํหนดความรูไ้วใ้นวสิยัทศัน์ทีส่ถานศกึษา

ตอ้งการ (Marquardt.1996: 28-29)   

  2.  การตดิต่อสือ่สารใหไ้ดท้ราบถงึพนัธกจิขององคก์ารเพือ่ใหแ้น่ใจวา่องคก์ารจะไดร้บั

ความรว่มมอืจาก บุคลากร ในการบรรลเุป้าหมาย การตดิต่อสือ่สารสาํหรบัการจดัการความรูน้ัน้

ประสทิธผิลขององคก์ารมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมของกระบวนการตดิต่อสือ่สาร (Tubbs; & 

Hain. 1979: 161 - 250) เพราะการตดิต่อสือ่สารจะแสดงออกถงึความเป็นผูนํ้า และผูนํ้าทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานตอ้งมคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สาร ซึง่จะช่วยใหก้ารปฏบิตัปิระสบ

ความสาํเรจ็ (Kolb. 1995: 233 - 249) ซึง่ผลการวจิยัของทบูส์ ; และแฮน (Tubbs; & Hain. 1979: 

161 - 250) พบวา่การตดิต่อสือ่สารมอีทิธพิลต่อกจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร เน่ืองจากการตดิต่อสือ่สาร

ทาํใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจ และส่งผลต่อผลติภาพ (Clampitt; & Downs. 1993: 5 - 28) ซึง่จะ

ทาํใหก้ารจดัการความรูม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการรบัรูข้องพนกังานเกีย่วกบับรรยากา ศขององคก์าร 
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ซึง่การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์ารมผีลทางบวกต่อความผกูพนัธข์องพนกังานต่อองคก์ารดว้ย 

(Guzley. 1992: 379 - 402) การตดิต่อสือ่สารจงึเป็นสว่นสาํคญัสาํหรบัการจดักจิกรรมการจดัการ

ความรู ้ซึง่อาจแยกลกัษณะของการตดิต่อสือ่สารเพือ่การจดัการความรูใ้นองคก์ารเป็ น 2 ลกัษณะ

ตามความคดิของ ฮอพมนั (Hauptmand. 1986: 127 - 139) ไดแ้ก่  

   2.1  ลกัษณะการตดิต่อสือ่สารทีก่่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ เช่น ความคดิสรา้งสรรค์

ในการแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิาน  ซึง่ก่อใหเ้กดิแนวคดิใหม่ๆ  ในการปฏบิตังิาน  และอาจนํามาซึง่  

การพฒันาการบรกิารใน รปูแบบใหม่ๆ  ใหแ้ก่องคก์าร  (Souder; & Moenaert. 1992: 485 - 511) 

ลกัษณะการตดิต่อสือ่สารทีก่่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์  จะก่อใหเ้กดิแนวความคดิอยา่งเป็นระบบ

และเครอืขา่ย  ทาํใหพ้นกังานสามารถแกไ้ขปญัหาและปรบัพฤตกิรรมการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี  

เพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ มทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกองคก์าร  

(Greenbaum. 1974: 739 - 754)  

   2.2  ลกัษณะการตดิต่อสือ่สารทีก่่อใหเ้กดิการประสานงาน  เช่น การแลกเปลีย่น

ขอ้มลูหรอืขา่วสารระหวา่งสมาชกิภายในองคก์าร ซึง่ปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั 

(Souder; & Moenaert. 1992: 485 - 511) การตดิต่อสือ่สารทีก่่อใหเ้กดิการประสานงาน  ช่วยใหก้าร

ปฏบิตังิานของฝา่ยงานต่างๆ  ภายในองคก์าร  สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัเป็นหน่ึง

เดยีว และก่อใหเ้กดิการประสานงานไดเ้ป็นอยา่งดี  (Edvardsson, Haglund; & Mattsson. 1995: 24 

- 35) และ  

  3.  การจงูใจและการโน้มน้าวชกันําพนกังานโดยการตอบสนองถงึความตอ้งการคณุคา่

และความรูส้กึของ บุคลากร ทัง้น้ี  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลพุนัธกจิขององคก์าร  จาก

การศกึษาของ  ซอล (Zall. 2001: 62 - 65) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัการจงูใจจากภายในและปจัจยั

การจงูใจจากภายนอก พบวา่ ปจัจยัการจงูใจจากภายใน  เป็นการจงูใจทีเ่กดิจากความทา้ทายในงาน  

และความสนุกสนานเพลดิเพลนิในการทาํงาน ซึง่เป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัในการก่อใหเ้กดิความคดิ

สรา้งสรรค์ ในทางตรงกนัขา้ม  ปจัจยัการจงูใจจากภายนอก  เป็นการจงูใจทีเ่กดิจากการไดร้บัการ

ยอมรบัจากผูร้ว่มงาน ซึง่องคก์ารสว่นใหญ่นิยมใชป้จัจยัการจงูใจภายในทางดา้นความทา้ทายในการ

ทาํงานเป็นปจัจยัทีส่นบัสนุนใหบุ้คลากรเกดิความคดิสรา้งสรรค์  นอกจากนัน้ ผลการวจิยัของครวิสนั 

(Crewson. 1997: 179 - 199) เกีย่วกบัปจัจยัจงูใจในการทาํงานของพนกังานทางภาครฐัและ

พนักงานทางภาคเอกชน  พบวา่ปจัจยัจงูใจในการทาํงาน  ของพนกังานทัง้สององคก์ารแตกต่างกนั  

โดยทีพ่นกังานในองคก์ารของรฐัจะไมค่อ่ยใหค้วามสนใจรางวลัทีเ่กีย่วกบัปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ

เท่ากบัพนกังานในองคก์ารเอกชนแต่จะสนใจในเรือ่งสวสัดกิารทีจ่ะไดร้บัมากกวา่  ในทาํนองเดยีวกนั

ผลการวจิยัของเจอรก์ีว้ซิ  แมซซ ;ี และบราวน์ (Jurkiewicz, Massey; & Brown. 1998: 206 - 230) 

ไดข้อ้สรปุทีส่นบัสนุนผลการวจิยัของค รวิสนั (Crewson. 1997) คอืพนกังานในองคก์ารภาครฐัและ

พนกังานในองคก์ารภาคเอกชน  มปีจัจยัจงูใจในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั  โดยทีป่จัจยัจงูใจในกา ร

ทาํงานของพนกังานในองคก์ารภาครฐัทีส่าํคญัๆ เรยีงตามลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี  ความมัน่คงและ

ความปลอดภยัในอนาคต  การมโีอกาสในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และการไดใ้ชค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น  
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เป็นตน้  สว่นปจัจยัจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์ารภาคเอกชนทีส่าํคญัเรยีงตามลาํดบั

ความสาํคญัไดด้งัน้ี การไดร้บัเงนิเดอืนทีส่งู  การมโีอกาสแสดงออกถงึการเป็นผูนํ้า  และการมโีอกาส

กา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  เป็นตน้ สว่นปจัจยัจงูใจในการทาํงานทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ  ของ

พนกังานทัง้สององคก์าร  ไดแ้ก่ การไดร้บัเงนิเดอืนทีส่งู  ความมัน่คงและความปลอดภยัในอนาคต  

และการมโีอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน เป็นตน้ 

 ในสว่นของ ฮอย; และมสิเกล (Hoy; & Miskel. 2001: 614) ไดศ้กึษาในวงการศกึษาระบุ

ไว้ว่า ภาวะผูนํ้าเป็นปจัจยัสาํคญัยิง่ต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของสถาบนัการศกึษา  ภาวะ

ผูนํ้าเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึคณุภาพของสถานศกึษาทีด่าํเนินโดยผา่นเครอืขา่ยบุคคลและตามบทบาทของ

องคก์าร ภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ย คุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

  1.  บุคลกิภาพ (Personality) บุคลกิภาพของภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิลมหีลายอยา่ง  

แต่ทีส่าํคญัมี 4 ประการ คอื 1) มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  (Self-Confidence) คอื มกีารตัง้เป้าหมาย

สาํหรบั ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวส้งู  มคีวามพยายามมากเ มือ่พบงานทีย่าก  และเขม้แขง็เมือ่

เผชญิปญัหาหรอืประสบความลม้เหลว 2) มคีวามอดทนต่อความเครยีด  (Stress tolerance) คอื เมือ่

พบสถานการณ์ทียุ่ง่ยากและกดดนั จะมกีารตดัสนิใจทีด่แีละสขุมุ สามารถใหค้าํแนะนําผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไดแ้ละมคีวามอดทนอยา่งดยีิง่ 3) มวีฒุภิาวะทางอารมณ์  (Emotional maturity) คอื มคีวามตระหนกั

ในจดุเด่นและจดุดอ้ยของตน  มุง่มัน่ปรบัปรงุตนเอง  ไมป่ฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งเมือ่ประสบปญัหาหรอื

ความผดิพลาด ซึง่การมวีฒุภิาวะทางอารมณ์จะช่วยสรา้งความรว่มมอื และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  กบัเพือ่นรว่มงานและกบัผูใ้หค้าํปรกึษาได้  4) มคีณุธรรม (Integrity) คอื มคีวาม

ซือ่สตัย ์มคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบและน่าไวว้างใจ  รวมทัง้ยนิดทีีจ่ะส่งเสรมิและสนบัสนุนผูอ้ื่นใน

องคก์าร และผูนํ้าตอ้งมคีณุธรรมเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการสรา้งและเพิม่ความภกัดต่ีอองคก์ารใหแ้ก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และช่วยใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจกบัสมาชกิในองคก์าร 

  2.  แรงจงูใจ (Motivation) แรงจงูใจเป็นแรงขบัทีก่ระตุน้ใหค้นมคีวามสมัพนัธก์บังาน  

มกีารตดัสนิใจเกีย่วกบังานดา้นลกัษณะ  ทศิทาง และระยะเวลา แรงจงูใจมอีทิธพิลต่อการเลอืกทาํ

กจิกรรมและระดบัความสาํเรจ็ ผูนํ้าทีม่แีรงจงูใจสงูจะมปีระสทิธผิลมากกวา่ ผูนํ้าทีม่คีวามคาดหวงัตํ่า

ถ่อมตวัและดอ้ยประสทิธภิาพ  

  3.  ทกัษะ (Skill) เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัมากต่อภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล  การมี

ความรู้ ความสามารถ  มปีระสบการณ์และมทีกัษะในงานทีท่าํ  จะทาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ได้  ทกัษะ    

4 ประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล ไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค เป็นความรูค้วามสามารถ 

และความชาํนาญเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบังานทีท่าํ  ซึง่จะช่วยใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็  ทกัษะ

ดา้นน้ีเป็นสิ่งสาํคญัและเหมาะสมมากกบัองคก์ารระดบัตํ่า  เช่น ในสถานศกึษาทีค่ณะครู -อาจารยม์ี

ความสามารถน้อย  หรอืในโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มตํ่า  เป็นตน้ 2) ทกัษะดา้น

มนุษยส์มัพนัธ ์เน้นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึ  และเจตคตขิองผูอ้ื่นและเน้นความสามารถ

ของการสรา้งความรว่มมอืในการทาํงาน 3) ทกัษะดา้นมโนทศัน์ เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการพฒันา 

และการใชค้วามคดิและมโนทศัน์ในการวางแผน  การจดัการและการแกป้ญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น  
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สามารถกาํหนดกรอบเกีย่วกบักจิกรรมและความซบัซอ้นของงานตามลาํดบัได้  ทกัษะดา้นน้ี

เหมาะสมกบัผูนํ้าทีอ่ยูใ่นองค์ การระดบัสงู  และ 4) ทกัษะดา้นการบรหิาร  เป็นความรูค้วามสามารถ

เกีย่วกบัการบรหิาร เช่น การวางแผน  การกาํกบัตดิตามงาน  กฎระเบยีบ การนิเทศ และการประชุม  

ทกัษะดา้นน้ีใชค้วบคูก่บัทกัษะดา้นเทคนิค  ดา้นมนุษยส์มัพนัธแ์ละดา้นมโนทศัน์  นอกจากน้ี  

เซอรจ์ิ โอวานิ (Sergiovani. 1992: 161 - 169) ยงัระบุว่า สาํหรบัสถานศกึษาแลว้ภาวะผูนํ้าเป็น

ความสามารถในการรเิริม่โครงสรา้ง  กระบวนการใหมเ่ป้าหมายใหม่  เน้นสิง่ใหม่ และเปลีย่นแปลง  

สิง่ใหม ่และภาวะผูนํ้าเป็นความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งลกึซึง้กบับุคคลอื่น  เพือ่สรา้ง

ความสมบรูณ์ใหก้บัองคก์ารหรอืสว่นรวม  มกีารรว่มคดิและรว่มรบัผดิชอบ  เป็นคุณลกัษณะของผูนํ้า

ทีพ่ยายามใชเ้หตุผลเพื่อใหผู้ต้ามยนิยอมทาํตามเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธผิลต่อองคก์าร 

 จากแนวคดิคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิลขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึนํามากาํหนดเพือ่ใชว้ดั

คณุลกัษณะภาวะผูนํ้าองคก์ารจาํแ นกออกเป็น 2 ดา้นคอื  1)ดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้า (Personality)  

ประกอบดว้ยความเชือ่มัน่ในตนเอง (Self-Confidence) คอืมกีารตัง้เป้าหมายสาํหรบัตนเองและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้และมคีวามพยายามเมือ่พบกบัปญัหาหรอืงานทีย่าก เขม้แขง็เมือ่เผชญิปญัหา

และความลม้เหลว ความอดทนต่อคว ามเครยีด(Stress tolerance) คอื เมือ่พบสถานการณ์ทียุ่ง่ยาก

กดดนั จะมกีารตดัสนิใจทีด่แีละสขุมุสามารถใหค้าํแนะนําผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และมคีวามอดทนเป็น

อยา่งด ีการมวีฒุภิาวะทางอารมณ์  (Emotional maturity) คอืมคีวามตระหนกัในจดุเดน่และจดุดอ้ย

ของตน มุง่มัน่ปรบัปรงุตนเอง ไมป่ฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งเมือ่ประสบปญัญาหาหรอืความผดิพลาด และ

มคีณุธรรม (Integrity) คอืมคีวามซื่อสตัย ์รบัผดิชอบและน่าไวว้างใจ 2)ดา้นทกัษะการบรหิาร (Skill) 

ประกอบดว้ยทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์โดยเน้นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึ และเจตคตขิองผูอ้ื่น

และเน้นความสามารถของการสรา้งความรว่มมอืในการทาํงาน การตดิต่อสือ่สาร คอืเป็นลกัษณะของ

การตดิต่อสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิาน เกดิแนวคดิใหม่ๆ  

ในการปฏบิตังิาน และเป็นลกัษณะการตดิต่อสือ่สารทีก่่อใหเ้กดิการประสานงาน เช่นการแลกเปลีย่น

ขอ้มลูขา่วสารระหวา่งสมาชกิในองคก์าร การกาํหนดวสิยัทศัน์องคก์าร  คอืความสามารถของผูนํ้าใน

การกาํหนดวสิยัทศัน์ทีด่ ีทีมุ่ง่เน้นใหค้วามสาํคญักบัการเรยีนรู ้นําไปสูก่ารคดิเชงิกลยทุธแ์ละการวางแผน

ขององคก์าร เกดิความรว่มมอืระหวา่งผูบ้รหิารกบับุคลากร และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  และการจงูใจ คอื

การโน้มน้าวชกันําใหบุ้คลากรตอบสนองถงึความตอ้งการคณุคา่และความรูส้กึของบุคลากร ทัง้น้ี

เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลพุนัธกจิขององคก์รได ้

 3.2 การทาํงานเป็นทีม 

 การทาํงานเป็นทมีเป็นสว่นสาํคญัสาํหรบัการจดัการความรูใ้นองคก์ารทัง้น้ีเป็นเพราะวา่

การรว่มมือกนัในการทาํงานเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ยกนัถอืเป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญั

สาํหรบัการจดัการความรู ้ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ ดงัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พทุธศกัราช 2542 (2546: 532) ไดร้ะบุความหมาย

ของคาํว่าทมี หมายถงึ ชุด หมู ่คณะ  
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 ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัท ์และคนอื่นๆ (2546: 10) ระบุว่าทมีงานคอืกลุ่มบุคคลทีต่อ้งมาทาํงาน

รว่มกนัโดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนั และเป็นการรวมตวัทีจ่ะตอ้งอาศยัความเขา้ใจ ความผกูพนั และ

ความรว่มมอืซึง่กนัและกนัของสมาชกิในกลุม่ เพือ่ทีส่มาชกิแต่ละคนจะสามารถทาํงานรว่มกนัจน

ประสบความสาํเรจ็แ ละบรรลเุป้าหมายสงูสดุของทมีได ้ในทางปฏบิตัทิมีอาจมขีนาดใหญ่หรอืขนาด

เลก็กไ็ด ้แต่สว่นมากจะตอ้งประกอบดว้ยผูนํ้าทมี และสมาชกิทมี ทีอ่าจจะมาจากหน่วยงานต่างๆ กนั 

แต่ทุกคนจะตอ้งพยายามปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งและประสานกนัอยา่งเป็นเอกภาพ โดยมเีป้าหมาย

สงูสุดของทมีเป็นเครือ่งกําหนด  

 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์(2549: 7) ใหค้วามหมายของการทาํงานเป็นทมี  วา่หมายถงึการที่

บุคคลมารวมกลุม่กนัเพือ่รว่มมอืกนัในการกระทาํ  สิง่หน่ึงสิง่ใดใหส้าํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยการรว่มมอื

กนั ประสานงานกนั มุง่ดงึศกัยภาพทีม่จีากบุคคลแต่ละคนภายในกลุม่ออกมาช่วยกันดาํเนินกจิกรรม

ใหง้านบรรลเุป้าหมาย 

 จอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson; & Johnson. 1991: 436) ระบุว่าทมี หมายถงึกลุ่มบุคคล

ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมารว่มกนัเพือ่ปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมายทีก่าํหนดไวร้ว่มกนั  

 รอ็บบนิส ์(Robbins. 2001: 258) ใหค้วามหมายการทาํงานเป็นทมีว่ าหมายถงึ การทาํงาน

รว่มกนัของกลุ่มบุคคล  เพือ่ใหง้านบรรลผุลสาํเรจ็  และผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้เป็นของสมาชกิทุกคนที่

ทาํงาน มใิช่เป็นผลสาํเรจ็ของผูใ้ดผูห้น่ึง   

 จะเหน็ไดว้า่การทาํงานเป็นทมีคอืการทีบุ่คคลรว่มมอืกนัทาํภารกจิใดๆ ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็

ตามเป้าหมายขององคก์าร ซึง่ใน การรว่มมอืกนัเป็นกลุม่นัน้จะประกอบดว้ยผูนํ้าทมี และสมาชกิ

ภายในทมีทีค่อยประสานงานเพือ่ใหท้มีดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายจนประสบผลสาํเรจ็

ดงันัน้การทาํงานเป็นทมีจงึเป็นวฒันธรรมองคก์ารทีต่อ้งมกีารปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้กบัทุกๆ องคก์าร  

เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูภ้ายในทมีเป็นตน้กาํเนิดของการจดัการความรูท้ีด่ ีและเป็นกระบวนการจดัการ

ความรูใ้นลกัษณะของการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในทมี 

 ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 

 การทาํงานเป็นทมีมคีวามสาํคญัทัง้องคก์ารของรฐัและเอกชนใหก้ารยอมรบัและนิยมนํา

การบรหิารงานโดยยดึหลกัของการทาํงานรว่มกนัมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย จากความเชือ่ทีว่า่มนุษยแ์ต่

ละคนมคีวามรู ้ความสามารถแตกต่างกนั อกีทัง้ความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพในตวับุคคลมี

ขอบเขตจาํกดั จงึจาํเป็นตอ้งรวมกลุม่กนัเพือ่นําจดุดจีดุเดน่ ความรูค้วามสามารถทีแ่ตกต่างกนัใน

ส่วนทีด่ทีีสุ่ดของแต่ละบุคคลมารวมกนัทาํงานใหบ้รรลตุามเป้าหมายของทมี (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์. 

2549: 8) 

 สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์ (2544: 405) ระบุถงึความสาํคญัเกีย่วกบัทมีงานไวว้า่ แนวคดิเรือ่ง

ทมีงานเป็นแนวคดิทีส่าํคญัทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแบบการจดังานใหมข่ององคก์รในปจัจบุนั บรษิทัและ

องคก์รต่างยอมรบัวา่เป็นวธิทีีเ่หมาะสม สามารถใชไ้ดด้วีธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รนัน้สรา้งคณุภาพที่

สงูขึน้ได ้
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 วภิาพร มาพบสขุ (2543: 314) ระบุวา่ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทมีโดยใหท้ศันะดงัน้ี 

  1.  เกดิความสามคัคแีละความไวว้างเน้ือเชือ่ใจกนัระหวา่งสมาชกิในทมี และช่วยเหลอื

กนัทาํงานเพือ่ใหบ้รรลจุดุมุง่หมายเดยีวกนั รวมทัง้เป็นการสรา้งบรรยากาศในการทาํงานทีด่อีกีดว้ย  

  2.  ทมีจะก่อใหเ้กดิงานเลก็ๆ ไปสูง่านใหญ่ และงานใหญ่จะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ 

จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจกนัทาํงาน 

  3.  สมาชกิทุกคนมโีอกาสปรกึษาหารอืกนัเพือ่สรา้งมาตรฐานของงาน ในขณะเดยีวกนั

สมาชกิสามารถพฒันาตนเองไปพรอ้มๆ กบัความสาํเรจ็และความกา้วหน้าของทมีงาน 

  4.  มาตรฐานการทาํงานทีด่ขีองทมีงานหน่ึงในองคก์าร จะมผีลต่อการกาํหนดมาตรฐาน

แก่ทมีงานอื่นๆ ในองคก์ารเดยีวกนั ซึง่สง่ผลใหม้าตรฐานการทาํงานขององคก์ารในภาพรวมดไีป

ดว้ย 

  5.  ทาํใหอ้งคก์ารเจรญิกา้วหน้า มมีาตรฐานการทาํงานทีด่ ีมบีรรยากาศการทาํงานทีด่ ี

สมาชกิมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามรกัใครช่อบพอกนั ปราศจากความขดัแยง้ในการทาํงาน สมาชกิ

ทุกคนรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง ซึง่สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในแงป่ระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์าร 

 ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ การทาํงานเป็นทมีมคีวามสาํคญัทีจ่ะทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเรจ็ได้ 

ทัง้น้ีเพราะการทาํงานเป็นทมีเป็นการดงึเอาความโดดเดน่ของสมาชกิแต่ละคนเพือ่รว่มกนัพฒันา

งานใหมุ้ง่สูเ่ป้าหมายจนประสบผลสาํเรจ็ การทาํงานเป็นทมีจะทาํใหม้กีารเรยีนรูภ้ายในทมีตลอดเวลา

เป็นการแลกเ ปลีย่นเรยีนรูท้ีด่แีละรวดเรว็เพราะสมาชกิแต่ละคนต่างมอีงคค์วามรูท้ีแ่ตกต่างกนัเมือ่

ทาํการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีร่วดเรว็และไดใ้นปรมิาณทีม่ากในครัง้เดยีว เป็น

การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  เกดิขึน้ภายในทมีดว้ย สง่ผลใหอ้งคก์ารมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 การทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 การทาํงานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้  วู๊ดค๊อค  (Woodcock. 1989: 75-116) ไดร้ะบุถงึ

ลกัษณะของทมีการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพคอื  

  1.  ความสมดลุในบทบาท  (balanced roles) คอืทมีการทาํงานจะผสมผสานทกัษะ

ความรู ้ความสามารถ ทีแ่ตกต่างกนัของบุคคล และใชค้วามแตกต่างดาํเนินบทบาทของแต่ละงานได้

อยา่งเหมาะสม ตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป 

  2.  เป้าหมายทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์  (clear objectives and agreed 

goals) เป็นทมีการทาํงานทีเ่ป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน  สอดคลอ้งกนั  สมาชกิทุกคนในทมี

รบัรู ้และยอมรบัเป้าหมายและวตัถุประสงคน์ัน้ (ทศินา แขมมณี. 2545: 10); (Johnson; & Johnson. 

2000: 13-15); (Dyer. 1995: 15-16); (Parker. 1990: 170) ; (Schein. 1990: 522) 

  3. การเปิดเผยและเผชญิหน้า (openness and confrontation) เป็นลกัษณะบรรยากาศ

ในการทาํงานเป็นทมี เป็นไปอยา่งเปิดเผย ไมต่งึเครยีดสมาชกิสามารถทีจ่ะแสดงความรูส้กึความคดิเหน็

ของตนต่อการทาํงานได้  มกีารสือ่สารโดยตรง  หนัหน้ามารว่มกนัแกไ้ขปญัหา  สรา้งความเขา้ใจกนั  

(Kazemek. 1991); (Dyer. 1995: 15-16); (Johnson; & Johnson. 2000: 13-15); (Parker. 1990: 

170); (McGregor. 1990: 1921) 
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  4.  การสนบัสนุนและการไวว้างใจ (support and trust) สมาชกิทุกคนไดร้บัการช่วยเหลอื 

สนบัสนุนซึง่กนัและกนั มคีวามจรงิใจต่อกนั สามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้

ในการทาํงาน พรอ้มทีจ่ะรว่มมอืในการแกป้ญัหา (Kazemek. 1991); (Dyer. 1995: 15-16); (Johnson; 

& Johnson. 2000: 13-15); (Schein. 1990: 522) 

  5. ความรว่มมอืและขดัแยง้ (co-operation and conflict) คอืลกัษณะของสมาชกิใน

ทมีใหค้วามรว่มมอืกนัในการทาํงาน  พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนุน  ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ  ความรู้ 

ความสามารถใหแ้ก่กนั รวมทัง้การสนบัสนุนแลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการทาํงาน  

มกีารใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคเ์พือ่รว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหา  (Johnson; & Johnson. 2000: 13-

15); (ทศินา แขมมณ.ี 2545: 10) 

  6. วธิปีฏบิตังิานชดัเจน  (sound procedures) เป็นการทาํงาน ของทมีมกีารประชุม

ปรกึษาหารอื และหาแนวทางปฏบิตัริว่มกนั  การตดัสนิใจจะใชข้อ้มลูและความเหน็ของสมาชกิทมี  

ทุกคน 

  7.  ภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสม (appropriate leadership) ทมีจะตอ้งมผีูนํ้าทีม่คีวามสามารถ

และเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ ๆ โดยสมาชกิทุกคนสามารถทีจ่ะเป็นผูนํ้าทมีไดข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์

ในขณะนัน้ (Dyer. 1995: 15-16) 

  8. ทบทวนการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ (regular review) คอืการตดิตามผลการปฏบิตังิาน

ของทมีอยา่งสมํ่าเสมอว่ามปีญัหาใดทีจ่ะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุแกไ้ข 

  9. การพฒันาบุคลากร  (individual development) เป็นการพฒันาทกัษะความรู้

ความสามารถของสมาชกิทมี ใหโ้อกาสใหส้มาชกิไดใ้ชท้กัษะความรู้  ความสามารถทีม่ใีนการทาํงาน

อยา่งเตม็ที ่

  10. สมัพนัธภาพระหวา่งกลุม่ทีด่ ี  (sound inter-group relations) เป็นการทาํงานทีม่ ี

สมัพนัธภาพทีด่มีกีารรว่มมอืใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

  11. การตดิต่อสือ่สารทีด่ี (good communications) ในทมีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งชดัเจน

เหมาะสม สือ่สารกนัทางตรง  สมาชกิในทมีมกีารสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร  ความคดิเหน็ 

ทีจ่าํเป็นต่อการทาํงาน  (Kazemek. 1991); (Dyer. 1995: 15-16); (Johnson; & Johnson. 2000: 

13-15); (ทศินา แขมมณ.ี 2545: 10) 

 การทาํงานเป็นทมีเพือ่ใหเ้กดิ ลกัษณะการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ จากรายละเอยีดขา้งตน้

ผูว้จิยักาํหนดสาํหรบัการวดัการทาํงานเป็นทมีของบุคลากรของโรงเรยีนในฝนัโดยวดัระดบัการรบัรู้

การสง่เสรมิสนบัสนุนการทาํงานจากผูบ้รหิาร  การทาํงานทีม่เีป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเ จน 

บุคลากรทุกคนในทมีรบัรู ้ยอมรบัเป้าหมายและวตัถุประสงคร์ว่มกนั บรรยากาศในการทาํงานเป็นไป

อยา่งเปิดเผย  ไมต่งึเครยีดบุคลากรสามารถทีจ่ะแสดงความรูส้กึ ความคดิเหน็ของตนต่อการทาํงาน

ได ้มกีารสือ่สารโดยตรง หนัหน้ามารว่มกนัแกไ้ข  สมาชกิทุกคนไดร้บัการช่วยเหลอื  สนบัสนุนซึง่กนั

และกนั และจรงิใจต่อกนั  มกีารสนบัสนุนแลกเปลีย่นขอ้มลู  ขา่วสารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการทาํงาน  มี

การตดิตามผลการปฏบิตังิานของทมีอยา่งสมํ่าเสมอวา่มปีญัหาใดทีจ่ะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุแกไ้ข  

หรอืไม ่และมกีารสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารความคดิเหน็ ทีจ่าํเป็นต่อการทาํงาน  
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 3.3 บรรยากาศองคก์าร 

 ปจัจยัสาํคญัอกีประการหน่ึงสาํหรบัการจดักาความรูข้องโรงเรยีน คอืบรรยากาศองคก์าร 

ซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มโดยรวม ซึง่รวมทัง้ตวับุคคล อาคารสถานทีต่ ัง้โรงเรยีน เป็นตน้ ซึง่ในบรรยากาศ

องคก์ารเป็นสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธก์นั และส่งผลต่อไปถงึความรูส้กึของบุคลากร

ในองคก์าร บรรยากาศองคก์ารจงึมอีทิธพิลต่อบุคลากรทุกคนในองคก์าร บรรยากาศองคก์ารทีด่จีะ

ทาํใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์ารบรรลจุดุมุง่หมายตามตอ้งการ บรรยากาศองคก์ารและ

สิง่แวดลอ้มทีด่มีสี่วนเสรมิสรา้งความคดิ จติใจ และคุณ ธรรมต่างๆทีพ่งึประสงค ์จะทาํใหบุ้คลากรใน

องคก์ารเกดิความรูส้กึพอใจ ภมูใิจและอบอุ่น รูส้กึในความเป็นเจา้ของ และอยากมาปฏบิตังิาน ถา้หาก

องคก์ารมบีรรยากาศไมด่ ีจะทาํใหส้มาชกิเกดิความเบื่อหน่าย ห่างเหนิ เฉยเมย วา้เหว่ และไมอ่ยาก

มาทาํงาน ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่บรรยากาศอ งคก์ารเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึของพนกังาน     

(จฬุารตัน์ เสกนําโชค. 2548: 11) นอกจากน้ีในดา้นการศกึษาบรรยากาศองคก์ารจะช่วยในการเสรมิสรา้ง

การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นทีพ่งึพอใจ เป็นเรือ่งจาํเป็นและสาํคญัยิง่ เพราะการพฒันา 

ใดๆ มไิดเ้กดิขึน้จากกร ะบวนการนัน้ๆ โดยตรงจะตอ้งเกดิขึน้ภายใตบ้รรยากาศ และเงือ่นไขที่

สอดคลอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานการณ์ทีอ่าํนวยการดา้นปรบัปรงุการเรยีนการสอนนัน้

จะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอ (อนนัต ์เพยีรพานิชย.์ 2548) 

 ความหมายของบรรยากาศองคก์าร 

 เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ (2539: 278-279) ระบุวา่ บรรยากาศองคก์าร หมายถงึ 

ตวัแปรชนิดต่างๆ เมือ่นํามารวมกนัแลว้มผีลกระทบต่อระดบัของการทาํงานหรอืการปฏบิตังิานของ

ผูด้าํเนินงานภายในองคก์ารซึง่องคป์ระกอบต่างๆ ทีม่คีวามสาํคญัต่อบรรยากาศองคก์ารไดแ้ก่  

ลกัษณะโครงสรา้งขององคก์าร กระบวนการทีใ่ชใ้นองคก์าร การปฏบิตังิานในองคก์ารและความพอใจ

ในงาน 

 ฮอย และโคลเวอร ์ (Hoy; & Clover. 1986: 94) ระบุความหมายของบรรยากาศองคก์าร  

หมายถงึการรบัรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นผลมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร

สถานศกึษากบัครผููส้อน ซึง่เป็นผลใหเ้กดิบรรยากาศเปิดขององคก์ ารจากบรรยากาศเปิดมากทีส่ดุ

ถงึบรรยากาศเปิดน้อยทีส่ดุ 

 ฮอย และมสิเกล (Hoy; & Miskel. 1991: 221) ไดส้รปุความหมายของบรรยากาศองคก์าร

ไวว้า่หมายถงึ สภาพแวดลอ้มโดยรวม ซึง่รวมทัง้ตวับุคคล อาคารสถานที ่และสถานทีต่ ัง้โรงเรยีน 

เป็นตน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนพงึสง่เสรมิบรรยากาศองคก์ารแบบเปิดมากกวา่บรรยากาศแบบปิด ซึง่เป็น

สภาพทีผู่บ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากคร ูใหค้วามจรงิใจใหก้ารยกยอ่งนบัถอืให้

การสนบัสนุนต่อการพฒันาวชิาชพี และใหค้วามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ใชก้ารสัง่การหรอื

อาํนาจบงัคบัในระดบัตํ่า ใชภ้าวะผูนํ้าแบบผู้ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิและสนบัสนุนมากกว่าการควบคุม

อยา่งเขม้งวดแบบระบบราชการ เช่นเดยีวกบัพฤตกิรรมของคร ูซึง่จะมพีฤตกิรรมทีส่นบัสนุนความ

โปรง่ใส และความมปีฏสิมัพนัธใ์นเชงิวชิาชพีระหวา่งกนั ซึง่ครตู่างรูส้กึ และมคีวามเป็นมติรใหค้วาม

รว่มมอื และมพีนัธะผกูพนักบัการทาํ งาน ซึง่คณุลกัษณะภายในองคก์ารเหลา่น้ีเป็นผลใหโ้รงเรยีน

แห่งหน่ึงแตกต่างไปจากแห่งอื่นๆ และมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคลในองคก์ารและสงัคม 
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 สตรงิเกอร ์ (Stringer. 2002: 68) ระบุวา่ บรรยากาศองคก์าร คอืการรบัรูท้ ีเ่กดิจากความ

นึกคดิ หรอืความรูส้กึของบุคลากรทีม่ต่ีอ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานปจัจบุนั ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของ

การจงูใจการทาํงานในองคก์าร 

 จากความหมายของนกัวชิาการเกีย่วกบับรรยากาศองคก์ารขา้งตน้ สามารถสรปุความหมาย

ของบรรยากาศองคก์าร หมายถงึ สภาพแวดลอ้มโดยรวมในองคก์ารทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล อาคารสถานที ่

โดยผูนํ้าจะตอ้งส่งเส รมิสนบัสนุนในการสรา้งบรรยากาศใหม้คีวามเหมาะสม โดยใชภ้าวะผูนํ้าแบบ  

ผูช่้วยเหลอื สนบัสนุน จงูใจการทาํงานในองคก์าร  ส่วนผูป้ฏบิตักิม็พีฤตกิรรมทีส่นบัสนุนส่งเสรมิ

ระหวา่งกนั มคีวามเป็นมติรใหค้วามรว่มมอืซึง่กนัและกนั 

 องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์าร 

 ลกัษณะการบรหิารงาน ของแต่ละองคก์ร  จะมรีปูแบบทีซ่บัซอ้นแตกต่างกนัออกไป  ซึง่

บรรยากาศองคก์ารจะประกอบดว้ยมติต่ิาง ๆ โดยมพีืน้ฐานของการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของบุคลากร

ในองคก์รตามสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รนัน้ ๆ ดว้ยการเลง็เหน็ความสาํคญัขององคป์ระกอบของ

บรรยากาศองคก์ารทีม่หีลากหลายน้ี  จงึมนีกัวชิาการใหค้วามสนใจและศกึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของบรรยากาศองคก์าร  และไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป็นตวัแปรขึน้  เพือ่ใชว้ดับรรยากาศ

องคก์าร ซึง่มคีวามหลากหลาย สตรงิเกอร์ (Stringer. 2002: 10-12) ไดศ้กึษาบรรยากาศองคก์รเพือ่

เป็นการพรรณนาลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดล้ อมขององคก์รและสามารถวดัระดบัของการรบัรู้

บรรยากาศองคก์รซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของสมาชกิในองคก์รดงัน้ี 

  1.  ดา้นโครงสรา้ง  (Structure) คอืความรูส้กึของบุคลากรทีม่ต่ีอระบบความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคลากร และตําแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ บทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ความชดัเจนของการแบ่งงาน  

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ  ขัน้ตอนในการดาํเนินงาน  กฎขอ้บงัคบั รวมถงึอาํนาจหน้าทีก่ารบรหิารต่างๆ   

(Ayers. 2002: Online) การวางแผนการบรหิารงาน  การกาํหนดกฎ  ขอ้บงัคบัและระเบยีบวธิกีาร

ปฏบิตัต่ิางๆ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหม าย และนโยบายขององคก์ร  (Ayers. 

2005: Online) ลกัษณะบรรยากาศองคก์รนัน้  ควรคาํนึงถงึประโยชน์และการนําไปใชเ้พือ่เป็นแรง

กระตุน้ในการปฏบิตังิานของพนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

  2. ดา้นของมาตรฐานงาน (Standards) คอืความรูส้กึของบุคลากรทีม่ต่ีอหลกัการที่

กาํหนดขึน้มกีารกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเป็นมาตรฐานของการปฏบิตังิาน เพือ่ประเมนิผล

การปฏบิตังิานของพนกังานทุกแผนก (Ayers. 2002: Online) อยา่งเป็นระเบยีบชดัเจนเพื่อเป็นหลกัฐาน

ทีท่าํใหเ้กดิเป็นมาตรฐานในการปรบัปรงุผลการปฏบิตังิานและเป็นทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นหลกัปฏบิตัติาม

ประสทิธผิลของงาน เป็นการเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจของพนกังานทีม่ต่ีอผลการปฏบิตังิานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 
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  3. ดา้นความรบัผดิชอบ (Responsibility) เป็นความรูส้กึของบุคลากรในการเอาใจใส่

ต่องานและมคีวามสาํนึกในภาระหน้าทีท่ีต่นไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัจินสาํเรจ็ และเชือ่ถื อได้  

(Ayers. 2002: Online) มคีวามมัน่ใจในตนเองในการคดิและแกป้ญัหางานทีป่ฏบิตัจินสาํเรจ็เป็นที่

เชื่อถอืไดแ้ละไวว้างใจได ้  

  4. ดา้นการยอมรบัการใหร้างวลั (Recognition) คอืความรูส้กึของบุคลากรในการยอมรบั

ในผลตอบแทนทีอ่งคก์รจา่ยใหใ้นรปูแบบต่างๆ เช่น เงนิเดอืน โ บนสั การเลือ่นตาํแหน่ง เพือ่สรา้ง

ขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสทิธภิาพของงาน (Stringer. 2002: 

Online)  

  5. ดา้นการสนบัสนุน (Support) คอืความรูส้กึของบุคลากรทีม่ต่ีอหวัหน้างานและ

เพือ่นรว่มงานในการใหค้วามไวว้างใจ ความสนใจเอาใจใส ่และ ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการ

ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานอยา่งเสมอภาคกนัใหเ้ป็นไปดว้ยความราบรืน่ (Stringer. 2002: 10-12); (Ayers. 

