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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการจดัการความรู้ 2) ระดบัการเป็นองคก์รแห่งการ
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ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
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พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
  
 This research aimed to study 1) the level of knowledge management 2) the level of the 
learning organization and 3) the relationship between knowledge management and the learning 
organization in world-class standard schools under the secondary educational service area office 4 
pathumthani province. 
   The samples used in this study included 265 teacher in world-class standard schools under 
the secondary educational service area office 4 pathumthani province. This research used the 
questionnaire which is performed to choose 5 kinds of measurement such as percentage, average, 
standard deviation and correlation coefficient of Pearson. 
 The results showed that 1) knowledge management in world-class standard schools under 
the secondary educational service area office 4 pathumthani province were high level 2) the learning 
organization in world-class standard schools under the secondary educational service area office 4 
pathumthani province were high level and 3) the relationship between knowledge management and 
the learning organization in world-class standard schools under the secondary educational service 
area office 4 pathumthani province found that correlation were high level as statistically at 
significant at the .01. 
 
Keywords: knowledge management, learning organization 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศหลายองค์กรทั้งภาครัฐ  

และเอกชนต่างพฒันาความสามารถขององค์กรให้ก้าวหน้า ทนัสมยั รวมไปถึงการพฒันาบุคลากร   
ไม่เวน้แมแ้ต่องคก์รดา้นการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนให้ทดัเทียมกบันานาชาติ และรัฐบาลไทยมีหนา้ท่ีด าเนินการคุม้ครอง
ให้มีสิทธิเสรีภาพในการให้การศึกษาแก่ประชาชนดงัท่ีไดร้ะบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 50 บุคคลมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั 
และการเผยแพร่งานวิจยั ตามหลกัวิชาการ ย่อมได้รับการคุม้ครอง ในนโยบายด้านศาสนา สังคม 
สาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรม และท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในมาตรา 80 วรรค 3 รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม โดยให้มีการพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า    
ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพครูผูส้อน คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา ในมาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง และสามารถสร้าง 
บุคลากรใหม่และพฒันาบุคลากรประจ าไดอ้ย่างต่อเน่ือง และนอกจากน้ีในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545- 2559 ยงัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามแนวนโยบายดา้นการพฒันาสังคม 
แห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคนในการส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสในการพฒันากระบวนการการเรียน 
การสอน โดยบูรณาการเน้ือหารวมทั้งวิธีการสอน ผลิตและฝึกอบรมให้ครูไดมี้ความรู้ อีกทั้งนโยบาย 
ดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้และการเรียนรู้ของสังคมไทย ก็ไดใ้ห้มีการสร้าง
นักวิจัยฝึกหัดและฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานพัฒนางานวิจัย  
และนวตักรรมดา้นการศึกษารวมไปถึงการผลิตและพฒันาส่ือและเทคโนโลยดีา้นการศึกษา 
 อยา่งไรก็ตามตลอดระยะเวลาการปฏิรูปการศึกษาท่ีผา่นมาระบบการศึกษาในประเทศไทย
นั้ นกลับถดถอย ซ่ึงเกิดปัญหาในด้านประสิทธิภาพการสอนของครู  ได้ส่งผลให้ผลการเรียน 
ของนักเรียนนั้นตกต ่าลง อนัเน่ืองมาจากการปล่อยให้ครูท่ีมีคามรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ 
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ในดา้นการจดัการเรียนการสอนเฉพาะสาขาวชิาหายไปจากระบบโรงเรียน เช่นการเกษียณอายุราชการ 
หรือขอเกษียณก่อนหมดอายุราชการเพราะหมดก าลังใจ หรือขยบัไปเป็นผูบ้ริหาร แต่ทั้งน้ีระบบ 
การรับครูรุ่นใหม่เขา้มาก็กลบัท าให้เป็นการท าลายคุณภาพครูมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีครูจ านวนมาก
ไม่ไดท้  าการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีถนดั มีการสร้างเทคนิควิธีการสอน มีการสอนการท า
วิจยัการสอนแต่ไม่สามารถเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะสอน เน่ืองจากขาดแคลนครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญ
คอยก ากบัดูแล (เฉลิมพล รุจินิรันดร์ และสิรพฒัน์ ประโทนเทพ, 2554, น.23) สอดคล้องกนัท่ีว่า
ประเทศไทยนั้นขาดเคร่ืองมือท่ีจะขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา การค านึงถึงแต่โรงเรียนใหม่ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ท่ีประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งค านึงถึงระบบการศึกษาดว้ย ผูเ้รียนตอ้งได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างนั้นตอ้งท าตั้งแต่ระดบั
โรงเรียนไปจนถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา (สุรัฐ ศิลปะอนนัต,์ 2543, น. 47-48) 
 เพราะฉะนั้น การเปล่ียนแปลงจึงเป็นเร่ืองปกติ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนอย่างช้าหรืออย่างเร็ว      
การเปล่ียนแปลงก็เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงจึงหมายถึงการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้
และการพฒันาเทคโนโลยีใหม่เพื่อน ามาใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารงาน ด้านการ
ให้บริการ ดา้นกระบวนการท างาน  ดงันั้นความตอ้งการการเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึน เพราะทุกองคก์ร
ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วได้ จึงตอ้งท าให้องค์กรเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 
(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2550, น.295) และดว้ยเหตุน้ีเอง ไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการเรียนรู้มาใชใ้นงานบริหารมากข้ึน นอกจากการพิมพเ์อกสารหรือรายงาน และมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามขอบข่ายภาระงาน การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผน
การศึกษาของสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความส าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงสามารถช่วยให้การบริหารจดัการในสถานศึกษามีความคล่องตวั สะดวก และรวดเร็ว
ข้ึน โดยเฉพาะการบริหารจัดการท่ีจ า เป็นต้องใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ 
และการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา หลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จึงมักให้
ความส าคญั และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการศึกษา ดา้นการบริการ และดา้นพฒันาคุณภาพ
การเรียนของผูเ้รียน (ธนัวา อ่วมมณี, 2548, น. 47)   
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, (2548) ได้น าเสนอการรูปแบบของการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management)โดยมีแนวทางในการด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี การบ่งช้ี
ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ท่ีจะตอ้งพฒันาความรู้ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการได้
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อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการ ในสังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบติัราชการ จึงเป็นท่ีมาของการ
ประเมินผลงานหน่วยราชการต่างๆ โดยให้มีการจดัการความรู้ หน่วยราชการไทยจ านวนมากจึงเร่ิม
สนใจการจดัการความรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ , 2548) การจดัการความรู้จึง
เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง   ในการขบัเคล่ือนสังคมสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือสังคมอุดมปัญญา
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากประสบการณ์ การน าการจัดการความรู้ไปใช้งาน ส่วนของการ
ด าเนินการจดัการความรู้ ในสังคมไทยนั้นมีมากมายหลายแบบ ซ่ึงอาจเป็นเหตุท่ีน าไปสู่การท าการ
จัดการความรู้แบบเทียมและท าให้น าไปสู่ความล้มเหลวในท่ีสุด เช่น ท าเพราะถูกบังคับตาม
ขอ้ก าหนดหรือท าเพื่อช่ือเสียง ท าเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการ
ด าเนินการจดัการความรู้อย่างแทจ้ริง (วิจารณ์ พานิช, 2553, ออนไลน์) การจดัการความรู้นั้นมีคน
เขา้ใจผิดวา่จะตอ้งท าอยา่งเป็นทางการ ตอ้งจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัหรือแมก้ระทัง่เชิญ
วิทยากรท่ีมีความช านาญมาสอน แต่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กบัสภาพจิตใจของ
บุคลากรในองคก์รท่ีตอ้งการอยากจะเรียนรู้ และการจดัการความรู้ก็เป็นส่วนหน่ึง ของชีวิตประจ าวนั 
(มงคลชยั วริิยะพินิจ, 2553, น.53) 
 องคก์รแห่งการเรียนรู้ น าเสนอโดย  เซงเก ้( Senge, 1990) ซ่ึงมีความส าคญัในการสร้าง
พื้นฐานเพื่อช่วยพฒันาองค์กรให้มีความทนัสมยั เช่นเดียวกบัการจดัการความรู้ซ่ึงเป็นการพฒันา  
5 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 2) บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery)  
3) รูปแบบความคิด (Mental Model) 4) วิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) 5)  การเรียนรู้เป็นทีม (Team 
Learning) เป็นองค์กรท่ีสามารถรับรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และการ
เปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในขององคก์รมีความสามารถในการประมวลผล ท าความเขา้ใจ 
ตีความออกมาเป็นแนวคิด นโยบาย มาตรการ นวตักรรม และแนวปฏิบติัท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทนัเวลา และเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ
สามารถท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น เพื่อสะสมไวเ้ป็นสินทรัพยท์าง
ปัญญา ส าหรับเลือกมาใชต่้อไปไดใ้นอนาคต ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หลายหน่วยงานไดอ้อกนโยบายและแนว
ปฏิบติัใหมี้การจดัการความรู้ภายในองคก์รในหน่วยงานราชการ และส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ใหม่ของการพฒันาระบบราชการ ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2546-2550 
โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีส าคญัในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และ
ค่านิยมของขา้ราชการให้เอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ สร้างเครือข่ายเช่ือมโยง การเรียนรู้ ให้มีศกัยภาพในการสร้างองค์กรของหน่วยงานราชการ 