2002: Online) ความมน้ํีาใจเป็นหน่ึงเดยีวกนั ทาํงานดว้ยความภกัดต่ีอองคก์ร  

  6.  ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร (Commitment) คอืความรูส้กึภาคภูมใิจทีเ่ป็นสว่นหน่ึง

ขององคก์รเป็นสมาชกิทีม่คีณุคา่ต่อทมีงาน มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพือ่

บรรลเุป้าหมายองคก์ร มคีวามผกูพนัองคก์รทีป่ฏบิตัอิยู ่(Stringer. 2002) 

 บรรยากาศทีม่อีทิธพิลต่อบุคลากรในองคก์ารเป็นอยา่งมากซึง่ลทิวนิ และสตรงิเกอร์   

(ชะลอ บวัน้อย. 2538: 31-33; อา้งองิจาก Litwin; & Stringer. 1967) ไดเ้สนอแบบบรรยากาศองคก์าร

ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

  1. บรรยากาศดา้นการใชอ้าํนาจ (Power climate) เป็นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารที่

บุคคลในองคก์ารตอ้งการมอีทิธพิลและตอ้งการควบคมุบุคคลอื่นๆ  โดยพยายามหาแนวทางวธิกีาร

เพือ่สรา้งอทิธพิลดว้ยการใชค้าํพดู ใหค้าํแนะนํา แสดงความคดิเหน็ หรอืชกัชวนบุคคลอื่นเพือ่เอาชนะ 

ดงันัน้จงึเป็นบรรยากาศทีบุ่คคลในองคก์ารพยายามสรา้งตนเอง เป็นผูนํ้ากลุม่ต่าง  ๆและเป็นบรรยากาศ

ทีบุ่คคลในองคก์ารไมเ่หน็ความสาํคญัในดา้นความอบอุ่น หรอืการมมีนุษยส์มัพนัธท์ีบุ่คคลในองคก์าร

ควรจะไดร้บั  ซึง่เป็นบรรยากาศองคก์ารแบบเผดจ็การมาก  บรรยากาศแบบน้ีอาจจะเหมาะสมกบั

องคก์ารทีล่าํดบัสายการบงัคบับญัชามาก เช่น องคก์ารทหาร หรอืองคก์ารทีม่งีานประจาํทาํตลอดเวลา 

เช่นองคก์ารผลติสนิคา้  และนอกจากน้ีอาจเกดิขึน้ในองคก์ารการศกึษาหรื อการแพทยไ์ด้ ทัง้น้ี เพือ่

ประโยชน์ในการสรา้งความรูส้กึในดา้นความสาํคญัของอาํนาจและความอบอุ่นใหก้บับุคคลซึง่ตอ้งการ

จะหลบหนี เช่น นกัเสพตดิต่างๆ หรอืบุคคลทีป่ระสบกบัความลม้เหลวตลอดเวลาจนยอมแพต่้อการ

ทาํงาน ลทิวนิ (Litwin) กล่าวว่า บรรยากาศแบบน้ีเกดิขึน้ไดจ้าก  1) การเน้นโครงสรา้งในรปูของกฎ  

ระเบยีบ  และกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ  2) การใหบุ้คคลมคีวามรบัผดิชอบ  มอีาํนาจและฐานะ

ตาํแหน่งในการปฏบิตังิาน  3) สง่เสรมิการใชอ้าํนาจหน้าทีต่ามตาํแหน่ง  หรอืขจดัความขดัแยง้และ

ความคดิเหน็ทีไ่มส่อดคลอ้งกนั 4) การยอมรบัในมาตรฐานงานหรอืแนวทางการทาํงาน ดงัน้ี 
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   1) โครงสรา้งองคก์าร  (Task Structure) องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารดา้น

น้ีเป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความชดัเจนของการกาํหนดขอบขา่ยและหน้าที่  โครงสรา้งการบรหิาร

โรงเรยีน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของคร ูบทบาทและหน้าทีข่องคร ูมกีารกระจาย

งานและการแบ่งงานกนัปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม  และมกีารวางแผนงานต่างๆ  เพือ่เป็นแนวทางใน

การปฏบิตังิานใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์าร  ประกอบกบังานวจิยัของ  จฑุารตัน์ สุคนัธรตัน์ (2541: 

96) พบวา่ การรบัรูบ้รรยากาศดา้นโครงสรา้งในหน่วยงาน  ทีเ่ป็นระบบราชการนัน้จะมี โครงสรา้ง

องคก์ารทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีแ่น่นอนการเปลีย่นแปลงแกไ้ขทาํไดย้ากบุคคลเมือ่เขา้มา

เป็นสมาชกิขององคก์าร ยอ่มมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบักรอบโครงสรา้งขององคก์าร 

   2) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความรบัผดิชอบ

ความเอาใจใสต่่องานทีท่าํจนสาํเรจ็ และเชื่อถอืได ้ซึง่เกีย่วกบัการกาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ ความเป็น

อสิระในการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ เป็นความรบัผดิชอบในภาระหน้าทีข่องผูป้ฏบิตังิานแต่ละคน

โดยไมย่อ่ทอ้  มคีวามมัน่ใจในตนเอง  เป็นทีว่างใจแก่ผูร้ว่มปฏบิตังิาน  มคีวามสาํนึกในหน้ าที่ และ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเสมอ  ซึง่ สมาน รงัสโิยกฤษฎ์  (2541: 77) ไดส้รปุถงึการจดั

บุคลากรเขา้ปฏบิตังิานวา่  การทีจ่ะมอบหมายหน้าทีก่ารงานอะไรใหบุ้คลากร  จะตอ้งตรงกบัความรู้

ความสามารถของผูน้ัน้  เพื่อใหม้กีารใชก้ําลงัคนใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด  แต่เพื่อให้เป็นทีแ่น่ใจว่าผูใ้ดมี

ความรู ้ความสามารถในดา้นใดนัน้ นอกจากจะกระทาํโดยการทดสอบความรูแ้ลว้  ยงัตอ้งมอบหมาย

หน้าทีก่ารงานใหท้ดลองปฏบิตังิานสกัระยะหน่ึงวา่จะสามารถนําความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิานใน

หน้าทีไ่ดห้รอืไมเ่พยีงใด ก่อนทีจ่ะมอบหมายหน้าทีก่ารงานนัน้ๆ ใหป้ฏบิตังิานเป็นการถาวรต่อไป 

   3) ความขดัแยง้  (Conflict) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการยอมรบัความขดัแยง้

อยา่งไมม่อีคตแิละสามารถเปิดเผยกนัไดห้รอืเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา  สามารถเผชญิหน้าในการ

แกป้ญัหาได้ มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างในการปฏบิตังิาน  รวมทัง้อุปสรรคทีเ่กดิขึน้  ในการปฏบิตังิาน

นัน้ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รแูสดงความคดิเหน็ต่อกรณคีวามขดัแยง้ต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ และยอมรบัฟงั

เหตุผลของครเูมือ่มคีวามขดัแยง้ระหว่างครกูบัผูบ้รหิาร  รวมถงึความขดัแยง้ในโรงเรยีนสว่นใหญ่

เป็นความขดัแยง้เพือ่ใหง้านเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  องคป์ระกอบ ดา้นน้ีเป็นการวดัการรบัรู้

เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนั  และหน่วยงานมกีารแขง่ขนักนั  

ภายใน ซึง่จะก่อใหเ้กดิบรรยากาศทีต่งึเครยีด การแกป้ญัหาความขดัแยง้เป็นกระบวนการทีส่าํคญัใน

ความแตกต่าง และการผสมผสานในหน้าทีข่ององคก์าร เป็นของพนกังานทีม่ ัน่ใจวา่องคก์ารสามารถ

ทนการแสดงความขดัแยง้หรอืความแตกต่างในความคดิเหน็ได้  ผูบ้งัคบับญัชาและ  ผูร้ว่มงานยนิดทีี่

จะรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างออกไป แลว้นํามาแกไ้ขตกลงกนัได ้
   4) มาตรฐานการปฏบิตังิาน  (Performance Standard) การรบัรูข้องครเูกีย่วกบั
มาตรฐานงานหรอืแนวทางในการทาํงาน  ซึง่กําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  และเป็นมาตรฐานของการ
ปฏบิตังิานทีค่รใูหก้ารยอมรบั เป็นหลกัการทีก่าํหนดขึน้เพือ่ใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของครู อยา่ง
เป็นระเบยีบ ชดัเจน เพื่อเป็นหลกัฐานใหเ้กดิความเขา้ใจ เชื่อถอืไดใ้นหลกัการปฏบิตัทิัง้ผูบ้รหิารและ
ครเูพือ่กระตุน้ใหค้รมูคีวามกระตอืรอืรน้และพฒันาการปฏบิตังิาน  โรงเรยีนไดม้กีารปรบัปรงุระบบ
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การทาํงานเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งสมํ่าเสมอ  เพือ่ใหค้รสูว่นใหญ่เหน็วา่ผลการปฏบิตังิานเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีโ่รงเรยีนกาํหนดองคป์ระกอบ  ดา้นน้ีจะวดัการรบัรูถ้งึความสาํคั ญของผลการ
ปฏบิตังิาน และความชดัเจนของระดบัมาตรฐานในการปฏบิตังิาน  และเป็นตวักาํหนดแรงจงูใจดา้น
ความสาํเรจ็ของพวกเขาดว้ยทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน  และองคป์ระกอบของบรรยากาศอื่นๆ  ซึง่มี
ความสมัพนัธก์บัการกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการเพือ่ความสาํเรจ็  สิง่ทีก่ระตุน้พฤตกิร รมทีส่มัพนัธ์
กบัความสาํเรจ็น้ี แต่อกีทางกย็อมรบัวา่เป็นบรรยากาศดา้นความสมัพนัธ์  เช่น ความอบอุ่น การเป็น
มติร การสนบัสนุนซึง่กนัและกนั  การใหร้างวลั  และการยอมรบั  แสดงวา่แต่ละคนมคีวามตอ้งการ
ดา้นความสมัพนัธส์งู เพือ่ตอบสนองมาตรฐานการปฏบิตังิานตามคาํสัง่ จงึเป็นไปไดว้า่ถา้บรรยากาศ
เน้นดา้นความตอ้งการมอีาํนาจ  มาตรฐานการปฏบิตังิานจะกระตุน้แรงจงูใจ  ความตอ้งการเพือ่มี
อาํนาจองคก์ารใดทีส่รา้งมาตรฐานการปฏบิตังิาน  และความคาดหมายไวส้งูหรอืตํ่าเกนิไป  จะส่งผล
กระทบต่อการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคคล  และก่อใหเ้กดิการรบัรูถ้ึ งบรรยากาศ
องคก์ารทีแ่ตกต่างกนัได ้
  กล่าวโดยสรปุบรรยากาศดา้นการใชอ้าํนาจ  คอื การรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความชดัเจน
ของการกาํหนดโครงสรา้งการบรหิาร  ขอบขา่ยและหน้าที่  กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบาทและหน้าที่
ใหค้รทุูกคนไดเ้ขา้ใจภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ความเป็นอสิระในการป ฏบิตังิานและการตดัสนิใจ
ของตนเองเพื่อวางแผนงาน  กระจายงานและการแบ่งงานกนัปฏบิตัิ  และกาํหนดมาตรฐานของการ
ปฏบิตังิานเพือ่ใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน  ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รแูสดงความคดิเหน็และรบัฟงั
เหตุผลของครเูมือ่มคีวามขดัแยง้ต่างๆ เกดิขึน้ 
  2. บรรยากาศดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(affiliation climate) เป็นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารที่
บุคคลภายในองคก์ารเกดิความรูส้กึ  อบอุ่น มคีวามรกั ผกูพนัธก์บับุคคลอื่นอยา่งแน่นแฟ้น  มกีารให้
คาํปรกึษาหารอืหรอืช่วยเหลอืบุคคลอื่นๆ  ตลอดจนมปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งมมีติรภาพ  และมกีาร
จดัตัง้สหภาพหรอืกลุ่มต่า งๆ นอกจากน้ีบุคคลทีอ่ยูภ่ายในองคก์ารแบบน้ี  ตอ้งการไดร้บัความสนใจ
และความเอาใจใส่ต่อความรูส้กึ  จงึเป็นบรรยากาศองคก์ารแบบทีม่กีารสนบัสนุนกนัในทางอารมณ์   
ลทิวนิ (Litwin) กล่าวว่า บุคคลซึง่อยูใ่นองคก์ารทีใ่หบ้รกิาร  ไดแ้ก่ ครู พยาบาล และผูใ้หค้าํปรกึษา  
จะมคีวามต้องการบรรยากาศแบบน้ีมาก  และนอกจากบรรยากาศองคก์ารแบบน้ีจะช่วยใหบุ้คคลใน
องคก์ารช่วยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนัแลว้  ยงัช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจบุคคลต่างๆ  และช่วยสรา้ง
สมัพนัธภาพในการทาํงานทีด่รีะหวา่งผูบ้รหิารและบุคคลในองคก์ารดว้ย  และเน่ืองจากบุคคลใน
องคก์ารอาจตอ้งการ ทาํงานหนกัเพือ่การยอมรบัจากบุคคลอื่น จงึเป็นบรรยากาศองคก์ารทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ ซึง่มงีานทีต่อ้งอาศยัความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ เช่น ศนูยใ์หค้าํปรกึษาหรอืหน่วยงาน
ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ  โดยทัว่ไปแลว้  เป็นบรรยากาศองคก์ารที่
เหมาะสมกบัองคก์ารทีม่คีวามซบัซอ้นและมขีนาดใหญ่  ทีต่อ้งอาศยัความสมัพนัธใ์กลช้ดิ  และการ
ผสมผสานหน้าทีต่่างๆ  เขา้ดว้ยกนั  เช่น  องคก์ารการศกึษาและการแพทยอ์าจมกีารเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธด์า้นความรูส้กึระหวา่งบุคคลอยา่งใกลช้ดิ  ตลอดจนทกัษะการทาํงานต่างๆ  นอกจากน้ี
ลทิวนิ (Litwin) ยงัไดก้ลา่วถงึการสรา้งบรรยากาศแบบมนุษยสมัพนัธเ์กดิขึน้ไดจ้าก 1) การเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีอ่บอุ่นและใกลช้ดิ 2) การส่งเสรมิและสนบัสนุนบุคคล  3) บุคคลในองคก์ารมอีสิรภาพ
และลดโครงสรา้งหรอือุปสรรคใหน้้อยลงและ 4) การกระทาํใหบุ้คคลรูส้กึวา่ตนเป็นสมาชกิคนหน่ึ งใน
กลุ่มหรอืในองคก์าร ดงัน้ี 
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   1) ความอบอุ่น  (Warmth) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความอบอุ่นในองคก์าร

มติรภาพทีด่ภีายในองคก์าร ความรว่มมอืในการทาํงาน มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไดร้บัการยอมรบั

จากคณะครู  และผูบ้รหิารเอาใจใสด่แูลครอูยา่งทัว่ถงึ  และมคีวามรูส้ ึ กทีด่เีป็นกนัเองในโรงเรยีน

องคป์ระกอบดา้นน้ีมคีวามสมัพนัธต่์อการพฒันาการของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก  จะเป็นการสง่เสรมิให้

บุคคลลดความกลวัทีจ่ะลม้เหลวในงาน ทาํใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน  เกดิความเสยีสละ  เตม็

ใจทาํงาน มสีว่นรว่มในทมีงาน  ซึง่ลกัษณะความสมัพนัธใ์นดา้นน้ี  สุวจ ีศริปิญัโญ (2536: บทคดัยอ่) 

พบวา่ ความอบอุ่นในหน่วยงานวา่  หน่วยงานใดทีม่บีรรยากาศการทาํงานทีไ่มเ่ครยีด  บุคลากรรว่ม

ทาํงานอยา่งเป็นมติร เมือ่มปีญัหาในการทาํงานกจ็ะไดร้บัแนะนําจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน

เป็นอยา่งด ีจงึทาํใหบุ้คลากรมคีวามพอใจในการทาํงาน  

   2) การสนบัสนุน  (Support) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการไดร้บัการสนบัสนุน

จากผูบ้รหิารและเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัการสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหน้า  และเมือ่กระทาํผดิวนิยัจะมกีาร

พจิารณาดาํเนินการลงโทษตามกฎระเบยีบทีก่าํหนดไว้  ซึง่จะช่วยลดความกงัวลในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบังานลงได้ เช่น การลาศกึษาต่อ  การเขา้รบัการพฒันาบุคลากร  การฝึกอบรม การอาํนวยความ

สะดวกในเรือ่งอุปกรณ์และเครือ่งใชต่้าง  ๆ ในโรงเรยีนทีม่คีวามทนัสมยัและพอเพยีงสาํหรบัการทาํงาน 

เป็นตน้     

   3) ความภกัดต่ีอองคก์าร  (Identity) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการเป็นเจา้ข อง 

หรอืการเป็นสว่นหน่ึงของโรงเรยีน  ตลอดจนความรูส้กึภาคภมูใิจ  ความผกูพนัต่อโรงเรยีน  ครทูี่

ปฏบิตังิานอยูรู่ส้กึเป็นสมาชกิ  มคีุณค่าต่อทมีงาน  อุทศิตนและใหค้วามรว่มมอื  รว่มใจในการ

ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสุจรติ  โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ วนตวั 

ซึง่คุณลกัษณะของแต่ละบุคคล  และเป้าหมายของกลุม่จะมคีวามสาํคญัยิง่  ลทิวนิ และสตรนิเจอร์ 

(เจนนารา สทิธเิหรยีญชยั . 2541: 17; อา้งองิจาก Litwin; & Stringer. 1968) ไดศ้กึษาผลการศกึษา

ของนกัวชิาการหลายคนเกีย่วกบัผลความแตกต่างของขอ้มลูยอ้นกลบัของแต่ละคน  เกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิานปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  ความพงึพอใจในงาน  และการยดึตดิของกลุ่ม  ซึง่พบวา่ การ

เน้นทีค่วามจงรกัภกัดต่ีอกลุ่ม และเป้าหมายของกลุม่จะนําไปสูก่ารปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้  ลดการคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์สว่นตน  ทาํใหเ้กดิความไวว้างใจ  และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ขี ึน้  การไม่คาํนึงถงึเป้าหมาย

ของกลุ่มนัน้  จะทาํใหบุ้คคลแยกตวัไมอ่ยา กทาํงานใหด้ี  และไมม่คีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั  

องคป์ระกอบดา้นน้ีจะมผีลโดยตรงกบัการจงูใจดา้นอาํนาจ  จงึมขีอ้สนันิษฐานวา่บรรยากาศองคก์าร

ทีด่ ี ควรเน้นการมเีอกลกัษณ์ขององคก์าร  และจงรกัภกัดต่ีอกลุ่ม  ซึง่มแีนวโน้มการเกดิมติรภาพ  

ความอบอุ่น และการสนบัสนุน  การเน้นความสาํคญัในการสรา้งความจงรกัภกัดต่ีอกลุม่  และการมี

สว่นรว่มในการจดัการ  จะทาํใหม้กีารพฒันาใหเ้กดิความจงรกัภกัดี  และความเป็นเอกลกัษณ์ของ

กลุ่มใหม้ากยิง่ขึน้  ลเิคริท์ (วรรณภา ณ สงขลา. 2530: 30; อา้งองิจาก Likert. n.d.) นอกจากจะ

นํามาซึง่เป็นการสรา้งบรรยากาศองคก์ารทีด่แีลว้  ยงัจะนํามาซึง่การเพิม่ผลผลติขององคก์ารดว้ย  

เน่ืองจากการเกดิความรูส้กึของการมสีว่นรว่มในงานขององคก์าร 
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  กล่าวโดยสรปุบรรยากาศดา้นมนุษยสมัพนัธ์  คอืการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความรูส้กึ  

เป็นเจา้ของหรอืเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรยีน รูส้กึภาคภมูใิจ ความผกูพนัต่อสถานศกึษา มคีวามอบอุ่น 

มติรภาพทีด่ี มคีวามรกั ผกูพนักนั ผูบ้รหิารเอาใจใส่ดแูลครอูยา่งทัว่ถงึและใหค้วามช่วยเหลอืแก่

บุคลากรและเพือ่นรว่มงานเมือ่มปีญัหาทัง้ดา้นการทาํงานและเรือ่งสว่นตวั  ในทางกลบักนับุคลากรก็

ให้ความรว่มมอืในการทาํงาน  ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัการปฏบิตังิาน  โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตวั  ผูบ้รหิารสนบัสนุน  สง่เสรมิใหบุ้คลากรและเพือ่นรว่มงานใหม้ี

ความกา้วหน้า ในวชิาชพี  เมือ่กระทาํผดิวนิยักม็กีารพจิารณาดาํเนินการลงโทษตามกฎระเบยีบที่

กาํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั  ครมูอีสิระในการทาํงานแมว้า่มโีครงสรา้งหรอือุปสรรคในการทาํงานมากก็

ตาม และครไูดร้บัความสะดวกในเรือ่งอุปกรณ์ และเครือ่งใชต่้างๆ ทีท่นัสมยัและพอเพยีงสาํหรบัการ

ทาํงาน 

  3. บรรยากาศดา้นสมัฤทธิผ์ล  (Achievement Climate) เป็นการรบัรูบ้รรยากาศที่

บุคคลในองคก์ารคดิสรา้งสรรคเ์พือ่จะปรบัปรงุงานใหด้ ีมอีาชพีทีก่า้วหน้า  แมว้า่บุคคลในบรรยากาศ

ดา้นน้ี จะมคีวามพงึพอใจทีจ่ะทาํใหง้านบรรลผุลสาํเรจ็กต็าม  แต่กไ็มใ่ช่จะคดิถงึแต่เพยีงบรรลุ

เป้าหมายองคก์ารเท่านัน้ แต่ยงัคดิถงึวธิกีารทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ คดิถงึอุปสรรคขดัขวาง  ตลอดจนคดิถงึ

ความรูส้กึต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวดว้ยบรรยากาศดา้นสมัฤทธิผ์ลน้ี  นอกจากจะทาํใหล้ด

ระดบัโครงสรา้งและอุปสรรคในการทาํงาน  เช่น กฎ ระเบยีบ  กระบวนการและขัน้ตอนการ

ตดิต่อสื่อสารลงแลว้  ยงัมกีารกาํหนดและตัง้เป้าหมายทีแ่น่นอน  ตลอดจนมคีวามเสีย่งในการ

ปฏบิตังิานสงูอกีดว้ย จงึทาํใหเ้หมาะกบัสถานการณ์หรอืงคก์ารทีต่อ้งการใหบุ้คคลคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  

มคีวามตอ้งการต่อการเสีย่งปฏบิตังิานในองคก์าร  เป็นบรรยากาศซึง่เหมาะสมกบัองคก์ารทีก่าํลงั

เตบิโต หรอือยูใ่นสภาพการณ์ทีก่าํลงัเปลีย่นแปลง แต่อยา่งไรกต็ามบุคคลในองคก์ารซึง่มบีรรยากาศ

ดา้นน้ีจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่  ตลอดจนรบัผดิชอบต่อการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  อกีทัง้

พยายามใชค้วามสามารถ  และความพยายามของตนเองในการทาํงานใหบ้รรลสุมัฤทธิผ์ล  จงึเป็น

บุคคลทีไ่มช่อบงานทีต่อ้งอาศยับุคคลอื่น  หรอืเป็นงานทีต่อ้งรอโอกาส  และถา้หากเป็นงานประจาํ

หรอืงานงา่ยๆ กจ็ะไมค่อ่ยภมูใิจต่อความสาํเรจ็ในการทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาพสิจูน์ความสามารถของตนให้

บรรลสุมัฤทธิผ์ลของงานนัน้และนอกจากน้ีบรรยากาศดา้นสมัฤทธิผ์ลตอ้งการใหผู้ป้ฏบิตังิานใน

องคก์ารไดรู้ถ้งึผลงานทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้  กล่าวคอื ตอ้งการขอ้มลูยอ้นกลบั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่

บุคคลในองคก์ารการศกึษาตอ้งการทีจ่ะรูถ้งึขอ้มลูเกีย่วกบันกัเรยีนนกัเรยีนเพือ่นําไปปรบัปรงุการ

เรยีนการสอน  ลทิวนิ (Litwin) กลา่ววา่บรรยากาศดา้นน้ีอาจสรา้งใหเ้กดิขึน้ไดจ้าก  1) การมคีวาม

เสีย่งและนวตักรรมใหม่ๆ  ในการปฏบิตังิาน  2) ใหม้กีารยอมรบั  และใหร้างวลัแก่ผลงานดเีด่น 3) 

สรา้งความประทบัใจแก่บุคคลว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดงัน้ี 
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   1) ความเสีย่งของงาน  (Risk) เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความรูส้กึของบุคคลต่อ

ความเสีย่ง  หรอืความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน  พจิารณาถงึมาตรการทีใ่ชใ้นการป้องกนัและ

ตรวจสอบความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน มกีารปรกึษาผูบ้รหิารโรงเรยีนก่อนการตดัสนิใจทาํงานที่

เสีย่งต่อความผดิพลาด และการมอบหมายงานจะตอ้งคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคล

ก่อนเสมอ  รวมถงึการตดัสนิใจทีอ่าศยัขอ้มลูทีม่อียู่  ความเป็นไปได้  หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ของ

เหตุการณ์ต่างๆ  ก่อนการตัดสนิใจในการทาํงานเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดไว้

องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารดา้นน้ี เป็นการวดัความรูส้กึถงึการเสีย่งและการเปลีย่นแปลงใน

งาน และในองคก์าร  การคาํนวณรบัความเสีย่งในงาน  หรอืการตดัสนิหาแนวทางทีป่ลอดภยัทีส่ดุใน

งานซึง่บุคคลทีต่อ้งการควา มสาํเรจ็สงูชอบทีจ่ะยอมรบัการเสีย่งระดบัปานกลางในการตดัสนิใจ  

ดงันัน้บรรยากาศองคก์ารทีใ่หก้ารยอมรบัความเสีย่งปานกลางนัน้จะเป็นสิง่ทีก่ระตุน้ความตอ้งการ

ความสาํเรจ็ของบุคคลได้  และเป็นการทาํใหอ้งคก์ารเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงออกรเิริม่ทาํสิง่ใหม่ๆ

โดยปราศจากการกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงในการทาํงาน 

   2) การใหร้างวลั  (Reward) การรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการใหค้วามสาํคญักบัการให้

รางวลัและการลงโทษ  ผลตอบแทนทีเ่ป็นสิง่จงูใจในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ การเลือ่นตาํแหน่ง  การ

เลือ่นขัน้ การยกยอ่งชมเชย  การยอมรบัในงาน  การสรา้งขวญัและกาํลงัใจในกา รทาํงานใหก้บัครใูน

โรงเรยีนผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รทูีท่าํงานบกพรอ่งไดป้รบัปรงุแกไ้ขในการทาํงานครัง้ต่อไป

องคป์ระกอบดา้นน้ีจะจดัการรบัรูเ้กีย่วกบัการใหค้วามสาํคญักบัการใหร้างวลัและการลงโทษ  ใน

สถานการณ์ของการทาํงานในองคก์าร  การจดับรรยากาศการใหร้างวลัจะดกีวา่การลงโทษ  เพราะ

เป็นสิง่ทีค่นชอบมากกวา่ถา้ระบบการใหร้างวลัเป็นรปูแบบทีช่ดัเจน  เฉพาะเจาะจง  ซึง่จะคาํนึงถงึ

การปฏบิตังิานเป็นหลกัจะทาํใหเ้กดิการกระตุน้แรงจงูใจดา้นความสาํเรจ็ขึน้  เพราะรางวลัทีไ่ดร้บัถอื

เป็นความสาํเรจ็ของแต่ละบุคคลทาํใหล้ดความกลวัทีจ่ะลม้เหลว  แต่การใหร้างวลั โดยใชใ้นการ

ปฏบิตังิานเป็นหลกั  อาจจะไปกระตุน้แรงจงูใจดา้นความสมัพนัธ์  เพราะผูท้ีม่คีวามสมัพนัธส์งูกบั

บุคคลอื่น จะแสวงหาสิง่ทีจ่ะนําไปสู่ความอบอุ่น  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลมากกวา่  และหาก

บรรยากาศแสดงถงึการยอมรบั  แต่การใหร้างวลัไมม่คีวามชดัเจน  หรอืขึน้อยูก่บักา รปฏบิตัขิอง

ผูบ้รหิาร ผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็มกัจะไมส่นใจในการยอมรบัในเรือ่งทัว่ไป เช่น ในดา้นความเป็นมติร  

บรรยากาศการใหร้างวลั  ในการปฏบิตังิานจะกระตุน้จากบรรยากาศการยอมรบัมากกวา่แรงจงูใจ

ดา้นตอ้งการอาํนาจ  และการทีบุ่คคลไดร้บัการยอมรบัและเหน็ดว้ย  จะเป็นบรรยากาศ ทีด่กีวา่

บรรยากาศไมย่อมรบั หรอืการลงโทษ 

  กล่าวโดยสรปุบรรยากาศดา้นสมัฤทธิผ์ล  คอื การรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการยอมรบัต่อ

ความรบัผดิชอบในหน้าทีต่่อการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รทูีท่าํงานผดิพลาดไดม้ี

โอกาสปรบัปรงุแกไ้ขในการทาํงาน และใหก้าํลงัใจในการ ทาํงาน รวมทัง้ใหร้างวลับุคคลทีป่ฏบิตังิาน

มผีลงานดเีด่น  มกีารปรกึษาผูบ้รหิารโรงเรยีนก่อนการตดัสนิใจทาํงานทีเ่สีย่งต่อความผดิพลาด  

สรา้งความรูส้กึปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ในบรรยากาศของโรงเรยีนทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารแสดงออก

รเิริม่ทาํสิง่ใหม่ๆ  ใชน้วตักรรมใหม่ๆ  ในการปฏิบตังิาน โดยปราศจากการกระทบกระเทอืนต่อความ
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มัน่คงในการทาํงานเพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการปรบัปรงุงานทีส่ง่ผลต่อความกา้วหน้าใน

วชิาชพี ตลอดจนบุคลากรในโรงเรยีนไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลงานทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้  

เพือ่นําไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

 จากการศกึษาแนวคดิเกีย่วกบับ รรยากาศ องคก์ารขา้งตน้ผูว้จิยัจงึนําแนวคดิของ ลทิวนิ 

และสตรงิเกอร ์ (ชะลอ บวัน้อย . 2538: 31-33; อา้งองิจาก Litwin; & Stringer. 1967) มาใชเ้พือ่วดั

บรรยากาศองคก์ารของโรงเรยีนในฝนัทัง้ 3 ดา้นคอื 1)บรรยากาศดา้นการใชอ้าํนาจ คอืการรบัรูข้อง

ครเูกีย่ว กบัโครงสรา้งการบรหิาร  ขอบขา่ยและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ความเป็นอสิระในการ

ปฏบิตังิาน กระจายงานและการแบ่งงานกนัปฏบิตัิ  ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รแูสดงความคดิเหน็และ

รบัฟงัเหตุผลของครู  2)บรรยากาศดา้นมนุษยสมัพนัธ์  คอืการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัความรูส้กึ  เป็น

เจา้ของหรือเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรยีน  รูส้กึภาคภมูใิจ  ความผกูพนัต่อสถานศกึษา  มคีวามอบอุ่น  

มติรภาพทีด่ี ผูบ้รหิารเอาใจใส่ดแูลครอูยา่งทัว่ถงึและใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคลากร  สว่นบุคลากรก็

ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงาน  ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัการปฏบิตังิาน  โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตวั  ผูบ้รหิารสนบัสนุน  ส่งเสรมิใหบุ้คลากรใหม้คีวามกา้วหน้า  ครมูี

อสิระในการทาํงาน  และ 3)บรรยากาศดา้นสมัฤทธิผ์ล  คอืการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการยอมรบัต่อ

ความรบัผดิชอบในหน้าทีต่่อการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รทูีท่าํงานผดิพลาด ไดม้ี

โอกาสปรบัปรงุแกไ้ขในการทาํงาน และใหก้าํลงัใจในการทาํงาน  รวมทัง้ใหร้างวลับุคคลทีป่ฏบิตังิาน

มผีลงานดเีด่น  มกีารปรกึษาผูบ้รหิารโรงเรยีนก่อนการตดัสนิใจทาํงานทีเ่สีย่งต่อความผดิพลาด  

สรา้งความรูส้กึปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ในบรรยากาศของโรงเรยีนทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารแสดงออก

รเิริม่ทาํสิง่ใหม่ๆ  ใชน้วตักรรมใหม่ๆ  ในการปฏบิตังิาน  โดยปราศจากการกระทบกระเทอืนต่อความ

มัน่คงในการทาํงานเพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการปรบัปรงุงานทีส่ง่ผลต่อความกา้วหน้าใน

วชิาชพี ตลอดจนบุคลากรในโรงเรยีนไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลงานทีไ่ดด้าํเนิน การไปแลว้  

เพือ่นําไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

 3.4 กระบวนการจดัการความรู้  

 กระบวนการของการจดัการความรู ้ ประกอบดว้ยแนวทางและขัน้ตอนของการจดัการความรู้

โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศทีต่อ้งการ ทัง้จากแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอก เป็นการแยกแยะ

ว่า ความรูช้นิดใดทีค่วรนํา มาใชใ้นองคก์าร  แลว้นําความรูน้ัน้มากาํหนดโครงสรา้ง  รปูแบบและ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ก่อนทีจ่ะนํามาผลติและเผยแพร่  โดยการบรหิารกระบวนการนัน้จะตอ้ง

เขา้ใจวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนขององคก์ารวา่ตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายอะไร  (Franklin. 2005: online) 

ขัน้ตอนของการจดัการความรูป้ระ กอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การจดัหาความรูจ้ากแหลง่ความรู้

ต่าง ๆ (Knowledge Acquisition) การจดัหาความรูเ้ป็นขัน้ตอนของการพฒันาและการสรา้งความรู้

ใหม่ เช่น การวจิยัและพฒันา  การแบ่งปนัความรู้  (Knowledge Sharing) เป็นการใชค้วามรูร้ว่มกนั

ในองคก์ารม ี4 ระดบัไดแ้ก่ Know What (รูว้่าคอือะไร : เป็นความรูข้อ้เทจ็จรงิ) Know How (รูว้ธิกีาร :

เป็นความสามารถในการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ ) Know Why (รูเ้หตุผล : เป็นความรู้

เชงิเหตุผลระหว่างเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ต่าง  ๆ ผลของประสบการณ์แกป้ญัหานํามาแลกเปลีย่น
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เรยีนรูก้ ั บผูอ้ื่น ) และ Care Why (ใส่ใจกบัเหตุผล  : เป็นความรูใ้นเชงิความคดิสรา้งสรรคร์เิริม่  ที่

ตอ้งการแกไ้ขปญัหาและทาํใหด้ขี ึน้ ) การแบ่งปนัความรูเ้ป็นการสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นองคก์าร  และ

การใชห้รอืเผยแพรค่วามรู้  (Knowledge Utilization) เป็นการเผยแพรส่ารสนเทศใหค้นในองคก์ าร

สามารถเขา้ถงึความรูใ้นองคก์ารไดเ้พือ่ประโยชน์  ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่การจดัการความรูม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานของความรูใ้นองคก์ารใหเ้ป็นความรูท้ีเ่กดิประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร  ดงัรายละเอี ยด

ต่อไปน้ี 

  3.4.1 การแสวงหาความรู้  

  แฟรงคลนิ (Franklin. 2005: online) ระบุว่าการจดัหาความรูจ้ากแหลง่ความรูต่้าง  ๆ 

(Knowledge Acquisition) การจดัหาความรูเ้ป็นขัน้ตอนของการพฒันาและการสรา้งความรูใ้หม่  ใน

การแสวงหาความรูถ้อืเป็นสิง่สาํคญัเพือ่นําความรูม้าปรบัปรงุ การปฏบิตังิาน หรอืเพือ่ใชใ้นการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์าร  (Marquardt. 1996: 27) ซึง่มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการ

สรา้งและการแสวงหาความรูไ้วด้งัน้ี 

  วลิาวลัย ์มาคุม้ (2549: 142-146) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบหลกัในการสรา้งและแสวงหา

ความรู้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  คอื 1) ดา้นองคก์าร การมหีน่วยงานหรอืมกีารมอบหมายให้

บุคลากรรบัผดิชอบในการกาํหนดกจิกรรมการสรา้งความรู้ 2) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเหมาะสม

และเพยีงพอในการจดัสรรงบประมาณ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3) ดา้นความรูค้วามสามารถ เป็นวธิกีารพฒันาและสรา้งความรูใ้หมจ่ากทกัษะและความ

เชีย่วชาญ  และเป็นการใฝรู่ใ้นการสบืเสาะ  คน้หา  รวบรวบความรูท้ีก่ระจดักระจาย  เพราะความรู้

ความสามารถเป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งและแสวงหาความรู้  4) ดา้นการมสีว่นรว่ม  เป็นการเปิด

โอกาส กระตุน้ และใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนุนแก่บุคลากรในการมสีว่นรว่มพฒันา และสรา้งความรูจ้าก

การปฏสิมัพนัธร์ว่มกนั  ดว้ยการแลกเปลีย่นประสบการณ์  การระดมความเหน็  การประชุมสมัมนา  

รวมถงึการสบืเสาะ คน้หาและรวบรวมความรู้ มกีารช่วยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนและยอมรบัซึง่กนั

และกนั รวมทัง้การรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง  ๆ 5) ดา้นการเรยีนรู้ เป็นแสวงหาความรูข้องบุคลากร

จากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย เช่น การสอนงาน การอบรม อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน 

  วนัทนา เมอืงจนัทร์ และคนอื่น ๆ (2549: 5) กล่าวไวว้่า การแสวงหาความรูย้ ิง่ศกึษา

มาก ยิง่รูม้าก ยิง่ทา้ทายยิง่อยากรูอ้ยากเหน็มากขึน้เรือ่ย ๆ ทาํใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้เกดิความสนใจทีจ่ะ

แสวงหาความรูเ้พิม่ขึน้ และถา้ทาํอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํใหเ้กดิเป็นนิสยัรกัการแสวงหาความรู้  สนใจที่

จะอ่าน ดู ฟงั มากยิง่ขึน้ การแสวงหาความรูก้ค็อื  การพฒันาตนนัน่เอง  ผูม้นิีสยัรกัการพฒันาตนจะ

ทาํใหเ้ป็นคนทนัสมยั  รูเ้ท่าทนัเหตุการณ์  และสามารถปรบัตวัได้  การคน้หาความรูท้ีฝ่งัลกึในตวัคน  

โดยเฉพาะจากครผููส้อนทีม่วีธิกีารสอนทีเ่ป็นเลศิ ซึง่กค็อื ครทูีม่วีธิกีารสอนทีป่ระสบความสาํเรจ็และ

เป็นแบบอยา่งทีด่ี ตอ้งพยายามหาวิธทีีจ่ะดงึความรูจ้ากครตูน้แบบ  หรอืจากแหล่งความรูท้ีก่ระจดั

กระจายอยูม่ารวมไว ้ 
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  ประมวล ศรขีวญัใจ (2550: 33) ระบุว่าพฤตกิรรมของบุคลากรในองคก์รหรอืครผููส้อน

ในสถานศกึษามกีารแสวงหาความรูจ้ากแหลง่ต่าง  ๆ ซึง่ไดแ้ก่ ความรูจ้ากบุคลากรตน้แบบ  ความรู้

จากภมูปิญัญาทอ้ง ถิ่น ความรูภ้ายในครอบครวั  ความรูจ้ากเครอืขา่ยชุมชน  ความรูจ้ากหอ้งสมดุ  

ความรูจ้ากสือ่สารมวลชน  ซึง่ไดแ้ก่  สือ่  สิ่งพมิพ์  โทรทศัน์  วดีทีศัน์  และภาพยนตร์  ความรูจ้าก

เทคโนโลยต่ีาง  ๆ ไดแ้ก่ อนิเตอรเ์น็ต โสตทศันศกึษา  ความรูจ้ากภายในและภายนอกองคก์าร  ซึง่

ไดแ้ก่ บทความ คูม่อื ตาํรา เอกสาร คาํสอน หลกัสตูร รายงานการวจิยั  โดยมกีารแสวงหาความรูใ้น

รปูแบบของการถาม การฟงั การอ่าน การด ูการคน้ควา้ การทดลอง การท่องเทีย่ว การระดมความคดิ 

การสมัมนา การฝึกอบรม การอภปิราย การประชุมการสอนงาน  รวมทัง้การแสวงหาความรูท้ีก่ระจดั

กระจายหรอืแฝงอยูต่ามทีต่่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา  

  ปฐมพงศ์ ศุภเลศิ (2550: 9 -10) ระบุไวว้่าการสรา้งความรูเ้ป็นการสงัเคราะหข์อ้มลู  

โดยรวบรวมเอาขอ้มลูและสารสนเทศผสมผสานกนั  นอกจากนัน้ยงัประสมประสานกบัขอ้มลู

สารสนเทศเดมิ  และความรูเ้ดมิของบุคคลนัน้  ๆ และยงัขึน้อยูก่บัสถานการณ์และอารมณ์ของบุคคล

นัน้ดว้ย ถา้บุคคลนัน้อยูใ่นทีป่ลอดภยัหรอืสงบสขุกจ็ะรบัขอ้มลูไดม้าก หลากหลายและเปิดกวา้ง  การ

คดักรองมคีวามเป็นเหตุเป็นผลสงู ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพ ถา้บุคคลนัน้อยูใ่นทีค่บัขนั มคีวามเครยีดสงูจะ

ไดร้บัขอ้มลูน้อยหรอืผดิพลาดกระบวนการจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  คอื ตอ้งจดัสิง่แวดลอ้มทีด่ี  

อบอุ่น ปลอดภยัในทางจติวทิยา หลกัการน้ีในทางพระพทุธศาสนา  เรยีกว่า ไตรสกิขา ประกอบดว้ย 

ศลี คอื การละเวน้จากการประพฤตมิชิอบ  ปฏบิตัแิต่สิ่งทีด่งีาม  ทาํใหเ้ป็นอสิระ  สงบ และผอ่นคลาย 

สมาธิ คอื ภาวะจติทีม่คีวามสงบ  สามารถมองเหน็ รูจ้กั เขา้ใจเรือ่งราวต่าง  ๆ ไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง  

ปญัญา คอื ความรูแ้จง้กระจา่งในเรือ่งราวต่าง ๆ ทีช่ดัเจนและมเีหตุผล  

  ประมวล ศรขีวญัใจ (2550: 35) ระบุว่าการสรา้งความรู ้หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคล

ในองคก์รหรอืครผููส้อนในสถานศกึษา  มกีารพฒันาและสรา้ง สรรคผ์ลงานทางวชิาการและนวตักรรม

ต่าง ๆ จากความรู ้ทกัษะ ความชาํนาญ และความเชีย่วชาญของตน ดว้ยวธิ ีการฝึกปฏบิตั ิการทดลอง 

การทาํโครงงาน  การวจิยั การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์  โดยมกีารสรา้งความรูข้ ึน้ใหมใ่นรปูแบบของ

การแสดงผลงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลงานทางวชิาการของบุคคลหรอืผลงานของกลุ่ม ผลการทาํโครงงาน 

ผลการวจิยั และผลการสรา้งนวตักรรม สือ่การสอนและวธิ ีการสอน 

  อาํไพ รุง่วจิารณ์ (2551: 68) ระบุถงึการสรา้งและแสวงหาความรู้ หมายถงึ การสงัเคราะห ์

คน้หา และรวบรวม ความรูจ้ากแหลง่ต่าง  ๆ ทีก่ระจดักระจายทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  เพื่อ

จดัทาํเน้ือหาใหต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน  จาํเป็นตอ้งมนีโยบาย  มหีน่วยงานหรอืมกีาร

มอบหมายใหบุ้คลากรรบัผดิชอบในการกาํหนดกจิกรรมการสรา้งและแสวงหาความรู้  และเตรยีมทมี

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญคอยใหค้าํปรกึษาตลอดจนเปิดโอกาสและสรา้งความรว่มมอืรว่มกบั

หน่วยงานอื่น 
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  จากแนวความคดิขา้งตน้สรปุไดว้า่ การแสวงหาความรูห้มายถงึ เป็นการคน้หา 

รวบรวมความรูจ้ากแหลง่ทีอ่ยูท่ ัง้ภายในและภายนอกบุคคล กลา่วคอืภายในบุคคลคอืความรู้

ความสามารถทีฝ่งัลกึในตวับุคคลทีเ่ป็นทัง้ประสบการณ์ ความรูท้ีอ่ยูภ่ายในอาจคน้หาโดยใชว้ธิกีาร

แลกเปลีย่ นเรยีนรูห้รอืการสอบถามความรู ้และการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัคิวบคูก่บัผูม้อีงคค์วามรู้

นัน้ๆ และการคน้หาความรูจ้ากภายนอก เช่นการศกึษาเอกสาร ตาํรา หนงัสอืหรอืการสบืคน้ผา่น

ระบบเลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

  ลกัษณะของการแสวงหาความรู ้

  การแสวงหาความรู้ เป็นการสบืเสาะคน้หาแล ะรวบรวมความรูท้ีม่ปีระโยชน์  และมผีล

ต่อการดาํเนินงานขององคก์าร  ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ารทีก่ระจดักระจายหรอืแฝงอยู่

ตามทีต่่างๆ  มาใชป้ระโยชน์  (สกุจิ แตงมแีสง ; และยงยทุธ  อิม่อุไร . 2546: 71-72) และดาํเนินการ

อยา่งสมํ่าเสมอ  จนเกดิทกัษะและความชาํนาญ  (วจิารณ์ พานิช. 2547: Online: 7) โดยการแสวงหา

ความรูจ้ากภายในองคก์าร  เช่น จากบทความ คูม่อื ตาํรา เอกสาร คาํสอนหลกัสตูร  รายงานวจิยั   

ในรปูแบบของผลติภณัฑค์วามรู้  เช่นซอฟตแ์วร์ สือ่และอุปกรณ์  เอกสารอเิลคทรอนิคส์  ทีเ่กบ็ไวใ้น

สือ่รปูแบบต่างๆ  ซึง่มช่ีองทางสาํคญัในการเขา้ถงึความรู้ ประเภทน้ีจาก  Intranet และในรปูแบบของ

กระบวนการ เช่น การระดมความคดิ การอภปิราย การสอนงานการฝึกอบรม การสมัมนา การประชุม 

การแสดงผลงานและระบบพีเ่ลีย้ง  เป็นตน้ สว่นการแสวงหาความรูจ้ากภายนอกองคก์าร  เช่น จาก 

Internet สือ่ สิ่งพมิพ ์e-mail บทความ โทรทศัน์ วดีทีศัน์และภาพยนตร์ การรว่มมอืกบัองคก์ารอื่นๆ  

เพือ่สรา้งพนัธมติร  เพือ่ความเขม้แขง็ทางวชิาการของครแูละสถานศกึษา  และเพือ่นํามาใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน และพฒันางาน  (น้ําทพิย์ วภิาวนิ. 2547: 43-44)โดยนําความรูน้ัน้มาใชใ้หเ้หมาะสมกบั

บรบิทขององคก์าร  (Marquardt. 1996: 27) โดยมรีูปแบบ ดงัน้ี (กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์ . 2546: 

157-159) 

  1) การกาํหนดนโยบายในการแสวงหาความรู ้  

  2) การประกาศนโยบายในการกาํหนดสิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการเรยีนรู ้ 

  3) การกาํหนดเป้าหมายในการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบาย และลกัษณะงาน 

  4) เตรยีมทมีผูช้าํนาญการและบุคลากรทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะทาง  

  5) เตรยีมเทคโนโลยสีารสนเทศ / สือ่ โสตทศัน์ต่างๆ  

  6) ประเมนิความพรอ้ม  

  7) การเปิดโอกาสใหม้กีารแสวงหาความรูจ้ากช่องทางต่างๆ  ทัง้ภายในและภายนอก

องคก์าร เพือ่เป็นการสรา้งความรู ้ 

  ในการจดัการความรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพนัน้ การใฝรู่แ้ละความสามารถของ ผูบ้รหิารและ

ครใูนการสบืเสาะ คน้หา และรวบรวมความรูท้ีก่ระจดักระจายหรอืแฝงอยูต่ามทีต่่างๆ  ทัง้ในและนอก

สถานศกึษา (สกุจิ แตงมแีสง ; และยงยทุธ อิม่อุไร. 2546: 71-72) ซึง่จะช่วยใหก้ารแสวงหาความรู้

ของครเูป็นไปดว้ยความรวดเรว็  เพิม่พนูทกัษะในการปฏบิตัิ งาน และการพฒันาการเรยีนการสอน
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(น้ําทพิย์ วภิาวนิ. 2546: 84 –89); (วจิารณ์ พานิช. 2547: 9) นอกจากน้ีการมสีว่นรว่ม  การทีทุ่กคน

ในสถานศกึษา  มโีอกาสในการสบืเสาะ  คน้หา  และรวบรวมความรูท้ีก่ระจดักระจาย  หรอืแฝงอยู่

ตามทีต่่างๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา  (วจิารณ์ พานิช. 2547: 9) มกีารช่วยเหลอื  ใหก้ารสนบัสนุน

และยอมรบัซึง่กนัและกนั ซึง่ช่วยใหก้ารแสวงหาความรูเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็และมผีลดี (Marquardt. 