15 

 

ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (กิตติญาภรณ์ ซุยลา, 2549, น. 4) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
โรงเรียนก็นบัไดว้า่เป็นองคก์รทางการศึกษาของราชการท่ีมีหน้าท่ีให้บริการอย่างหน่ึง ซ่ึงมีบุคลากร
ในดา้นการจดัการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงเป็นองค์กรแรกท่ีจดัการศึกษาในดา้นการสร้างความเป็นเลิศในทกัษะความรู้ทางวิชาการ ทกัษะ
ดา้นวชิาชีพ โดยการจดัการศึกษาจะตอ้งมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างการและจิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข จะเห็นไดว้า่ โรงเรียนเป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาของ
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง การท่ีโรงเรียนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล และบุคลากรของโรงเรียนต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และตอบสนองความ
ตอ้งการของ ผูม้าใชบ้ริการ โครงสร้างองคก์รของโรงเรียนตอ้งมีความยืดหยุน่ได ้มีระบบสารสนเทศ
ท่ีรวดเร็วส่ือสารไดถู้กตอ้ง ตลอดจนมีการท างานเป็นทีม ลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน (บงกช ลิมปะพนัธ์ุ, 2549, น.2) 
 การศึกษาวจิยัเร่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้        
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี    
ยงัสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการความรู้ให้เป็นแบบอยา่งในดา้นการบริหารจดัการศึกษา และ
จดัหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา(ส านักบริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553, 23) ตามแนวทาง  ด าเดินการขอ้ท่ี 5 คือ นิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
ด าเนินการจดัการความรู้ทั้งในด้านการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ซ่ึงตรงกบั ได้แก่ 1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5) 
การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 7) การ
เรียนรู้ (Learning) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการจดัการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ 
และแนวทางด าเดินการขอ้ท่ี 6 การนิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัระบบงาน
และบรรยากาศการท างานเพื่อ ให้มีศกัยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน 
โดยมีเป้าหมายความส าเร็จ คือ 1) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัระบบการจดัการความรู้ไดอ้ยา่ง
ครบวงจรท าให้เกิดการสร้างความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อคุณภาพการบริหารและจดั
การศึกษา และคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 2) โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถพฒันาตนเองให้มี
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ ในการพฒันาโรงเรียนทั้งจากภายในโรงเรียนและภายนอกท่ี
พฒันาให้ทนัต่อกระแสความเปล่ียนแปลง 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการถ่ายโอนความรู้
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ระหวา่งกลุ่ม มีการจดัเวทีและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั มีการจดัตั้งชุมชนนกัปฏิบติัการเสวนาแลกเปล่ียน
ระหวา่งกนัทั้งก่อนและหลงัการปฏิบติังานและมีการเทียบเคียงการท างานซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4) เครือข่ายการนิเทศมีการรวบรวม
องค์ความรู้ และสร้างความรู้ในเชิงปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เผยแพร่ความรู้อยา่งย ัง่ยนื   
 จากความเป็นมาท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า องค์กรและบุคลากรในองคก์รนั้น 
มีความจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี
และองค์กรทางการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษานั้นจะต้องพฒันาครูผูส้อนให้มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อให้พฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงการขบัเคล่ือนนั้นตอ้ง
อาศยัวิธีการในการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการอย่างหลากหลายในการช่วย
ขบัเคล่ือนระบบการศึกษา สู่การสร้างฐานความรู้หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากประสบการณ์ของครูผูส้อนแต่ละคนในการจดัการความรู้ไปใช้การจดัการเรียนการสอน
ให้กับผูเ้รียน และยงัสามารถพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย           
ซ่ึงการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เป็นการพิสูจน์
วา่สถานศึกษานั้นมีความสามารถในการจดัการความรู้และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ตามศกัยภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ดังนั้ น
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน โดยอาศยัมาตรฐานการปฏิบติังาน
โรงเรียนมธัยมศึกษาควบคู่กบัแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจยัในคร้ังน้ี
ขอ้มูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และท่ีผูส้นใจ
ศึกษา สามารถน าแนวทางไปเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
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1.3 ค ำถำมกำรวจิัย 
 1.3.1 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.2 การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.3 การจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.4.1 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
 1.4.2 การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
 1.4.3 การจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนั 

 
1.5 ขอบเขตกำรวจิัย 
 1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 1.5.1.1 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ตามแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548) มี 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1)  การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 
 2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 3)  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) 
 5)  การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 6)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
 7)  การเรียนรู้ (Learning) 
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 1.5.1.2 องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามแนวคิดของ เซงเก ้ (Senge, 
1990) มี 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
  2) บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 
  3) รูปแบบความคิด (Mental Model) 
  4) วสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision)  
  5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
                ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 8 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต 2) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  4) 
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงปทุมธานี 5) โรงเรียนธญับุรี 6) โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร 
7) โรงเรียนปทุมวิไล 8) โรงเรียนธญัรัตน์ รวมประชากรทั้งส้ิน 829 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 
2555) 
 1.5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี อยู่ในช่วงเวลาระหว่างปีการศึกษา 2555 
ถึงปีการศึกษา 2556 
 

1.6 ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
 1.6.1 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึงการรวบรวมการจดัระบบ
จดัเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้ ท่ีอยู่ในตวับุคคล เช่น ข้อมูล ความคิด ทกัษะ ประสบการณ์      
และความรู้ท่ีอยูใ่นรูปเอกสารเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการความรู้ เช่น บนัทึก รายงานการประชุม 
คู่มือในการปฏิบติังาน เป็นการน าความรู้มาจดัเก็บให้เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเรียนรู้
และถ่ายทอดไปยงัผูอ่ื้นไดส้ะดวกในเวลาท่ีตอ้งการใชง้าน ประกอบดว้ย 7 ขอ้ ดงัน้ี 
 1.6.1.1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง การก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยระบุประเภทความส าคญัและความ
รับผดิชอบในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน  
 1.6.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ โดยการแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกองคก์ร รักษาความรู้เก่า
และก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 
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 1.6.1.3 การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การ
วางโครงสร้างความรู้ รวบรวมขอ้มูลความรู้จากผูมี้ประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 
 1.6.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) หมายถึง การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุง
เน้ือหาใหส้มบูรณ์ ท าใหค้วามรู้นั้นเขา้ใจง่าย สามารถถ่ายทอดไดท้นัที 
 1.6.1.5 การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) หมายถึง การท าให้ผูใ้ชค้วามรู้เขา้ถึง
ความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายสะดวก รวดเร็ว และไดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง เช่นการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  
 1.6.1.6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น เอกสาร ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม 
ชุมชนแห่งการเรียน ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ หรือการจดัท า
เอกสาร จดัท าฐานความรู้รวมทั้งการน าเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 
 1.6.1.7 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง เรียนรู้จากการท างาน การน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานในองคก์รนั้น 
 1.6.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ
บรรยากาศเอ้ืออ านวยใหบุ้คลากรเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีความมุ่งมัน่ ในการแสวงหาความรู้ในการพฒันา
ตนเอง พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิด ความเขา้ใจ เพื่อตอบสนองการท างานเป็นทีม และจะเป็นท่ีมา
ของความส าเร็จทั้งมวลขององคก์ร ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1.6.2.1 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง การมีความคิด ความเขา้ใจใน
โครงสร้างพื้นฐานส่วนตน เป็นการคิดในลกัษณะภาพรวมในการมององค์กร เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆภายในองคก์ร สามารถบูรณาการหลกัการอ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน
อยา่งเป็นระบบและมีการบริหารจดัการ  
 1.6.2.2 บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง ทกัษะความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร ความเช่ียวชาญส่วนตวั ซ่ึงสามารถพฒันาจากการเรียนรู้เพิ่มข้ึนได้ด้วยความ 
พยายามร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ใช้ขอ้มูลเพื่อคิดวิเคราะห์ตดัสินปัญหาจากขอ้มูลจริงอย่างมีเหตุผล 
และถ่ายทอดความรู้สู่องคก์ร 
  1.6.2.3 รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง วธีิการคิดและมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งมี
เหตุผล ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีสั่งสมมาให้สามารถแยกแยะระหวา่งความ
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เช่ือกบัการปฏิบติั และพร้อมยอมรับความแตกต่างในแนวคิดท่ีสร้างสรรค ์ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม มาพฒันาการท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 1.6.2.4 วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง บุคลากรทุกคนตอ้งเขา้ใจวิสัยทศัน์
ขององคก์รร่วมกนั เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคนจ านวนมาก จะก่อให้เกิดความพยายาม
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถท างานร่วมกนั
ได ้แมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม 
 1.6.2.5 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง ความมุ่งเนน้ให้ทุกคนใน
องคก์รมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนพูดคุย พร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น 
เรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มีการประสานงานกันกับบุคลากร      
ทุกระดบั เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  1.6.3 โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัปทุมธานี สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) มีจดัการเรียนการสอนดว้ยหลกัสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ภายใตม้าตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 เป็นโรงเรียนท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อให้ไดผู้เ้รียนท่ีมีคุณภาพ เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลกัษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) 
และมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุคศตวรรษท่ี 21 
อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to Know, Learning to 
Do, Learning to Live with the Others, Learning to Be      
 1.6.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 หมายถึง หน่วยงานท่ีถูกจดัตั้งข้ึน
จากการแกไ้ขพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช2542 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่
ด้วยการจดัตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2553 อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั คือ 
ปทุมธานีและสระบุรี มีโรงเรียนในสังกดัรวม 42 โรงเรียน มีอ านาจในการบริหารและด าเนินงาน       
มีวิสัยทัศน์และแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานเขต ภายใต้การกับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูท่ี่ถนนปทุมสัมพนัธ์ ต าบลบางปรอก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
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1.7 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดการจดัการความรู้ของส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (2548) ไดแ้ก่ 1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างและแสวงหา
ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)     
5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing)         
7) การเรียนรู้ (Learning) และองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ เซงเก ้ (Senge, 1990) มี 5 ดา้น ดงัน้ี 1) การคิดเชิง
ระบบ (System Thinking) 2) บุคลากรมีความรอบรู้  (Personal Mastery) 3) รูปแบบความคิด  (Mental 
Model) 4) วสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) 5) การเรียนรู้เป็นทีม  (Team Learning) ดงัภาพท่ี 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.8 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.8.1 ได้รับข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจดัการความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
 1.8.2 มีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
 1.8.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ห็นแนวทางในการวางแผนการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กำรจัดกำรควำมรู้ 