1996: 28-29) รวมทัง้การรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ  เพือ่สรา้งพนัธมติรการแสวงหาความรูร้ว่มกนั  

อนัเป็นปจัจยัทีส่าํคญัของการแสวงหาความรู้  (David Snowden. 2004: 3) การเรยีนรู้ ในลกัษณะ

ต่างๆ ก็เป็นการแสวงหาความรู้  เช่น การระดมความคดิ  การอภปิราย  การสอนงาน การฝึกอบรม 

การสมัมนาการประชุม อนิเตอรเ์น็ต จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ สิ่งพมิพ ์เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน ต่อตนเอง ผูเ้รยีน และสถานศกึษา (Marquardt. 

1996: 28-29; และกานตส์ดุา มาฆะศริานนท.์ 2546: 13)  

  การวดัการแสวงหาความรู้ 

  ในการศกึษาของสรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์ (2547: 81-88) ไดพ้ฒันาตวับ่งชีร้วมความ

เป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขึน้พื้นฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้ตามแนวคดิของ Marquardt 

(1996) ซึง่องคป์ระกอบหลกัดา้นการจดัการความรู ้องคป์ระกอบยอ่ยการแสวงหาความรู ้มตีวับ่งชี้

คอื 1) สถานศกึษามกีารรวบรวมความรูใ้หมส่มํ่าเสมอและต่อเน่ือง 2) สถานศกึษามกีารรวบรวมและ

พฒันาความรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ือง  และ 3) บุคลากรและสถานศกึษาสรา้งความรูใ้หมโ่ดยวธิกีารที่

หลากหลาย 

  สว่นการศกึษาของวลิาวลัย ์มาคุม้ (2549: 214-223) ไดศ้กึษาการพฒันาตวับ่งชีก้าร

จดัการความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ในองคป์ระกอบหลกัการ

แสวงหาความรู ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

  1.  องคป์ระกอบยอ่ย ความรูค้วามสามารถ ตวับ่งชีค้อื 

   1)  ครมูคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรูจ้าก

แหล่งต่างๆ 

   2)  ครมูกีารแสวงหาความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ  / ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่ใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนและพฒันางาน 

   3)  ครมูีความสามารถในการใชค้วามรูท้ีแ่สวงหามาไดม้าใชใ้นการจดัการเรยีน        

การสอน 

   4) ครใูหก้ารยอมรบัในความรูค้วามสามารถของเพือ่นรว่มงาน 

  2. องคป์ระกอบยอ่ย การมสีว่นรว่ม ตวับ่งชีค้อื 

   1)  ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รไูดแ้สวงหาความรูอ้ยา่งอสิระจากแหลง่ความรูต่้างๆ 

   2) ครไูดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ  ภายในสถานศกึษาในการแสวงหา

ความรูร้ว่มกนั 
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   3) ครไูดร้บัความรว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ  ภายนอกสถานศกึษาในการแสวงหา

ความรูร้ว่มกนั 

   4) ครมูกีารนําความรูท้ีแ่สวงหามาไดม้าพจิารณารว่มกนัก่อนนําไปใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน 

  3.  องคป์ระกอบยอ่ย การเรยีนรู ้ตวับ่งชีค้อื 

   1)  ครมูกีารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  (เช่น อเีมล์ อนิเทอรเ์น็ต

หอ้งสมดุ การอบรม) 

   2)  ครมูกีารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรูอ้ยูเ่สมอ 

   3)  ครมูกีารใชป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในอดตีม าใชใ้นการจดัการ

เรยีนการสอน 

   4)  ครตูระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการเพิม่พนูประสบการณ์ 

   จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้การแสวงหาความรูส้าํหรบัการจดัการความรูใ้นโรงเรยีน ในฝนั

นัน้ผูว้จิยั ได้กาํหนดการวดัการแสวงหาความรู้ ของบุคลากรโดยประยกุตก์ารพฒันา ตวับ่งชี้ การ

จดัการความรู้ ของวลิาวลัย ์มาคุม้ (2549: 214-223) ดงันัน้การแสวงหาความรูข้องบุคลากรของ

โรงเรยีนในฝนั คอืการปฏบิตัขิองผูบ้รหิารในกา รเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งเสรี

และเป็นอสิระ มเีทคโนโลยทีีเ่หมาะสมช่วยในการแสวงหาความรู ้ผูนํ้าสนบัสนุนบุคลากรในองคก์รให้

หาความรู้ จากแหลง่เรยีนรูต่้างๆ หลากหลาย ทัง้ภายในภายนอกโรงเรยีน มบุีคลากรทีม่คีวามรู้

ความสามารถมสีว่นรว่มและเปิดโอกาสใหแ้สวงหาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารรว่มกนั  

  3.4.2 การแบ่งปันความรู้ หรือการแลกเปล่ียนความรู ้ 

  แฟรงคลนิ (Franklin. 2005: online) ระบุวา่การแบ่งปนัความรู ้ (Knowledge Sharing) 

เป็นการใชค้วามรูร้ว่มกนัในองคก์ารมี 4 ระดบัไดแ้ก่ Know What (รูว้่าคอือะไร : เป็นความรูข้อ้เทจ็จรงิ) 

Know How (รูว้ธิกีาร : เป็นความสามารถในการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ ) Know Why 

(รูเ้หตุผล : เป็นความรูเ้ชงิเหตุผลระหวา่งเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แกป้ญัหา

นํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น ) และ Care Why (ใส่ใจกบัเหตุผล  : เป็นความรูใ้นเชงิความคดิ

สรา้งสรรคร์เิริม่  ทีต่อ้งการแกไ้ขปญัหาและทาํใหด้ขี ึน้ ) การแบ่งปนัความรูเ้ป็นการสรา้งวฒันธรรม

ใหมใ่นองคก์าร  การแบ่งปนัความรูห้รอื การแลกเปลีย่นความรู ้ (Knowledge sharing) เป็นขัน้ตอน

การนําเอาความรูท้ีส่รา้งไวห้รอืบนัทกึไวอ้อกมาเผยแพรใ่หเ้ป็นทีร่บัรูแ้ละแพรห่ลายในองคก์าร   

โดยใชเ้ครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร ขัน้ตอนน้ีเป็นกระบวนการแปลงความรูข้องแต่ละคนออกมาเป็น

รปูแบบ แนวทางเป็นการสรา้งความรูใ้หมท่ีม่กีารบนัทกึขอ้มลูได ้ (Externalization) และเป็นการใช้

ความรูท้ีม่อียูใ่นเอกสารฐานขอ้มลู คูม่อืไปใชแ้กป้ญัหาจรงิ ทาํใหเ้กดิเป็นทกัษะใหม ่เป็นความชาํนาญ

ในการแกป้ญัหาของงานนัน้ๆ (Internalization) (น้ําทพิย์ วภิาวนิ . 2547: 31) ซึง่การแลกเปลีย่น

ความรูม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
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  มารค์วอรด์ (Marquardt. 1996: 27-30) ระบุไวว้า่ เป็นการใชค้วามรูเ้พือ่ประโยชน์ต่อ

องคก์ารและเป็นความจาํเป็นขององคก์าร  ซึง่จะทาํใหอ้งคก์ารเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้  กต่็อเมือ่ความรูม้กีาร

กระจายและการถ่าย ทอดเป็นไปอยา่งรวดเรว็  และเหมาะสมทัว่ทัง้องคก์าร  ซึง่ตอ้งเกีย่วขอ้งกบั

อเิลก็ทรอนิกส์  การเคลือ่นทีข่องสารสนเทศและความรูร้ะหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึงทัง้ที่

เป็นไปอยา่งตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ 

  ดาเวนพอรท์ เดอลอง และเบยีรส์ (Davenport; de Long; & Beers. 1998: 45-47) ได้

ระบุถงึการแลกเปลีย่นความรูไ้วว้่า เป็นการมุง่ทีค่น กลุ่มคน ในการแลกเปลีย่นความรูห้รอืการแบ่งปนั

ความรู้ โดยไมใ่ช่เฉพาะเทคโนโลยเีพยีงอยา่งเดยีว  ตอ้งมกีารใชค้นรว่มดว้ย  เช่น การประชุมอบรม  

สมัมนา การสรา้งเครอืขา่ย  การประชุมทางไกล  การแลกเปลีย่นความรู้ หรอืการแบ่งปนัความรูไ้มใ่ช่

เรือ่งธรรมชาต ิตอ้งมกีารส่งเสรมิและสนบัสนุน  และตอ้งใชเ้วลา  โดยทีก่ารแลกเปลีย่นความรูจ้ะช่วย

ในการแกป้ญัหาไดด้แีละช่วยเพิม่พนูความสามารถและทกัษะของสมาชกิดว้ย 

  พรธดิา  วเิชยีรปญัญา  (2547: 32) ใหค้วามหมายของการจดัการความรูด้า้นการ

แลกเปลีย่นความรูไ้วว้า่ เป็นการนําเอาความรูท้ีส่รา้งหรอืบนทกึไวอ้อกมาเผยแพรใ่หเ้ป็นทีร่บัรู้  และ

แพรห่ลายไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเหมาะสมทัว่ทัง้ในและนอกองคก์ารอยา่งสมดลุ 

  ประพนธ์ ผาสุขยดื (2550: ออนไลน์) ระบุว่า การนําเอาความรูท้ีแ่ฝงอยูใ่นองคก์รมา

ผา่นกระบวนการทางสั งคมภายในองคก์าร  อนัจะนําไปสู่การแลกเปลีย่น  ซึง่ตวักจิกรรม  ไดแ้ก่  

การสอนงาน การเป็นพีเ่ลีย้ง การจดัใหม้ชุีมชนแหง่การปฏบิตั ิการจดัการประชุมสมัมนา เป็นตน้ 

  จากความหมายของการแลกเปลีย่นความรูส้รปุไดว้า่  เป็นการนําเอาความรูท้ีม่อียูใ่น

ตวับุคคลมาแลกเปลีย่น เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มี

วธิีการทีห่ลากหลาย เช่น  การระดมความคดิ  การใหค้าํปรกึษา  การประชุมสมัมนา  การอบรม          

เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเป็นการแลกเปลีย่นโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น การประชุมทางไกล     

การตดิต่อสือ่สาร ถ่ายโอนความรูใ้นลกัษณะเสมอืนผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  หรอืระบบ       

E-Learning เป็นตน้ 

  วิธีการแลกเปล่ียนความรู้ 

  การแลกเปลีย่นความรูม้ที ัง้ทีต่ ัง้ใจและไมต่ัง้ใจทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารต่าง ดงัน้ี (Marquardt. 

1996: 27-30) 

  1.  การแลกเปลีย่นความรูโ้ดยตัง้ใจ มวีธิกีาร ดงัน้ี 

   1.1 การสือ่สารดว้ยการเขยีน การบนัทกึ การรายงาน จดหมาย ขา่ว ประกาศ 

   1.2 การฝึกอบรม 

   1.3 การประชุมภายใน 

   1.4 การสรปุขา่วสาร 

   1.5 การสือ่สารภายในองคก์าร (วดีทีศัน์ สิ่งพมิพ ์เครือ่งเสยีง) 

   1.6 การเยีย่มชมงานต่างๆ ทีจ่ดัเป็นกลุ่มตามความจาํเป็น 



79 

   1.7 การหมนุเวยีน / เปลีย่นงาน 

   1.8 ระบบพีเ่ลีย้ง 

  2.  การถ่ายทอดความรูโ้ดยไมต่ัง้ใจ  เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อาจจะไมรู่ต้วัหรอืเป็นการเรยีนรู้

อยา่งไมเ่ป็นทางการทีเ่กดิขึน้ในหน้าทีท่ีท่าํเป็นประจาํอยา่งไมม่แีบบแผน วธิกีารมดีงัน้ี 

   2.1 การหมนุเวยีนงาน 

   2.2 ประสบการณ์ หรอืเรือ่งราวต่าง ๆ ทีเ่ลา่ต่อกนัมา 

   2.3 คณะทาํงาน 

   2.4 เครอืขา่ยทีไ่มเ่ป็นทางการ 

  นอกจากน้ีวจิารณ์ พานิช (2547: ออนไลน์) ไดเ้สนอวธิกีารแลกเปลีย่นความรูไ้ว้  3 วธิ ี

คอื 

  1. การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากวธิทีาํงานแบบ Best Practice เป็นวธิทีาํงานทีเ่กดิผลงาน

ในลกัษณะทีน่่าภมูใิจ  น่าชืน่ชม ผลสมัฤทธิส์งู  ประสทิธภิาพสงู  หรอืคุณภาพสงู  องคก์รขนาดใหญ่

ตอ้งหา Best Practice ของการทาํงานเรือ่งต่างๆ นํามากาํหนดเป็นมาตรฐานการทาํงาน  จดัใหม้กีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างทมีเจา้ของ  Best Practice กบัทมีอื่นๆ ใหท้มีอื่นๆ สามารถปฏบิตังิาน  

ตามมาตรฐานได ้และยิง่กว่านัน้ ตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา Best Practice ใหมข่ึน้ใหเ้ป็นวธิกีารทีด่ี

กว่าเดมิ  เป็นวงจรเรือ่ยไปไมส่ิน้สุด  ในองคก์รขนาดใหญ่  การนําวธิกีารทาํงาน  และประสบการณ์

ทาํงานโดยวธิกีารทีเ่ป็น  Best Practice เขยีนเป็ นเอกสารขึน้ไวบ้น  Intranet หรอื  website ของ

องคก์รใหพ้นกังานใช้  password เขา้มาดไูดต้ลอดเวลา  จะช่วยอาํนวยความสะดวกการแลกเปลีย่น

เรยีนรูข้องสมาชกิ 

  2.  การแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยการทาํกจิกรรม “ชุมชนนกัปฏบิตั”ิ (Community of Practice) 

อาจเป็นชุมชนทีส่นใจปญัหาเดยี วกนั หรอือาจเป็นชุมชนทีส่นใจชุดความรู้  (knowledge domain) 

ชุดเดยีวกนั แต่ทาํงานอยูใ่นต่างหน้าที ่เผชญิปญัหาคนละปญัหา 

  3. วงจรแลกเปลีย่นเรยีนรูย้กกําลงัสาม บวก ควา้ มวีงจรดงัภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16 วงจรแลกเปลีย่นเรยีนรูย้กกําลงัสาม บวก ควา้ 

 

 ทีม่า: วจิารณ์ พานิช. (2547). วธิกีารจดัการความรูอ้ยา่งงา่ย. เอกสารประกอบการบรรยาย

ในการประชุมประจาํปี สวรส” พลงัปญัญาสูห่ลกัการประกนัสขุภาพ”. (ออนไลน์). 

 

 จากภาพประกอบ  16 เป้าหมายของวงจรน้ี  เพือ่เป็นวงลอ้หมนุใหเ้ป้าหมายของงานที่

กําหนดไวไ้ปสู่ความสาํเรจ็ ในลกัษณะทีเ่ป็นความสาํเรจ็ระดบัน่าภมูใิจทีน่่าชืน่ชม 

 ในวงลอ้หลกั  ใชพ้ลงัของการเรยีนรูร้ว่มกนั  (ของทมีงาน) ทัง้เรยีนรูร้ว่มกนัก่อนเริม่งาน

(learning before) เรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งทาํงาน  (learning during) และเรยีนรูร้ว่มกนัหลงังานชิน้นัน้

สาํเรจ็ (learning after) การเรยีนรูร้ว่มกนัก่อนเริม่งาน  ใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกวา่  “เพื่อนช่วยเพื่อน ” (Peer 

Assist) คอืทมีทีจ่ะทาํงานชิน้นัน้เสาะหากลุม่หรอืทมีงานทีม่คีวามสามารถในการทาํงานนัน้ในระดบั

Best Practice ซึง่อาจเป็นกลุม่ภายในองคก์รเดยีวกนั  หรอือยูภ่ายนอกองคก์รกไ็ด้  เชญิมาทาํ

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิทีาํงานนัน้  การเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งทาํงาน  ใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกวา่  

AAR (After-action Review) และการเรยีนรูร้ว่มกนัหลงัจากงานสาํเรจ็ใชเ้ทคนิค Retrospect 

 วงจรแลกเปลีย่นเรยีนรูพ้ลงัสาม เมือ่ทาํต่อเน่ืองกนัอยา่งสมํ่าเสมอจะเกดิพลงัมากแต่ยั งไม่

พอ ตอ้งใชพ้ลงัของอกีวงจรหน่ึง  คอื วงจรควา้ (capture) ความรูจ้ากภายนอก  ทัง้ทีเ่ป็นความรูใ้น

กระดาษ และความรูใ้นคน  เอามาปรบัปรงุใชง้านใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของเรา  และคอยควา้

ความรูท้ีเ่กดิจากการทาํงานของเรา เอามาตคีวามแลกเปลีย่นยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจและบั นทกึ

ไวเ้ป็นองคค์วามรูท้ีส่ ัง่สมไวภ้ายในกลุม่และภายในองคก์ร  ใหส้ามารถนําไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัได้

กวา้งขวางขึน้ และพรอ้มทีจ่ะใหค้น้มาใชไ้ดท้นัการณ์ ตอ้งหมนุวงจรทัง้ 2 เขา้เป็นวงจรเดยีวกนั  หรอื

ส่งเสรมิซึง่กนัและกนั ทาํอยา่งต่อเน่ืองไมห่ยดุยัง้ จะเกดิผลมหศัจรรย ์
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  เคร่ืองมือท่ีใช้สาํหรบัการแลกเปล่ียนความรู้ 

  เครือ่งมอืหลากหลายประเภทถกูนํามาใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู้

รวมถงึช่วยใหผู้ท้ ีต่อ้งการใชข้อ้มลูสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก อนัจะทาํใหก้ารจดัการความรู้

ในองคก์ารมปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถุประสงคท์ีต่ ั ้ งไว ้เครือ่งเหล่าน้ีไดแ้ก่ (วจิารณ์ พานิช . 2548: 

138-172) 

  1.  การเลา่เรือ่ง (Storytelling) เป็นวธิกีารเผยแพรส่ิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้าใหแ้ก่ผูส้นใจ 

โดยตอ้งสรา้งความสมดลุระหวา่งความน่าสนใจในการบรรยายเรือ่งและเน้ือหาทีต่อ้งการสือ่ ทาํให้

เกดิการเรยีนรูจ้ากปร ะสบการณ์ของผูอ้ื่นและกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูท้ีม่รีะหวา่ง

กนัได ้การเลา่เรือ่งจะประสบความสาํเรจ็มากน้อยขึน้อยูก่บัผูเ้ลา่ ผูร้บัฟงัและบรรยากาศขณะเลา่ 

  2. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นการจดัการหาความรูห้รอืขอ้มลูวา่เรือ่งนัน้ๆ มี

บุคคลกลุ่มไหนหรอืหน่วยงานใดทีท่าํไดผ้ลดมีาก (Best practice) และถอืเป็นกลัยาณมติรทีอ่าจช่วย

แนะนําหรอืใหค้วามรูไ้ด ้กลัยาณมติรน้ีอาจเป็นเพือ่นรว่มงานในหน่วยงานเดยีวกนัหรอืหน่วยงานอื่น

กไ็ด ้ทีข่อวธิกีารทาํงานจากเขาไดไ้ปเรยีนรูแ้นวคดิ และแนวปฏบิตัขิองผูอ้ื่นแลว้นํามาปรบั ปรงุใช้

งานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการทาํงานของเรา 

  3. การเรยีนรูร้ะหวา่งทาํงาน (After Review) เป็นการสรปุบทเรยีนจากประสบการณ์ 

เป็นการใหข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานระดบัลา่งเพือ่เป็นประโยชน์ของการวางแผนและเป็น

แนวทางของการปฏบิตังิานต่อไป 

  4.  ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(Communities of Practice : CoP) เป็นกลุม่คนทีม่ารวมกนั

อยา่งไมเ่ป็นทางการ มวีตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  เพื่อช่วยให้

การทาํงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ขี ึน้ สว่นใหญ่การรวมตวักนัในลกัษณะน้ีมกัจะมาจาก

คนทีอ่ยูใ่นกลุม่งานเดยีวกนัหรอืมคีวามสนใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงรว่มกนั ซึง่ความไวว้างใจและความ

เชือ่มัน่ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูร้ะหวา่งกนัจะเป็นสิง่สาํคญั 

  5.  ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) เป็นวธิกีารถ่ายทอด (Tacit knowledge) แบบ

ตวัต่อตวัจากผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ มากกว่าไปยงับุคลากรรุน่ใหม ่หรอืผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์น้อยกวา่ เป็นวธิกีารหน่ึงในการสอนงานและใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ ผูท้ีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง

นัน้นอกจากจะใหค้าํปรกึษาในดา้นการงาน แลว้ยงัเป็นทีป่รกึษาในเวลาทีม่ปีญัหาหรอืสบัสน ที่

สาํคญัพีเ่ลีย้งจะตอ้งเป็นตวัอย่ างทีด่ใีนเรือ่งพฤตกิรรม จรยิธรรมและการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์ร 

  6.  เวทสีาํหรบัการแลกเปลีย่นความรู ้ (Knowledge Forum) การจดัการประชุมหรอื

กจิกรรมอยา่งเป็นกจิจะลกัษณะอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่เป็นเวทใีหบุ้คลากรในองคก์รมโีอกาสพบปะ

พดูคยุกนั เป็นอกีวธิหีน่ึงซึง่สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัได ้
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  จากแนวคดิขา้งตน้ การแบ่งปนัความรู้ หรอืการแลกเปลีย่นความรู้  เป็นการนําเอา

ความรูท้ีส่รา้งหรอืบนัทกึไวอ้อกมาเผยแพรใ่หเ้ป็นทีร่บัรู ้และแพรห่ลายไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเหมาะสม

ทัว่ทัง้ในและนอกองคก์ารอย่างสมดุล (พรธดิา วเิชยีรปญัญา. 2547: 32) ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

เพื่อส่งผ่านความรูถ้งึกนั  โดยอาศยัหรอืไมอ่าศยัเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นความรู้  

ใน 2 มติ ิคอืมติใินดา้นความรูฝ้งัลกึในคน  และมติใินด้านความรูเ้ปิดเผย  ซึง่เป็นการใหค้วามรูซ้ึง่กนั

และกนัโดยมุง่ทีค่น กลุ่มคน ระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มคน โดยผา่นกระบวนการใหค้วามรูร้ะหวา่งบุคคล

กบัเอกสาร (people–to–document) หรอืระหว่างบุคคลกบับุคคล  (people–to–people) ในองคก์าร 

ซึง่จะตอ้งไมใ่ชเ้ฉพาะเทคโนโลยแีต่เพยีงอยา่งเดยีว  แต่ตอ้งมกีารใชค้นดว้ย  เช่น การประชุม อบรม 

สมัมนา การสรา้งเครอืขา่ย การใชเ้ทคโนโลยใีนการแลกเปลีย่นความรู้ เช่น การประชุมทางไกล  การ

สนทนาผา่นทางเครือ่งมอือเิลคทรอนิกสใ์นรปูของ  Intranet Internet Home Page และ Web Portal 

ของแต่ละบุคคลและสถานศกึษา  เป็นตน้ (สกุจิ แตงมแีสง ; และยงยทุธ อิม่อุไร. 2546: 71-72) โดย

การแลกเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัทิีด่เีลศิระหวา่งกนั  (Best Practice) เพื่อส่งผ่านความรูถ้งึกนั  (Collison; 

& Parcell. 2004: 21-22) การแลกเปลีย่นความรูไ้มใ่ช่เป็นเรือ่งของธรรมชาติ  ตอ้งมกีารส่งเสรมิและ

สนบัสนุน และตอ้งใชเ้วลา  ซึง่จะช่วยในการแกป้ญัหาไดด้แีละช่วยเพิม่พนูความสามารถและทกัษะ

ของพนกังานดว้ย รวมทัง้ เพิม่ความสามารถในการพฒันาองคก์ารและเพิม่ผลผลติ  (Davenport; de 

Long; & Beers. 1998: 45-47) การใหโ้อกาส  และใหก้ารสนบัสนุน  ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความรู้

รว่มกนั  จะเป็นการสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นองคก์าร  เพราะยิ่ งแบ่งปนั ความรูม้าก  ยิง่ไดก้าํไรมาก    

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้  เป็นสิง่ยากทีสุ่ด  เพราะคนไมอ่ยากแลกเปลีย่น  กลวัขาดทุน กลวัเสยีเปรยีบ  

องคก์ารจงึตอ้งสรา้งเงือ่นไข และกตกิาทีส่่งเสรมิการแลกเปลีย่น เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้พีฤตกิรรม

การแลกเปลีย่นความรู้ และไมใ่หผ้ลประโยชน์แก่ผูม้พีฤตกิรรมกกัตุน หรอืปกปิดความรู ้(วจิารณ์ พานิช. 

2547: Online: 7) โดยมรีปูแบบ ดงัน้ี  

(กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์. 2546: 157-159)   

  1)  การกาํหนดนโยบายในการแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนั ในองคก์าร  

  2) การประกาศนโยบายและประชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์ารเ พือ่ใหบุ้คลากรมกีาร

แลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนั  

  3)  กาํหนดองคค์วามรูท้ีจ่ะนํามาแลกเปลีย่น และ  

  4)  เตรยีมบุคลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การแลกเปลีย่นความรู ้ 

  การแบ่งปนัความรูเ้ป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้รีปูแบบเครอืขา่ยภายในสถานศกึษา

ทีไ่มเ่น้นการใชอ้าํน าจสัง่การ  หรอืควบคุมอยา่งเขม้งวด  สามารถรบัรู้  เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นกบั

หน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอก (Grundstein. 2001: 266-267) ตลอดจนสิง่แวดลอ้ม  ณ ทุกจดุ

ของการปฏบิตังิาน โดยสถานศกึษาควรมโีครงสรา้งในลกัษณะยดืหยุน่ และมกีารใชท้รพัยากรรว่มกนั

เพื่อการแลกเปลีย่นค วามรูท้ ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  (Lethwood; Leonard; & Sharratt. 

1998: 262-263) รวมทัง้มีการสง่เสรมิและสนบัสนุนการ มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั  มปีระสทิธภิาพและ

เพยีงพอ (Marquardt; & Raynolds. 1994: 26-34) มเีครอืขา่ยความรู้ สาํหรบัการแลกเปลีย่นความรู้
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รว่มกนั ระหวา่งครแูละบุคลากรต่างๆในสถานศกึษาไดอ้ยา่งรวดเรว็  และทัว่ถงึทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา (Macintoch. 1999: Online: 1-2) ซึง่ทาํใหไ้ดค้วามรูใ้หมแ่ละเกดิความหลากหลาย

ในความรูท้ีเ่กดิการแลกเปลีย่นนัน้  เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครอืขา่ยทีส่าํคญัในการแลกเปลีย่น

ความรู ้(Lotus. 2000: 31) ทีช่่วยใหเ้กดิแพรก่ระจายไดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ ทนัเวลา และใชไ้ดใ้นทุกเวลา

ทีต่อ้งการ (Grundstein. 2001: 264); (Collison; & Parcell. 2004: 21-22) ในการแลกเปลีย่นความรูน้ัน้  

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หมดไมว่่าจะเป็น ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน บุคลากรสนบัสนุน ผูป้กครองและชุมชน 

ตอ้งมสีว่นรว่มในการดาํเนินงานของสถานศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการปฏบิตังิานที่

ก่อใหเ้กดิองคค์วามรู้  แลกเปลีย่น  และกระจายความรูไ้ปยงัทุกๆกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งในระบบ  มกีาร

ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รไูดม้ปีระสบการณ์การแลกเปลี่ ยนความรูท้ีห่ลากหลายทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อ

สถานศกึษา (Davenport; & Prusak. 1999: 235-238); (Skyrme. 2000: 71) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

การแลกเปลีย่นความรูท้ีห่ลากหลายเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้เฉพาะภายในตวับุคคลและเป็นไป

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ ซึง่จะช่วยเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูใ้นเรือ่งอื่นเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

  การวดัการแบ่งปันความรูห้รือการแลกเปล่ียนความรู้ 

  จากการศกึษาของวลิาวลัย ์มาคุม้ (2549) เกีย่วกบัการพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการ

ความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ในองคป์ระกอบหลกัการ

แลกเปลีย่นความรู ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยคอื 

  1.  องคป์ระกอบยอ่ย องคก์าร มตีวับ่งชีค้อื 

   1)  ครมูอีสิระในการแลกเปลีย่นความรูก้บัเครอืขา่ยความรูท้ ัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

   2)  ผูบ้รหิารเป็นผูนํ้าในกจิกรรมการแลกเปลีย่นความรูภ้ายในสถานศกึษา           

(เช่น การสาธติ การฝึกทกัษะการทาํงานเป็นทมี  การเสวนา การระดมความคดิเหน็  การทาํวจิยัใน

ชัน้เรยีน) 

   3)  ผูบ้รหิารสง่เสรมิใหค้รทูีม่คีวามชาํนาญ / เชีย่วชาญเฉพาะดา้นไดถ่้ายทอดความรู้

และทกัษะของตนใหเ้พื่อนรว่มงาน 

   4) สถานศกึษามกีารจดัสรรทรพัยากรสาํหรบัการจดักจิกรรมการแลกเ ปลีย่น

ความรูอ้ยา่งเพยีงพอ 

  2.  องคป์ระกอบยอ่ย วฒันธรรมองคก์าร มตีวับ่งชีค้อื 

   1)  ครมูกีารแลกเปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุระหวา่งเพือ่นครดูว้ยกนัทัง้ภายใน

และภายนอกสถานศกึษา 

   2)  บรรยากาศการทาํงานภายในสถานศกึษามลีกัษณะเป็นเพือ่นรว่มงานมากกวา่

การเคารพเชือ่ฟงั 

   3)  บรรยากาศการแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนัภายในสถานศกึษา  ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของการใชเ้หตุผลมากกวา่การใชอ้ารมณ์ และความรูส้กึ 
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   4)  บรรยากาศภายในสถานศกึษา เป็นไปอยา่งเปิดเผย และไวใ้จซึง่กนัและกนั 

   5)  ครมูกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งเพือ่นครดูว้ยกนัภายในสถานศกึษาอยูเ่สมอ 

   6)  ผูบ้รหิารใหก้ารสง่เสรมิความคดินอกกรอบ  และความคดิสรา้งสรรคข์องครแูละ

ทมีงาน 

  3. องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ มตีวับ่งชีค้อื 

   1) ครมูกีารแลกเปลีย่นความรูโ้ดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

   2)  สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

   3)  สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พยีงพอ 

  4.  องคป์ระกอบยอ่ย ความรู ้ความสามารถ มตีวับ่งชีค้อื 

   1)  ครสูามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแลกเปลีย่นความรูก้บัเพือ่นครู

ดว้ยกนัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

   2) ครรูว่ มทาํกจิกรรมต่างๆ  ในการแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

   3) ครสูามารถใชค้วามรูข้องตน ในกจิกรรมการแลกเปลีย่นความรูอ้ยูเ่สมอ 

  5. องคป์ระกอบยอ่ย การมสีว่นรว่ม มตีวับ่งชีค้อื 

   1)  ครมูสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็  การวางแผน  และการแกป้ญัหาในการ

ทาํงาน 

   2) ครมูกีารสนทนาทางวชิาการระหวา่งเพือ่นครดูว้ยกนัภายในสถานศกึษาทัง้ที่

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

   3) ครมูกีารสนทนาทางวชิาการระหวา่งเพือ่นครดูว้ยกนัภายนอกสถานศกึษาทัง้ที่

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

   4) ผูบ้รหิารเปิดโอกาสและใหอ้สิระแก่ครไูดแ้สดงควา มคดิเหน็ในการแลกเปลีย่น

ความรูร้ว่มกนั 

  6.  องคป์ระกอบยอ่ย การเรยีนรู ้มตีวับ่งชีค้อื 

   1) ครมูกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการเรยีนรูใ้นอดตีในกจิกรรมการแลกเปลีย่น

ความรู ้(เช่น การสมัมนาทางวชิาการ การทาํวจิยัในชัน้เรยีน การใหค้าํปรกึษา การสาธติ) 

   2) ผูบ้รหิ ารสง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการแลกเปลีย่นการเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ทีเ่ป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ  (เช่น การสมัมนาทางวชิาการ  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การประชุม

ทางไกลผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การฝึกทกัษะ การสนทนา การใหค้าํปรกึษา) 

   3) ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหค้รไูดเ้รยีน รูเ้พิม่ขึน้โดยส่งเสรมิใหศ้กึษาต่อ  หรอืศกึษา

เพิม่เตมิ 
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  จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ การแบ่งปนัความรู ้หมายถงึ ระดบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน จาก

ผูบ้รหิาร  การจงูใจในการแลกเปลีย่นความรู ้เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมอีสิระแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้

ภายในภายนอกโรงเรยีน มกีารสง่เสรมิในกา รใชท้รพัยากรรว่มกนัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการ  จดัให้มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอเหมาะสมกบัการแลกเปลีย่นความรู ้

และระดบัการปฏบิตัขิองครใูนการแลกเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุระหวา่งเพือ่นครทูัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน ใช้เทคโนโลยสีารสน เทศทีเ่หมาะสมสาํหรบัการแลกเปลีย่นความรู ้ มบีรรยากาศ

การแลกเปลีย่นความรูท้ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใชเ้หตุผลมากวา่อารมณ์ความรูส้กึ เป็นไปอยา่ง

เปิดเผยและไวใ้จซึง่กนัและกนั 

  3.4.3 การประยกุตใ์ช้ความรู้ 

  แฟรงคลนิ (Franklin. 2005: online) ระบุว่าการใชห้รอืเผยแพรค่วามรู้ (Knowledge 

Utilization) เป็นการเผยแพรส่ารสนเทศใหค้นในองคก์ารสามารถเขา้ถงึความรูใ้นองคก์ารไดเ้พือ่

ประโยชน์ ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซึง่การจดัการความรูม้กีารใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของความรู้ ในองคก์ารใหเ้ป็นความรู้

ทีเ่กดิประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์าร  การใชห้รอืการเขา้ถงึความรู ้เป็นการใชค้วามรูใ้นองคก์าร   

จากฐานขอ้มลู วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เป็นการผสมผสานความรูจ้ากแหลง่ความตูต่้างๆ  

(Combination) (น้ําทพิย ์วภิาวนิ . 2547: 31) ปจัจยัหลกั 8 ประการทีช่่วยใหอ้งคก์ารสรา้งความรู ้

แบ่งปนัความรู ้และใชค้วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสบผลสาํเรจ็ (ยรุพร ศุทธรตัน์ . 2552: 

162-163; อา้งองิจาก Davenport; et al. 1998) คอื 

  1. การเชือ่มโยงกบัผลการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกจิ หรอืมลูคา่ของอุตสาหกรรม     

การเชือ่มโยงผลประ โยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิทีอ่งคก์ารไดร้บัจากการใชค้วามรูห้รอืโครงการจดัการ

ความรู ้คอื การประหยดัเงนิหรอืการมรีายรบัทีเ่พิม่ขึน้ขององคก์าร เช่น บางองคก์ารมกีารจดัการ

ลขิสทิธิท์ีด่ขี ึน้ นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กดิผลประโยชน์อื่นๆ ทางออ้มดว้ย เช่น การมรีอบระยะเวลาใน

การผลติดขีึน้ หรอืลกูคา้มคีวามพอใจกบัสนิคา้และบรกิารขององคก์าร 

  2. สิง่อาํนวยความสะดวกทัง้ทางดา้นเทคนิคและองคก์าร  โครงการเกีย่วกบัความรูใ้น

องคก์ารมแีนวโน้มจะประสบความสาํเรจ็หากมกีารใชส้ิง่อาํนวยความสะดวกและไดร้บัการสนบัสนุน

ทางดา้นเทคนิคและองคก์าร การสรา้งสิง่อาํนวย ความสะดวกสาํหรบัการจดัการความรูอ้าจหมายถงึ 

การวางบทบาทและกลุม่คนในองคก์ารทีส่มาชกิมทีกัษะทีส่มาชกิคนอื่นสามารถสอบถามหรอืสรา้ง

เป็นเครอืขา่ย เป็นตน้ 

  3. มาตรฐานและความยดืหยุน่ในโครงสรา้งความรู้  ความสมดุลในโครงสรา้งความรู้

เป็นสิง่สาํคญัในหลายๆ โครงการ ความรูจ้ ะมคีวามสมัพนัธก์บับุคคล เพราะบุคคลเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

และอาจจะเปลีย่นไปได ้เช่น การต่อยอดความรูเ้ดมิเป็นความรูใ้หมไ่ด ้และสาํหรบัการจดัเกบ็กจ็ะตอ้งมี