1)  การบ่งช้ีความรู้ 

2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ 

3)  การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

5)  การเขา้ถึงความรู้ 

6)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

7)  การเรียนรู้ 

 
 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

1) การคิดเชิงระบบ 

2) บุคลากรมีความรอบรู้ 

3) รูปแบบความคิด 

4) วสิัยทศัน์ร่วม 

5) การเรียนรู้เป็นทีม 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4
จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในหลกัการ ทฤษฎี และ
บริบทของโรงเรียนท่ีท าการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 การจดัการความรู้ 
 2.1.1 ความหมายของการจดัการความรู้ 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 2.1.3 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
 2.1.4 การจดัการความรู้ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 2.2 องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.1 ความหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.3 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.4 องคก์รแห่งการเรียนรู้ของเซงเก ้
 2.3 บริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.4 บริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 
 2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1 การจัดการความรู้ 
2.1.1 ความหมายของการจดัการความรู้ 
บุญส่ง  หาญพานิช (2546, น.13) จ  ากดัความค าว่า “ความรู้” หมายถึง ประสบการณ์ ค่านิยม 

ความเช่ือ กระบวนการ หรือข้อมูลสารสนเทศท่ีผนวกด้วยความเข้าใจอันเกิดจากการเปรียบเทียบ  
การวินิจฉัย และการตรวจสอบผลกระทบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ภายในบุคคล เช่น ทกัษะ
ประสบการณ์ ความช านาญ มโนทศัน์ ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงฝังลึกอยู่ในตวับุคคลและความรู้ภายนอกตวั
บุคคล ซ่ึงไดมี้การบนัทึกไวใ้นส่ือส่ิงพิมพท์ัว่ไป และส่ืออีเล็กทรอนิกส์ เช่น คู่มือ บทความ ต ารา วารสาร 
รายงานวจิยั สิทธิบตัร ผลิตภณัฑ์ 
                  ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2548, น.17) ได้กล่าวว่า ความรู้ คือ กรอบของการประสมประสาน
ระหว่างสถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซ่ึงโดยทัว่ไปความรู้จะอยู่
ใกลชิ้ดกบักิจกรรมมากกว่าขอ้มูล และสารสนเทศท าให้เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของความรู้ ซ่ึง
ประเภทของความรู้แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1)  ความรู้โดยนัย หมายถึง ความรู้เฉพาะตวัท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม ความเช่ือ ความรู้ประเภทน้ีถือเป็นความรู้ไม่เป็น
ทางการจดัระบบหมวดหมู่ไม่ได้  แต่สามารถแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้น้ีได้  ซ่ึงองค์กรต้องพยายาม
ปรับเปล่ียนความรู้น้ีให้เป็นความรู้ท่ีปรากฏข้ึน 2) ความรู้ท่ีปรากฏ คือ เป็นความรู้ท่ีถ่ายทอดจากบุคคล
ออกมาในรูปของบนัทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร มาตรฐาน ลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 
3) ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม คือ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากความเช่ือ ศรัทธา ซ่ึงจะเกิดจากผลสะทอ้นกลบัของ
ตวัความรู้ และสภาพแวดลอ้มขององคก์ร องคก์รท่ีพฒันามาเป็นเวลานาน จะมีการพฒันาความเช่ือร่วมกนั
เป็นความสามารถหลกัขององคก์รซ่ึงก็คือ วฒันธรรมองคก์ร 