ระบบการจดัเกบ็ความรูเ้พือ่ใหส้ามารถเรยีกใชไ้ดโ้ดยสะดวก   
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  4. วฒันธรรมทีส่นบัสนุนกบัความรู้  วฒันธรรมทีส่าํคญั และสรา้งขึน้ยาก หากใน

องคก์ารนัน้ยงัไมม่วีฒันธรรมองคก์ารในเรือ่งน้ีควรจะมสีิง่ต่อไปน้ีเพือ่ทีจ่ะสนบัสนุนความรู ้

   4.1 สมาชกิมพีืน้ฐานทางบวกต่อการเป็นพนกังานทีม่คีวามรู ้อยากรู ้ฉลาด และ

เตม็ใจทีจ่ะทดลองสิง่ใหม่ๆ  รวมทัง้มผีูบ้รหิารสนบัสนุนการสรา้งความรูแ้ละการใชค้วามรูด้ว้ย 

   4.2 การสรา้ง การแบ่งปนั และการใชค้วามรูใ้หเ้หมาะกบัวฒันธรรมองคก์ารทีเ่ป็นอยู่

โดยทัว่ไป หากวฒันธรรมองคก์ารไมส่นบัสนุนการเรยีนรู ้ไมม่เีทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการสนบัสนุน

ไมม่อีงคค์วามรู ้กอ็าจจะทาํใหเ้กดิการใชค้วามรูไ้ดย้าก 

  5.  มวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจชดั  เน่ืองจากคาํวา่ “ความรู้” “ขอ้มลู” 

และ “การเรยีนรูข้ององคก์าร” ถกูใชแ้ละตคีวามอยา่งหลากหลาย โครงการทีป่ระสบความสาํเรจ็จะมี

ความชดัเจนในแนวคดิเหลา่น้ี และการใชค้วามรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและเหน็ไดเ้ดน่ชดัคอื การเปลีย่น

วธิกีารคดิเกี่ ยวกบัความรู ้ซึง่เกอืบจะทัง้หมด หมายถงึการเปลีย่นแปลงภาษาทีใ่ช ้ผูจ้ดัการความรู้

จะตอ้งตดัสนิใจวา่เมือ่ไรและอยา่งไรทีจ่ะตอ้งสือ่สารวตัถุประสงคใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 

  6. สนบัสนุนใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นและเสรมิการจงูใจใหส้รา้งความรู ้แบ่งปนัความรู ้

และใชค้วามรู ้เป็นปจัจยัทีไ่มม่ตีวัตน และจบัตอ้งไมไ่ดท้ีม่คีวามสาํคญั และส่งผลต่อความสาํเรจ็ของ

องคก์าร องคก์ารอาจจะมกีารสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยขึน้ เป็นตน้ 

  7.  มช่ีองทางการถ่ายโอนความรูห้ลายช่องทาง ผูจ้ดัการความรูท้ราบดวีา่การถ่ายโอน

ความรูน้ัน้เกดิขึน้ไดจ้ากหลายช่องทา ง และแต่ละช่องทางกใ็หคุ้ณค่าทีแ่ตกต่างกนั บางแห่งใชก้าร

ประชุมแบบ Face-to-face ระหวา่งนกัวจิยัเพือ่การถ่ายทอดความรู ้ขณะทีบ่างองคก์ารใชก้ารสรา้ง

ระบบการจดัเกบ็ความรูท้ีส่มาชกิในองคก์ารสามารถเขา้มารว่มใชไ้ด ้เป็นตน้ 

  8. ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร เหมอืนกบัโครงการปรบัเปลีย่น

อื่นๆ ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนเพือ่การถ่ายโอนและใชค้วามรู ้การสนบัสนุนของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ารมคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของ

องคก์าร หรอือาจจะใหเ้งนิทุนสนบัสนุนหรอืทรพัยากรอื่นเพือ่อาํนวยความสะดวก 

  การประยกุตใ์ชค้วามรู ้เป็นการนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเกบ็มาใช ้หรอืนําความรูม้าใชใ้หม ่

เป็นความรูใ้นรปูแบบต่าง  ๆทีส่ถานศกึษามกีารเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เช่น จากฐานขอ้มลู วรรณกรรม 

เอกสาร คูม่อื ตาํรา บทความ หลกัสตูร เป็นตน้ (น้ําทพิย ์วภิาวนิ. 2547: 16-31) เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

แก่บุคคลหรอืองคก์าร  (McKeen; & Smith. 2003: 58) กระบวนการนําความรูไ้ปใชไ้มค่วรเริม่ดว้ย

การหาความรูม้าใสไ่วใ้นคอมพวิเตอร ์ซึง่เสีย่งมากทีจ่ะไมเ่กดิประโยชน์และไมคุ่ม้คา่  (วจิารณ์ พานิช 

2547: Online: 7) ซึง่มรีปูแบบ ดงัน้ี  

  1.  กาํหนดนโยบายทีจ่รงิจงั และมุง่มัน่เพือ่ใหเ้กดิการนําความรูไ้ปใชใ้นองคก์าร  

  2.  การประกาศนโยบายและประชาสมัพนัธ์  เพือ่กระตุน้ใหบุ้คลากรเกดิการนําความรู้

ไปใช ้ 

  3.  เตรยีมเทคโนโลยสีารสนเทศ และสือ่ โสตทศัน์ต่าง  

  4.  เลอืกวธิกีารทีจ่ะนําความรูไ้ปใช ้  
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  5. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมกีารนําความรูไ้ปใช ้ 

  6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรภายหลงัทีม่กีารนําความรูไ้ปใชต้ามวาระ

(1,3,6 เดอืน)  

  7.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมกีารนําความรูไ้ปใชเ้พือ่ประโยชน์ขององคก์ารต่อไป  

  8.  การเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณะ  ดว้ยการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูใ้หข้อง

องคก์ารในสือ่พมิพป์ระเภทต่างๆ ขององคก์าร เช่น จดหมายขา่ว จลุสาร วารสาร ตาํรา Home Page 

และ Web Portal ของแต่ละบุคคลและองคก์าร   

  9. การจดันิทรรศการทัง้ภายใน  ภายนอกองคก์ารเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละนวตักรรม

ขององคก์ารอยา่งสมํ่าเสมอ  

  10. การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรที่

หลากหลาย รวมทัง้การจดัประชุม  อบรม สมัมนา เพื่อถ่ายทอดความรูใ้หม่ๆ  ทีส่าํคญั และจาํเป็นให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการและประโยชน์ของบุคลากรและองคก์ารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

  11. การใหบ้รกิารความรู้  ตอ้งคาํนึงถงึหลกัในการใหบ้รกิาร  ประกอบดว้ยเป็นผูใ้ห้

หรอืผูร้บับรกิาร และเป็นผูบ้รกิารตนเอง เป็นการรว่มมอืระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร ไดร้บัประโยชน์

รว่มกนัทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูใ้หบ้รกิารและเทคโน โลย ีมดีชันีประเมนิ

การบรกิารทีช่ดัเจน  เช่น ความสะดวก  ความรวดเรว็ การทนัเวลา  และตรงกบัความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร และการมขีอ้มลูสะทอ้นกลบัของผูร้บับรกิาร  

  12. กจิกรรมการบรกิาร  ประกอบดว้ย การเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณะและชีนํ้าสงัคม  

โดยผา่นช่องทางในการเผยแพรค่ว ามรู้ เช่น เอกสาร  สิ่งพมิพ์  วทิยุ  โทรทศัน์  วดีโิอ  ภาพยนตร์  

ดาวเทยีม อนิเตอรเ์น็ต  ทัง้บทความ บรรยายสรปุ  รายงาน ตาํรา โครงงาน ผลการวจิยั แนวคดิและ

นวตักรรม การฝึกอบรม สมัมนา การใหค้าํปรกึษาโดยมหีน่วยงานและผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้าํปรกึษา

ทัง้แก่บุคคล หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน และ การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึความรูใ้หแ้ก่

บุคคลทัง้ภายในภายนอกองคก์าร รวมทัง้ การใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชนในการจดัตัง้ศนูยค์วามรูน้อก

องคก์าร เช่น พพิธิภณัฑค์วามรู้  ศนูยเ์รยีนรูชุ้มชน  หอ้งแลบของสงัคมและการใหบ้รกิารสถานที่  

เครือ่งมอื และผูช้าํนาญการแก่บุคคลทัง้ภายในภายนอกองคก์ารในการจดัทาํโครงการการวจิยั  และ

กจิกรรมความรูอ้ื่นๆ (กานตส์ดุา มาฆะศริานนท.์ 2546: 157-159); (บุญส่ง หาญพานิช. 2547: 50-55) 

  การวดัการใช้ความรูข้ององคก์าร 

  ดาเวนพอต และคนอื่นๆ (ยรุพร ศุทธรตัน์ . 2552: 163-164; อา้งองิจาก Davenport; 

et al. 1998) ไดส้งัเกตและจากการศกึษาไดใ้ชต้วัชีว้ดัประสทิธภิาพทีท่าํใหอ้งคก์ารมกีารเปลีย่นแปลง

เช่น การเตบิโตของทรพัยากรในโครงการทีม่กีารใชก้ารจดัการความรูซ้ึง่รวมถงึคนและตวั 0เงนิ        

การเตบิโตของปรมิาณความรู ้เน้ือหาความรู ้และการใชค้วามรู ้เช่น จาํนวนเอกสารหรอืการเขา้ถงึที่

เกบ็ความรูข้ององคก์าร หรอืการมสีว่นรว่มในการพดูคยุเกีย่วกบังานในโครงการ เป็นตน้  งานใน

โครงการจดัการความรูส้ามารถอยูร่อดไดโ้ดยไมต่อ้งมผีูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูส้นบัสนุนซึง่กค็อื เป็นงานของ
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ทุกคนในองคก์าร ไมใ่ช่งานของผูใ้ดผูห้น่ึง  มหีลกัฐาน ของผลตอบแทนทางการเงนิหรอืกจิกรรม

ทางการจดัการความรูแ้สดงใหเ้หน็ เช่น การเป็นศนูยก์าํไร หรอืถา้เป็นองคก์ารใหญ่อาจจะไมจ่าํเป็นตอ้ง

แสดงอยา่งละเอยีดแต่เป็นแนวความคดิ เป็นตน้ 

  จากการศกึษาของวลิาวลัย ์มาคุม้ (2549) ทีศ่กึษาการพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการ

ความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ในองคป์ระกอบการนําความรูไ้ป

ใช ้ประกอบดว้ยองค ์3 ประกอบยอ่ยคอื 

  1.  องคป์ระกอบยอ่ย องคก์าร ตวับ่งชีค้อื 

   1)  สถานศกึษามกีารนําความรูไ้ปใชด้ว้ยวธิกีารต่างๆ  (เช่น การจดันิทรรศการ   

การจดัอบรม การจดัทาํวดีทีศัน์ วทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซตข์องสถานศกึษา การประชุม การสมัมนา) 

   2)  สถานศกึษามหีน่วยงาน  หรอืบุคลากรรบัผดิชอบในการจดักจิกรรมการนํา

ความรูไ้ปใช ้

   3) สถานศกึษามกีารใหบ้รกิารใชส้ถานที่  หรอืใหค้รทูีม่คีวามรูค้วามสามารถแก่

หน่วยงานภายนอกสถานศกึษาในการจดักจิกรรมความรูต่้างๆ 

   4) สถานศกึษาไหค้วามสะดวกแก่ครใูนการเขา้ถงึความรูท้ีจ่ดัเกบ็ไว ้เพือ่นําความรู้

ไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆ 

   5) สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธใ์หค้รไูดรู้ว้า่ความรูใ้ดทีจ่ะนําไปใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน 

   6) สถานศกึษามกีารนําความรูใ้หมท่ีแ่สวงหามาไดม้าใชใ้นการเพิ่ มพนู

ประสทิธภิาพสถานศกึษา การบรกิาร และการจดัการเรยีนการสอน 

  2.  องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชีค้อื 

   1)  สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพในการเผยแพรค่วามรูแ้ละ

นวตักรรมของสถานศกึษา 

   2)  สถานศกึษามกีารเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธค์วามรู้ ของสถานศกึษาโดยผา่น

เครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  3.  องคป์ระกอบยอ่ย ความรู ้ความสามารถ ตวับ่งชีค้อื 

   1)  ครสูามารถนําความรู้  ความสามารถของตนไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีน

การสอน 

   2)  สถานศกึษาจดัใหค้รทูีม่คีวามรูแ้ละทกัษะเป็นการเฉพาะเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้

   3) ครมูกีารเผยแพรค่วามรูข้องตนในแหล่งต่าง  ๆภายในสถานศกึษา (เช่น จดหมาย

ขา่ว การจดันิทรรศการ วารสารของสถานศกึษา) 

   4) ครมูกีารเผยแพรค่วามรูข้องตนในแหล่งต่างๆ  ภายนอกสถานศกึษา  (เช่น 

วารสารทางวชิาการ) 
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  นอกจากน้ีจากการศกึษาของ สรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ ์ (2547) ไดพ้ฒันาตวับ่งชีร้วม

ความเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัภาคใต ้ไดต้วับ่งชีอ้งคป์ระกอบยอ่ย

การถ่ายโอนและใชค้วามรู ้ประกอบดว้ยตวับ่งชีค้อื 

  1.  บุคลากรและทมีงานในสถานศกึษามกีารถ่ายโอนความรูท้ีไ่ดม้าซึง่กนัและกนั 

  2.  บุคลากรและทมีงานในสถานศกึษานําความรูท้ีไ่ดม้าใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิาน 

  3. มกีารใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลายในการถ่ายโอนและใชป้ระโยชน์จาก

ความรู ้

  จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้  การประยกุตใ์ชค้วามรู ้หมายถงึระดบัปฏบิตัขิองผูบ้รหิารใน

การช่วยเหลอืสนบัสนุน และส่งเสรมิใหบุ้ค ลากรนําความรูม้าใชอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ทนัเวลา และ

อาํนวยความสะดวกใหบุ้คคลากรเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึระดบัความสามารถของครใูน

การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการเรยีนการสอน มกีารเผยแพรค่วามรูข้องตนในแหลง่ต่างๆ ทัง้

ภายในและภายนอกโรงเรยีน และมกีารเผยแพรป่ระชาสมั พนัธค์วามรูข้องโรงเรยีนผา่นเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต 

 3.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เน่ืองจากในปจัจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทสาํคญัยิง่ต่อบุคคล  ต่อสงัคม    

ซึง่เป็นสงัคมแห่งความรู้  (Knowledge Based Society) เราจงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 

 ความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ 

 ปจัจบุนัหน่วยงานต่างๆ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการประยกุตก์ารจดัการความรูก้บั

การบรหิารองคก์ร ทัง้น้ีหากองคก์รใดมคีวามสามารถในการจดัการกบัความรูท้ีค่นในองคก์รมอียู ่

ผา่นการสรา้ง จดัเก็ บ เผยแพร ่และใชค้วามรู ้โดยเฉพาะความรูข้องผูป้ฏบิตังิาน เช่น เทคนิคหรอื

เคลด็ลบัการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็หรอื know-how วธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุหรอื best practice  

ถอืเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีา่ยิง่หากมกีารถ่ายทอดแบ่งปนัไปยงัคนอื่นๆ กจ็ะสง่ผลใหก้ารทาํงานในองคก์ร

เกิดทัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ช่วยในการพฒันาธรุกจิและผลติภณัฑ ์และสง่ผลใหอ้งคก์ร

แขง่ขนัไดใ้นทีส่ดุ ซึง่ปจัจยัทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรูม้คีวามสะดวกและ

งา่ย และมองเหน็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม กค็อืเทคโนโลยสีารสนเทศ (จฑุารตัน์ ศราวณะวงศ์ . 2547: 

ออนไลน์ ) และองคก์รสว่นใหญ่ยอมรบัวา่เทคโนโลยเีป็นทางออกในการแกป้ญัหาหรอือุปสรรคใน  

การจดัการความรูท้ีเ่หน็ผลอยา่งรวดเรว็ (Silver. 2000) การจดัการความรูส้มยัใหมแ่ยกไมไ่ดจ้าก

เทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยอาํนวยความสะดวกในการเผยแพรค่วามรู ้

ช่วยในการวดั ควบคมุ ประสานความรู ้และเป็นหลกัประกนัวา่ความรูท้ีไ่ดถ้กูตอ้งโดยใชว้ธิกีารที่

ถูกตอ้ง มรีปูแบบทีถู่กตอ้งในเวลาทีร่วดเรว็ และมตีน้ทุนทีเ่หมาะสม (Holsapple; & Whinston. 1998) 

เทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบหลกัทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารจดัการความรูข้ององคก์ารดาํ เนินไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืหลกัสาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละการ
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จดัการความรูโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่มคีวามสาํคญัต่อการจดัเกบ็และสบืคน้ความรู ้และการถ่ายโอน  

หรอืการแบ่งบนัความรูข้ององคก์ารใหด้าํเนินไปอยา่งสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิ ธภิาพ (กานตส์ดุา 

มาฆะศริานนท์ . 2546: 136-137) เป็นการเผยแพรค่วามรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร และนําไปเป็นส่วนประกอบ

สาํคญัของผลติภณัฑบ์รหิารเทคโนโลยแีละระบบใหม่ๆ  (Takeuchi; & Nonaka. 2004) เทคโนโลยมีี

สว่นสาํคญัในการจดัระบบ การจดัเกบ็ และการเขา้ถงึขอ้มลูเพือ่สรา้งเป็นความ รู ้การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรบักระบวนการจดัการความรูเ้ป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัเพือ่ขบัเคลือ่นการจดัการ

ความรูใ้หป้ระสบผลสาํเรจ็ (พรรณ ีสวนเพลง. 2552: 151)  

 เทคโนโลยสีารสนเทศไดก้ลายเป็นเครือ่งมอืทีอ่งคก์รใชใ้นการจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ โดยช่วยให้ องคก์รสามารถจดัหา จดัเกบ็ กระจาย และใชค้วามรูแ้ละสารสนเทศได้

อยา่งสะดวก งา่ย และเหน็ผลอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการช่วยขจดัอุปสรรคดา้นระยะทางและเวลา

ในการเผยแพรค่วามรู ้ปจัจบุนัเทคโนโลยทีีนํ่ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการความรูม้หีลากหลายและ

ไดร้บัการพฒันามากขึน้ตามพฒันาการและความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีเช่น อนิเทอรเ์น็ต (Internet) 

เวบ็ท่าหรอืศนูยร์วมของเวบ็ (Portal) และอื่นๆ เทคโนโลยสีาํหรบัการจดัการความรู ้หรอืเรยีกอกี

อยา่งหน่ึงวา่ ระบบจดัการความรู ้ (KMS) เป็นระบบสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน (infrastructure) 

สาํหรบัองคก์รในการดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Savary. 1999) 

ความหมายอกีนยัของระบบจดัการความรูค้อืระบบสารสนเทศระบบหน่ึงทีส่นบัสนุนการสรา้ง 

(generation) การเกบ็รกัษา (preservation) และการแบ่งปนัถ่ายทอด (sharing) ความรูท้ ั ้งภายใน

และภายนอกองคก์ร   

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ 

 การพฒันาสถาปตัยกรรมระบบการจดัการความรูท้ีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการสรา้ง แบ่งปนั และ

จดัเกบ็ความรูเ้พือ่การใชง้านเพือ่ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานทีไ่มใ่ช่นกัเทคโนโลยแีต่ตอ้งการนําเทคโนโลยี

มาใชเ้พือ่การจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสิ ทธภิาพ ช ู(Chua. 2004: online) ไดพ้ฒันาโมเดลของ

สถาปตัยกรรมระบบการจดัการความรูซ้ึง่แบ่งเป็น 3 ระดบัคอื 

 1.  บรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure services) หมายถงึเทคโนโลยพีืน้ฐานทีจ่าํเป็น

ในการประยกุตก์บัการจดัการความรูม้ ี 2 ประเภทคอืเทคโนโลยสีาํหรบัการจดัเ กบ็ (Storage) 

และเทคโนโลยี สําหรับการสื่อสาร (Communication) 

  1.1 เทคโนโลยสีนบัสนุนการจดัเกบ็ความรูห้รอืคลงัความรู ้ (knowledge repository) 

เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตัวเนื้อหาความรู้ (content) และโครงสร้าง (structure) ซึง่เป็นสว่นทีอ่ธบิาย

รายละเอยีดทีเ่จาะจงข องความรูแ้ต่ละหน่วย แบบแผนของดรรชนี และการทีค่วามรูแ้ต่ละหน่วยจะ

สามารถเชือ่มโยงกบัความรูอ้ื่นๆ ฉะนัน้คลงัความรูเ้ป็นการนําเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่การสรา้ง (creation) 

และใช้ความรู้ซํ้า (reuse)  
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  1.2 เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการสือ่สารม ี 3 ประเภทคอื 1) เทคโนโลยใีนการสื่ อสาร

ระหวา่งพนกังาน เช่นการสง่แฟ้มขอ้มลู e-mail เป็นต้น 2) เทคโนโลยีที่สนับสนุนความร่วมมือ ระหว่าง 

พนักงาน เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการช่วยใหพ้นกังานสามารถพดูคยุ โตต้อบ หรอืแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็กนัทัง้ขณะเวลาเดยีวกนั (synchronous) และต่างเวลากนั (asynchronous) เช่น ระบบที่

สนบัสนุนการประชุม (NetMeeting) หรอืการพดูคยุ (chat) เป็นตน้(พรรณ ีสวนเพลง. 2552: 164)   

 2. การบรกิารความรู ้หมายถงึการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุนใหบ้รกิารความรูซ้ึง่

เป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการความรู ้ซึง่ม ี3 ดา้นไดแ้ก่การสง่เสรมิกระบ วนการสรา้งความรูใ้หม ่

การสง่เสรมิการไหลเวยีนของความรูร้ะหวา่งสมาชกิในองคก์ร และอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึ

ความรูท้ีเ่กบ็ไว ้(Martin. 2000) เทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการบรกิารความรูป้ระกอบดว้ย 

  2.1  การสรา้งความรู ้ความรูถ้กูสรา้งผา่นวธิกีาร 3 รปูแบบไดแ้ก่การใชป้ ระโยชน์จาก

ความรูเ้ดมิ (exploitation ) การสาํรวจความรู ้ (exploration ) การประมวลและการเขา้รหสัความรู้  

(codification) การใช้ประโยชน์จาก ความรูเ้ดมิเป็นกระบวนการในการกลัน่กรองความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ

เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งความรูใ้หมท่ีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากขึน้กวา่เดมิ 

  2.2  การแบ่งปนัความรู ้ (Knowledge sharing) การสง่ผา่นความรูเ้กีย่วขอ้งกบัการ

ไหลเวยีนของความรูจ้ากคนหรอืกลุม่คนไปยงัคนอื่นๆ ในองคก์รเพือ่วตัถุประสงคใ์นการแบ่งปนั

ความรูซ้ึง่ถอืเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของการจดัการความรู ้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การแบ่งปนั

ความรูเ้ริม่แรกเป็นการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยสงัคม (Social network analysis 

tools) แต่ต่อมาได้พัฒนาเครื่องมือที่เน้นความร่วมมือของคนในกลุ่ม (Collaboration tools) นัน้คอื

การประมวลผลกระบวนการทางสงัคม (social computing) ซึ่งเป็นพัฒนาการขอ งระบบดิจิทอล  

ซึ่งพรรณนาสารสนเทศและเนื้อหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่สนับสนุนกิจกรรมและการปฏิบัติงานของคนใน

องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมของคน 

 3.  บรกิารประสานผูใ้ชก้บัแหลง่ความรูห้รอืแหลง่สารสนเทศ (Presentation services) 

โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับแหล่งความรู้  

สารสนเทศ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ บริการที่แสดงความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคน (Personalization) 

และระบบทีช่่วยการมองเหน็ (Visualization) 

  3.1 Personalization คอืระบบทีแ่สดงความเป็นส่วนบุคคลของผูใ้ชแ้ต่ละคน มวีตัถุประสงค์

เพือ่สรา้งระบบทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจงของผูใ้ชแ้ต่ละคน โดยเกีย่วขอ้งกบัการ

รวบรวมสารสนเทศของผูใ้ชแ้ละจดัสง่เน้ือหาและบรกิารทีเ่หมาะสมใหผู้ใ้ชต้ามความตอ้งการเฉพาะ

บุคคล (Bonett. 2001: online) 

  3.2  Visualisation คอืระบบทีช่่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจสารสนเทศและความรูท้ีเ่หมาะสมดขีึน้

โดยการสรา้งการสบืคน้ผา่นระบบหวัเรือ่ง และเครือ่งมอือื่นทีใ่ชง้านงา่ย เช่น การใหบ้รกิาร  Search 

engine  
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 นอกจาก น้ีมงีานวจิยัทีส่นบัสนุนวา่เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปจัจั ยทีม่อีทิธพิลต่อการ

จดัการความรูอ้ยา่ง ในงานวจิยัของ ชอย (Choi. 2000: Abstract ) ศกึษาพบวา่โครงสรา้งพืน้ฐาน

ระบบสารสนเทศ  (Information Systems Infrastructure) เป็นปจัจยัทีผ่ลกระทบต่อการบรหิาร

จดัการความรูไ้ปใชอ้ยา่งบรรลผุล  ฮสัเซีย่นและคนอื่นๆ (Hussian; et al. 2004: Abstract) ไดศ้กึษา

เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้พบวา่ เทคโนโลยเีป็นปจัจยัสาํคญัของการจดัการความรู้

ทีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนัและสง่เสรมิต่อความเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู้  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของเฮอรเ์ล่ยแ์ละกรนี (Hurley; & Green. 2005: Abstract) เกลบิ (Ghalib. 2004: Abstract) ทีศ่กึษาวจิยั 

พบวา่ ปจัจยัเทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรูท้ีช่่วยสง่เสรมิสนบัสนุนความ

เป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู้  โมฮมัมดั และคนอื่นๆ (Mohamard; et al. 2005: Abstract) ไดศ้กึษา

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยผา่นระบบบทเรยีนการเรยีนรู้  ผลการศกึษา  พบวา่ ปจัจบุนัน้ีองคก์ารแหง่

การเรยีนรูเ้ป็นทีน่่าเชือ่วา่เป็นเครือ่งมอือยา่งหน่ึงทีย่งัคงรปูแบบถาวรและความรูเ้ป็นแหลง่การเรยีนรู้

ในการเพิม่หนทางแหง่ความกา้วหน้าอยา่งมปีระสทิธภิาพขององคก์าร  วธิทีีจ่ะจดัการกบัความรู้    

ขอแนะนําว่าการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัโดยผา่นระบบบทเรยีนการเรยีนรูเ้ป็นสว่นหน่ึงทีใ่ห้

การสนบัสนุนเป็นอยา่งด ีนอกจากน้ี การจดัการความรูน้ัน้จะตอ้งมเีทคโนโลยเีขา้มาเกีย่วขอ้งในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 การวดัการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการความรู้ 

 ในการศกึษาของ วลิา วลัย ์มาคุม้ (2549) ไดศ้กึษาการพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรู้

ของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เทคโนโลยสีารสนเทศมสีว่นสาํคญั

ในกระบวนการจดัการความรูแ้ทบทุกขัน้ตอน จากผลการวจิยัพบวา่ตวับ่งชีก้ารจดัการความรูท้ีเ่ป็น

องคป์ระกอบหลกัดา้นการส รา้งความรู ้ ดา้นการแลกเปลีย่นความรู ้ดา้นการเกบ็ความรู ้และดา้น

การนําความรูไ้ปใช ้มอีงคป์ระกอบยอ่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นองคป์ระกอบ โดยมตีวับ่งชีด้งัน้ี 

 1.  ดา้นการสรา้งความรู ้องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชีค้อื 

  1.1 สถานศกึษามเีครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน (Intranet) 

  1.2  สถานศกึษามบุีคลากรรบัผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการเฉพาะ 

  1.3  ครสูามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสรา้งความรูเ้พือ่ใชใ้นการจดัการเรยีน

การสอนและการปฏบิตังิาน 

 2.  ดา้นการแลกเปลีย่นความรู ้องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชีค้อื 

  2.1  ครมูกีารแลกเปลีย่นความรูโ้ดยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

  2.2  สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

  2.3  สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พยีงพอ 

 3.  ดา้นการเกบ็ความรู ้องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชีค้อื 

  3.1 สถานศกึษามเีทคโนโลยทีีเ่พยีงพอในการเกบ็ความรูท้ีส่ถานศกึษาตอ้งการ 

  3.2  สถานศกึษามเีทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพทีช่่วยในการจดัเกบ็ความรูไ้ดม้ากและ

ทนัเวลา 

  3.3  สถานศกึษามกีารเกบ็ความรูไ้วใ้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศกึษา 
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 4.  ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้องคป์ระกอบยอ่ย เทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชีค้อื 

  4.1 สถานศกึษามเีทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพในการเผยแพรค่วามรูแ้ละ

นวตักรรมของสถานศกึษา 

  4.2 สถานศกึษามกีารเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธค์วามรูข้องสถานศกึษาโดยผา่น

เครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จากทีก่ลา่วขา้งตน้จะเหน็วา่ในยคุปจัจบุนัซึง่เป็นยคุสงัคมแหง่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มามบีทบาทสาํคญัยิง่ต่อบุคคล ต่อสงัคมและองคก์าร ซึง่เป็นสงัคมแห่งความรู ้(Knowledge Based 

Society) มกีารเรยีนรูโ้ดยผา่นสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเรยีนรูข้ององคก์ารตอ้งอาศยัเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยั ดงันัน้โรงเรยีนจะตอ้งจดัใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่การแสวงหาความรู้  

ทัง้ภายในและภายนอก การแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั และการประยกุตใ์ชค้วามรูส้าํหรบั    

การสรา้งความรูเ้พือ่การเรยีนการสอน รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัการเผยแพรค่วามรู้

ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และการจดัใหม้สีถานที ่อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยทีีเ่พยีงพอและทนัสมยั

เพือ่ใหท้นักบัยคุขอ้มลูขา่วสารสารสนเทศ 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัเรือ่งการพฒันาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็

ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ผูว้จิยัมวีธิดีาํเนินงานดงัน้ี 

 1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร  ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ประชากรคอืผูบ้รหิาร และครโูรงเรยีนในโครงการหน่ึง

อาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัรุน่ที ่1 ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทีผ่า่นการประเมนิใหเ้ป็นโรงเรยีน

ในฝนัจาํนวน 273 โรงเรยีน โดยแบ่งเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 273 คน และครูโรงเรยีนในฝนั  

จาํนวน 1,092 คน (ศนูยข์อ้มลูโรงเรยีนในฝนั. 2553: ออนไลน์) 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  คอืผูบ้รหิารและ ครูโดยใชต้ารางการกาํหนด ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

ของ  ศริชิยั  กาญจนวาสี  (2550: 145) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ  99 ของประชากร  เมือ่ยอมให้

ความคาดเคลือ่น ±1% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 679 คน แลว้ทาํการสุม่ โดยวธิกีารสุม่แบบ

หลายขัน้ตอน (0Multi - Stage Random 

 

Sampling) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งคอืผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํนวน 82 คน 

และครหูวัหน้ากลุ่มงาน จาํนวน 656 คน รวมทัง้หมด 738 คน รายละเอยีดปรากฏดงัตาราง 3 โดยมี

ลาํดบัการสุม่ดงัน้ี 1) กาํหนดจาํนวนโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 30 จากโรงเรยีนทัง้หมด 273 

โรงเรยีน ไดโ้รงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 82 โรงเรยีน 2) กําหนดสดัส่วนของโรงเรยี นทีจ่ะเป็น

กลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรยีน 82 โรงเรยีนในแต่ละจงัหวดั  3) สุม่อยา่งงา่ยดว้ยวธิกีารจบัฉลากเลอืก

โรงเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละจงัหวดัตามสดัส่วนทีไ่ดก้ําหนดในขอ้ 2 และไดร้บัคนื

จากการตอบแบบสอบถามจาํนวน 70 โรงเรยีน จาํนวน 656 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89 รายละเอยีด

ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนในฝนัรุน่ 1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ปรากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนในฝนัรุน่ 1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

 

จงัหวดั 
ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอย่าง 

(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอย่าง 

(ผูบ้ริหารและ

คร)ู 

ได้รบัคืน 
ร้อยละ 

รบัคืน 

กาฬสนิธุ ์ 18 5 45 36 80 

ขอนแก่น 21 6 54 45 83 

ชยัภมู ิ 16 5 45 45 100 

นครพนม 9 3 27 27 100 

นครราชสมีา 26 8 72 45 63 

บุรรีมัย ์ 18 5 45 44 98 

มหาสารคาม 11 3 27 27 100 

มกุดาหาร 5 2 18 18 100 

ยโส 9 3 27 27 100 

รอ้ยเอด็ 16 5 45 45 100 

เลย 13 4 36 36 100 

ศรสีะเกษ 17 5 45 36 80 

สกลนคร 17 5 45 45 100 

สรุนิทร ์ 14 4 36 36 100 

หนองคาย 16 5 45 45 100 

หนองบวัลาํภู 3 1 9 9 100 

อาํนาจเจรญิ 7 2 18 18 100 

อุดรธานี 17 5 45 27 60 

อุบลราชธานี 20 6 54 45 83 

รวม 273 82 738 656 88.89 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคา่ (Rating Scale) ความสมัพนัธ ์

เชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ซึง่ประกอบดว้ย

ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืและหาคุณภาพดงัน้ี 
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 การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

  ในการสรา้งและ พฒันาเครือ่งมอื เพือ่ใชใ้นการเกบ็และรวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจิยัใน

ครัง้น้ีโดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

  1.  กําหนดจดุมุง่หมายของการสรา้งเครือ่งมอื 

  2.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั การความรู ้

ปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้

  3.  ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ตามวธิขีองลคิเอริท์ 

(Likert) จากการสรา้งเครือ่งมอืและหาคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  4.  กาํหนดโครงสรา้งและนิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรแต่ละตวัแปร 

  5.  กาํหนดขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

  6.  นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 9 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ

ความถกูตอ้งดา้นโครงสรา้งเน้ือหา (Content Validity) ภาษาทีใ่ชเ้พือ่ใหม้คีวามสมบรูณ์ และสามารถวดั

ในสิง่ทีจ่ะวดัได ้และนํามาวเิคราะหโ์ดยใชค้า่ดชั นีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) 

เพือ่พจิารณาถงึคณุภาพของขอ้คาํถาม ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง

ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป ผลการวเิคราะหไ์ดแ้ต่ละขอ้มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .67 ถงึ 1.00 

  7. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุ แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ นําไปให้

คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบอกีครัง้ก่อนนําไปทดลองใช ้ (Try out) กบัผูบ้รหิาร

และครูโรงเรยีน ในฝนัทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เป็นผูบ้รหิาร 5 คน และครหูวัหน้า กลุ่ม

งาน 25 คน เพือ่นํามาวเิคราะหพ์จิารณาคณุภาพของแบบสอบถามดงัน้ี 

   7.1 การวเิคราะหข์อ้คาํถามรายขอ้ (Item analysis) โดยการหาคา่สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบสอบถามนัน้ๆ (Item-total 

correlation) โดยใชเ้กณฑ์ขอ้คาํถามทีม่คีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์บัคะแนนรวมเป็นบวก และ มคีา่

ตัง้แต่ .30 ขึน้ไป (Aiken. 2003: 66-67) จงึจะถกูนําไปใชใ้นการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่ผลการ

วเิคราะหพ์บวา่คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทุกขอ้ ในแต่ละปจัจยัมี

ค่าสงูกว่า .30 แสดงวา่แบบสอบถามมคีณุภาพตามเกณฑ ์

   7.2 การหาคา่ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะหห์า

คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบสอบถามแต่ละดา้น หลงัจากนัน้พจิารณาขอ้คาํถามทีม่คีา่สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธก์นัสงูระหวา่งขอ้คาํถามทีเ่ป็ นองคป์ระกอบเดยีวกนัและพจิารณาเหน็วา่ขอ้คาํถามทีม่คีา่

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์นัสงูนัน้มลีกัษณะคาํถามทีค่าบเกีย่วและซํา้ซอ้นกนัซึง่จะสง่ผลใหก้าร

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัคลาดเคลือ่นเน่ืองจากเกดิภาวะพหเุสน้ตรง (Multicollinearity) 

ผูว้จิยัไดพ้จิารณาตดัออกผลปรากฏวา่ไดแ้บบสอบถามทีม่คีวามเหมาะสมจาํนวน 84 ขอ้ ไดค้า่ความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
จาํนวน 

(ข้อ) 
ค่าความเช่ือมัน่ 

แบบสอบถามผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้   

 ดา้นผลสาํเรจ็ดา้นผูบ้รหิาร 7 .89 

 ดา้นผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน 4 .80 

 ดา้นผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน 5 .87 

แบบสอบถามภาวะผูนํ้าองคก์าร   

 ดา้นบุคลกิผูนํ้า 5 .92 

 ดา้นทกัษะการบรหิาร 4 .90 

แบบสอบถามการทาํงานเป็นทมี 5 .88 

แบบสอบถามบรรยากาศองคก์าร   

 ดา้นการใชอ้าํนาจ 4 .82 

 ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ 6 .91 

 ดา้นสมัฤทธผิล 8 .92 

แบบสอบถามการจดัการความรู ้   

 ดา้นการแสวงหาความรู ้ 3 .86 

 ดา้นการแบ่งปนัความรู ้ 8 .92 

 ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ 11 .91 

แบบสอบถามเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 .96 

 

 ลกัษณะของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัของลคิเอริท์ 

จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 ตอน 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอน 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้อง

โรงเรยีนในฝนั ซึง่มปีจัจยัดงัน้ี 

  1.  สอบถาม เกีย่วกบัผลสาํเรจ็ ในการจดัการความรู้  ประกอบดว้ยดา้นผลสาํเรจ็ดา้น

ผูบ้รหิาร ผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน และดา้นผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน 

  2.  สอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าองคก์าร ประกอบดว้ยดา้นบุคลกิผูนํ้า และดา้นทกัษะ

การบรหิาร 

  3.  สอบถามเกีย่วกบัการทาํงานเป็นทมี 
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  4.  สอบถามเกีย่วกบักระบวนการจดัการความรู ้ประกอบดว้ยดา้นการแสวงหาความรู ้

การแบ่งปนัความรู ้และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ 

  5.  สอบถามเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เกณฑใ์นการให้คะแนนของแบบสอบถาม 

 เกณฑใ์นการใหค้ะแนนในสว่นของคาํถามเกีย่วกบัสภาพความเป็นจรงิของปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจั ดการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ผูว้จิ ั ยกาํหนดลาํดบัคะแนนของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 คะแนน ดงัน้ี 

 5  คะแนน หมายถงึ ปฏบิตัมิากทีส่ดุ หรอืเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

 4 คะแนน หมายถงึ ปฏบิตัมิาก หรอืเป็นจรงิมาก 

 3 คะแนน หมายถงึ ปฏบิตัปิานกลาง หรอืเป็นจรงิปานกลาง 

 2 คะแนน  หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอย หรอืเป็นจรงิน้อย 

 1 คะแนน หมายถงึ ปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ หรอืเป็นจรงิน้อยทีส่ดุ 

 การแปลความหมายของคะแนน แปลค่าเฉล่ียของคะแนนดงัน้ี 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ผลสาํเรจ็มากทีส่ดุ 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ผลสาํเรจ็มาก 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ผลสาํเรจ็ปานกลาง 

 ค่า1

1

เฉลีย่ตัง้แต่  1.50 – 2.49 หมายถงึ  ผลสาํเรจ็น้อย 

 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่  1.00 – 1.49 หมายถงึ  ผลสาํเรจ็น้อยทีส่ดุ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  ทาํหนงัสอืขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัโรงเรยีนในฝนัทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  ผูว้จิยัแนะนําวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหก้บัผูช่้วยนกัวจิยั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง

ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัจนเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 3.  แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลูกบัผูช่้วยนกัวจิยัโดยกาํหนดเขตขอ้มลูทีจ่ะจดัเกบ็

เป็น 3 เขตคอื เขตอสีานตอนหนือ อสีานตอนกลาง และอสีานใต ้โดยผูช่้วยนกัวจิยัสองคนแบ่งรบัผดิชอบ

อสีานตอนเหนือ และอสีานตอนใต ้สว่นผูว้จิยัรบัผดิชอบเกบ็ขอ้มลูอสีานตอนกลาง และตดิต่อประสานงาน

กนัทางโทรศพัท ์และเฟสบุ๊ค (facebook) หากมปีญัหาระหวา่งการเกบ็ขอ้มลู 

 4.  ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัดาํเนินการ ไปตดิต่อทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแต่ละเขตที่

กลุ่มตวัอยา่งสงักดัอยู่  เพือ่ขอหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็รวบรวมขอ้มลูในโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่

ตวัอยา่ง 
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 5. นําหนงัสอืจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของแต่ละเขตส่งพรอ้มกบัหนงัสอืทีไ่ดข้อไวจ้าก

บณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขอเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

 การจดักระทาํข้อมลู ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  

 1.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถว้นของเครือ่งมอืในแต่ละ ตอนโดยคดัเลอืกขอ้มลูของ

ฉบบัทีม่คีวามสมบรูณ์มาใชใ้นการวเิคราะห ์

 2.  ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรบัเครือ่งมอืการวจิยัแต่ละชุด  

 3.  นําคะแนนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติิ 

 การวิเคราะหข้์อมลู  สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ีแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คอืการ

วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบคาํถามวจิยั ซึง่มแีนวทางในการวเิคราะห์

ขอ้มลูและวธิกีารทางสถติดิงัน้ี 

 1.  การวเิคราะหข์อ้มลูเบื้ องตน้ ในสว่นน้ีเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติิ บรรยาย เพือ่

อธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและลกัษณะตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

  1.1 วเิคราะหข์อ้มลูคา่สถติพิืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ คา่ความถี ่

รอ้ยละ เพือ่อธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2 วเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบปญัหาวจิยัตามวตัถุประสงค ์

  2.1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร โดยการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์

แบบเพยีรส์นั (pearson’r product-moment correlation coefficient) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานการ

วเิคราะหแ์บบจาํลองเชงิสาเหตุผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

  2.2 การวเิคราะหต์รวจสอบความสอดคลอ้งแบบจาํลองเชงิสา เหตุผลสาํเรจ็ใน การ

จดัการความรูข้อง โรงเรยีน ในฝนั  โดยภาพรวมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึ้ นจากทฤษฎ ีแนวคดิแล ะงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และคาํนวณขนาดอทิธพิลทางตรงและทางออ้มของปจัจยัทีม่ผี ลต่อ

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้อง โรงเรยีนในฝนั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการวเิคราะหแ์ละการ

ตรวจสอบมขีัน้ตอนดงัน้ี (นงลกัษณ์ วริชัชยั. 2542: 23-60) 

   2.2.1  การกาํหนดขอ้มลูจาํเพาะของแบบจาํลอง (specification of the model) ผูว้จิยั

สนใจศกึษาว่าตวัแปรสาเหตุตวัใดบา้งทีส่่งผลโดยตรงและโดยออ้มต่อผล สาํเรจ็ในการจดัการความรู ้

โดยผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบการวเิคราะหแ์บบจาํลองความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ ประกอบดว้ยตวัแ ปร

สงัเกตและตวัแปรแฝง โดยมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้ของแบบจาํลองว่า ความสมัพนัธต์อ้งเป็นความสมัพนัธ์

ทางเดยีว (recursive model) ระหวา่งตวัแปรภายนอก (exogenous variable) และตวัแปรภายใน 

(endogenous variable) 
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   2.2.2 การระบุความเป็นไปไดค้า่เดยีวของแบบจาํลอง (identification of the model)  

ผูว้จิยัใชเ้งือ่นไขกฎ t (t-rule) นัน่คอืจาํนวนพารามเิตอรท์ีไ่มท่ราบคา่จะตอ้งน้อยกวา่หรอื เท่ากบั

จาํนวนสมาชกิในเมทรกิซค์วามแปรปรวน-แปรปรวนรว่มของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกฎ t กล่าวว่า แบบจาํลอง

จะระบุค่าไดพ้อดเีมือ่ t ≤ (1/2) (p+q (p+q+1) และกฎความสมัพนัธท์างเดยีว (recursive model) 

   2.2.3 การประมาณคา่พารามเิตอรข์องแบบจาํลอง (parameter estimation from 

the model) ผูว้จิยัใชก้ารประเมนิคา่โดยใชว้ธิ ี ML (Maximum Likelihood) ซึง่เป็นวธิทีีแ่พรห่ลาย

ทีส่ดุเน่ืองจากมคีวามคงเสน้คงวา มปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระจากมาตรวดั 

 3. การตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง (goodness – of – fit measure) เพื่อศกึษา

ภาพรวมของแบบจาํลองว่าสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์เพยีงใด ผูว้จิยัใชค้่าสถติทิีจ่ะตรวจสอบ 

ดงัน้ี 

  3.1 ค่าสถติไิค –  สแควร ์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบสม มตฐิาน

ทางสถติ ิวา่ฟงักช์ัน่ความสอดคลอ้งมคีา่เป็นศนูย ์ถา้คา่สถติไิค- สแควร ์มคี่าตํ่ามากหรอืยิง่เขา้ใกล้

ศูนยม์ากเท่าใดแสดงว่าขอ้มลูแบบจาํลองลสิเรลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ แต่ค่าไคส

แควรเ์องกม็คีวามอ่อนไหวในเรือ่งของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง คอื เมือ่ขนาดกลุ่ มตวัอยา่งมขีนาดใหญ่ 

ค่าไคสแควรก์จ็ะมคี่าสงู ส่งผลใหค้่าไคสแควรม์นียัสาํคญัไดท้ัง้ทีแ่บบจาํลองทีต่รวจสอบมคีวามกลมกลนื

กบัขอ้มลู การพจิารณาความกลมกลนืของแบบจาํลองจงึควรพจิารณาจากดชันีความกลมกลนืหลายๆ 

ดชันีรว่มกนั  

  3.2 ดชันีบง่บอกความกลมกลนื (fit index) เป็นดชันีทีบ่่งบอกถงึความกลมกลนืของ

ขอ้มลูเชงิประจกัษก์บัแบบจาํลองทีก่าํหนดขึน้ ดชันี NNFI (Non-Normed Fit index) หรอื ดชันี TLI 

(Tucker-Lewis index) ซึง่มคี่าอยูร่ะหว่าง 0 ถงึ 1 แต่คา่ทีไ่ดส้งูกวา่ .90 ถอืวา่แบบจาํลองมคีว าม

กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Hair; et al. 2010: 689) โดยคา่ทีเ่ขา้ใกล ้1 สงูจะบ่งบอกวา่แบบจาํลอง

มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูสงูดว้ย (Bollen. 1989: 270) 

  3.3 คา่ CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีทีพ่ฒันาขึน้โดย เบนทเ์ลอร ์ (Hu; & 

Bentler. 1995: 85); citing (Bentler. 1989) เป็นดชันีเชงิเปรยีบเทยีบประเ ภทที ่3 ทีค่าํนวณขึน้จาก

สถติไิคสแควรท์ีม่กีารแจกแจงแบบ non-central distribution มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1 ยิง่ค่าเขา้ใกล ้1 

กย็ิง่แสดงว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืดกีว่าโมเดลฐาน เกณฑท์ีนิ่ยมใชก้ค็อืโมเดลทีม่คีวามกลมกลนื

ควรมคีา่ดชันี CFI ไมต่ํ่ากวา่ .90 

  3.4 คา่ RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นค่าทีบ่่งบอกถงึ

ความไมส่อดคลอ้งของแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้กบัเมทรกิซค์วามแปรปรวนรว่มของประชากร คา่ RMSEA 

ทีน้่อยกวา่ .05 แสดงว่ามคีวามสอดคลอ้งสนิท (close fit) แต่อยา่งไรกต็ามคา่ทีใ่ชไ้ดแ้ละถอืวา่

แบบจาํลองทีส่รา้งขึน้สอดคลอ้งกบัแบบจาํลองไมค่วรจะเกนิ .08 
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  3.5 คา่ SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) เป็นคา่ทีบ่อกขนาด

ของส่วนทีเ่หลอืโดยเฉลีย่จากการเปรยีบเทยีบระดบัความกลมกลนืของแบบจาํลองสองแบบจาํลอง

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ค่าของดชันีเชงิประจกัษ์ ค่าของดชันี SRMR ยิ่งเขา้ใกลศู้นย ์แสดงว่า

แบบจาํลองมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยทัว่ไปไมค่วรใหญ่กว่า .08 

 ดชันีความสอดคลอ้งเหลา่น้ีมองความกลมกลนื จากมมุมองทีไ่มเ่หมอืนกนั ดงันัน้การ

พจิารณาความสอดคลอ้งของแบบจาํลองวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไมจ่งึควรพจิารณาจากดชันีสว่น

ใหญ่ทีบ่่งบอกวา่แบบจาํลองมคีวามเหมาะสม 

 4.  การประเมนิความกลมกลนืในผลลพัธท์ีเ่ป็นสว่นประกอบสาํคญัของแบบจาํลองภาย

หลงัจากการประเมนิความกลมกลนืของแบบจาํลองในภาพรวมแลว้ สิง่สาํคญัทีต่อ้งประเมนิคอืการ

ตรวจสอบผลลพัธท์ีไ่ดใ้นแต่ละส่วนว่ามคีวามถูกตอ้ง และอธบิายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืไม ่การ

ตรวจสอบน้ีทาํใหท้ราบวา่แบบจาํลองมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษอ์ยา่งแทจ้รงิหรอืไมใ่น

แต่ละสว่นของความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 

  4.1 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (Standard errors) โดยคา่ความคลาดเคลือ่นควรมี

ขนาดเลก็ ในการตคีวามวา่ความคลาดเคลือ่นมขีนาดใดนัน้ พจิารณาจากคา่ประมาณพารามเิตอรว์า่

มนียัสาํคญัทางสถติหิรอืไม ่หากคา่ประมาณพารามเิตอรม์นียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงวา่คา่ความ

คลาดเคลือ่นมขีนาดเลก็ และหากไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงวา่ความคลาดเคลือ่นมขีนาดใหญ่ 

เป็นการบ่งบอกว่าแบบจาํลองยงัไมด่พีอ (นงลกัษณ์ วริชัชยั . 2542: 53) สาํหรบัการประมาณคา่

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานดว้ยโปรแกรมลสิเรลนัน้ เมือ่ใชก้ารประมาณคา่พารามเิตอรด์ว้ยวธิไีลค์

ลฮิูด้สงูสุด (ML) จะถูกตอ้งแมน่ยาํ เมือ่ตวัแปรสงัเกตมกีารแจกแจงเป็นโคง้ปกตปิลายตวัแปร 

  4.2 สหสมัพนัธพ์หุคณูกําลงัสอง (squared multiple correlation : R
2

 5.  การตคีวามและการปรบัแบบจาํลอง (interpreting and modifying the model) ในการ

ตรวจสอบการวเิคราะหส์มการโครงสรา้งเชงิเสน้ เมือ่ตรวจสอบแบบจาํลองแลว้พบวา่ แบบจาํลองยงั

ไมก่ลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ หรอืกล่าวไดว้่าแบบจาํลองยงัไมม่คีวามถูกตอ้ง กจ็ะทาํการปรบั

แบบจาํลองโดยพจิารณาจาก (1) ความเป็นไปไดใ้นเชงิทฤษฎ ีและจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

และ (2) จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยพจิารณาจากดชันีการปรบัแบบจาํลอง (modification indices-MI) 

จากนัน้จงึเริ่มต้ นในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยเริม่จากขัน้ตอนแรกใหมห่ากการตรวจสอบแลว้พบวา่

แบบจาํลองมคีวามถกูตอ้ง กจ็ะเป็นการตคีวามแบบจาํ ลองโดยการอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปร

ในแบบจาํลอง 

) หรอืคา่สมัประสทิธิ ์

การพยากรณ์ของตวัแปรสงัเกต โดยมคีา่ระหวา่ง 0 ถงึ 1 โดยค่าสถติทิีม่คี่าสงู แสดงว่าแบบจาํลองมี

ความเทีย่งตรง แต่ถา้มคีา่สถติน้ิอย แสดงวา่แบบจาํลองมคีวามเทีย่งตรงน้อยและไมม่ปีระสทิธภิาพ 

 จากกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถกาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาความกลมกลนืของ

แบบจาํลองดงัตาราง 3 

 

 



 102 

ตาราง 3 เกณฑก์ารพจิารณาความกลมกลนืของแบบจาํลอง 

 

สถิติ ค่าสถิติ 
2χ  ไมม่นียัสาํคญั(p-Value มากกวา่ .05) 

CFI มากกวา่ .90 

GFI มากกวา่ .90 

AGFI มากกว่า .90 

RMSEA ไมเ่กนิ .08 

SRMR ไมเ่กนิ .08 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั

เพือ่ศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้

ของโรงเรยีนในฝนั  และเพือ่ตรวจสอบโครงสรา้งความสมัพนัธ์ เชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็ใน การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  โดยศกึษาผา่นตวัแปรใน

โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Structural Equation Model : SEM) จาํนวน 6 ปจัจยัประกอบดว้ย          

1) ภาวะผูนํ้าองคก์าร 2) การทาํงานเป็นทมี  3) บรรยากาศองคก์าร 4) กระบวนการจดัการความรู ้  

5) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการพฒันาโครงสรา้งความสมัพนัธ์ เชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั มดีงัน้ี 

 n   แทน จาํนวนตวัอยา่ง 

 X    แทน คา่เฉลีย่ 

 SD   แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 CV   แทน คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย 

 Skewness แทน คา่ความเบ ้

 Kurtosis แทน ค่าความโด่ง 

 2χ    แทน คา่สถติไิค-สแควร ์(Chi-square) ทีใ่ชใ้นการทดสอบความกลมกลนื 

 p-value  แทน คา่ความน่าจะเป็น (Probability) หรอืระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

 df   แทน องศาอสิระ (Degree of freedom) 

 GFI   แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (Goodness of Fit Index) 

 AGFI  แทน ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of  

      Fit Index) 

 CFI   แทน คา่วดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (Comparative Fit Index) 

 SRMR  แทน คา่รากของคา่เฉลีย่กาํลงัสองของความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 

      (Standardized Root Mean Square Residual) 

 RMSEA แทน ค่าความคาดเคลือ่นในการประมาณคา่พารามเิตอร ์

      (Root Mean Square Error of Approximation) 

 2R    แทน คา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (Squared multiple correlation) 
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 TE   แทน อทิธพิลรวม (Total effects) 

 IE   แทน อทิธพิลทางออ้ม (Indirect effects) 

 DE   แทน อทิธพิลทางตรง (Direct effects) 

 

 ปัจจยัผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ (Successful knowledge management : SUC) 

  exec แทน ผลสาํเรจ็ดา้นผูบ้รหิาร 

  inst  แทน ผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน 

  lear  แทน ผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน 

 ปัจจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร (Leadership organization : LEA) 

  pers แทน บุคลกิผูนํ้า 

  skil  แทน ทกัษะการบรหิาร 

 ปัจจยัแฝงการทาํงานเป็นทมี (Teamwork : TEA) 

  team แทน การทาํงานเป็นทมี 

 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (Organizational climate : ORG) 

  powe แทน การใชอ้าํนาจ 

  hum แทน มนุษยสมัพนัธ ์

  achi แทน สมัฤทธผิล 

 ปัจจยักระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge management process : KM) 

  pur_k แทน การแสวงหาความรู ้

  sha_k แทน การแบ่งปนัความรู ้

  app_k  แทน การประยกุตใ์ชค้วามรู ้

 ปัจจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : TEC) 

  tech แทน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัเรยีงลาํดบัการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน 

 2. ผลการศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 3. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

 4. ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดใ้นรปูแบบการวดัความสมัพนัธเ์ชงิ

สาเหตุของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั  
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 5. ผลการวเิคราะหแ์บบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็

ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน 

 1.1 ผลการวเิคราะหจ์าํนวนและรอ้ยละของลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู

จาํแนกตามลกัษณะต่างๆ ดงัแสดงตามตาราง 4 

 

ตาราง 4 คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 656 คน) 

 

คณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 324 49.4 

 หญงิ 332 50.6 

บทบาทหน้าที/่สาระทีส่อน   

 สายงานบรหิาร 70 10.7 

 ภาษาไทย 74 11.3 

 คณติศาสตร ์ 76 11.6 

 วทิยาศาสตร ์ 92 14.0 

 สงัคมศาสตร ์ 78 11.9 

 ศลิปะ 50 7.6 

 สขุศกึษา/พลศกึษา 60 9.1 

 งานอาชพีและเทคโนโลย ี 74 11.3 

 ภาษาต่างประเทศ 70 10.7 

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 12 1.8 

ตําแหน่ง   

 ผูอ้าํนวยการ 30 4.6 

 รองผูอ้าํนวยการ 40 6.1 

 ครผููช่้วย 10 1.5 

 คร ูคศ. 1 110 16.8 

 คร ูคศ. 2 144 22.0 

 คร ูคศ. 3 318 48.5 

 คร ูคศ. 4 4 0.6 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

  

คณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ทาํงาน   

 0-5 ปี 78 11.9 

 6-10 ปี 56 8.5 

 11-15 ปี 56 8.5 

 15-20 ปี 124 18.9 

 21 ปีขึน้ไป 342 52.1 

ระดบัการศกึษา   

 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 4 0.6 

 ปรญิญาตร ี 458 69.8 

 ปรญิญาโท 182 27.7 

 สงูกว่าปรญิญาโท 12 1.8 

 

 จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 656 คน มเีพศชายรอ้ยละ  49.4 เพศหญงิรอ้ยละ 

50.6 ซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก นอกจากน้ีพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมบีทบาทหน้าที่ /สาระทีส่อนกระจาย

ครอบคลมุในทุกสาระทีส่อนและผูบ้รหิารโรงเรยีนโดยเป็นครสูอนภาษาไทยรอ้ยละ 11.3 ครสูอน

คณติศาสตรร์อ้ยละ 11.6 ครสูอนวทิยาศาสตรร์อ้ยละ 14.0 ครสูอนสงัคมศาสตรร์อ้ยละ 11.9 ครสูอน

ศลิปะรอ้ยละ 7.6 ครสูอนสุขศกึษา/พลศกึษารอ้ยละ 9.1 ครสูอนงานอาชพีและเทคโนโลยรีอ้ยละ 11.3 

ครสูอนภาษาต่างประเทศรอ้ยละ 10.7 ครรูบัผดิชอบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนรอ้ยละ 1.8 และสายงาน

บรหิารรอ้ยละ 10.7 สาํหรบัตําแหน่งหน้าทีข่องกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คอืคร ูคศ.3 

รอ้ยละ 48.5 รองลงมาคอืคร ูคศ.2 รอ้ยละ 22.0 ในสว่นของประสบการณ์ทาํงานกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

มปีระสบการณ์มากกวา่ 21 ปีขึน้ไปรอ้ยละ 52.1 รองลงมามปีระสบการณ์ระหวา่ง 15-20 ปีรอ้ยละ 18.9 

และระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ 69.8 รองลงมา

คอืจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทรอ้ยละ 27.7 

 1.2 ผลการวเิคราะหค์า่เฉลีย่เลขคณติ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย 

คา่ความโดง่ และความเบข้องตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
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ตาราง 5 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย ค่าความโด่ง และความเบ ้

 ของตวัแปร 

 

ตวัแปร X  SD CV Skewness Kurtosis 

ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

1. บุคลกิผูนํ้า 

2. ทกัษะการบรหิาร 

 

4.25 

4.13 

 

.662 

.709 

 

15.58 

17.17 

 

-1.110 

-.763 

 

.493 

.453 

3.การทาํงานเป็นทีม 4.07 .630 15.48 -.520 .140 

บรรยากาศองคก์าร 

4. การใชอ้าํนาจ 

5. มนุษยสมัพนัธ ์

6. สมัฤทธผิล 

 

4.11 

4.13 

4.09 

 

.661 

.615 

.600 

 

16.08 

14.89 

14.67 

 

-.769 

-.453 

-.503 

 

1.112 

-.068 

.031 

กระบวนการจดัการความรู้ 

7. การแสวงหาความรู ้

8. การแบ่งปนัความรู ้

9. การประยกุตใ์ชค้วามรู ้

 

4.20 

4.01 

3.95 

 

.574 

.579 

.558 

 

13.67 

14.44 

14.13 

 

-.681 

-.377 

-.062 

 

.734 

.036 

-.494 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 .557 14.14 -.387 .496 

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ 

11. ดา้นผูบ้รหิาร 

12. ดา้นผูส้อน 

13. ดา้นผูเ้รยีน 

 

4.17 

4.03 

3.70 

 

.643 

.566 

.622 

 

15.42 

14.04 

16.81 

 

-.823 

-.238 

-.037 

 

.465 

-.028 

-.170 

  

 จากตาราง 5 พบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั จากการประเมนิดว้ยมาตรวดัแบบประมาณคา่ 

5 ระดบั ผลการวเิคราะหพ์บวา่มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐ านมคีา่ใกลเ้คยีง

กนัโดยตวัแปรทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอืตวัแปรดา้นบุคลกิผูนํ้า (4.25) รองลงมาคอืตวัแปรดา้นการแสวงหา

ความรู ้ (4.20) สว่นตวัแปรทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอืตวัแปรผูเ้รยีน (3.70) รองลงมาคอืตวัแปรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (3.94) 

 เมือ่พจิารณาผลการวเิคราะหส์ว่นเบีย่งเบนมาตรฐานพบวา่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมคอืมคีา่

น้อยกวา่ 1 แสดงวา่มกีารกระจายขอ้มลูทีเ่หมาะสม โดยตวัแปรทีม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสงูสดุคอื

ตวัแปรทกัษะการบรหิารมคีา่เท่ากบั .709 สว่นตวัแปรทีม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานน้อยทีส่ดุคอืตวัแปร

เทคโนโลยสีารสนเทศมคีา่เท่ากบั .557 
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 เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายของตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิ

สาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัพบวา่ คา่สมัประสทิธิ ์

การกระจายมคีา่อยูร่ะหวา่ง 13.67 – 17.17 ตวัแปรสงัเกตไดม้คีา่สมัประสทิธิก์ารกระ จายสงูสุดคอื 

ตวัแปรทกัษะการบรหิาร มคีา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเท่ากบั 17.17 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัมากทีส่ดุ สว่นตวัแปรสงัเกตไดท้ีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารกระจายตํ่าสดุคอื   

ตวัแปรการแสวงหาความรู ้มคีา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเท่ากบั 13.67 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อย 

 สาํหรบัการแจกแจงของตวัแปรพบว่า ตวัแปรโดยส่วนใหญ่มคี่าความเบ ้ (Skewness) และ

ค่าความโด่ง (Kurtosis) เขา้ใกลศ้นูย ์(0) โดยค่าความเบข้องตวัแปรสงัเกตไดม้คี่าอยูร่ะหว่าง - 1.110 

ถงึ -.037 และค่าความโด่งมคี่าอยูร่ะหวา่ง -.494 ถงึ 1.112 ซึง่อยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้แสดงว่าขอ้มลู

มลีกัษณะการแจกแจงใกลเ้คยีงกบัโคง้ปกต ิโดยเวสท ์ฟินซ ์และคแูรน (West, Finch; & Curran. 

1995) ใหข้อ้แนะนําเกีย่วกบัการพจิารณาคา่ความเบแ้ละความโดง่ของตวัแปรวา่ คา่ความเบท้ี่

มากกวา่ 2.00 และค่าความโด่งทีม่ากกว่า 7.00 ลกัษณะการแจกแจงของขอ้มลูไมเ่ป็นโคง้ปกต ิ 

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ของโรงเรียนในฝัน 

 ผลการศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั จาํแนกเป็นผลสาํเรจ็ดา้น

ผูบ้รหิาร ดา้นผูส้อน และดา้นผูเ้รยีน ปรากฏดงัตาราง 6  

 

ตาราง 6 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลสาํเรจ็ในการจดัการของโรงเรยีนในฝนั 

 

ขอ้ความ X  SD แปลผล 

ผลสาํเรจ็ด้านผูบ้ริหาร 

1.ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจในกระบวนการเรยีนการสอนของคร ู 4.24 .728 มาก 

2.ผูบ้รหิารยอมรบัในความแตกต่างของบุคลากร 4.11 .818 มาก 

3.ผูบ้รหิารใหค้วามอสิระแก่ครแูละบุคลากรในการเลอืกวธิปีฏบิตัิ

เพื่อมุง่สู่เป้าหมาย 

4.13 .786 มาก 

4.ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้ร ูและบุคลากรในการพฒันาตนเอง 4.46 .706 มาก 

5.ผูบ้รหิารรบัฟงัความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากผูร้ว่มงาน 4.03 .891 มาก 

6.ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจในผลการปฏบิตังิานของคร ู 4.20 .842 มาก 

7.ผูบ้รหิารมอบหมายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.00 .836 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.17 .643 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

ขอ้ความ X  SD แปลผล 

ผลสาํเรจ็ด้านผูส้อน 

1.ครมูกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 4.09 .665 มาก 

2.ครมูกีารสรา้งนวตักรรมใหม ่และผลติสือ่การเรยีนการสอน 3.87 .743 มาก 

3.ครมูคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี และมผีลงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 4.14 .633 มาก 

4.ครจูดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 4.00 .646 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.03 .566 มาก 

ผลสาํเรจ็ด้านผูเ้รียน 

1.ผูเ้รยีนมนิีสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน รกัการอ่านและการคน้ควา้ 3.66 .676 มาก 

2.ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 3.63 .749 มาก 

3.ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์ 3.42 .774 มาก 

4.ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั 3.90 .718 มาก 

5.ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                             3.89 .697 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.70 .622 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบวา่ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัดา้นผูบ้รหิารพบวา่

ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้ร ูและบุคลากรในการพฒันาตนเองมคี่าเฉลีย่สงูสุด  ( X = 4.46) รองลงมาคอื

ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจในกระบวนการเรยีนการสอนของครู  ( X = 4.24) และผูบ้รหิารใหค้วามสนใจ

ในผลการปฏบิตังิานของครู  ( X = 4.20) ตามลาํดบั  โดยภาพรวมพบวา่ผ ลสาํเรจ็ใจการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนัดา้นผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.17 

 ดา้นผูส้อนพบวา่ ครมูคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี และมผีลงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด ( X = 4.14) รองลงมาคอื ครมูกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อ เน่ืองเพือ่รองรบัการ

เปลีย่นแปลง  ( X = 4.09) และครจูดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ( X = 4.00) 

ตามลาํดบั โดยภาพรวมพบวา่ผลสาํเรจ็ใจการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัดา้นผูส้นแอยูใ่นระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 

 ดา้นผูเ้รยีนพบวา่ ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั มคี่าเฉลีย่สงูสุด 

( X = 3.90) รองลงมาคอืผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ( X = 3.89) และ

ผูเ้รยีนมนิีสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน รกัการอ่านแล ะการคน้ควา้  ( X = 3.66) ตามลาํดบั โดยภาพรวมพบวา่

ผลสาํเรจ็ใจการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัดา้นผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั  

3.70 
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0.87 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรสงัเกตได้ 

 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยื นยนัโมเดลการวดัของตวัแปรแฝงจาํนวน  4 ตวัแปร  

ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าองคก์าร บรรยากาศองคก์าร กระบวนการจดัการความรู ้และผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรู ้โดยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัแบ่งออกเป็น 4 โมเดล ดงัน้ี 

 3.1 ผลการวเิคราะห์ รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนั ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร 

ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้2 ตวัแปรคอืบุคลกิผูนํ้า (pers) และทกัษะการบรหิาร (skil) คา่น้ําหนัก

องคป์ระกอบและผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัปจัจยัภาวะผู้นําองคก์าร แสดงดงัภาพประกอบ 17 

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  **p<.01, 2χ =.00, p-Value=1.00, df=0, RMSEA = .000 

 

ภาพประกอบ 17 รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร 

 

 จากภาพประกอบ 17 แสดงว่าองคป์ระกอบทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นบุคลกิผูนํ้า  (pers) และ

ดา้นทกัษะการบรหิาร (skil) เป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิของ ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร ผลการวเิคราะห์

พบวา่คาํถามทุกขอ้มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในระดบัทีย่อมรบัได ้(มากกวา่ .30) และไดป้รบัองคป์ระกอบ

d2 

d3 

d1 

d4 

d5 

e1 

e2 

e3 

e4 

pers 

skil 

.66** 

.74** 

.77** 

.86** 

.88** 

.85** 

.88** 

.88** 

.88** 

0.91 

LEA 
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โดยพจิารณาจากคา่เศษเหลอืของตวัแปรแต่ละคา่ทีแ่สดงในรปูคะแนนมาตรฐานทีม่คีา่มากเกนิกวา่ 

2.0 ทาํการปรบัเฉพาะคา่ความสมัพนัธข์องความคลาดเคลือ่นเท่านัน้ โดยไมไ่ดป้รบัคา่พารามเิตอรท์ี่

เป็นเมทรกิซห์ลกัของรปูแบบทีเ่ชื่อมโยงระหว่างตวัแปรแต่อยา่งใดเน่ืองจากจะทาํใหไ้มส่อดคลอ้งกั บ

พืน้ฐานกรอบแนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา ผูว้จิยัไดป้รบัรปูแบบการวดัจนไดค้า่ดชันีความ

สอดคลอ้งของรปูแบบไดจ้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นอยา่งด ีโดยมคีา่ 2χ =.00,   p-Value=1.00, 

df=0, RMSEA = .000 ซึง่ถอืเป็นคา่มาตรฐานสงู แสดงวา่รปูแบบการวั ดองคป์ระกอบเชงิยนืยนั

อนัดบัสองของปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

ขอ้คาํถามทัง้ 9 ขอ้สามารถใชว้ดัค่าปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารไดจ้รงิ 

 3.2 ผลการวเิคราะหโ์มเดลการวดับรรยากาศองคก์าร (ORG) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต

ได ้3 ตวัแปร คอื การใชอ้าํนาจ  (powe) มนุษยสมัพนัธ์  (hum) และสมัฤทธผิล  (achi) คา่น้ําหนกั

องคป์ระกอบและผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัสองปจัจยับรรยากาศองคก์าร แสดง

ดงัภาพประกอบ 18 
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  2χ = 68.22; p-Value= 0.604; df= 72; RMSEA = .000 

 

ภาพประกอบ 18 รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของปจัจยับรรยากาศองคก์าร 

 

  จากภาพประกอบ  18 แสดงว่าองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการใชอ้าํนาจ  (powe) 

ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (hum) และดา้นสมัฤทธผิล (achi) เป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิของ ปจัจยับรรยากาศ

องคก์าร ผลการวเิคราะหพ์บวา่คาํถามทุกขอ้มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในระดบัทีย่อมรบัได ้ (มากกวา่ 

.30) และไดป้รบัองคป์ระกอบโดยพจิารณาจากค่าเศษเหลอืของตวัแปรแต่ละค่าทีแ่สดงใน รปูคะแนน

มาตรฐานทีม่คีา่มากเกนิกวา่ 2.0 ทาํการปรบัเฉพาะคา่ความสมัพนัธข์องความคลาดเคลือ่นเท่านัน้ 
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g4 

h1 

h2 

h3 

h4 

h5 

.71** 
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.79** 
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.77** 
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i2 

h6 

i3 

i4 
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.82** 
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.79** 

.77** 

.74** 

.70** 

.79** 

.84** 
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.92** 

.91** 
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โดยไมไ่ดป้รบัค่าพารามเิตอรท์ีเ่ป็นเมทรกิซห์ลกัของรปูแบบทีเ่ชื่อมโยงระหว่างตวัแปรแต่อยา่งใด

เน่ืองจากจะทาํใหไ้มส่อดคลอ้งกบัพืน้ฐานกรอบแนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา  ผูว้จิยัไดป้รบั

รปูแบบการวดัจนไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของรปูแบบไดจ้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นอยา่งด ีโดย

มคีา่ 2χ = 68.22; p-Value= 0.604; df= 72; RMSEA = .000 ซึง่ถอืเป็นคา่มาตรฐานสงู แสดงวา่

รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของตวัแปรบรรยากาศองคก์ารมคีวามสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้คาํถามทัง้ 18 ขอ้สามารถใชว้ดัค่า ปจัจยับรรยากาศ

องคก์ารไดจ้รงิ 

 3.3 ผลการวเิคราะห์ โมเดลการวดักระบวนการจดัการความรู ้ (KM) ประกอบดว้ยตวัแปร

สงัเกตได ้3 ตวัแปร คอื การแสวงหาความรู้ (pur_k) การแบ่งปนัความรู ้(sha_k) และการประยกุต์ใช้

ความรู ้ (app_k) คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบและผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองปจัจยั

กระบวนการจดัการความรู ้แสดงดงัภาพประกอบ 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2χ =136.24; p-Value= 0.232; df=125; RMSEA = 0.012 

 

ภาพประกอบ 19 รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของปจัจยักระบวนการจดัการ 

 ความรู ้

 

l8 

l9 

l10 

l11 

j2 

j3 

j1 

k1 

k2 

k3 

k4 

k5 

k6 

k8 

l1 

k7 

l2 

l3 

l4 

l5 

l6 

l7 

pur_k 

sha_k 

app_k 

KM 

.93** 

.97** 

.95** 

.78** 

.68** 

.80** 

.65** 

.77** 

.74** 

.81** 

.74** 

.71** 

.72** 

.84** 

.82** 

.74** 

.80** 

.68** 

.75** 

.81** 

.72** 

.68** 

.79** 

.84** 

.61** 



115 

 

  จากภาพประกอบ  19 แสดงว่าองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการแสวงหาความรู้

(pur_k) ดา้นการแบ่งปนัความรู้  (sha_k) และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  (app_k) เป็นองคป์ระกอบ   

ทีแ่ทจ้รงิของตวัแปรกระบวนการจดัการความรู ้ผลการวเิคราะหพ์บวา่คาํถามทุกขอ้มคีา่น้ําหนกั

องคป์ระกอบในระดบัทีย่อมรบัได ้ (มากกวา่ .30) และไดป้รับองคป์ระกอบโดยพจิารณาจากคา่เศษ

เหลอืของตวัแปรแต่ละคา่ทีแ่สดงในรปูคะแนนมาตรฐานทีม่คีา่มากเกนิกวา่ 2.0 ทาํการปรบัเฉพาะคา่

ความสมัพนัธข์องความคลาดเคลือ่นเท่านัน้ โดยไมไ่ดป้รบัคา่พารามเิตอรท์ีเ่ป็นเมทรกิซห์ลกัของ

รปูแบบทีเ่ชื่อมโยงระหว่างตวัแปรแต่อยา่งใดเน่ืองจากจะทาํใหไ้มส่อดคลอ้งกบัพืน้ฐานกรอบแนวคดิ

และทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา ผูว้จิยัไดป้รบัรปูแบบการวดัจนไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของรปูแบบได้

จนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นอยา่งด ีโดยมคีา่ 2χ =136.24; p-Value= 0.232; df=125; RMSEA = 

0.012 ซึง่ถอืเป็นคา่มาตรฐ านสงู แสดงวา่รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของ ปจัจยั

กระบวนการจดัการความรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้คาํถามทัง้ 

22 ขอ้สามารถใชว้ดัค่าปจัจยักระบวนการจดัการความรูไ้ดจ้รงิ 

 3.4 ผลการวเิคราะหโ์มเดลการวดัผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้(SUC) ประกอบดว้ยตวัแปร

สงัเกตได ้ 3 ตวัแปร คอื ดา้นผูบ้รหิาร  (exec) ดา้นผูส้อน  (inst) และดา้นผูเ้รยีน  (lear) คา่น้ําหนกั

องคป์ระกอบและผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั อนัดบัสองปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ 

แสดงดงัภาพประกอบ 20 
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 2χ =36.31; p-Value= 0.969; df=54; RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบ 20 รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการ 

 ความรู ้

 

  จากภาพประกอบ 20 แสดงว่าองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นผลสาํเรจ็ผูบ้รหิาร (exec) 

ดา้นผลสาํเรจ็ผูส้อน (inst) และดา้น ผลสาํเรจ็ผูเ้รยีน (lear) เป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิของ ปจัจยั

ผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้ผลการวเิคราะหพ์บวา่คาํถามทุกขอ้มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบในระดบัที่

ยอมรบัได ้ (มากกว่า .30) และไดป้รบัองคป์ระกอบโดยพจิารณาจากค่าเศษเหลอืของตวัแปรแต่ละ

คา่ทีแ่สดงในรปูคะแนนมาตรฐานทีม่คีา่มากเกนิกวา่ 2.0 ทาํการปรบัเฉพาะคา่ความสมัพนัธข์อง

ความคลาดเคลื่อนเท่านัน้ โดยไมไ่ดป้รบัค่าพารามเิตอรท์ีเ่ป็นเมทรกิซห์ลกัของรปูแบบทีเ่ชื่อมโยง

ระหวา่งตวัแปรแต่อยา่งใดเน่ืองจากจะทาํใหไ้มส่อดคลอ้งกบัพืน้ฐานกรอบแนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้น

a2 

a3 

a1 

a4 

a5 

a6 

a7 

b1 

b2 

b4 

c1 

b3 

c2 

c3 

c4 

c5 

exec 

inst 

lear 

SUC 

.71** 

.81** 

.94** 

.75** 

.78** 

.84** 

.79** 

.80** 

.79** 

.78** 

.77** 

.90** 

.92** 

.81** 

.71** 

.57** 

.69** 

.78** 

.72** 
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การศกึษา ผูว้จิยัไดป้รบัรปูแบบการวดัจนไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของรปูแบบไดจ้นอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานเป็นอยา่งด ีโดยมคีา่ 2χ =36.31; p-Value= 0.969; df=54; RMSEA = 0.000 ซึง่ถือเป็นคา่

มาตรฐานสงู แสดงวา่รปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของ ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้คาํถามทัง้ 16 ขอ้สามารถใช้

วดัค่าปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรูไ้ดจ้รงิ 

 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได้ในรปูแบบการวดั

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ของ

โรงเรียนในฝัน 

 ผลการวเิคราะหค์า่สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดห้รอืองคป์ระกอบภายในของตวัแปร 

แฝงในรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้อง

โรงเรยีนในฝนั แสดงไวด้งัตาราง 7 

 

ตาราง 7 คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกต ในรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี 

 อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 

 exec Inst lear pers skil team powe hum achi pur_k sha_k app_k tech 

exec 1.000             

inst .503** 1.000            

lear .567** .655** 1.000           

pers .785** .463** .508** 1.000          

skil .756** .533** .553** .822** 1.000         

team .696** .501** .604** .742** .757** 1.000        

powe .696** .469** .547** .665** .728** .745** 1.000       

hum .640** .527** .616** .613** .663** .707** .734** 1.000      

achi .671** .561** .602** .673** .739** .759** .784** .826** 1.000     

pur_k .639** .512** .536** .614** .595** .618** .651** .680** .690** 1.000    

sha_k .584** .533** .572** .572** .626** .648** .669** .696** .721** .786** 1.000   

app_k .603** .618** .648** .580** .654** .657** .658** .746** .765** .743** .824** 1.000  

tech .477** .458** .543** .475** .517** .524** .508** .563** .578** .614** .669** .750** 1.000 

 

**p<.01 
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 จากตาราง  7 พบวา่เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตไดท้ัง้  

13 ตวัแปร พบวา่คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธม์คีา่เป็นบวก แสดงถงึความสมัพนัธใ์นทางเดยีวกนั โดย

ตวัแปรสงัเกตไดทุ้กตวัมคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั .01 ทัง้หมดทุกตวัแปร 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรพบวา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีจ่ดัอยู่

เป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงเดยีวกนัมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์นัในทางบวก โดยมคีา่ตวัเลขสงู 

แสดงว่าตวัแปรเหล่าน้ีเป็ นองคป์ระกอบเดยีวกนัของตวัแปรแฝงนัน้จรงิ สอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิ

ทฤษฎขีองแบบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหแ์บบจาํลองความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ของโรงเรียนในฝันกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 5.1 ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั (ก่อนพฒันา) ดงัภาพประกอบ 21 

 

 

 



.55** 

.57** .54** 
.55** 

.47** 
.50** 

.50** 

.63** 

.58** 

.65** 

.54** 

.37** 

.44** 
.32** 

.36** 

.71** 

.41** 

.63** 

.84** 

.57** 

.59** -.05 

.00 

.09* 

-.04 

-.02 

 

 

              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *p<.05,**p<.01, 2χ = 654.69, p-Value= .000, df=54, RMSEA = .130 

 

 ภาพประกอบ 21 โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั(ก่อนพฒันา) 

การใชอ้าํนาจ มนุษยสมัพนัธ ์ สมัฤทธผิล แสวงความรู ้ แบ่งปนัความรู ้ ประยุกต์ใชค้วามรู ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมี 

บุคลกิผูนํ้า 

ทกัษะการบรหิาร 

ผูบ้รหิาร 

ผูส้อน 

ผูเ้รยีน 

การทาํงานเป็นทมี 

ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลสําเรจ็ 

การจดัการ

ความรู ้

บรรยากาศองคก์าร 
กระบวนการ KM 
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 จากภาพประกอบ 21 ผลการวเิคราะหแ์บบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี

อทิธผิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตามโมเดลการวจิยัพบวา่ตวัแปรสงัเกตได้

ในแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัในโมเดลการวจิยัมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ .37 

ขึน้ไป 

 เมือ่พจิารณาคา่อทิธพิลทางตรงและทางออ้มก่อนปรบัแบบจาํลอง พบวา่ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูใ้นจาํนวน 5 ปจัจยั พบวา่ม ี3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรง ไดแ้ก่

ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร และกระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ปจัจยับรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็

ในการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มปรากฏดงัน้ี 

 1. ปจัจยัดา้นการทาํงานเป็นทมี มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่น

ตวัแปรบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2.  ปจัจยับรรยากาศองคก์าร มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่นตวั

แปรกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่น

ตวัแปรกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํ เรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนัไมม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดงัตาราง 8 

 

ตาราง 8 ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ  

 ความรูข้องโรงเรยีนในฝนั (ก่อนพฒันา) 

 

สถิติ ค่าสถิติ 
2χ  654.69 

p-Value 0.000 

df 54 

GFI 0.867 

AGFI 0.775 

RMSEA 0.130 
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 จากตาราง 8 แสดงว่าแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษไ์มก่ลมกลนื กลา่วคอื คา่ไค- สแควร์ 

มนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01( 2χ = 654.69, p-Value=0.0) คา่ GFI และ AGFI น้อยกวา่ .90 และ

คา่ RMSEA เกนิ .08 จงึควรปรบัโมเดลแบบจาํลองทางเลอืกต่อไป 

 5.2 ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัทีพ่ฒันาแลว้ ดงัภาพประกอบ 22 

 

 



.56** 

.55** .54** 
.56** 

.49** 
.52** 

.51** 

.63** 

.58** 

.67** 

.50** 

.39** 

.45** 

.16* 

.50** 

.81** 

.13** 

.19** 

.67** 

.45** 

.79** 

.62** 

 

 

              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *p<.05,**p<.01, 2χ = 16.84, df=24, p-Value=0.855, RMSEA = 0.000 

 