อญัญาณี  คล้ายสุบรรณ์  (2550, น.6) ได้กล่าวว่า ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสะสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียนการคน้ควา้ หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะหรือความรู้ คือ  ส่ิงท่ีไดรั้บ
มาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั หรือองคว์ิชาในแต่ละสาขาและองคป์ระกอบ ของความรู้
ได้แก่ ประสบการณ์ ความจริงท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติดุลยพินิจ กฎแห่งมวลประสบการณ์ และ
สัญชาตญาณ  คุณค่า  และความเช่ือถือ  เป็นตน้    
                 มาร์คาร์ด (Marquardt,1996, p.243) ไดแ้บ่งล าดบัขั้นของความรู้ โดยอธิบายความส าคญั 
จากล าดบัล่างข้ึนไปดงัน้ี  ขอ้มูล  (Data) ประกอบดว้ยตวัหนงัสือ ขอ้เท็จจริง รูปภาพท่ีส่ือความหมาย 
และรหสัตวัเลขต่าง ๆ ซ่ึงปราศจากบริบทและยงัไม่มีความหมาย  สารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ขอ้มูลท่ีเต็มไปดว้ยบริบทและความหมาย ซ่ึงรูปแบบและเน้ือหาของมนัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในงานได้ หลงัจากท่ีได้ผ่านการจดัรูปแบบ จดัประเภทและประมวลผลแล้ว ความรู้ (Knowledge) 
ประกอบดว้ยสาระ หลกัการ และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ความช านาญ 
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(Expertise) คือ การประยุกต์ใชค้วามรู้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ความสามารถ(Capability) ประกอบด้วย การใช้ก าลัง
ความสามารถและความช านาญขององคก์าร 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2548) กล่าววา่ สารสนเทศคือ ขอ้มูลท่ีผา่น
การกลัน่กรอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์โดยมีการแปลงรูปของการบนัทึกและขอ้มูลให้เขา้ใจมากข้ึน 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการและการตดัสินใจ เช่น การรวบรวมรายช่ือผูท่ี้ตอกบตัร 
หรือลงช่ือเขา้งานชา้กวา่ก าหนดเป็นประจ าในช่วงเวลา 1 เดือน หรือการสรุปยอดสินคา้ขายดีในแต่ละ
เดือน ความรู้ คือ สารสนเทศผา่นกระบวนการคิดเรียบเรียงเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิด
เป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือแปลงสภาพให้พร้อมใชง้านหรือช่วยในการตดัสินใจ
กบังานต่าง ๆ เช่น เม่ือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เห็นรายงานสรุปรายช่ือผูท่ี้ตอกบตัรหรือลงช่ือเขา้
งานชา้กวา่ก าหนดเป็นประจ าแลว้ท าการคิดหาแนวทางแกไ้ข เพื่อปรับพฤติกรรมของพนกังานกลุ่มน้ี 
หรือการน ารายงานสรุปยอดสินคา้ขายดีมาใชป้ระกอบการวางแผนการผลิตสินคา้  เป็นตน้ และยงัได้
กล่าวว่าความรู้ (Knowledge) จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน(Tacit 
Knowledge) คือ ภูมิความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ 
อธิบายออกมาไดย้าก แต่สามารถพฒันาและแบ่งปันได ้2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) คือ
ความรู้ภายนอกตวับุคคลท่ีเป็นทางการและเป็นระบบซ่ึงถูกบนัทึกและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
ส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และวดีีทศัน์ เป็นตน้ 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
 น ้ าทิพย ์ วิภาวิน (2547, น.12) ได้ให้ความหมายของการจดัการความรู้ว่าเป็นกลยุทธ์ 
กระบวนการ  และเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นองคก์รเพื่อแสวงหา สร้าง จดัการ แลกเปล่ียน ท าให้ความรู้