 ภาพประกอบ 22 โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ทีพ่ฒันาแลว้  

การใชอ้าํนาจ มนุษยสมัพนัธ ์ สมัฤทธผิล แสวงความรู ้ แบ่งปนัความรู ้ ประยุกต์ใชค้วามรู ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมี 

บุคลกิผูนํ้า 

ทกัษะการบรหิาร 

ผูบ้รหิาร 

ผูส้อน 

ผูเ้รยีน 

การทาํงานเป็นทมี 

ภาวะผูนํ้าองคก์าร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลสําเรจ็ 

การจดัการ

ความรู ้

บรรยากาศองคก์าร 
กระบวนการ KM 
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 จากภาพประกอบ  22 ผลการวเิคราะหแ์บบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี

อทิธผิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตาม โมเดลการวจิยัพบวา่ตวัแปรสงัเ กตได้

ในแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัในโมเดลการวจิยัมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ  .39 

ขึน้ไป 

 ผลการวเิคราะหพ์บวา่ ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุที่ กาํหนดเป็นเสน้อทิธพิลตาม โมเดลการ

วจิยัทุกเสน้อทิธพิลมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอื 

 1.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยั ภาวะผูนํ้าอ งคก์ารไปยงั ปจัจยั การทาํงานเป็นทมีอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .67 

 2.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยั งปจัจยั เทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .79 

 3.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยั ภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงั ปจัจยั บรรยากาศองคก์าร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .45 

 4.  เสน้อทิธพิลจากปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงัปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .19 

 5.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยั การทาํงานเป็นทมี ไปยงั ปจัจยั บรรยากาศองคก์าร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .50 

 6.  เสน้อทิธพิลจากปจัจยับรรยากาศองคก์ารไปยงัปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .62 

 7.  เสน้อทิธพิลจากปจัจยับรรยากาศองคก์ารไปยงัปจัจยักระบวนการจดัการความรู้ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .81 

 8.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยักระบวนการจดัการความรู้ ไปยงั ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .16 

 9.  เสน้อทิธพิลจาก ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศไปยงั ปจัจยักระบวนการจดัการควา มรู ้

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .13 
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 5.3 คา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลของโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 

ตาราง 9 คา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลของโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้

 

ตวัแปรผล การทาํงานเป็นทีม บรรยากาศองคก์าร 
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระบวนการจดัการ

ความรู้ 

ผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู้ 

ตวัแปรเหต ุ TE IE DE TE IE  DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

ภาวะผูนํ้าองคก์าร 
.67** 

(.04) 

- .67** 

(.04) 

.79** 

(.04) 

.34** 

(.03) 

.45** 

(.03) 

.79** 

(.04) 

- .79** 

(.04) 

.74** 

(.04) 

.74** 

(.04) 

- .80** 

(.05) 

.61** 

(.43) 

.19** 

(.05) 

การทาํงานเป็นทมี 
- - - .50** 

(.03) 

- .50** 

(.03) 

- - - .48** 

(.03) 

.48** 

(.03) 

- .38** 

(.03) 

.38** 

(.03) 

- 

บรรยากาศองคก์าร 
- - - - - - - - - .81** 

(.05) 

- .81** 

(.05) 

.75** 

(.05) 

.13* 

(.06) 

.62** 

(.09) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- - - - - - - -  - .13** 

(.05) 

- .13** 

(.05) 

.02 

(.01) 

.02 

(.01) 

- 

กระบวนการจดัการ

ความรู ้

- - - - - - - - - - - - .16* 

(.08) 

- .16* 

(.08) 
 

*p<.05,**p<.01, TE = อทิธพิลรวม, IE = อทิธพิลทางออ้ม ,DE = อทิธพิลทางตรง 

 

 2χ = 16.796; df = 24; p-Vale = 0.855; GFI = 0.996; AGFI = 0.985; SRMR = 0.002; RMSEA = 0.00; CFI = 1.000 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

ตวัแปร exec inst lear team powe hum 

ค่าความเทีย่ง .61 .48 .52 1.00 .70 .78 

ตวัแปร achi pur_k sha_k app_k tech  

ค่าความเทีย่ง .88 .74 .80 .85 1.00  

สมการโครงสรา้งตวัแปรแฝงภายใน SUC TEA ORG KM TEC 

คา่ R-Square .85 .45 .76 .80 .63 

 

 จากตาราง  9 พบว่าตวัแปร ทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู้ ของ

โรงเรยีนในฝนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติมิ ี 3 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัของค่าอทิธพิลโดยรวมมากทีสุ่ด

คอืปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร มคีา่อทิธพิลรวมเท่ากบั .80 ปจัจยับรรยากาศ องคก์ารมคีา่อทิธพิลรวม

เท่ากบั .75  และปจัจยักระบวนการจดัการความรู้ มคีา่อทิธพิลรวมเท่ากบั .16 และพบว่าปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลทางออ้มทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติ ิ3 ปจัจยัคอืปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร ส่งผลทางออ้มผ่าน ปจัจยับรรยากาศองคก์าร และ ปจัจยั

กระบวนการจดัการความรูไ้ปยงั ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรู้ ดว้ยคา่อทิธพิล เท่ากบั .61 ปจัจยั

การทาํงานเป็นทมีส่งผลทางออ้มผ่านปจัจยับรรยากาศองคก์าร และ ปจัจยักระบวนการจดัการความรู้

ไปยงัปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลเท่ากบั .38 และปจัจยับรรยากาศองคก์ารส่งผล

ทางออ้มผา่นปจัจยักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลเท่ากบั .13 

 สาํหรบัปจัจยัอื่นๆ มอีทิธพิลต่อกนัดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 

 1.  ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงั ปจัจยัการทาํงานเป็นที มดว้ยคา่อทิธพิล

ทางตรงเท่ากบั .67 ส่งผลทางตรงไปยงัปจัจยับรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .45 

ส่งผลทางออ้มผ่าน ปจัจยัการทาํงานเป็นที มไปยงัปจัจยับรรยากาศองคก์าร ดว้ยคา่อทิธผิลทางออ้ม

เท่ากบั .34 ส่งผลทางตรงไปยงัปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยคา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .79 ส่งผล

ทางออ้ม ไปยงัปจัจยักระบวนการจดัการความรู้ ผา่นปจัจยัการทาํงานเป็นทมี ตวัแปรบรรยากาศ

องคก์าร และปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยค่ าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .74 และส่งผลทางออ้มไป

ยงัปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่น ปจัจยัการทาํงานเป็นทมี ปจัจยับรรยากาศองคก์าร ปจัจยั

เทคโนโลยสีารสนเทศ และปจัจยักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .61 

 2.  ปจัจยัการทาํงานเป็นทมีสง่ผลทางตรงไปยงั ปจัจยับรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่อทิธพิล

ทางตรงเท่ากบั .50 ส่งผลทางออ้มไปยงั ปจัจยักระบวนการจดัการความรูผ้า่น ปจัจยับรรยากาศ

องคก์ารดว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .41 และส่งผลทางออ้มไปยงั ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรูผ้า่นปจัจยับรรยากาศองคก์าร และ ปจัจยักระบวนการจดัการ ความรูด้้วยคา่อทิธพิลทางออ้ม

เท่ากบั .38 
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 3.  ปจัจยับรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงั ปจัจยัรกระบวนการจดัการความรูด้ว้ย ค่า

อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .81 และส่งผลทางออ้มไปยงั ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่น ปจัจยั

กระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .13 

 4.  ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงัปจัจยักระบวนการจดัการความรู้ ดว้ยค่า

อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .13 และส่งผลทางออ้มไปยงั ปจัจยัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่น ปจัจยั

กระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .02 

 สรปุแบบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ ของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตามโมเดลการวจิยัพบวา่ภาวะผูนํ้าองคก์าร สง่ผลทางตรงไปยงัการทาํงาน

เป็นทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ  และผลสาํเรจ็การจดัการความรู้  ส่งผลทางออ้ม

ไปยงับรรยากาศองคก์ารผา่นการทาํงานเป็นทมี และส่งผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรู้

ผา่นการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมีสง่ผล

ทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์าร สง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรูผ้า่นบรรยากาศ

องคก์าร บรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรู้  และผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้สง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นกระบวนการจดัการความรู้  เทคโนโลยี

สารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงั กระบวนการจดัการความรู ้สง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรูผ้า่นกระบวนการจดัการความรู ้และกระบวนการจดัการความรูส้ง่ผลทางตรงไปยั งผลสาํเรจ็

การจดัการความรู ้

 สาํหรบัตวัแปรแฝงภายในทัง้ 5 ปจัจยัในแบบจาํลองไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทมี บรรยากาศ

องคก์าร กระบวนการจดัการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ และผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้ภาพรวม

แลว้มคีา่สมัประสทิธิก์ารทาํนายคอ่นขา้งสงู เรยีงลาํดบัโดยคา่สมัประสทิธิก์ารทาํ นายผลสาํเรจ็การ

จดัการความรูม้คีา่เท่ากบั .85 สมัประสทิธิก์ารทาํนาย กระบวนการจดัการความรู ้มคีา่เท่ากบั .80

สมัประสทิธิก์ารทาํนาย บรรยากาศองคก์ารมคีา่เท่ากบั .76  สมัประสทิธิก์ารทาํนายเทคโนโลยี

สารสนเทศมคีา่เท่ากบั .63 สมัประสทิธิก์ารทาํนาย การทาํงานเป็นทมีมคีา่เท่ากั บ .45 และ สาํหรบั

คา่ความเทีย่งของตวัแปรสงัเกตไดใ้นแบบจาํลองภาพรวมมคีา่สมัประสทิธิก์ารทาํนายสงู โดยตวัแปร

ทีม่คีา่สมัประสทิธิก์ารทาํนายสงูสดุคอื team กบั tech และทีม่คี่าตํ่าสุดคอื inst 

 ผลการวเิคราะหต์ามโมเดลการวจิยัมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบจาํลองคอืคา่ Chi-

Square, P-Value, GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, CFI, และคา่ Largest Standardized Residual 

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน บ่งบอกความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑด์ ี
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 สรปุโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรง เรยีนในฝนั มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นเกณฑด์ ีโดยพจิารณาจากคา่

ไค-สแควรเ์ท่ากบั  16.79 โดยมคีา่ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.85 ทีอ่งศาอสิระ (df) เท่ากบั 24 ค่า

ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (GFI) เท่ากบั 0.99 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนืที่ พฒันา แลว้  

(AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีราก

ของค่าเฉลีย่กําลงัสองของส่วนเหลอืมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.00 คา่ดชันีความคลาดเคลือ่นใน

การประมาณคา่พารามเิตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.00 ทัง้ 5 ปจัจยัอธบิายผลสาํเรจ็การจดัการความรู้

ไดร้้อยละ 85 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าองคก์าร บรรยากาศองคก์าร แ ละกระบวนการจดัการความรู ้

สว่นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั คอืการทาํงานเป็น

ทมี และเทคโนโลยสีารสนเทศ 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่งการพฒันาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั  วธิดีาํเนินการ สรปุ

ผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 2.  เพือ่ศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ ผลสาํเรจ็ใน    

การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

 3.  เพือ่ตรวจสอบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิ ลต่อผลสาํเรจ็ใน

การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 วธิดีาํเนิน การวจิยัประกอบดว้ย ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง เครือ่งมอื การวจิยั  การเกบ็

รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีประชากรคอืผูบ้รหิาร และครโูรงเรยีนในโครงการหน่ึง

อาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัรุน่ที ่ 1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทีผ่า่นการประเมนิใหเ้ป็นโรงเรยีนใน

ฝนัจาํนวน 273 โรงเรยีน โดยแบ่งเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 273 คน และคร ูจาํนวน 1,092 คน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และคร ูโรงเรยีนในฝนัรุน่ 1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

จาํนวนทัง้สิน้ 656 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling) 

 2. เครือ่งมอืการวจิยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคา่ (Rating Scale) ประกอบดว้ย

แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าองคก์าร การทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร กระบวนการ

จดัการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ และผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้ หาคณุภาพเครือ่งมอืโดยนํา

แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 9 ท่านตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามใน

ลกัษณะความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา และนําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิารและ

ครใูนโรงเรยีนในฝนัทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้นํามาวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทุก ขอ้

ในแต่ละปจัจยัมคีา่สงูมคีวามเหมาะสมในการนํามาเป็นแบบสอบถาม และหาคา่ ความเชื่อมัน่โดยวธิี

หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏวา่แต่ละ

องคป์ระกอบมคีา่ความเชือ่มัน่ตัง้แต่ .80 ขึน้ไป 



129 

 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  

  3.1  ทาํหนงัสอืขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัโรงเรยีนในฝนัทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

  3.2  ผูว้จิยัแนะนําวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหก้บัผูช่้วยนั กวจิยั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

ถกูตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัจนเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

  3.3  แบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลูกบัผูช่้วยนกัวจิยัโดยกาํหนดเขตขอ้มลูทีจ่ะ

จดัเกบ็เป็น 3 เขตคอื เขตอสีานตอน เหนือ อีสานตอนกลาง และอีสานใต ้โดยผู้ ช่วยนกัวจิยัสองคน

แบ่งรบัผิดชอบอสีานตอนเหนือ และอี สานตอนใต ้ส่ วนผูว้จิยัรบัผดิชอบเกบ็ขอ้มลูอี สานตอนกลาง 

และตดิต่อประสานงานกนัทางโทรศพัท ์และเฟสบุ๊ค (facebook) หากมปีญัหาระหวา่งการเกบ็ขอ้มลู 

  3.4  ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัดาํเนินการไปตดิต่อทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแต่ละ

เขตทีก่ลุ่มตวัอยา่งสงักดัอยู่ เพือ่ขอหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็รวบรวมขอ้มลูในโรงเรยีนทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 

  3.5  นําหนงัสอืจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของแต่ละเขตส่งพรอ้มกบัหนงัสอืทีไ่ดข้อไว้

จากบณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขอเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพยีรส์นั และตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปู 

 

สรปุผลการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีมผีลการวจิยัโดยสรปุดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผลสาํเรจ็การจดัการความรูทุ้กดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรยีงลาํดบัจากทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ

คอืผลสาํเรจ็ดา้นผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.17 รองลงมาคอืผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน อยู่

ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.03 และผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.70  

 2.  ตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิ

และสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัในโมเดลการ

วจิยัมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ .37 ขึน้ไป 

 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูใ้นจาํนวน 5 ปจัจยั พบวา่ม ี3 ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลทางตรง ไดแ้ก่ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร และกระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อ

ผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ปจัจยับรรยากาศองคก์ารมี

อทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลทางออ้มพบวา่การทาํงานเป็นทมี มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่น
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บรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ปจัจยั

บรรยากาศองคก์าร มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัก ารความรูโ้ดยผา่น กระบวนการจดัการ

ความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ  มอีทิธพิลทางออ้มต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผา่นกระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนั มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื 

  3.1 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติมิ ี 3 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัของค่าอทิธพิลโดยรวมมากทีสุ่ดคอื ภาวะผู้นํา

องคก์ารมคีา่อทิธพิลรวมเท่ากบั .80 บรรยากาศองคก์ารมคีา่อทิธพิลรวมเท่ากบั .75  และกระบวนการ

จดัการความรูม้คีา่อทิธพิลรวมเท่ากบั .16 และพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ใน

การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 3 ปจัจยัคอืภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผล

ทางออ้มผา่นบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรู้

ดว้ยคา่อทิธพิลเท่ากบั .61 ปจัจยัการทาํงานเป็นทมีสง่ผลทางออ้มผา่นบรรยากาศองคก์าร และ

ปจัจยักระบวนการจดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลเท่ ากบั .38 และ

ปจัจยับรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางออ้มผา่นกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลเท่ากบั .13 

  3.2 ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงัการทาํงานเป็นทมีดว้ยคา่อทิธพิล

ทางตรงเท่ากบั .67 สง่ผลทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .45 ส่งผล

ทางออ้มผา่นการทาํงานเป็นทมีไปยงับรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่อทิธผิลทางออ้มเท่ากบั .34 ส่งผล

ทางตรงไปยงัเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยคา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .79 ส่งผลทางออ้มไปยงั

กระบวนการจดัการความรูผ้า่นการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ดว้ยคา่อทิธพิลทาง ออ้มเท่ากบั .74 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นการ

ทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่

อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .61   

  3.3 ปจัจยัการทาํงานเป็นทมีสง่ผลทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่อทิธพิล

ทางตรงเท่ากบั .50 สง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรูผ้า่นบรรยากาศองคก์ารดว้ยคา่

อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .41 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นบรรยากาศ

องคก์าร และกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .38 

  3.4 ปจัจยับรรยากาศองคก์ารสง่ผลทาง ตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่

อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .81 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นกระบวนการ

จดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .13 

  3.5 ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยคา่

อทิธพิลทางตรงเท่า กบั .13 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นกระบวนการ

จดัการความรูด้ว้ยคา่อทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .02 
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 ดงันัน้แบบจาํลองความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตามโมเดลการวจิยัพบวา่ภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผ ลทางตรงไปยงัการทาํงาน

เป็นทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้สง่ผลทางออ้ม

ไปยงับรรยากาศองคก์ารผา่นการทาํงานเป็นทมี และสง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรู้

ผา่นการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมี ส่งผล

ทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์าร สง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรูผ้า่นบรรยากาศ

องคก์าร บรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรู ้และผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้สง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้า่นกระบวนการจดัการความรู ้เทคโนโลยี

สารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรู ้สง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรูผ้า่นกระบวนการจดัการความรู ้และกระบวนการจดัการความรูส้ง่ผลทางตรงไปยงัผลสาํเรจ็

การจดัการความรู ้

 

อภิปรายผล 

 จากขอ้คน้พบในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัอภปิรายผลดงัน้ี 

 1. ผลสาํเรจ็ในการจดั การความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรยีงลาํดบัจากทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอืผลสาํเรจ็ดา้นผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.17  

โดยผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รแูละบุคลากรในการพฒันาตนเอง ใหค้วามสนใจในกระบวนการจดัการ

เรยีนรูข้องครู  รวมทัง้ให้ ความสนใจการปฏบิตังิานของคร ู รองลงมาคอืผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อนอยูใ่น

ระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.03 โดยครมูคีวามกา้วหน้าในวชิาชพีและมผีลงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

มกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง และผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีนอยูใ่นระดบั

มาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.70 โดยผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัช่วงวยัและมคีวามสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั แสดงใหว้่า ผูบ้รหิารเปิด

โอกาสใหค้ร ูและบุคลากรในการพฒันาตนเอง ใหค้วามสนใจในกระบวนการเรยีนการสอน และผล

การปฏบิตังิ านของครู  ครมูคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี และมผีลงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง ครมูกีาร

พฒันาตนเองเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง และจดักระบวนการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ แล ะมนิีสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน รกัการอ่านและการคน้ควา้  สอดคลอ้งตามแนวดาํเนินการของ

โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 7-8) โดยลกัษณะของโรงเรยีนใน

ฝนัตามโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั จะตอ้งมคีณุลกัษณะ 1) จดัการศกึษาไดค้ณุภาพ

มาตรฐาน ปฏิ รปูการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่ แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานชาต ิสามารถพฒันาสูม่าตรฐานสากล 

 

 



132 

 

บนพืน้ฐานความเป็นคนไทย จดับรรยากาศการเรยีนรูเ้อือ้ต่อการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน และมคีวาม

เป็นประชาธปิไตย 2) เป็นตวัอยา่งการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัอาํเภอทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

เทยีบเคยีงกบัโรงเรยีนชัน้นํา เป็นทีย่อมรบัศรทัธาของนกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน ทีเ่น้นการมี

ส่วนรว่ม 3) มกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ บรหิารคณุภาพทัง้ระบบ มคีวามคลอ่งตวัรวดเรว็  

ทนัสมยั มผีูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษามอือาชพี และมจีาํนวนเพยีงพอ 4) มคีวามเขม้แขง็

ทางวชิาการ สามารถเป็นตน้แบบ เป็นแหลง่เรยีนรู ้ตลอดจนช่วยเหลอืพฒันาชุมชนและเกือ้หนุนซึง่

กนัและกนั ผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา และชุมชนเขม้แขง็  5) มเีครอืขา่ยการสนบัสนุน  มี

กระบวนการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นแหลง่ทดลองสาธติ และฝึกอบรมครขูองสถาบนัการศกึษา

ในระดบัอุดมศกึษา และมสีว่นรว่มของภาคเอกชน  6) สื่อและเทคโนโลยทีนัสมยัและเพยีงพอ เป็น

ระบบเครอืขา่ยและเอือ้ต่อการเรยีนรูร้ว่มกนั  7) เป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรยีนอื่นๆ นํานวตัก รรมทาง

การศกึษาทีท่นัสมยัไปพฒันา โรงเรยีนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนได้

มาตรฐานและเหมาะสมต่อการพฒันาคณุภาพชวีติ  นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัคณุภาพ

ของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีนในฝนัดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร . 2546: 50) 1) ดา้นผูเ้รียน 

ปลดปล่อยพลงัสมองของเดก็ มอีสิระในการคดิ เรยีนรูจ้ากการเลน่และการทาํงาน และเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

หลกัสตูรมคีวามหมายกบัชวีติของเดก็ และมลีกัษณะเด่น 2) ดา้นครผููส้อน ตื่นตวั (Active) ตลอดเวลา 

รูท้นัเทคโนโลยี  เป็นตวัแบบในการเรยีนรูท้ีด่ขีองเดก็  มคีวามเชีย่วชาญแ ละมผีลงานการสอน  

3) ดา้นผูบ้รหิาร เป็นผูนํ้าทางวชิาการและสรา้งการเปลีย่นแปลง  เป็นโรงเรยีนสาธติ /โรงเรยีนแมข่า่ย

ของโรงเรยีนอื่น และเป็นฐานการเรยีนรูสู้ช่มุชนอยา่งใกลช้ดิ 

 2. ผลการตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็

ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์หลงัพฒันาแบบจาํลอง

แลว้พบว่า ปจัจยัทีม่คีา่อทิธพิลโดยรวมสงูสดุจากมากไปหาน้อยประกอบดว้ย 1) ปจัจยัภาวะผูนํ้า

องคก์าร 2) ปจัจยับรรยากาศองคก์าร 3) ปจัจยัการทาํงานเป็นทมี 4) ปจัจยักระบวนการจดัการ

ความรู ้ และ 5) ปจัจยั เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามลาํดบั  เมือ่พจิารณาคา่อทิธพิลของปจัจยัทีม่คีา่

อทิธพิลมากสุดไปน้อยสุด มขีอ้คน้พบดงัน้ี 

  2.1 ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร มอีทิธพิลรวม ส่งผลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยมี

คา่อทิธพิลเท่ากบั .80 ซึง่เป็นค่าสงูสุด สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา ของสาํนกังานเลขาธกิารสภา

การศกึษา (2552: 221) ทีไ่ดศ้กึษาพบวา่ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูใ้นองคก์าร 

ปจัจยัทีส่าํคญัประการแรกของความสาํเรจ็ของการจดัการความรูข้ ึน้อยูก่บัภาวะผูนํ้าขององคก์ าร  

ซึง่สาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ในองคก์ าร ในองค์ การใดหากมกีารเปลีย่นแปลง

ผูบ้รหิาร อตัราความกา้วหน้าจะชะลอตวัลง แมจ้ะมทีมีเขา้ไปช่วยสนบัสนุน ส่งเสรมิและกระตุน้ แต่ก็

ยงัไมม่พีลงัเท่ากบัผูนํ้าขององคก์ ารเอง ฉะนัน้ผูบ้รหิารมกีาํลงัในการขบัเคลือ่นมากทีส่ดุ  นอกจากน้ี 

มาตนิ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ . 2542: 46; อ้างอิงจาก Martin. 2004) ได้ศกึษาแลว้พบวา่ปจัจยัดา้น

ภาวะผูนํ้าเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุในการผลกัดนัใหก้ารจดักา รความรูใ้นสถาบนัประสบ
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ผลสาํเรจ็ โดยควรมบีทบาทสาํคญัคอื 1) ผลกัดนัใหก้ารจดัการความรูถ้อืเป็นภารกจิทีส่าํคญั        

ของสถาบนั ทีทุ่กหน่วยงานตอ้งนําไปปฏิ บตั ิโดยสรา้งหลกัประกนัทีจ่ะสนบัสนุนการจดัการความรู ้

2) สร้างสภาพแวดล้อมในสถาบันที่ส่งเสริม  การแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ โดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ 

ที่ขัดขวางออก  3) ส่งเสริมการสร้าง ผู้นํารุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ 

การสร้างวัฒนธรรมใหม่ขององค์ การ ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการทํางานรูปแบบเก่าๆ           

4) สง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานมกีารทาํงาน ในลกัษณะความรว่มมอืกนั ทัง้ภายในและระหวา่งสถาบนั        

5) มคีวามสามารถในการจดัการกบัภาวะวกิฤตทีส่ถาบนัเผชญิ ทัง้น้ีวกิฤตเิป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ

สภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูข้ ึน้ ทาํใหอ้งคก์ารมกีารพฒันาการทาํงานเป็นทมีและมคีวามเป็น    

หน่ึงเดยีว มพีลงัรว่มกนั 6) ส่งเสริมให้คน ในสถาบันปรบัเปลีย่นความคดิโดนเน้นการใหค้วามสาํคญั

กบัการประยกุตก์ารจดัการความรูก้บัการทาํงาน 7) ผลักดันให้มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  

ในการด◌ําเนินงานจัดการความรู้ และมีหน้าที่  ในการสรา้งความสมดลุระหวา่งตวันโยบายและการ

นําไปปฏบิตั ิแต่กไ็มค่วรมกีารควบคุมทีเ่ขม้งวดไป เพราะจะส่งผลเชงิลบต่อสภาพแวดลอ้มของ

กระบวนการความรู ้ 8) ผลักดันการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้หรือชุมชนการเรียนรู้ขึ้นในสถาบัน   

โดยการสนั บสนุนดา้นทรพัยากร ไดแ้ก่ เวลา งบประมาณ โครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรบัเครอืขา่ย  

(Infrastructure ) เช่น เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ต่างๆ และกระบวนการทาํงานทีส่ง่เสรมิ

เครอืขา่ย รวมถงึการขจดัอุปสรรคของสถาบนัทีอ่าจกระทบต่อประสทิธภิาพของเครอืขา่ย และ       

9) ผลักดันวสิัยทัศน์ของสถาบันให้ความสําคัญต่อบทบาทของการจัดการความรู้ต่อการส่งเสริมสถาบัน  

และเป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างจาก  การใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกระดับ  

ในองค์การที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายเดียวเท่านั้น  ทัง้น้ีก็สอดคลอ้งกบั แนวคดิ

ของฮอย และมสิเกล  (Hoy; & Miskel. 2001: 614) ทีร่ะบุวา่ ภาวะผูนํ้าเ ป็นปจัจยัทีส่าํคญัยิ่งต่อ

ความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของสถาบนัการศกึษา ภาวะผูนํ้าเป็นสิง่แสดงถงึคณุภาพของสถานศกึษา

ทีด่าํเนินโดยผา่นเครอืขา่ยบุคคลและตามบทบาทขององคก์าร ภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ย 

คุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) บุคลกิภาพ (Personality) บุคลกิภาพของภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล

มหีลายอยา่ง  แต่ทีส่าํคญัมี 4 ประการ คอื มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  (Self-Confidence) คอื มกีาร

ตัง้เป้าหมายสาํหรบัตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวส้งู  มคีวามพยายามมากเ มือ่พบงานทีย่าก  และ

เขม้แขง็เมือ่เผชญิปญัหาหรอืประสบความลม้เหลว มคีวามอดทนต่อความเครยีด (Stress tolerance) คอื 

เมือ่พบสถานการณ์ทียุ่ง่ยากและกดดนั  จะมกีารตดัสนิใจทีด่แีละสขุมุ  สามารถใหค้าํแนะนํา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้ละมคีวามอดทนอยา่งดยีิง่  มวีฒุภิาวะทางอารมณ์  (Emotional maturity) คอื   

มคีวามตระหนกัในจดุเด่นและจดุดอ้ยของตน  มุง่มัน่ปรบัปรงุตนเอง  ไมป่ฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งเมือ่

ประสบปญัหาหรอืความผดิพลาด  ซึง่การมวีฒุภิาวะทางอารมณ์จะช่วยสรา้งความรว่มมอื  และสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  กบัเพือ่นรว่มงานและกบั ผูใ้หค้าํปรกึษาได้   และมคีณุธรรม 

(Integrity) คอื มคีวามซือ่สตัย ์มคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบและน่าไวว้างใจ รวมทัง้ยนิดทีีจ่ะส่งเสรมิ
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และสนบัสนุนผูอ้ื่นในองคก์าร  และผูนํ้าตอ้งมคีณุธรรมเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการสรา้งและเพิม่   

ความภกัดต่ีอองคก์ารใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัช า และช่วยใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจกบัสมาชกิใน

องคก์าร 2) แรงจงูใจ (Motivation) แรงจงูใจเป็นแรงขบัทีก่ระตุน้ใหค้นมคีวามสมัพนัธก์บังาน  มกีาร

ตดัสนิใจเกีย่วกบังานดา้นลกัษณะ ทศิทาง และระยะเวลา แรงจงูใจมอีทิธพิลต่อการเลอืกทาํกจิกรรม

และระดบัความสาํเรจ็ ผูนํ้าทีม่แีรงจูงใจสงูจะมปีระสทิธผิลมากกวา่  ผูนํ้าทีม่คีวามคาดหวงัตํ่าถ่อมตวั

และดอ้ยประสทิธภิาพ  3) ทกัษะ (Skill) เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัมากต่อภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล  

การมคีวามรู้  ความสามารถ  มปีระสบการณ์และมทีกัษะในงานทีท่าํ  จะทาํใหป้ระสบผลสาํเรจ็ได้  

ทกัษะ 4 ประการทีเ่กีย่วขอ้ งกบัภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล  ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค  เป็นความรู้

ความสามารถ  และความชาํนาญเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบังานทีท่าํ  ซึง่จะช่วยใหก้ารทาํงานประสบ

ผลสาํเรจ็ ทกัษะดา้นน้ีเป็นสิง่สาํคญัและเหมาะสมมากกบัองคก์ารระดบัตํ่า  เช่น ในสถานศกึษาที่

คณะคร-ูอาจารยม์คีวามสามารถน้อย  หรอืในโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มตํ่า  เป็นตน้ 

ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์  เน้นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึ  และเจตคตขิองผูอ้ื่นและเน้น

ความสามารถของการสรา้งความรว่มมอืในการทาํงาน ทกัษะดา้นมโนทศัน์ เกีย่วขอ้งกบัความสามารถ

ในการพฒันา  และการใชค้วามคดิและมโนทศัน์ในการวางแผน  การจดัการและการแกป้ญัหาทีม่ ี

ความซบัซอ้น สามารถกาํหนดกรอบเกีย่วกบักจิกรรมและความซบัซอ้นของงานตามลาํดบัได้  ทกัษะ

ดา้นน้ีเหมาะสมกบัผูนํ้าทีอ่ยูใ่นองคก์ารระดบัสงู และทกัษะดา้นการบรหิาร  เป็นความรูค้วามสามารถ

เกีย่วกบัการบรหิาร เช่น การวางแผน  การกาํกบัตดิตามงาน  กฎระเบยีบ การนิเทศ และการประชุม  

ทกัษะดา้นน้ีใชค้วบคูก่บัทกัษะดา้นเทคนิค  ดา้นมนุษยส์มัพนัธแ์ละดา้นมโนทศัน์  นอกจากน้ี  

เซอรจ์ิโอวานิ (Sergiovani. 1992: 161 - 169) ยงัระบุว่า สาํหรบัสถานศกึษาแลว้  ภาวะผูนํ้าเป็น

ความสามารถในการรเิริ่ มโครงสรา้ง  กระบวนการใหมเ่ป้าหมายใหม่  เน้นสิง่ใหม่ และเปลีย่นแปลง  

สิง่ใหม ่และภาวะผูนํ้าเป็นความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งลกึซึง้กบับุคคลอื่น  เพือ่สรา้ง

ความสมบรูณ์ใหก้บัองคก์ารหรอืสว่นรวม  มกีารรว่มคดิและรว่มรบัผดิชอบ  เป็นคุณลกัษณะของผูนํ้า

ทีพ่ยายามใชเ้หตุผลเพื่อใหผู้ต้ามยนิยอมทาํตามเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธผิลต่อองคก์าร  อยา่งไรกต็าม

ถงึแมว้า่ภาวะผูนํ้าองคก์ารจะมคีา่อทิธพิลรวมสงูสดุต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ ความรูก้ต็ามแต่ถา้

พจิารณาถงึอทิธพิลทางตรงกลบัมคีา่ตํ่ากวา่ ปจัจยับรรยากาศองคก์าร ในทางกลบักนัมคีา่อทิธพิล

ทางตรงทีส่งูกบัปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมี และบรรยากาศองคก์าร ตามลาํดบั 

และมอีทิธพิลทางออ้มต่อ ปจัจยักระบวนการจดัการความรู ้ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ภาวะผูอ้งคก์ารมสีว่น

สง่เสรมิสนบัสนุนโดยตรงต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การจดัการความรู ้การกระตุน้ใหเ้กดิการทาํงาน

เป็นทมี และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู้  ดงันัน้การจดัการความรูจ้ะประสบ

ผลสาํเรจ็ได ้ผูนํ้าหรอืผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิเทคโนโลยทีีม่คีวามพรอ้มเอือ้ให้

บุคลากรมกีารแสวงหาความรู ้การจดัเกบ็ความรูเ้พือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้
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นอกจากน้ีการสรา้งทมีงานทีแ่ขง็แกรง่หรอืการสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรู ้(Communities of Practice : 

CoP) ทีจ่ะร่วมกนัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หเ้กดิในองคก์ารกจ็ะสะทอ้นใหเ้กดิการเรยีนรู ้และสรา้ง

องคค์วามรูใ้หม่ๆ  เพือ่ช่วยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ขี ึน้ (วจิารณ์ พานิช. 2548: 

138-172) รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศองคก์ารใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหวา่งทาํงาน (After Review) การ

สรปุบทเรยีนจากประสบการณ์ เป็นการใหข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานระดบัลา่งเพือ่เป็น

ประโยชน์ของการวางแผนและเป็นแนวทางของก ารปฏบิตังิานต่อไป ดงันัน้องคก์าร ใดไดผู้นํ้าทีม่ ี

ความเขม้แขง็มภีาวะผูนํ้าและมบีารมเีป็นทีน่่าเชือ่ถอื มกีาร พฒันาศกัยภาพของผูนํ้าแลว้ องคก์าร

นัน้จะเขม้แขง็อยา่งรวดเรว็ (Shrestha; et al. 2008: 129; เอือ้มเดอืน ไชยหาญ. 2542: 25) 

 ดงันัน้ ภาวะผูนํ้าองคก์ารมสีว่นสาํคั ญทีส่ดุทีจ่ะผลกัดนัการจดัการความรูข้องโรงเรยีนให้

ประสบผลสาํเรจ็เพราะจะเป็นตวัขบัเคลือ่นใหห้ลายปจัจยัในครัง้เดยีวกนัดงัผลการวจิยัทีภ่าวะผูนํ้ามี

อทิธพิลทางตรงต่อตวัแปร เทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นทมี และ บรรยากาศองคก์าร  

การพฒันาและการเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าในองคก์ารจงึเป็นสิง่จาํเป็นในทุกๆ องคก์าร 

  2.2 ปจัจยับรรยากาศองคก์าร  มคี่าอทิธพิลโดยรวมสงูเป็นอนัดบัสอง แต่มคี่าอทิธพิล

ทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูส้งูสดุ และมผีลทางตรงต่อกระบว นการจดัการความรูเ้ป็น

อนัดบัสอง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มาตนิ (จุฑารัตน์ ศราวณะว งศ์ . 2542: 46; อ้างอิงจาก  

Martin. 2004) พบวา่ปจัจยัดา้นวฒันธรรม องคก์ารมผีลต่อผลสาํเรจ็ขององคก์าร โดยประกอบดว้ย      

1) การเปลี่ยนรูป แบบจากการทํางานแบบเดิมไปสู่วัฒนธรรมการทํางานที่ใช้ความรู้ 2) การมีบรรยากาศ 

การทํางานที่เปิด กวา้งและโปรง่ใสทางความคดิ เปิดรบัควา มเปลีย่นแปลงและความคดิใหม่ๆ  เพื่อ

เอือ้ใหบุ้คลากรทุกระดบัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่หมายถงึการเป็นองคก์ารแบบเปิด (Open 

enterprise) 3) บุคลากรตอ้งมกีารทาํงานในลกัษณะการเชือ่มโยงเป็นเครอืขา่ยทีม่กีารปฏสิมัพนัธก์นั  

ไมใ่ช่ต่างคนต่างทาํงานโดยไมยุ่ง่เกีย่วกนั โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหส้ถาบนัสามารถพฒันาไปสูก่ารเรยีนรู้

รว่มกนั 4) มกีารสรา้งวฒันธรรม องคก์าร ทีเ่น้นการเรยีนรู ้โดยเปลีย่นไปสูก่ารเป็น องคก์าร แห่ง       

การเรยีนรู ้(Learning organization) คนในองคก์ารตอ้งมวีฒันธรรมการเรยีนรู ้กลา่วคอืมคีวามอยากรู้

อยากเหน็ อยากเรยีนรู ้กระตอืรอืรน้ทีจ่ะรบัสิง่ใหม่ๆ  มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งนวตักรรม โดยมแีรงจงูใจ เช่น

การใหร้างวลั ทัง้พฤตกิรรมแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ตอ้งมกีารสรา้งวฒันธรรมการแบ่งปนั

ถ่ายทอดความรูโ้ดยเน้นการแลกเปลีย่นความรูท้ีซ่่อนเรน้ทีอ่ยูใ่นแต่ละคนหรอืทมีงาน โด ยเฉพาะ

ความรูท้ีเ่ป็น know-how ที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ต้องมีบรยากาศที่การสื่อสาร 

เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้ง องคก์าร  เพือ่สร้างเสรมิประสทิธภิาพในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งคนใน

สถาบนั โดยเน้นรปูแบบการสือ่สารแบบเผชญิหน้า (Face-to-face) มา กกว่าการสื่อสาร ผา่น

เทคโนโลย ีเช่น อเีมล ์เพราะจะเป็นขอ้จาํกดัในการเปิดกวา้งทางความคดิ 
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 ดงันัน้บรรยากาศองคก์ารจงึมอีทิธพิลต่อสมาชกิในองคก์าร เพราะช่วยวางรปูแบบความ

คาดหวงัของสมาชกิในองคก์ารต่อองคป์ระกอบต่างๆ ขององคก์าร และจะช่วยกระตุน้สมาชกิใน

องคก์ารใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร มคีวามพอใจทีจ่ะอยูใ่นองคก์ารหากตอ้งการพฒันาองคก์ารสิง่ที่

ตอ้งพจิารณาเปลีย่นแปลงก่อนคอื บรรยากาศองคก์าร (Brown; & Moberg. 1980: 420) บรรยากาศ

องคก์ารเป็นการรบัรูข้องบุคลากรทัง้ในระดบับุคคลและกลุม่ ซึง่เป็นพฤตกิรรมองคก์าร ดงันัน้การ

กาํหนดรูปแบบการบรหิารองคก์ารจงึตอ้งพจิารณาถงึความตอ้งการของบุคลากรทัง้ในระดบับุคคล

และกลุ่มดว้ย บรรยากาศองคก์ารซึง่เหมาะสมต่อองคก์ารหน่ึงอาจจะเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสมต่อ

อกีองคก์ารหน่ึงนัน้ ผูบ้รหิารจงึตอ้งพจิารณาถงึเป้าหมายของบุคลากรของตน (Steers. 1977: 104-

109) บรรยากาศการปฏบิตังิานจะไดผ้ลด ีหรอืไมด่ขี ึน้อยูก่บัองคป์ระกอบอื่นทีม่ผีลต่อการเรยีนรู้

อยา่งต่อเน่ือง ซึง่บรรยากาศในองคก์ารคอืผลสรปุของคา่นิยม และเจตคตขิองทุกๆ คนในองคก์าร

เกีย่วกบัการทาํงานของพวกเขา องคก์ารแหง่การเรยีนรูนํ้าบรรยากาศแหง่การเปิดใจ และไวใ้จมาใชก้นั 

ซึง่บุคคลจะตอ้งไมก่ลวัทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ และพดูตามทีใ่จคดิ อุปสรรคระหว่างผูนํ้า และผูต้าม

จะถกูขจดัออกไป และทุกคนทาํงานรว่มกนัเพือ่สนบัสนุนงานทีอ่อกมาดเียีย่มตามอุดมคติ  (สมคดิ 

สรอ้ยน้ํา. 2547; อา้งองิจาก Bennett; & O’ Brien. 1994)  

 จากผลการวจิยัทาํใหท้ราบว่าบรรยากาศองคก์ารถงึแมจ้ะมอีทิธพิลโดยรวมเป็นอนัดบัสอง

รองลงมาจากภาวะผูนํ้าองคก์าร แต่เมือ่พจิารณาทีอ่ทิธพิลทางตรง บรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรง

สงูกว่าทุกปจัจยั นัน้แสดงใหเ้หน็วา่ผลสาํเรจ็การจดัการความรูเ้กดิไดเ้พราะองคก์ารมบีรรยากาศที่

เอือ้ นอกจากน้ีบรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลทางตรงต่อกระบวนการจดัการความรูใ้นระดบัทีส่งู ซึง่ก็

สอดคลอ้งกนัวา่เมือ่มอีทิธพิลสงูต่อกระบวนการจดัการความรู้ แลว้ ผลสาํเรจ็ของการจดัการความรูก้็

สงูตามไปดว้ย ดงันัน้การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการทาํงานมผีลต่อการจดัการความรู ้

  2.3 ปจัจยัการทาํงานเป็ นทมี มคีา่อทิธพิลโดยรวมสงูเป็นอนัดบัสาม และมอีทิธพิล

ทางตรงต่อบรรยากาศองคก์าร (คา่อทิธพิลเท่ากบั .50) สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบั การทาํงาน

ผสมผสานทกัษะความรู ้ความสามารถทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และใชค้วามแตกต่างระหวา่ง

บุคคลดาํเนินบทบาทของแต่ละงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป (Woodcock. 

1989) มกีารกาํหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ชดัเจนสอดคลอ้งกนั  สมาชกิ

ทุกคนในทมีรบัรู ้และยอมรบัเป้าหมายและวตัถุประสงคน์ัน้ (ทศินา แขมมณี. 2545: 10; Johnson; 

& Johnson. 2000: 13-15; Dyer. 1995: 15-16; Parker. 1990: 170; Schein. 1990: 522) ลกัษณะ

บรรยากาศในการทาํงานเป็นทมี  เป็นไปอยา่งเปิดเผย  ไมต่งึเครยีดสมาชกิสามารถทีจ่ะแสดง

ความรูส้กึความคดิเหน็ของตนต่อการทาํงานได ้มกีารสือ่สารโดยตรง  หนัหน้ามารว่มกนัแกไ้ขปญัหา  

สรา้งความเขา้ใจกนั  (Kazemek. 1991; Dyer. 1995: 15-16; Johnson; & Johnson. 2000: 13-15; 

Parker. 1990: 170; McGregor. 1990: 1921) สมาชกิทุกคนไดร้บัการช่วยเหลอื  สนบัสนุนซึง่กนั

และกนั มคีวามจรงิใจต่อกนั สามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการทาํงาน  

พรอ้มทีจ่ะรว่มมอืในการแกป้ญัหา  (Kazemek. 1991; Dyer. 1995: 15-16; Johnson; & Johnson. 
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2000: 13-15; Schein. 1990: 522) สมาชกิในทมีใหค้วามรว่มมอืกนัในการทาํงาน  พรอ้มทีจ่ะ

ช่วยเหลอืสนบัสนุน  ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ  ความรู้  ความสามารถใหแ้ก่กนั  รวมทัง้การสนบัสนุน

แลกเปลีย่นขอ้มลู  ขา่วสารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการ ทาํงาน มกีารใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค์   

เพื่อรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหา  (Johnson; & Johnson. 2000: 13-15; ทศินา  แขมมณี . 2545: 10)   

การทาํงานของทมีมกีารประชุมปรกึษาหารอื และหาแนวทางปฏบิตัริว่มกนั  การตดัสนิใจจะใชข้อ้มลู

และความเหน็ของสมาชกิทมีทุกคน  มผีูนํ้าทีม่คีวามสามารถและเหมาะสมในสถานการณ์นัน้  ๆ โดย

สมาชกิทุกคนสามารถทีจ่ะเป็นผูนํ้าทมีไดข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์ในขณะนัน้  (Dyer. 1995: 15-16)    

มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของทมีอยา่งสมํ่าเสมอวา่มปีญัหาใดทีจ่ะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุแกไ้ข  

พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของสมาชกิทมี ใหโ้อกาสสมาชกิไดใ้ชท้กัษะความรู้  ความสามารถ

ทีม่ใีนการทาํงานอยา่งเตม็ที่  การทาํงานทีม่สีมัพนัธภาพทีด่มีกีารรว่มมอืใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั มกีารตดิต่อสือ่สารทีด่ี  ทมีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งชดัเจนเหมาะสม  สือ่สารกนัทางตรง  สมาชกิ

ในทมีมกีารสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นข้ อมลูขา่วสาร  ความคดิเหน็ ทีจ่าํเป็นต่อการทาํงาน  (Kazemek. 

1991; Dyer. 1995: 15-16; Johnson; & Johnson. 2000: 13-15; ทศินา แขมมณ.ี 2545: 10)  

 จากผลการวจิยั สะทอ้นใหเ้หน็วา่ การทาํงานในยคุใหมต่อ้งอาศยัความรว่มมอืและการมี

สว่นรว่มจากหลายๆ ฝา่ย ตัง้แต่มงีานภายใน องค์การ เดยีวกนั หรอืความรว่มมอืกบัหน่วยงาน

ภายนอก ซึง่มรีปูแบบการทาํงานรว่มกนัไดห้ลายวธิ ีตัง้แต่ความรว่มมอืแบบไมเ่ป็นทางการ ความ

รว่มมอืทีต่อ้งสรา้งเงือ่นไขมกีารลงนามในขอ้ตกลง ผูบ้รหิารยคุใหมจ่งึตอ้งสนใจและรูจ้กังานสรา้ง

เครอืขา่ยในการทาํงานดงึทุกภาคสว่นทีเ่กีย่ว ขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการทาํงานงานเพือ่ใหง้านของ

ตนมคีวามสาํเรจ็และสามารถทาํงานขนาดใหญ่มากขึน้ได ้(จรวยพร ธรณนิทร.์ 2552: 210)  

  2.4 ปจัจยักระบวนการจดัการความรู้  มคี่าอทิธพิลโดยรวมสงูเป็ นอนัดบัสี ่ทีจ่ะทาํให้

เกดิผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้แสดงใหเ้หน็วา่กระบวนก ารจดัการความรูท้ีป่ระกอบไปดว้ย การ

แสวงหาความรู ้การแบ่งปนัความรู ้และการประยกุตใ์ชค้วามรูน้ัน้จะเกดิผลทีด่ี  องคก์ารจะตอ้งมี

ภาวะผูนํ้าทีด่ ีมบีรรยากาศการทาํงานทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้รวมทัง้การรว่มแรงรว่มใจทาํงาน

เป็นทมี ซึง่จะเป็นตวักระตุน้ใหโ้รงเรยีนเกดิก ารเรยีนรูท้ีจ่ะจดัการความรู ้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

มารค์วอรท์ และเรโนลด ์ (Marquardt; & Reynolds. 1994: 23) กลา่ววา่องคก์ารทีม่กีารเรยีนรูน้ัน้

เป็นกระบวนการทีม่ลีกัษณะเคลื่อนไหว ยดืหยุน่ เป็นพลวตัรทีไ่มห่ยดุน่ิง หรอืพงึพอใจกบัความสาํเรจ็

ทีม่อียู ่นอกจากนัน้สม าชกิขององคก์ารตอ้งมกีารขวนขวายหาความรูม้าแบ่งปนัเผยแพรแ่ก่กนั   

เพือ่พฒันางานในหน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  นอกจากน้ีการสรา้งวฒันธรรมการทาํงาน วธิกีาร

ประพฤตปิฏบิตังิานของสมาชกิใน องคก์าร  กฎเกณฑ ์ค่านิยม ระเบยีบวนิยั ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจาก

ประวตัศิาสตรข์ององคก์าร ความตอ้งการของสมาชกิ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิ ซึง่วฒันธรรมที่

จะทาํใหเ้กดิกระบวนการจดัการความรูป้ระกอบดว้ย 3 ลกัษณะ (สมคดิ สรอ้ยน้ํา . 2547; อา้งองิจาก 

Bennett; & O’ Brien. 1994) 1) การแลกเปลีย่นความรู ้หมายถงึ องคค์วามรูท้ีไ่มม่กีารยดึตดิกบั

ความรูเ้ดิมแต่เป็นความจรงิทีม่อีสิระ และไมส่ามารถวดัคาํนวณได ้และบุคคลสามารถเขา้ถงึแหลง่
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ขององคค์วามรูไ้ด ้รวมทัง้เป็นความรูท้ีป่รากฏตลอดเวลา และสมาชกิยอมรบัไมม่ใีครรูค้าํตอบจาก

ทุกคาํถามได ้ 2) การมอีสิระในการเรยีนรู ้หมายถงึ การเรยีนรูท้ีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็อยา่งมเีสรภีา พ 

และมคีวามคดิอสิระ สรา้งความคดิใหม ่กลา้เสีย่งและสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  และ 3) ความเป็นเอกภาพ

ในองคก์าร หมายถงึ สมาชกิในองคก์ารตอ้งมจีติสาํนึกในการทาํงานตามสถานะของตน โดยยอมรบั 

และเขา้ใจในเป้าหมายของ องคก์าร ซึง่ทาํใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อ องคก์ารเสมอืนตนเป็นผูม้หีุน้ ส่วน

ขององคก์าร 

 จะเหน็วา่กระบวนการจดัการความรูถ้งึแมว้า่จะมอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูป้จัจยัเดยีวกต็าม แต่เป็นปจัจยัทีข่าดไมไ่ด ้ทัง้น้ีเพราะเป็นปจัจยัทีเ่ชื่อมต่อใหป้จัจยัอื่นไปมี

อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้เช่น ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร การทาํงานเป็นทมี บรรยากาศ

องคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ ดงันัน้ปจัจยักระบวนการจดัการความรูจ้งึ ถอืไดว้า่ มี

ความสาํคญัต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 

  2.5 ปจัจยั เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็ในการ

จดัการความรู้ ผา่นตวัแปรกระบวนการจดัการความรู ้ซึง่มคีา่อทิธพิลตํ่าทีส่ดุ ซึง่กส็อดคลอ้งกบั

แนวคดิทีร่ะบุว่าสารสนเทศเป็นปจัจยัทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรู้ ใหม้คีวาม

สะดวกและงา่ย (จฑุารตัน์ ศราวณะวงศ์ . 2547) แต่การมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัไมไ่ดห้มายความวา่ มี

การจดัการความรูท้ีด่แีต่เป็นทีย่อมรบัขององคก์ารสว่นใหญ่วา่เทคโนโลยเีป็นทางออกในการแกป้ญัหา

หรอือุปสรรคในการจดัการความรูท้ีเ่หน็ผลอยา่งรวดเรว็ (Silver. 2000) การจดัการความรูส้มยัใหม่

แยกไมไ่ดจ้ากเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะเห็ นไดจ้ากผลการวจิยัพบวา่ เทคโนโลยสีาร สนเทศส่งผล

ทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สะทอ้นใหเ้หน็วา่

เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยอาํนวยความสะดวกในการเผยแพรค่วามรู ้ช่วยในการวดั การควบคุม  

ประสานความรู ้และเป็นหลกัประกนัวา่ความรูท้ีไ่ดถ้กูตอ้งโดยใชว้ธิกีารทีถ่กูตอ้ง มรีปู แบบทีถ่กูตอ้ง

ในเวลาทีร่วดเรว็ และมตีน้ทุนทีเ่หมาะสม (Holsapple; & Whinston. 1998) รวมทัง้เป็นเครือ่งมอื

หลกัสาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการจดัการความรูโ้ดยเฉพาะอยา่ ง

ยิง่มคีวามสาํคญัต่อการจดัเกบ็ การ สบืคน้ความรู ้และการถ่ายโอน หรอืการแ บ่งปนัความรูข้อง

องคก์ารใหด้าํเนินไปอยา่งสะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ (กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์. 2546: 136-

137) เพือ่ขบัเคลือ่นการจดัการความรูใ้หป้ระสบผลสาํเรจ็ (พรรณ ีสวนเพลง . 2552: 151) ดงันัน้

ผลการวจิยัจงึแสดงใหเ้หน็วา่เทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลโดยตรงต่อกระบวนก ารจดัการความรูแ้ต่จะ

ไมส่ง่ผลโดยตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้เป็นเพยีงตวัสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรูป้ระสบ

ผลสาํเรจ็นัน่เอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบของการวจิยัดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพือ่การนําผลการวจิยัไป

ใชแ้ละขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การนําผลวจิยัไปประยกุตใ์ชด้งัน้ี  

 1. จากการศกึษาพบวา่ ผลสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในฝนั ผลสาํเรจ็ดา้น

ผูบ้รหิาร ควรมกีารพฒันาผูบ้รหิารเกีย่วกบัทกัษะการมอบหมายงานที่เหมาะสม การรบัฟงัความคดิเหน็

และขอ้เสนอแนะจากผูช่้วยงาน การยอมรบัในความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการใหค้วามเป็น

อสิระแก่คร ูและบุคลากร ในการเลอืกวธิปีฏบิตัเิพื่อมุง่สู่เป้าหมาย 

 2. ผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน ควรมกีารพฒันาครเูพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้ง

นวตักรรมใหม ่และการผลติสือ่การเรยีนการสอน รวมทัง้ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีน

การสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. ผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน ควรสง่เสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทกัษะการแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง และนิสยัใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน รกัการอ่าน และการคน้ควา้ 

 4. จากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูนํ้าองคก์ารมอีทิธพิลโดยรวมสงูสุดทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิผล

สาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ซึ่ งการสง่เสรมิพฒันาใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน เกดิภาวะ

ผูนํ้านัน้เป็นสิง่สาํคญั เพราะจากผลการวจิยันอกจากจะสง่ผลโดยตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการ

ความรูแ้ลว้ ยั งสง่ผลทางตรงต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัทีส่งู และสง่เสรมิการทาํงาน

เป็นทมีเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นรว่มกนัเกดิบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการเรยีนรู ้สง่ผลทางออ้ม

ใหเ้กดิกระบวนการจดัการความรูข้ ึน้ในองคก์ารต่อไป 

 5.  จากผลการวจิยัพบวา่ บรรยากาศองคก์ารมี อทิธพิลทางตรงสงูสดุ ดงันัน้การสรา้ง

บรรยากาศองคก์ารทีเ่อือ้นัน้เป็นสิง่สาํคญั ซึง่ในประเดน็การวจิยัน้ีตวัแปรยอ่ยของบรรยากาศ

องคก์ารคอื 1) การใชอ้าํนาจ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความชดัเจนของโครงสรา้งการบรหิาร ขอบขา่ยหน้าที ่

ดงันัน้การทาํความเขา้ใจ การสง่เสรมิการเรยีนรู้ ใหก้บับุคลากรใหม้คีวามชดัเจน การเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคดิเหน็ และการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารนัน้จะสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ

การทาํงานทีด่ ี2) มนุษยสมัพนัธ ์เกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์าร ความภาคภมูใิจ 

ความผกูพนักบัองคก์าร เกดิความอบอุ่น มติรภาพทีด่ ีดงันัน้ผูบ้รหิารควรเอาใจใสด่แูลช่วยเหลอืแก่

บุคลากรและเพือ่นรว่มงานซึง่จะทาํใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานต่อไป 3) ดา้นสมัฤทธิผ์ล เป็น

ลกัษณะของการทาํงานของบุคลากรทีเ่กดิการคดิสรา้งสรรคเ์พือ่จะปรบัปรงุงานใหด้ ีความพงึพอใจ 

รวมทัง้การยอมรบัต่อความรบัผดิชอบในหน้าที ่ซึง่ผูบ้รหิารควรสรา้งใหเ้กดิในองคก์าร 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 จากการวจิยัผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

 1.  ควรมกีารศกึษาโมเดลเชงิสาเหตุแบบพหุระดบั (Multi-Level Causal Model) จาก

ปจัจยัเชงิสาเหตุทัง้ 5 ตวัแปร และผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั ซึง่เป็นตวัแปรตาม

ของการวจิยัในครัง้น้ี โดยใชห้น่วยการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) ต่างระดบักนั 

 2.  ควรมกีารพฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าองคก์ารทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้ทัง้น้ี

จากผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรภาวะผูนํ้าองคก์ารมอีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้รวมทัง้มี

อทิธพิลทางออ้มผา่นต่อตวัแปรการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

กระบวนการจดัการความรู ้

 3.  ควรมกีารพฒันาศกึษารปูแบบการจดัการความรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมสี่วนรว่มตามลกัษณะของแต่ละสถานศกึษา เช่น ขนาดของสถานศกึษา โรงเรยีนดปีระจาํตาํบล 

โรงเรยีนสองภาษา เป็นตน้ 

 4.  จากการศกึษา วจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้ซึง่ปจัจยัทีค่น้พบสามารถอธบิายความแปรปรวนของ

ผลสาํเรจ็ใ นการจดัการความรูไ้ดร้อ้ยละ 85 ซึง่อกีรอ้ยละ 15 เป็นปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีย่งัไมท่ราบ       

จงึสมควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัอื่นๆ หรอืปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งทางทฤษฎเีพื่อใหก้ารศกึษา

ครอบคลมุต่อไป  



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

บรรณานุกรม 
 

กรมสามญัศกึษา. (2545). การดาํเนินงานปฏริปูการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดักรมสามญัศกึษา .  

 กรงุเทพฯ: การศาสนา. 

กระทรวงศกึษาธกิาร. (2546). หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544. พมิพค์รัง้ที ่3. 

 กรงุเทพฯ: กระทรวงฯ. โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.). 

กว ีวงศพ์ุฒ. (2542). ภาวะผูนํ้า. พมิพค์รัง้ที ่5. กรงุเทพฯ: ศูนยส์่งเสรมิวชิาชพีบญัช.ี 

กานตส์ดุา มาฆะศริานนท์. (2546). การนําเสนอระบบการจดัการความรูส้าํหรบัองคก์รภาคเอกชน .  

 วทิยานิพนธ ์ค.ม. (โสตทศันศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

 ถ่ายเอกสาร. 

จรวยพร ธรนินทร์. (2552). 12 ไมเ้ดด็ สตูรสาํเรจ็ขา้ราชการ. กรงุเทพฯ: อนิสปายร.์ 

จฑุารตัน์ ศราวณะวงศ์. (2547, พฤษภาคม-สงิหาคม). การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกบั 

 ระบบการจดัการความรู้. บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์มข. 22(2). สบืคน้เมือ่ 

 8 กุมภาพนัธ ์2553, จาก http://dcms.thailis.or.th/ 

จฬุารตัน์ เสกนําโชค. (2548). ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศองคก์รและความพงึพอใจในการ  

 ปฏบิตังิานของพนกังานในสายงานบญัชี บรษิทัเอกชนในกรงุเทพมหานคร. สารนิพนธ ์

 บธ.ม. (การจดัการ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 ถ่ายเอกสาร. 

จาํเรญิ จติรหลงั. (2552). รปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของปจัจยัการจดัการความรูท้ี ่ 

 สง่ผลต่อองคก์ารแหง่การเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา 

 ขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัภาคใต้. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา). สงขลา:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์. ถ่ายเอกสาร. 

เจนนารา สทิธเิหรยีญชยั. (2541). บรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัในงานของอาจารยพ์ยาบาล  

 วทิยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ. วทิยานิพนธ ์พย.ม. เชยีงใหม่:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 

เจษฎา นกน้อย; และคนอื่นๆ. (2552). นานาทรรศนะการจดัการความรูแ้ละการสรา้งองคก์าร  

 แห่งการเรยีนรู.้ กรงุเทพฯ: ส. เอเชยีเพลส. 

ชะลอ บวัน้อย. (2538). พฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิารกบับรรยากาศโรงเรยีนในโรงเรยีนประถม  

 ศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดัเพชรบุรี. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. 

 (การบรหิารการศกึษา). นนทบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

 ถ่ายเอกสาร. 

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์; และคนอื่นๆ. (2546). การสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ. กรงุเทพฯ: 

 เอก็ซเปอรเ์น็ท. 

http://dcms.thailis.or.th/�


 143 

ทศินา แขมมณี. (2545). รปูแบบการเรยีนการสอน : ทางเลอืกทีห่ลากหลาย. กรงุเทพฯ:  

 สาํนกัพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ทศินา แขมมณี. (2545). ศาสตรก์ารสอน : องคค์วามรูเ้พือ่การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี 

 ประสทิธภิาพ. กรงุเทพฯ: ดา่นสทุธาการพมิพ.์ 

เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สวุรรณ. (2539). พฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ฐติพิร ชมภคูาํ. (2548, มกราคม-มนีาคม 2547). การบรหิารเพือ่จดัการความรู้. จฬุาลงกรณ์ธรุกจิ 

 ปรทิศัน์. 103: 21-29. 

ธรีะ รญุเจรญิ. (2550). ความเป็นมอือาชพีในการจดัและบรหิารการศกึษายคุปฏริปูการศกึษา . 

 กรงุเทพฯ: แอล. ท.ี เพรส. 

น้ําทพิย ์วภิาวนิ. (2547). การจดัการความรูก้บัคลงัความรู้. กรงุเทพฯ: เอสอาร ์พริน้ติง้ แมส 

 โปรดกัส.์ 

นฤมล พฤกษศลิป์; และพชัรา หาญเจรญิกจิ. (2543, มกราคม-มถุินายน). การจดัการความรู้ 

 Knowledge Management. รงัสติสารสนเทศ. 6(1): 60-71. 

บุญส่ง หาญพานิช. (2546). การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการความรูใ้นสถาบนัอุดมศกึษา . 

 วทิยานิพนธ ์ค.ด (การอุดมศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

 ถ่ายเอกสาร. 

ปฐมพงศ์ ศุภเลศิ. (2550). การจดัการความรู้. พระนครศรอียธุยา: เทยีนวฒันา. 

ประพนธ ์ผาสขุยดื. (2548). การจดัการความรูฉ้บบัมอืใหมห่ดัขบั. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: ใยไหม. 

-------------. (2549). การจดัการความรู ้(KM) ฉบบัขบัเคลือ่น LO. กรงุเทพฯ: ใยไหม. 

ประมวล ศรขีวญัใจ. (2550). การจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา อาํเภอพระนครศรอียธุยา 

  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1. สารนิพนธ ์กศ.ม.  

 (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 ถ่ายเอกสาร. 

ประเวศ วะส.ี (2550). การจดัการความรู ้กระบวนการปลดปลอ่ยมนุษย ์สูศ่กัยภาพ เสรภีาพ  

 และความสุข. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: กรนี-ปญัญาญาณ. 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรงุเทพฯ: นานมบุีคสพ์บัลเิคชัน่ส.์ 

พจนานุกรมศกึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2551. (2551). กรงุเทพฯ: อรณุการพมิพ.์ 

พรรณ ีสวนเพลง. (2552). เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสาํหรบัการจดัการความรู้. กรงุเทพฯ:  

 ซเีอด็ยเูคชัน่. 

พรธดิา วเิชยีรปญัญา. (2547). การจดัการความรู้: พืน้ฐานและการประยกุตใ์ช้. กรงุเทพฯ:  

 ธรรกมลการพมิพ์. 



 144 

ภราดร จนิดาวงศ์. (2549). การจดัการความรู ้KM. กรงุเทพฯ: ซดีบับลวิซ ีพริน้ติง้. 

รงัสรรค ์ประเสรฐิศร.ี (2548). พฤตกิรรมองคก์าร แบบทดสอบและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีฤตกิรรม 

 องคก์ร. กรงุเทพฯ: ธรรมสาร. 

รฐักรณ์ คดิการ. (2551). การพฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็โดยใชก้ลยทุธก์ารจดัการความรู้  

 รายวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา ในระดบัอุดมศกึษา. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา).  

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ราชบณัฑติยสถาน. (2549). พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542. กรงุเทพฯ:  

 นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่. 

วนัทนา เมอืงจนัทร;์ และคนอื่น. (2549). การจดัการความรูใ้นสถานศกึษา. กรงุเทพฯ:  

 สถาบนัพฒันาฯ. 

วรรณภา ณ สงขลา. (2530). บรรยากาศองคก์ารกบัความพงึพอใจในงานของขา้ราชการสาํนกังาน  

 ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. สารนิพนธ ์ร.ม. กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ (2549). การทาํงานเป็นทมี. กรงุเทพฯ: ศนูยส์ง่เสรมิวชิาการ. 

วภิาพร มาพบสขุ. (2542). มนุษยส์มัพนัธ.์ กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

วชิยั วงษ์ใหญ่. (2551). “หลกัสตูรสถานศกึษา” สารานุกรมวชิาชพีคร ู: เฉลิมพระเกียรติ 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเนือ่งในโอกาสฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 80 ปี. กรงุเทพฯ: 

 สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา. 

วชิยั วงษ์ใหญ่; และมารตุ พฒัผล. (2552). จากหลกัสตูรแกนกลางสู่หลกัสตูรสถานศกึษา : 

 กระบวนทศัน์ใหมก่ารพฒันา. พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: จรลัสนิทวงศก์ารพมิพ์.  

วจิารณ์ พานิช. (2545). การจดัการความรู.้ กรงุเทพฯ: สขุภาพใจ. 

-------------. (2547). สถานศกึษากบัการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม. กรงุเทพฯ: พมิพด์.ี 

-------------. (2549). การจดัการความรู ้ฉบบันกัปฏบิตัิ. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: ตถาตา พบัลเิคชัน่. 

-------------. (2552). CHAORDIC เคออรด์คิ (อลหมา่นสูร่ะเบยีบ). กรงุเทพฯ: สาํนกังานกองทุน 

 สนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 

วโิรจน์ สาระรตันะ. (2547). โรงเรยีนองคก์ารแหง่การเรยีนรู้ : แนวคดิทางการศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่5.  

 กรงุเทพฯ: ทพิยว์สิทุธิ.์ 

วลิาวลัย ์มาคุม้. (2549). การพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรูข้องครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา). กรงุเทพฯ:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

 



 145 

ศรไีพร ศกัดิร์ุง่พงศากุล; และเจษฎาพร ยทุธนวบิลูยช์ยั. (2549). ระบบสารสนเทศและ 

 เทคโนโลยกีารจดัการความรู.้ กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา. (2548). การจดัการความรูใ้นสถานศกึษา. กรงุเทพฯ: สถาบนัฯ. 

สมยศ นาวกีาร. (2540). การบรหิารและพฤตกิรรมองคก์าร. กรงุเทพฯ: ผูจ้ดัการ. 

สนธริกั เทพเรณู; อรพนิธ ์สอนสลบั; และประสทิธิ ์สาหรา่ยสวุรรณ์. (2548). การบรหิารจดัการศกึษา 

 ตามยทุธศาสตรใ์หมข่องการพฒันาระบบราชการ . กรงุเทพฯ: คุรสุภา. 

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2547). สถานศกึษากบัการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม. กรงุเทพฯ:  

 พมิพด์.ี 

-------------. (2552). เรยีนรูก้ารจดัการความรูใ้นภาคการศกึษา จากมหกรรมตลาดนดัการจดัการ 

 ความรูร้ะดบัภมูภิาคและระดบัชาติ. กรงุเทพฯ: แคนนา กราฟฟิค. 

-------------. (2552ก). รายงานการวจิยัและพฒันานวตักรรมการเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร  

 ทางการศกึษาดว้ยการจดัการความรู้. กรงุเทพฯ: เจรญิผล. 

สกุจิ แตงมแีสง; และยงยทุธ อิม่อุไร. (2546). การจดัการความรูใ้นองคก์ร : กรณศีกึษา  

 บรษิทัยเูอช เอม็ จาํกดั. กรงุเทพฯ: ม.ป.พ. 

สุรพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ.์ (2547). การพฒันาตวับ่งชีร้วมความเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูข้อง  

 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัภาคใต้. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา).  

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สวุจ ีศริปิญัโญ. (2536). บรรยากาศองคก์ารและผลกระทบต่อทศันคตต่ิออาชพีรบัราชการ : ศกึษา 

 เฉพาะกรณขีา้ราชการสงักดัสาํนกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี. สารนิพนธ ์ร.ม. 

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ ถ่ายเอกสาร. 

สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์. (2544). ภาวะผูนํ้า : ทฤษฎแีละปฏบิตั.ิ เชยีงราย : สถาบนัราชภฏัเชยีงราย. 

เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2538, มกราคม). วสิยัทศัน์ของผูนํ้า. เอกสารประกอบการสมัมนา 

 ทางวชิาการวสิยัทศัน์ศกึษาศาสตรใ์นทศวรรษหน้า ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

 กรงุเทพฯ: ม.ป.พ. 

เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. (2525). พฤตกิรรมผูนํ้าทางการศกึษา. กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

แสวง รวยสงูเนิน. (2547, กนัยายน-ตุลาคม). บทเรยีนจดัการความรู้ “ฟ้าสูด่ นิ”. วารสารถกัทอ 

 สายใยแห่งความรู้. (8): 1-5. 

อนนัต ์เพยีรพานิชย.์ (2548). หลกัการ แนวคดิในการจดัการความรูใ้นสถานศกึษา. สบืคน้เมือ่ 11  

 มกราคม 2554, จาก http://www.drampra.ac.th/s.htm 

 

 

 

http://www.drampra.ac.th/s.htm�


 146 

อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์. (2550). การจดัการความรูฉ้บบัปฐมบท. นครปฐม: เพชรเกษม พริน้ติง้ กรุป๊. 

อําไพ รุง่วจิารณ์ (2551). ความสมัพนัธร์ะหวา่งบทบาทผูบ้รหิารกบักระบวนการจดัการความรู้   

 ในสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). 

 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

เอือ้มเดอืน ไชยหาญ. (2542). ลกัษณะเครอืขา่ยชุมชนเพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน 

 ชุมชน. วทิยานิพนธ ์สส.ม. (การบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม). กรงุเทพฯ:  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร. 

Ayers, David F. (2002). Developing climates for renewal in the community college: A case 

 Study of dissipative self-organization. Community College Journal of Research 

 and Practice. 26: 165-185. 

Ayers, David F. (2005, October). Organzational Climate in Its Semiotic Aspect: A 

 Postmodern Community College Undergoes Renewal. Community College 

 Review. 33(1): 1-21. Retrieved February 7, 2010, from http://vnweb.hwwilsonweb. 

 Com/hww/results/results_single_fulltext.jhtml 

Baron, R. A.; & Greenberg, J. (1990). Behavior in Organizations Under- Standing and 

 Managing the Human Side of Work. 3r d ed. Massachusetts: Allyn and Bacon. 

Bass, B. M. (1990). Stogdill’s Handbook of Leadership. New York: Free Press. 

Bass, B.M., Avolio, B. J.; & Atwater, L. (1996). The Transformational and Transactional 

 Leadership of Men and Women. Applied Psychology: An International Review. 

 45(1): 5-34. 

Bass, B.M., Avolio, B.J.; & Goodheim, L. (1987). Biography and Assessment of 

 Transformational Leadership at the World ClassLevel. Journal of Management. 

 13: 7-20. 

Becerra – Fernandez, Irma; & Stevenson, Joseph M. (2001, Spring). Knowledge 

 Management System & Solutions for School Principal as Chief Learning Officer. 

 Education. 121(3): 508 –518. 

Ben Franklin. (2005). Knowledge Management Synergy. Retrieved February 8, 2010, from 

 http://www.providersedge.com/kma. 

Bennet , A.; & D. Bennet. (2004). “ The Partnership between Organization Learning and  

 Knowledge Management.” 

Bonett, M. (2001). Personalization of web services : Opportunities and challenges. 

 Retrived February 3, 2010, from http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/ 

http://www.providersedge.com/kma�
http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/�


 147 

Brandt, R. (2003). Is This School Learning Organization?. Retrieved January 11, 2011, from 

 http://www.nsdc.org.library/Jsd/brandt241.html 

Choi, Yong Suk. (2000). An Empirical Study of Factors Affecting Successful 

 Implementation of Knowledge Management. Thesis (Ph.D.) The University of 

 Nebraska-Lincoln. Dissertation Abstracts International. Retrieved February 8, 

 2010. from http://www.eric. ed.gov/ERICWeb Portal/Hom.portal 

Chong, Siong Choy; & Choi, Yong Suk. (2005). Critical Factors In The Successful 

 Implementation Of Knowledge Management. Journal of Knowledge  

 Management Practice,(June).(Online).Available: 

 http://www.tlainc.com/articl90.htm.Accessed [10 January 2011]. 

Chua, A. (2004). Knowledge management system architecture : a bridge between KM 

 Consultants and technologists. International Journal of Information Management. 

 24(1): 87-98. 

Clampitt, P.G.; & Downs, C. W. (1993). Employee Perceptions of the Relationship Between 

 Communication and Productivity: A Field Study. The Journal of business  

 Communication. 30: 5-28. 

Collison, Chris; & Parcell, Geoff. (2004). Learning to Fly : Practical Knowledge 

 Management from some of the world’s leading learning Organization. 2th ed. 

 West Sussex: Capstone. 

Crewson, P.E. (1997). Public-Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence 

 and Effect. Journal of Public Administration Research and Theory. 

Daft, R.L.; & Macintosh, N.B. (1978). A New Approach into Design and Use of Management 

 Information. California Management Review. 21: 82-92. 

Davenport, Thomas H.; & Prusak, Laurence. (1999). Working Knowledge:How  

 Organizations Manage What They Know. แปลโดย นิทศัน์ วเิทศ. กรงุเทพฯ:  

 เออาร ์บซิเินสเพรส. 

Davenport, T.; & Prusak, L. (1998). Working Knowledge : New Organization Manage What 

 They Know. Boston: Harvard Business School Press. 

Dyer, W.G. (1995). Team building: Current issues and new alternative. Mass: Addison- 

 Wesley. 

 

 

http://www.nsdc.org.library/Jsd/brandt241.html�
http://www.tlainc.com/articl90.htm.Accessed�


 148 

Edvardsson, B., Haglund, L.; & Mattsson, J. (1995). Analysis, Planning, Improvisation and 

 Control in the Development of New Services. International Journal of Service 

 Industrial Management. 6: 24-35. 

Enriquez, Juan. (2001). As the Future Catches You. New York: Tuttle-Mori. 

Ghalib, Kamran. (2004). Systemic Knowledge Management : Developing a Model for 

 Managing Organisational Assets for Strategic and Sustainable Competitive 

 Advantage. Journal of Knowledge Management Practice, (January).(Online). 

 Available: http://www.tlainc.com/articl97.htm.Accessed [10 January 2011]. 

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M.; & Donnelly, J. H.. (1988). Organizations: Behavior,  

 Structure, Process. 6th ed. Texas Business Publications. 

Greenbaum, H. (1974). The Audit of Organizational Communication. Academy of 

 Management Journal. 17: 739-754. 

Gruber, H. G. (2000). Does organizational Culture Affect the Sharing of Knowledge?  

 The Case of A Department in High-Technology Company. A thesis submitted to  

 The Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the  

 requirements for the Degree of Master of Management Studies.Carleton University  

 Ottawa.Ontario. 

Grundstein, Michel. (2001). From Capitalizing on Company Knowledge to Knowledge 

 Management. In Knowledge Management : Classic and Contemporary Works. 

 Morey, Daryl; et al. pp 261 – 287. London: The MIT Press. 

Guzley, R. M. (1992). Organization Climate and Communications Climate: Predictors of 

 commitment to the organization. Management Communication Quarterly. 

 5(4): 379-402. 

Hauptmand, O. (1986). Influence of Task type on the Relationship Between Communication 

 and Performance: The Case of Software Development R & D Manage. 16: 127-139. 

Henrie, M.; & Hedgepeth, Oliver. (2003). “Size is important in Knowledge management.” 

 Journal of Knowledge Management Practice. Retrieved November 6, 2009, form 

 www.tlanc.com/article53.html. 

Hersey, P.; & Blanchard, K. H. (1972). Management of Organizational Behavior. 2nd ed. 

 New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall. 

Hersey, P.; & Blanchard, K. H. (1988). Management of Organization Behavior: Utilizing  

 human resources. 5thed. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall. 

http://www.tlanc.com/article53.html�


 149 

Holsapple, C.W.; & Joshi, K.D. (2002). Understanding Knowledge Management 

 Solutions: the Evolution of Frameworks in Theory and Practice. In Barnes, 

 Stuart. (2002) Knowledge Management Systems; Theory and Practice. London: 

 Thomson Learning, 222-241.  

Holsapple, C.W.; & Whinston, A. (1998). The Information Jungle : A Quasi-Novel Approach  

 To Managing Corporate Knowledge. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin. 

Hoy, W.K.; & Clover, S.I.K. (1986). Elementary school, climate: A revision of the of the 

 OCDQ. Educational administration Quarterly. 22(1): 93-110. 

Hoy, W.K.; & Miskel, C.G. (1991). Education administration: theory, research, and practice. 

 4th ed. New York: McGraw-Hill. 

-------------. (2001). Educational Administration Theory Research Practice. 6th ed. New York:  

 McGraw Hill. 

Hurley, T. A.; & Green, C.W. (2005). Knowledge Management And The Nonprofit  

 Industry: A Within And Between Approach. Journal of Knowledge Management 

 Practice, (May).(Online).Available:http://www.tlainc.com/articl66.htm.Accessed. 

 [10 January 2011]. 

Hussain, Fareed; et al. (2004). Managing Knowledge Effectively. Journal of Knowledge  

 Management Practice, (May).(Online).Available: 

 http://www.tlainc.com/articl66.htm.Accessed. [10 January 2011]. 

Johnson, D.W.; & Johnson, E.P. (1991). Joining together : Group Theory and Group Skills. 

 Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Jurkiewicz, L. C., Massey, K. T.; & Brown R. (1998). Motivation in Public and Private 

 Organizations: A Comparative Study. Public Productivity and Management Review. 

Katz, D.; & Kahn, R. L. (1996). The Social Psychology of Organizations. New York: John  

 Wiley & Sons. 

Kazemek,E. (1991). Ten criteria for effective team building. [CD-ROM]. Health Financial. 

Kolb, J. A. (1995). Leader Behaviors Affecting Team Performance: Similarities and 

 Differences between Leader/member Assessments. The Journal of Business 

 Communication. 32: 233-249. 

 

 



 150 

Kotter, J. P. (1990). A Force for Change: How Leadership Differs from Management. 

 New York: Free Press. 

Learning; & Teaching Scotland. (2003). The Education System in United Kingdom 

 (Scotland 2003). (Online).Available: http://www.eurydice.com.Accessed 

 Accessed [11 January 2011].  

Lethwood, K.; Leonard, L.; & Sharratt, L. (1998). Conditions Fostering Organizational 

 Learning In School. Educational Administration Quarterly. 34(2) : 243-276. 

Lunenburg , F.C.; & Ornstein, Allan,C. (2004). Educational Administration : Concepts and  

 Practices. Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. 

Macintoch, Ann. (1999). Knowledge Management. Retrieved January 4, 2010, from  

 http:/www.aiai.ed.ac...uk/-alm/kamlnks.html 

Marquarde, Michael J.; & Raynolds, A. (1994). The Global Learning Organization. 

 New York: Irwin. 

Marquarde, Michael j. (1996). Building the Learning Organization. New York: McGraw-Hill. 

------------. (2002). Building the Learning Organization: Mastering the 5 Elements for 

 Corporate Learning. Palo Alto: Davies-Black Publishing. 

McFarland, D. E. (1970). Management : Principles and Practices. London: The macmillan 

 Company, Collier-Macmillan. 

McKeen, James D.; & Smith, Heather A. (2003). Making IT Happen : Critical Issues in IT 

 Management. Ontario: Wiley. 

Nonaka, l.; & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company : How Japanese 

 Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University  

 Press. 

Nonaka, l.; & Takeuchi, H. (2004). Hitosubashi on Knowledge Management. Singapore: 

 Saik Wah Press. 

Nonaka, I. (2006). Knowledge-Based Management Synthesizing East and West. การบรรยาย 

 ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร. กรงุเทพฯ. วนัที ่27 มถุินายน 2549. 

Orr, Emma; & Persson, Marie. (2003). Performance Indicators for Measuring Performance  

 of Activities. In Knowledge Management Projects. M.D. (School of Economics and  

 Commercial Law). Gothenburge; The University of Gothenburge. Photocopied. 

 

http://www.eurydice.com.accessed/�


 151 

Parker, G. M. (1990). Team players and team work : The new competitive business strategy. 

 San Francisco, Calif.: Jossey–Bass. 

Ribiere, Vincent Michel. (2001). Assing Knowledge Management Initiative Successes as 

 Function of Organizational Culture. A dissertation submitted to The faculty of  

 The School of Engineering and Applied Science of The George Washington  

 University in partial Satisfaction of the requirments for the Degree of Doctor of  

 Science. 

Robbins, S. P. (1996). Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications. 

 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall. 

-------------. (2001). Organization behavior. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall. 

Rowley,J. (1999, August). What is Knowledge Management. Library Management. 

 20(8): 416-419. 

Sallis, Edward.; & Jones, Gary. (2002). Knowledge Management in Education. London: 

 Kogan page. 

Savary, M. (1999). Knowledge management and competition in the consulting industry. 

 California Management Review. 41(2): 95-107. 

Schein, E. (1990). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 

Senge, P.M. (1990). The fifth discipline. London: Century Business. 

-------------. (2000). School That Learn. New York: Currency Doubleday. 

Sergiovanni; & Thomas J.; et al. (1992). Educational Governance and Administration. 

 3rd ed. p.161-169. Boston: Allyn and Bacon. 

Shrestha, Mona. And thers. (2008). Knowledge Networking : A Dilemma in Building 

 Social Capital through Nonformal Education. Adult Education Quarterly. 58(2): 

 129-150. University of Western Sydney. 

Silver, C.A. (2000). Where technology and knowledge meet. Journal of Business Strategy. 

 21(6): 28-133. 

Skyrme, David. J. (2000). Knowledge Networking : Creating the Collaboration  

 Enterprise. Boston: Butterworth Heinemann. 

Snowden, D. (2004). “Strategy in the context of Uncertainty” in Patricia Coate (ed) The  

 Handbook of Busi-ness Strategy Emerald Group Publishing. 

 



 152 

Souder, W. E.; & Moenaert, R. K. (1992). Integrating Marketing and R&D Project  

 Personnel with Innovation Projects: An Information Uncertainty Model. Journal of  

 Management Studies. 29: 485-511. 

Steers, M. R. (1976). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. University 

 of Oregon, Office of Naval Research, Technical Report # 2. 

------------. (1977a). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment.  

 Administrative Science Quarterly. 22, 46-56. 

Steers, M. R. (1977b). Organizational Effectiveness: A Behavioral View. San Monica,  

 California : Goodyear. 

------------. (1991). Introduction to Organizational Behavior. 4th ed. New York: Harper. 