ท่ีตอ้งการสัมฤทธ์ิผลตามวิสัยทศัน์ขององค์กร ความส าเร็จเกิดจากการผสมผสานการท างานของคน  
กระบวนการ  และเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกนัจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั  ดงันั้นการจดัการ
ความรู้จึงเป็นกรอบความคิดในการจดัการโครงสร้างความรู้ในองค์กร เพื่อให้กลุ่มผูใ้ช้ในองค์กรท่ี
ตอ้งการความรู้ได้รับประโยชน์ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามเวลาท่ีตอ้งการ ปัจจุบนัการประยุกต์ใช้
ระบบบริหารความรู้มีความจ าเป็นในทุกองคก์รท่ีตอ้งการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548, น.23) กล่าววา่การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการ
น าความรู้ท่ีมีอยู ่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น 
การสร้าง การรวบรวม การแลกเปล่ียนและการใชค้วามรู้  
 ธีระ รุณเจริญ  (2550, น.214) กล่าวไวว้า่ “การจดัการความรู้” คือ เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการ
บรรลุเป้าหมาย 3 ประการไปพร้อม ๆ กนั คือ การบรรลุเป้าหมายของงานการบรรลุเป้าหมายการ
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พฒันาคน การบรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การจดัการความรู้”  
คือ กระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือ หรือวิธีการเพิ่มมูลค่า หรือคุณค่าของกิจการขององคก์ร กลุ่มบุคคล 
หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล หรือองค์กร การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือพฒันาผลงานของบุคคล 
องคก์รและพฒันาสังคมในภาพรวมในยคุสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้   
 ชฎารัตน์ สุขศีล (2551, น.18) ไดก้ าหนดความหมายของการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) หมายถึง เคร่ืองมือ หรือกระบวนการท่ีท าใหอ้งคก์าร สามารถเก็บ รับ สร้าง และต่อยอด
องคค์วามรู้ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ารใหส้ามารถท างานตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งมีคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประหยดั (Cost) เพื่อให้องคก์ารสามารถอยู่
รอดและเติบโตไดโ้ดยสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ไดท้  าให้
องคก์ารสร้างผลงาน (Performance) ท่ีดีกวา่ (Better) ถูกกวา่ (Cheaper) เร็วกวา่ (Faster) โดยอาศยัพลงั
ปัญญาหรือสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Capital) ของคนในองค์การเป็นหลกั (Intellectual 
Capital = Competency x Commitment) และสามารถรวบรวมความรู้ท่ีใชไ้ดเ้หล่านั้นเอาไวใ้ห้บุคคล
อ่ืน ๆ ในองค์การได้น าไปใช้ต่อได้ง่าย จนกลายเป็นความฉลาดขององค์การ (Organizational 
Intelligence) ท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นในรูปของสมรรถนะหลกัขององคก์าร (Core Competence)   
 เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ล าเจียก (2552, น.17) กล่าวถึง การจดัการความรู้วา่เป็นการจดัการความรู้
ท่ีมีอยู่ภายในตัวคน องค์กร และภายนอกตวัคน โดยกระบวนการก าหนด การสืบค้น การสร้าง  
การจดัเก็บ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประเมินผลความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องคก์ร 
และสังคม   
 2.1.3 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