Stogdill, R. (1974). Handbook of Leadership. New York: The Free Press. 

Stringer, R. (2002). Leadership and Organizational climate. Upper Saddle River, NJ: 

 Prentice Hall. 

Sweeney, Paul D.; & Mcfarlin, Dear B. (2002). Organization Behavior: Solution for 

 Management. Boston: McGraw Hill.  

Takeuchi, Hirotaka; & Nonaka, lkujiro. (2001). Classic Work: Theory of Organizational 

 Knowledge Creation. In Knowledge Management: Classic and Contemporary 

 Works. Morey, Daryl; et al. pp. 139-182. London: the MIT Press. 

-------------. (2004). Hitotsubashi on Knowledge management, Clementi Loop. Singpore:  

 John Wiley & Sons (Asia). 

Tannonbaum, S.I.; & Alliger , G.M. (2000). Knowledge Management: Clarifying the Key  

 Issue. U.S.A.: the International Association for Human Resource Information  

 Management. Photocopy. 

Tubbs, A.; & Hain, T. (1979). Managerial Communication and Its Relationship to Total 

 Organizational Effectiveness. Georgia: Atlanta, paper presented at the annual 

 meeting of the academy of management. 

Turban; et al. (2004). Introduction to Information Technology. Toronto: John Wiley & Sons. 

West, S. G.; Finch, J. F.; & Curran, P.J. (1995). Structural equation models with non-narmal 

 variables: Problems and remedies. In R. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: 

 Concepte, issues and applications (pp. 56-75). Newbury Park, CA: Sage. 

 



 153 

Woodcock, Mike. (1989). Team Development Manual. 2nd ed. Worcester: Billing and Sons. 

 Human Performance. 6, 414-440. 

-------------. (1994). Leadership in Organizations. 3rd ed. New Jersey: Englewood Cliffs, 

 Prentice Hall. 

Zall, M. (2001). Employees or Partners? Strategic Finance Magazine. 82(10): 62-65. 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผูท้รงคณุวฒิุตรวจคณุภาพเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุท่ีตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 

1. อาจารย ์ดร.นิคม  นาคอ้าย 

 อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2. อาจารย ์ดร.นิตย ์โรจน์รตันวาณิชย์ 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารยทุธศาสตร ์และบรูณาการศกึษาที ่๕ 

 สาํนกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

3. อาจารย ์ดร.วิลาวลัย ์ มาคุ้ม 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ(รก) 

 สาํนกัเลขาธกิารครุสุภา กระทรวงศกึษาธกิาร 

4. อาจารย ์ดร.พิธาน พืน้ทอง  

 ผูอ้าํนวยการสาํนกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร   

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ กล่ินกหุลาบ 

 อาจารยภ์าควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

6. อาจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล 

 อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์  

7. อาจารย ์ดร.เฉลิมพล สวสัด์ิพงษ์   

 อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

8. นายสาํรวย ไชยยศ   

 ผูอ้าํนวยการเชีย่วชาญ โรงเรยีนสตรสีริเิกศ 

 จงัหวดัศรสีะเกษ 

9. ดร.เชิดศกัด์ิ ศภุโสภณ  

 ผูอ้าํนวยการเชีย่วชาญ โรงเรยีนนนทรวีทิยา 

 กรงุเทพมหานคร 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) 
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ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

 

ปจัจยัอทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้

รายขอ้ Scale 

Mean 

if  Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ตวัแปรผลสาํเรจ็ดา้น

ผูบ้รหิาร 

(คา่ Alpha = .8929) 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

23.9000 

24.0333 

23.9667 

23.6667 

24.0000 

23.8667 

23.9667 

16.3690 

16.3782 

15.2057 

17.1264 

17.5862 

17.0161 

17.4126 

.6661 

.6741 

.8113 

.6764 

.6144 

.7555 

.6626 

.8809 

.8797 

.8616 

.8790 

.8858 

.8711 

.8807 

ตวัแปรผลสาํเรจ็ดา้น

ผูส้อน 

(คา่ Alpha = .8004) 

B1 

B2 

B3 

B4 

12.2667 

12.4000 

12.2333 

12.4000 

3.9264 

2.8690 

2.9437 

3.2828 

.4898 

.6369 

.6640 

.7002 

.8053 

.7440 

.7251 

.7132 

ตวัแปรผลสาํเรจ็ดา้น

ผูเ้รยีน 

(คา่ Alpha = .8699) 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

14.8667 

14.7667 

15.2000 

14.5667 

14.6000 

4.7402 

5.0816 

4.9241 

4.1851 

4.9379 

.6291 

.6853 

.6490 

.8234 

.7102 

.8607 

.8463 

.8534 

.8078 

.8399 

ตวัแปรภาวะผูนํ้า

องคก์ารดา้นบุคลกิผูนํ้า 

(คา่ Alpha = 9230) 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

16.7000 

16.5000 

16.6333 

16.7667 

16.7333 

9.8724 

10.3966 

9.6885 

8.9437 

9.0299 

.7100 

.7065 

.7646 

.9083 

.9183 

.9234 

.9228 

.9124 

.8828 

.8812 
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ปจัจยัอทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้

รายขอ้ Scale 

Mean 

if  Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ตวัแปรภาวะผูนํ้า

องคก์ารดา้นทกัษะการ

บรหิาร 

(ค่า Alpha = .9018) 

E1 

E2 

E3 

E4 

12.7667 

12.8000 

12.667 

12.7667 

3.5644 

4.1655 

3.6782 

3.4954 

.8439 

.5960 

.8175 

.8775 

.8494 

.9363 

.8597 

.8366 

ตวัแปรดา้นการทาํงาน

เป็นทมี 

(คา่ Alpha = .8815) 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

16.2667 

16.2667 

16.1333 

16.2667 

16.2667 

7.0989 

5.6506 

5.9126 

5.7195 

7.2368 

.6448 

.7973 

.7369 

.7755 

.6854 

.8731 

.8365 

.8523 

.8424 

.8691 

ตวัแปรบรรยากาศ

องคก์ารดา้นการใช้

อาํนาจ 

(ค่า Alpha = .8211) 

G1 

G2 

G3 

G4 

12.6333 

12.8667 

12.6000 

12.7000 

3.0678 

2.0506 

3.0759 

2.9759 

.5230 

.8224 

.6834 

.6098 

.8273 

.6844 

.7679 

.7903 

ตวัแปรบรรยากาศ

องคก์ารดา้นมนุษย

สมัพนัธ ์

(ค่า Alpha = .9147) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

20.8000 

20.8333 

21.0333 

20.8667 

20.9333 

20.8667 

10.9931 

10.3506 

9.4816 

11.0851 

10.6851 

9.6368 

.7739 

.7502 

.8049 

.7140 

.7936 

.7742 

.8995 

.9006 

.8940 

.9060 

.5958 

.8990 
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ปจัจยัอทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้

รายขอ้ Scale 

Mean 

if  Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ตวัแปรบรรยากาศ

องคก์ารดา้นสมัฤทธิผ์ล 

(คา่ Alpha = .9182) 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

I6 

I7 

I8 

28.8333 

29.0000 

28.8333 

28.8000 

28.8667 

28.8667 

28.9333 

28.8667 

18.1437 

17.1034 

17.2471 

16.7862 

17.5678 

17.5678 

15.4437 

16.4644 

.6950 

.7680 

.6765 

.6479 

.6946 

.7658 

.8502 

.7833 

.9112 

.9046 

.9119 

.9160 

.9103 

.9058 

.8970 

.9029 

ตวัแปรกระบวนการ

จดัการความรูด้า้นการ

แสวงหาความรู ้

(คา่ Alpha = .8644) 

J1 

J2 

J3 

8.5667 

8.5667 

9.9333 

2.0471 

1.9092 

1.0989 

.7199 

.8328 

.8269 

.8490 

.7658 

.8117 

ตวัแปรกระบวนการ

จดัการความรูด้า้นการ

แบ่งปนัความรู ้

(ค่า Alpha = .9192) 

k1 

k2 

k3 

k4 

k5 

k6 

k7 

k8 

29.2667 

29.3000 

29.2667 

29.2000 

29.2333 

29.2667 

29.3000 

29.2000 

15.5816 

15.1138 

15.0989 

16.0276 

15.5644 

15.6506 

16.0793 

16.3724 

.7582 

.7015 

.8592 

.7649 

.7414 

.6849 

.6789 

.6888 

.9064 

.9125 

.8981 

.9066 

.9078 

.9127 

.9127 

.9121 
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ปจัจยัอทิธพิลต่อ

ผลสาํเรจ็การจดัการ

ความรู ้

รายขอ้ Scale 

Mean 

if  Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ตวัแปรกระบวนการ

จดัการความรูด้า้นการ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

(คา่ Alpha = .9142) 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

L11 

34.0667 

34.1333 

34.2000 

34.2000 

34.1333 

34.3000 

34.1667 

34.1000 

34.1667 

34.1333 

34.3000 

18.6161 

18.6023 

19.2690 

19.1310 

18.8092 

18.0793 

18.5575 

18.2310 

17.5920 

18.6000 

18.0793 

.7962 

.6808 

.7271 

.6750 

.6431 

.6414 

.7717 

.6818 

.7611 

.6874 

.7866 

.8990 

.9059 

.9040 

.9064 

.9085 

.9103 

.9001 

.9062 

.9002 

.9105 

.9074 

ตวัแปรเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ค่า Alpha = 9584) 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

M13 

M14 

53.3333 

53.3333 

53.4333 

53.3333 

53.5000 

53.4333 

53.4000 

53.1000 

53.1667 

53.3667 

53.3333 

53.2333 

53.4000 

53.2667 

64.1609 

62.7816 

63.0816 

60.8506 

61.5690 

61.7713 

61.6966 

64.9897 

62.7644 

61.2747 

60.8506 

63.1506 

61.0069 

62.5471 

.7026 

.6387 

.7131 

.7953 

.8555 

.7796 

.8127 

.6213 

.8036 

.7785 

.8971 

.8008 

.8221 

.8151 

.9568 

.9588 

.9566 

.9549 

.9534 

.9551 

.9544 

.9584 

.9547 

.9552 

.9524 

.9549 

.9541 

.9544 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 
                                DATE:  8/ 7/2011 
                                  TIME: 21:12 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file C:\Users\bjone\Desktop\master_1\master.pr2: 
 
 Observed Variables: exec inst lear pers skil team powe hum achi pur_k sha_k app_k tech 
 Correlation Matrix 
 1.000 
 .503 1.000 
 .567 .655 1.000 
 .785 .463 .508 1.000 
 .756 .533 .553 .822 1.000 
 .696 .501 .604 .742 .757 1.000 
 .696 .469 .547 .665 .728 .745 1.000 
 .640 .572 .616 .613 .663 .707 .734 1.000 
 .671 .561 .602 .673 .739 .759 .784 .826 1.000 
 .639 .512 .536 .614 .595 .618 .651 .680 .690 1.000 
 .584 .533 .572 .572 .626 .648 .669 .696 .721 .786 1.000 
 .603 .618 .648 .580 .654 .657 .658 .746 .765 .743 .824 1.000 
 .477 .458 .543 .475 .517 .524 .508 .563 .578 .614 .669 .750 1.000 
 Standard deviations: .642 .566 .622 .662 .709 .630 .661 .615 .600 .571 .579 .558 .557 
 Means: 4.17 4.23 3.71 4.25 4.13 4.07 4.11 4.13 4.09 4.20 4.01 3.95 3.94 
 Sample Size: 656 
 Latent Variables: SUC LEA TEA ORG KM TEC 
 Relationships: 
 exec inst lear = SUC 
 pers skil = LEA 
 powe hum achi = ORG 
 pur_k app_k sha_k = KM 
 TEA ORG SUC TEC = LEA 
 ORG = TEA 
 SUC KM = ORG 
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 KM = TEC 
 SUC = KM 
 team = TEA 
 tech = TEC 
 set the error variance of team 0 
 set the error variance of tech 0 
 set error covariance between pers and exec to free 
 set error covariance between lear and inst to free 
 set error covariance between tech and app_k to free 
 set error covariance between skil and exec to free 
 set error covariance between app_k and powe to free 
 set error covariance between app_k and pur_k to free 
 set error covariance between pers and pur_k to free 
 set error covariance between pur_k and exec to free 
 set error covariance between skil and tech to free 
 set error covariance between pers and tech to free 
 set error covariance between team and exec to free 
 set error covariance between pers and team to free 
 set error covariance between powe and exec to free 
 set error covariance between app_k and inst to free 
 set error covariance between powe and skil to free 
 set error covariance between powe and inst to free 
 set error covariance between sha_k and pur_k to free 
 set error covariance between team and lear to free 
 set error covariance between powe and team to free 
 set error covariance between pers and powe to free 
 set error covariance between skil and team to free 
 set error covariance between achi and skil to free 
 set error covariance between pers and achi to free 
 set error covariance between lear and app_k to free 
 set error covariance between tech and lear to free 
 set error covariance between tech and sha_k to free 
 set error covariance between tech and pur_k to free 
 set error covariance between skil and inst to free 
 set error covariance between hum and lear to free 
 set error covariance between inst and exec to free 
 set error covariance between achi and inst to free 
 set error covariance between achi and pur_k to free 
 set error covariance between achi and sha_k to free 
 set error covariance between app_k and hum to free 
 Print Residuals 
 LISREL OUTPUT: AM ND=3 AD=OFF 
 LISREL OUTPUT: ME=ML SS EF 
 Path Diagram 
 End of problem 
                                                                                
 
         Covariance Matrix        
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.412 
     inst      0.183      0.320 
     lear      0.226      0.231      0.387 
 



166 

 
     team      0.282      0.179      0.237      0.397 
     powe      0.295      0.175      0.225      0.310      0.437 
      hum      0.253      0.199      0.236      0.274      0.298      0.378 
     achi      0.258      0.191      0.225      0.287      0.311      0.305 
    pur_k      0.234      0.165      0.190      0.222      0.246      0.239 
    sha_k      0.217      0.175      0.206      0.236      0.256      0.248 
    app_k      0.216      0.195      0.225      0.231      0.243      0.256 
     tech      0.171      0.144      0.188      0.184      0.187      0.193 
     pers      0.334      0.173      0.209      0.309      0.291      0.250 
     skil      0.344      0.214      0.244      0.338      0.341      0.289 
 
         Covariance Matrix        
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech       pers    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi      0.360 
    pur_k      0.236      0.326 
    sha_k      0.250      0.260      0.335 
    app_k      0.256      0.237      0.266      0.311 
     tech      0.193      0.195      0.216      0.233      0.310 
     pers      0.267      0.232      0.219      0.214      0.175      0.438 
     skil      0.314      0.241      0.257      0.259      0.204      0.386 
 
         Covariance Matrix        
 
                skil    
            -------- 
     skil      0.503 
 
                                                                                
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec          0          0          0          0          0 
     inst          1          0          0          0          0 
     lear          2          0          0          0          0 
     team          0          0          0          0          0 
     powe          0          0          0          0          0 
      hum          0          0          3          0          0 
     achi          0          0          4          0          0 
    pur_k          0          0          0          0          0 
    sha_k          0          0          0          5          0 
    app_k          0          0          0          6          0 
     tech          0          0          0          0          0 
 
         LAMBDA-X     
 
                 LEA 
            -------- 
     pers          7 
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     skil          8 
 
 
         BETA         
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC          0          0          9         10          0 
      TEA          0          0          0          0          0 
      ORG          0         11          0          0          0 
       KM          0          0         12          0         13 
      TEC          0          0          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
                 LEA 
            -------- 
      SUC         14 
      TEA         15 
      ORG         16 
       KM          0 
      TEC         17 
 
         PSI          
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                  18         19         20         21         22 
 
         THETA-EPS    
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec         23 
     inst         24         25 
     lear          0         26         27 
     team         28          0         29          0 
     powe         30         31          0         32         33 
      hum          0          0         34          0          0         35 
     achi          0         36          0          0          0          0 
    pur_k         38          0          0          0          0          0 
    sha_k          0          0          0          0          0          0 
    app_k          0         44         45          0         46         47 
     tech          0          0         50          0          0          0 
 
         THETA-EPS    
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi         37 
    pur_k         39         40 
    sha_k         41         42         43 
    app_k          0         48          0         49 
     tech          0         51         52         53          0 
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         THETA-DELTA-EPS  
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers         54          0          0         55         56          0 
     skil         61         62          0         63         64          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers         57         58          0          0         59 
     skil         65          0          0          0         66 
 
         THETA-DELTA  
 
                pers       skil 
            --------   -------- 
                  60         67 
  
 
 Number of Iterations = 44 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.500       - -        - -        - -        - -  
  
     inst      0.393       - -        - -        - -        - -  
             (0.024) 
              16.728 
  
     lear      0.449       - -        - -        - -        - -  
             (0.025) 
              18.295 
  
     team       - -       0.629       - -        - -        - -  
  
     powe       - -        - -       0.553       - -        - -  
  
      hum       - -        - -       0.543       - -        - -  
                                   (0.019) 
                                    29.116 
  
     achi       - -        - -       0.562       - -        - -  
                                   (0.018) 
                                    31.625 
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    pur_k       - -        - -        - -       0.491       - -  
  
    sha_k       - -        - -        - -       0.516       - -  
                                              (0.018) 
                                               29.132 
  
    app_k       - -        - -        - -       0.514       - -  
                                              (0.019) 
                                               26.783 
  
     tech       - -        - -        - -        - -       0.556 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                 LEA    
            -------- 
     pers      0.575 
             (0.022) 
              26.675 
  
     skil      0.674 
             (0.022) 
              30.692 
  
 
         BETA         
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -        - -       0.620      0.160       - -  
                                   (0.086)    (0.075) 
                                     7.199      2.136 
  
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
  
      ORG       - -       0.504       - -        - -        - -  
                        (0.032) 
                         15.677 
  
       KM       - -        - -       0.808       - -       0.131 
                                   (0.049)               (0.049) 
                                    16.525                 2.657 
  
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
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         GAMMA        
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.191 
             (0.050) 
               3.829 
  
      TEA      0.672 
             (0.041) 
              16.400 
  
      ORG      0.450 
             (0.035) 
              12.769 
  
       KM       - -  
  
      TEC      0.790 
             (0.044) 
              17.909 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC        LEA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC      1.000 
      TEA      0.743      1.000 
      ORG      0.912      0.807      1.000 
       KM      0.853      0.722      0.890      1.000 
      TEC      0.638      0.531      0.623      0.635      1.000 
      LEA      0.798      0.672      0.789      0.741      0.790      1.000 
 
         PHI          
 
                 LEA    
            -------- 
               1.000 
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.146      0.548      0.238      0.197      0.375 
             (0.031)    (0.040)    (0.021)    (0.025)    (0.049) 
               4.760     13.744     11.534      7.770      7.591 
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         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.854      0.452      0.762      0.803      0.625 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.637      0.452      0.622      0.550      0.625 
 
         Reduced Form                 
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.798 
             (0.049) 
              16.311 
  
      TEA      0.672 
             (0.041) 
              16.400 
  
      ORG      0.789 
             (0.042) 
              18.640 
  
       KM      0.741 
             (0.040) 
              18.352 
  
      TEC      0.790 
             (0.044) 
              17.909 
  
 
         THETA-EPS    
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.162 
             (0.013) 
              12.852 
  
     inst     -0.011      0.165 
             (0.007)    (0.012) 
              -1.599     13.636 
  
     lear       - -       0.052      0.185 
                        (0.009)    (0.013) 
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                          5.531     14.626 
  
     team      0.047       - -       0.028       - -  
             (0.007)               (0.006) 
               6.391                 4.800 
  
     powe      0.040     -0.021       - -       0.028      0.130 
             (0.007)    (0.006)               (0.006)    (0.009) 
               5.614     -3.436                 4.463     15.178 
  
      hum       - -        - -       0.012       - -        - -       0.084 
                                   (0.006)                          (0.006) 
                                     2.201                           14.085 
  
     achi       - -      -0.009       - -        - -        - -        - -  
                        (0.005) 
                         -1.880 
  
    pur_k      0.028       - -        - -        - -        - -        - -  
             (0.005) 
               5.349 
  
    sha_k       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
  
    app_k       - -       0.020      0.025       - -      -0.010      0.007 
                        (0.005)    (0.005)               (0.004)    (0.004) 
                          4.240      4.725                -2.601      1.796 
  
     tech       - -        - -       0.024       - -        - -        - -  
                                   (0.007) 
                                     3.512 
  
 
         THETA-EPS    
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi      0.044 
             (0.005) 
               9.219 
  
    pur_k     -0.009      0.085 
             (0.004)    (0.010) 
              -2.283      8.851 
  
    sha_k     -0.007      0.007      0.068 
             (0.004)    (0.006)    (0.006) 
              -1.961      1.039     10.712 
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    app_k       - -      -0.015       - -       0.046 
                        (0.005)               (0.006) 
                         -2.852                 8.322 
  
     tech       - -       0.023      0.032      0.050       - -  
                        (0.009)    (0.010)    (0.009) 
                          2.468      3.294      5.394 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.607      0.484      0.522      1.000      0.701      0.778 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.877      0.739      0.796      0.852      1.000 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers      0.105       - -        - -       0.065      0.037       - -  
             (0.010)                          (0.011)    (0.008) 
              10.093                            6.082      4.605 
  
     skil      0.076      0.006       - -       0.052      0.047       - -  
             (0.010)    (0.006)               (0.011)    (0.008) 
               7.584      0.978                 4.598      5.653 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers      0.010      0.027       - -        - -      -0.072 
             (0.005)    (0.005)                          (0.011) 
               2.121      5.560                           -6.745 
  
     skil      0.014       - -        - -        - -      -0.090 
             (0.005)                                     (0.012) 
               2.657                                      -7.329 
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         THETA-DELTA  
 
                pers       skil    
            --------   -------- 
               0.110      0.049 
             (0.010)    (0.011) 
              11.191      4.486 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                pers       skil    
            --------   -------- 
               0.751      0.903 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 24 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 16.796 (P = 0.857) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 16.838 (P = 0.855) 
                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 4.962) 
  
                       Minimum Fit Function Value = 0.0256 
                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
             90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.00758) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0178) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.241 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.241 ; 0.249) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.278 
                       ECVI for Independence Model = 32.250 
  
     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 21097.700 
                           Independence AIC = 21123.700 
                               Model AIC = 150.838 
                             Saturated AIC = 182.000 
                          Independence CAIC = 21195.020 
                               Model CAIC = 518.411 
                             Saturated CAIC = 681.241 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.999 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.001 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.307 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 1.000 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 1.000 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.997 
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                            Critical N (CN) = 1677.120 
  
                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00274 
                            Standardized RMR = 0.00748 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.996 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.985 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.263 
 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.413 
     inst      0.186      0.319 
     lear      0.225      0.229      0.387 
     team      0.281      0.184      0.238      0.396 
     powe      0.293      0.177      0.227      0.309      0.436 
      hum      0.248      0.195      0.235      0.275      0.300      0.378 
     achi      0.257      0.192      0.230      0.285      0.311      0.305 
    pur_k      0.238      0.165      0.188      0.223      0.242      0.237 
    sha_k      0.220      0.173      0.198      0.235      0.254      0.249 
    app_k      0.219      0.193      0.222      0.234      0.244      0.255 
     tech      0.178      0.140      0.184      0.186      0.192      0.188 
     pers      0.334      0.180      0.206      0.308      0.288      0.246 
     skil      0.345      0.217      0.242      0.337      0.341      0.288 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech       pers    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi      0.360 
    pur_k      0.236      0.327 
    sha_k      0.251      0.260      0.335 
    app_k      0.257      0.238      0.265      0.310 
     tech      0.195      0.197      0.214      0.232      0.310 
     pers      0.265      0.236      0.220      0.219      0.181      0.440 
     skil      0.313      0.245      0.258      0.257      0.206      0.387 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                skil    
            -------- 
     skil      0.503 
 
         Fitted Residuals 
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.000 
     inst     -0.003      0.001 
     lear      0.002      0.002      0.000 
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     team      0.001     -0.005     -0.002      0.001 
     powe      0.002     -0.002     -0.002      0.001      0.001 
      hum      0.005      0.004      0.001     -0.002     -0.002      0.000 
     achi      0.002     -0.002     -0.006      0.002      0.000      0.000 
    pur_k     -0.003      0.001      0.002     -0.001      0.004      0.001 
    sha_k     -0.003      0.001      0.008      0.002      0.002     -0.002 
    app_k     -0.003      0.003      0.003     -0.003     -0.001      0.001 
     tech     -0.007      0.005      0.004     -0.002     -0.005      0.005 
     pers     -0.001     -0.007      0.003      0.001      0.003      0.004 
     skil     -0.001     -0.003      0.002      0.001      0.000      0.001 
 
         Fitted Residuals 
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech       pers    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi      0.000 
    pur_k      0.000     -0.001 
    sha_k      0.000     -0.001      0.000 
    app_k     -0.001     -0.001      0.001      0.001 
     tech     -0.002     -0.001      0.001      0.002      0.001 
     pers      0.002     -0.004     -0.001     -0.005     -0.006     -0.001 
     skil      0.002     -0.005     -0.001      0.002     -0.002     -0.001 
 
         Fitted Residuals 
 
                skil    
            -------- 
     skil      0.000 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.007 
   Median Fitted Residual =    0.000 
  Largest Fitted Residual =    0.008 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 6|28  
 - 4|874986  
 - 2|84433262  
 - 0|98887665553321109988754432100  
   0|113567777788901114455555667899  
   2|1235690277  
   4|35670  
   6|  
   8|1 
 
         Standardized Residuals   
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec     -0.267 
     inst     -0.986      1.202 
     lear      0.456      0.834      0.271 
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     team      0.467     -0.983     -0.542      1.226 
     powe      1.442     -0.606     -0.323      0.836      1.254 
      hum      1.213      1.119      0.627     -0.491     -0.614     -1.960 
     achi      0.766     -1.549     -2.071      0.837      0.062     -0.054 
    pur_k     -1.355      0.144      0.405     -0.213      0.889      0.486 
    sha_k     -0.814      0.353      1.763      0.414      0.442     -0.544 
    app_k     -1.095      1.297      1.458     -0.736     -0.377      0.646 
     tech     -1.387      0.823      1.650     -0.895     -0.885      1.102 
     pers     -0.488     -1.163      0.516      0.926      1.661      1.028 
     skil     -0.674     -0.893      0.466      0.701      0.423      0.290 
 
         Standardized Residuals   
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech       pers    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi     -0.298 
    pur_k      0.036     -0.893 
    sha_k     -0.389     -0.530      0.452 
    app_k     -0.791     -1.175      0.976      1.686 
     tech     -0.693     -1.065      1.592      1.689      0.900 
     pers      1.199     -1.166     -0.161     -1.355     -1.710     -0.872 
     skil      1.160     -1.039     -0.255      0.672     -0.727     -0.961 
 
         Standardized Residuals   
 
                skil    
            -------- 
     skil     -0.285 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.071 
   Median Standardized Residual =    0.062 
  Largest Standardized Residual =    1.763 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|10  
 - 1|75  
 - 1|444222110000  
 - 0|999998877776655555  
 - 0|44333332210  
   0|113344444  
   0|555555667788888999  
   1|001122222334  
   1|5667778 
 
                                                                                 
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
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            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -       2.776      2.155      1.214      0.684 
     inst       - -       0.206      0.299      0.001      0.019 
     lear       - -       3.905      3.179      1.044      1.971 
     team      0.363       - -        - -       0.049      0.270 
     powe      0.002      0.656       - -       1.226      0.638 
      hum      2.599      0.347       - -       0.324      1.573 
     achi      1.557      0.982       - -       0.129      0.186 
    pur_k      0.306      0.009      0.951       - -       1.020 
    sha_k      0.033      0.265      0.061       - -       0.043 
    app_k      0.099      0.370      0.425       - -       0.356 
     tech      0.091      0.338      0.013      0.002       - -  
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -       0.653      0.289     -0.088     -0.021 
     inst       - -      -0.013      0.081      0.002      0.003 
     lear       - -      -0.645     -0.276      0.070      0.079 
     team     -0.066       - -        - -      -0.009      0.095 
     powe     -0.004     -0.328       - -       0.056     -0.015 
      hum      0.101     -0.013       - -      -0.029      0.021 
     achi     -0.076      0.022       - -      -0.019     -0.007 
    pur_k     -0.053     -0.002      0.172       - -      -0.033 
    sha_k      0.013      0.009     -0.038       - -       0.005 
    app_k      0.026     -0.011     -0.115       - -       0.016 
     tech     -0.045      0.070      0.025     -0.023       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -       0.653      0.289     -0.088     -0.021 
     inst       - -      -0.013      0.081      0.002      0.003 
     lear       - -      -0.645     -0.276      0.070      0.079 
     team     -0.066       - -        - -      -0.009      0.095 
     powe     -0.004     -0.328       - -       0.056     -0.015 
      hum      0.101     -0.013       - -      -0.029      0.021 
     achi     -0.076      0.022       - -      -0.019     -0.007 
    pur_k     -0.053     -0.002      0.172       - -      -0.033 
    sha_k      0.013      0.009     -0.038       - -       0.005 
    app_k      0.026     -0.011     -0.115       - -       0.016 
     tech     -0.045      0.070      0.025     -0.023       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
         Modification Indices for BETA            
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -       0.270       - -        - -       0.058 
      TEA      0.366       - -        - -       0.054      0.250 
      ORG      0.357       - -        - -       0.040      0.083 
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       KM      0.058      0.055       - -        - -        - -  
      TEC      0.093      0.250      0.013      0.002       - -  
         Expected Change for BETA         
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -      -0.040       - -        - -      -0.018 
      TEA     -0.167       - -        - -      -0.024      0.196 
      ORG      0.144       - -        - -       0.018     -0.081 
       KM      0.132     -0.009       - -        - -        - -  
      TEC     -0.087      0.134      0.045     -0.041       - -  
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -      -0.040       - -        - -      -0.018 
      TEA     -0.167       - -        - -      -0.024      0.196 
      ORG      0.144       - -        - -       0.018     -0.081 
       KM      0.132     -0.009       - -        - -        - -  
      TEC     -0.087      0.134      0.045     -0.041       - -  
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC       - -  
      TEA       - -  
      ORG       - -  
       KM      0.058 
      TEC       - -  
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC       - -  
      TEA       - -  
      ORG       - -  
       KM      0.087 
      TEC       - -  
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC       - -  
      TEA       - -  
      ORG       - -  
       KM      0.087 
      TEC       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI     
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         Modification Indices for PSI             
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -  
      TEA      0.270       - -  
      ORG      0.270       - -        - -  
       KM      0.058      0.063      0.045       - -  
      TEC      0.058      0.250      0.083      0.058       - -  
 
         Expected Change for PSI          
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -  
      TEA     -0.022       - -  
      ORG      0.019       - -        - -  
       KM      0.027     -0.005      0.004       - -  
      TEC     -0.007      0.074     -0.030     -0.041       - -  
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -  
      TEA     -0.022       - -  
      ORG      0.019       - -        - -  
       KM      0.027     -0.005      0.004       - -  
      TEC     -0.007      0.074     -0.030     -0.041       - -  
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -  
     inst       - -        - -  
     lear       - -        - -        - -  
     team       - -       0.270       - -        - -  
     powe       - -        - -       0.000       - -        - -  
      hum      0.707      1.164       - -       0.439      0.233       - -  
     achi      0.064       - -       3.224      1.041      0.030      0.138 
    pur_k       - -       0.163      0.254      0.010      0.976      0.002 
    sha_k      0.557      0.291      2.557      0.274      0.143      1.412 
    app_k      0.002       - -        - -       0.378       - -        - -  
     tech      0.482      0.335       - -       0.315      0.881      1.689 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi       - -  
    pur_k       - -        - -  
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    sha_k       - -        - -        - -  
    app_k      0.000       - -       0.058       - -  
     tech      0.119       - -        - -        - -       0.058 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -  
     inst       - -        - -  
     lear       - -        - -        - -  
     team       - -      -0.003       - -        - -  
     powe       - -        - -       0.000       - -        - -  
      hum      0.005      0.007       - -      -0.003     -0.002       - -  
     achi      0.001       - -      -0.011      0.005     -0.001      0.002 
    pur_k       - -       0.002     -0.003      0.000      0.005      0.000 
    sha_k     -0.003     -0.003      0.009      0.002      0.002     -0.005 
    app_k      0.000       - -        - -      -0.002       - -        - -  
     tech     -0.005      0.004       - -       0.015     -0.006      0.007 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     achi       - -  
    pur_k       - -        - -  
    sha_k       - -        - -        - -  
    app_k      0.000       - -      -0.045       - -  
     tech     -0.002       - -        - -        - -       0.098 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers       - -       0.781      0.864       - -        - -       0.353 
     skil       - -        - -       0.005       - -        - -       0.557 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers       - -        - -       0.657      1.698       - -  
     skil       - -       0.866      0.300      2.994       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                exec       inst       lear       team       powe        hum    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers       - -      -0.007      0.006       - -        - -       0.003 
     skil       - -        - -      -0.001       - -        - -      -0.005 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                achi      pur_k      sha_k      app_k       tech  
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            --------   --------   --------   --------   -------- 
     pers       - -        - -       0.003     -0.005       - -  
     skil       - -      -0.005     -0.002      0.007       - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                pers       skil    
            --------   -------- 
     pers       - -  
     skil      0.272       - -  
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                pers       skil    
            --------   -------- 
     pers       - -  
     skil     -0.132       - -  
 
 Maximum Modification Index is    3.91 for Element ( 3, 2) of LAMBDA-Y 
 
                                                                                 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.500       - -        - -        - -        - -  
     inst      0.393       - -        - -        - -        - -  
     lear      0.449       - -        - -        - -        - -  
     team       - -       0.629       - -        - -        - -  
     powe       - -        - -       0.553       - -        - -  
      hum       - -        - -       0.543       - -        - -  
     achi       - -        - -       0.562       - -        - -  
    pur_k       - -        - -        - -       0.491       - -  
    sha_k       - -        - -        - -       0.516       - -  
    app_k       - -        - -        - -       0.514       - -  
     tech       - -        - -        - -        - -       0.556 
 
         LAMBDA-X     
 
                 LEA    
            -------- 
     pers      0.575 
     skil      0.674 
 
         BETA         
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -        - -       0.620      0.160       - -  
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
      ORG       - -       0.504       - -        - -        - -  
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       KM       - -        - -       0.808       - -       0.131 
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
         GAMMA        
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.191 
      TEA      0.672 
      ORG      0.450 
       KM       - -  
      TEC      0.790 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC        LEA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC      1.000 
      TEA      0.743      1.000 
      ORG      0.912      0.807      1.000 
       KM      0.853      0.722      0.890      1.000 
      TEC      0.638      0.531      0.623      0.635      1.000 
      LEA      0.798      0.672      0.789      0.741      0.790      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.146      0.548      0.238      0.197      0.375 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.798 
      TEA      0.672 
      ORG      0.789 
       KM      0.741 
      TEC      0.790 
 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.798 
             (0.049) 
              16.311 
  
      TEA      0.672 
             (0.041) 
              16.400 
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      ORG      0.789 
             (0.042) 
              18.640 
  
       KM      0.741 
             (0.040) 
              18.352 
  
      TEC      0.790 
             (0.044) 
              17.909 
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.607 
             (0.048) 
              12.673 
  
      TEA       - -  
  
      ORG      0.339 
             (0.028) 
              12.122 
  
       KM      0.741 
             (0.040) 
              18.352 
  
      TEC       - -  
  
 
         Total Effects of ETA on ETA  
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -       0.378      0.749      0.160      0.021 
                        (0.033)    (0.053)    (0.075)    (0.014) 
                         11.298     14.250      2.136      1.466 
  
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
  
      ORG       - -       0.504       - -        - -        - -  
                        (0.032) 
                         15.677 
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       KM       - -       0.408      0.808       - -       0.131 
                        (0.030)    (0.049)               (0.049) 
                         13.558     16.525                 2.657 
  
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
  
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   1.058 
 
         Indirect Effects of ETA on ETA   
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -       0.378      0.129       - -       0.021 
                        (0.033)    (0.059)               (0.014) 
                         11.298      2.192                 1.466 
  
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
  
      ORG       - -        - -        - -        - -        - -  
  
       KM       - -       0.408       - -        - -        - -  
                        (0.030) 
                         13.558 
  
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
  
         Total Effects of ETA on Y    
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.500      0.189      0.375      0.080      0.011 
                        (0.017)    (0.026)    (0.037)    (0.007) 
                         11.298     14.250      2.136      1.466 
  
     inst      0.393      0.149      0.295      0.063      0.008 
             (0.024)    (0.015)    (0.025)    (0.030)    (0.006) 
              16.728      9.900     11.694      2.126      1.466 
  
     lear      0.449      0.170      0.337      0.072      0.009 
             (0.025)    (0.017)    (0.027)    (0.034)    (0.006) 
              18.295     10.022     12.320      2.127      1.468 
  
     team       - -       0.629       - -        - -        - -  
  
     powe       - -       0.279      0.553       - -        - -  
                        (0.018) 
                         15.677 
  
      hum       - -       0.274      0.543       - -        - -  
                        (0.017)    (0.019) 
                         15.732     29.116 
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     achi       - -       0.283      0.562       - -        - -  
                        (0.017)    (0.018) 
                         16.359     31.625 
  
    pur_k       - -       0.200      0.397      0.491      0.065 
                        (0.015)    (0.024)               (0.024) 
                         13.558     16.525                 2.657 
  
    sha_k       - -       0.211      0.417      0.516      0.068 
                        (0.015)    (0.025)    (0.018)    (0.025) 
                         13.626     16.996     29.132      2.661 
  
    app_k       - -       0.210      0.416      0.514      0.068 
                        (0.015)    (0.024)    (0.019)    (0.025) 
                         13.920     17.330     26.783      2.663 
  
     tech       - -        - -        - -        - -       0.556 
  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -       0.189      0.375      0.080      0.011 
                        (0.017)    (0.026)    (0.037)    (0.007) 
                         11.298     14.250      2.136      1.466 
  
     inst       - -       0.149      0.295      0.063      0.008 
                        (0.015)    (0.025)    (0.030)    (0.006) 
                          9.900     11.694      2.126      1.466 
  
     lear       - -       0.170      0.337      0.072      0.009 
                        (0.017)    (0.027)    (0.034)    (0.006) 
                         10.022     12.320      2.127      1.468 
  
     team       - -        - -        - -        - -        - -  
  
     powe       - -       0.279       - -        - -        - -  
                        (0.018) 
                         15.677 
  
      hum       - -       0.274       - -        - -        - -  
                        (0.017) 
                         15.732 
  
     achi       - -       0.283       - -        - -        - -  
                        (0.017) 
                         16.359 
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    pur_k       - -       0.200      0.397       - -       0.065 
                        (0.015)    (0.024)               (0.024) 
                         13.558     16.525                 2.657 
  
    sha_k       - -       0.211      0.417       - -       0.068 
                        (0.015)    (0.025)               (0.025) 
                         13.626     16.996                 2.661 
  
    app_k       - -       0.210      0.416       - -       0.068 
                        (0.015)    (0.024)               (0.025) 
                         13.920     17.330                 2.663 
  
     tech       - -        - -        - -        - -        - -  
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
                 LEA    
            -------- 
     exec      0.399 
             (0.024) 
              16.311 
  
     inst      0.314 
             (0.020) 
              15.639 
  
     lear      0.359 
             (0.022) 
              16.356 
  
     team      0.423 
             (0.026) 
              16.400 
  
     powe      0.436 
             (0.023) 
              18.640 
  
      hum      0.428 
             (0.021) 
              20.108 
  
     achi      0.443 
             (0.021) 
              21.082 
  
    pur_k      0.364 
             (0.020) 
              18.352 
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    sha_k      0.383 
             (0.020) 
              19.205 
  
    app_k      0.381 
             (0.019) 
              19.748 
  
     tech      0.440 
             (0.025) 
              17.909 
  
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.798 
      TEA      0.672 
      ORG      0.789 
       KM      0.741 
      TEC      0.790 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
                 LEA    
            -------- 
      SUC      0.607 
      TEA       - -  
      ORG      0.339 
       KM      0.741 
      TEC       - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -       0.378      0.749      0.160      0.021 
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
      ORG       - -       0.504       - -        - -        - -  
       KM       - -       0.408      0.808       - -       0.131 
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SUC       - -       0.378      0.129       - -       0.021 
      TEA       - -        - -        - -        - -        - -  
      ORG       - -        - -        - -        - -        - -  
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       KM       - -       0.408       - -        - -        - -  
      TEC       - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec      0.500      0.189      0.375      0.080      0.011 
     inst      0.393      0.149      0.295      0.063      0.008 
     lear      0.449      0.170      0.337      0.072      0.009 
     team       - -       0.629       - -        - -        - -  
     powe       - -       0.279      0.553       - -        - -  
      hum       - -       0.274      0.543       - -        - -  
     achi       - -       0.283      0.562       - -        - -  
    pur_k       - -       0.200      0.397      0.491      0.065 
    sha_k       - -       0.211      0.417      0.516      0.068 
    app_k       - -       0.210      0.416      0.514      0.068 
     tech       - -        - -        - -        - -       0.556 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
                 SUC        TEA        ORG         KM        TEC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     exec       - -       0.189      0.375      0.080      0.011 
     inst       - -       0.149      0.295      0.063      0.008 
     lear       - -       0.170      0.337      0.072      0.009 
     team       - -        - -        - -        - -        - -  
     powe       - -       0.279       - -        - -        - -  
      hum       - -       0.274       - -        - -        - -  
     achi       - -       0.283       - -        - -        - -  
    pur_k       - -       0.200      0.397       - -       0.065 
    sha_k       - -       0.211      0.417       - -       0.068 
    app_k       - -       0.210      0.416       - -       0.068 
     tech       - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
                 LEA    
            -------- 
     exec      0.399 
     inst      0.314 
     lear      0.359 
     team      0.423 
     powe      0.436 
      hum      0.428 
     achi      0.443 
    pur_k      0.364 
    sha_k      0.383 
    app_k      0.381 
     tech      0.440 
 
                           Time used:    0.125 Seconds 
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