     วจิารณ์ พานิช (2550)  ไดส้ร้างรูปแบบการจดัการความรู้โดยใชก้ารเปรียบเทียบกบัปลาทู 
ท่ีเรียกวา่ โมเดลปลาทู เป็นการแบ่งส่วนของปลาทูออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision- KV) หมายถึง เป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือการก าหนด
ทิศทางของการจดัการความรู้ โดยตอ้งตอบโจทยใ์ห้ได้ว่าเราจะจดัการความรู้ไปเพื่ออะไรโดยท่ีหัว
ปลาจะตอ้งเป็นของ คุณกิจ หรือ ผูด้  าเนินงานทั้งหมด โดยมี คุณเอ้ือ และคุณอ านวยคอยช่วยเหลือ 

ส่วนตวัปลา (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือวา่เป็น
ส่วนส าคญั ซ่ึงจะเป็นคุณอ านวยท่ีมีบทบาทมากในการช่วยกระตุน้ให้คุณกิจ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยูใ่นตวัคุณกิจ พร้อมอ านวยใหเ้กิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
เป็นทีม ใหเ้กิดการหมุนเวยีนความรู้ ยกระดบัความรู้ และเกิดนวตักรรม 

ส่วนหางปลา (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ คลงัความรู้ หรือ ขุมความรู้ ท่ีไดจ้าก
การเก็บสะสมเกร็ดความรู้ ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตวัปลา ซ่ึงอาจเก็บจากส่วนของ
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หางปลา น้ีด้วยวิธีต่างๆ ซ่ึงเป็นการสกัดความรู้ท่ีซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ท่ีเด่นชัด น าไปเผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนหมุนเวยีนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป 

ประพนธ์ ผาสุกยดื (2550) ไดก้ล่าวถึง การจดัการความรู้ (Knowledge management - KM) 
วา่หมายถึง การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพฒันา
ระบบจาก ขอ้มูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในท่ีสุดการจดัการความรู้ประกอบ
ไปดว้ยชุดของการปฏิบติังานท่ีถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อท่ีจะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อนัน าไปสู่การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการด าเนินการธุรกิจท่ีดีองค์กรขนาดใหญ่โดย
ส่วนมากจะมีการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการจดัการองค์ความรู้โดยมกัจะเป็นส่วนหน่ึงของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจดัการทรัพยากรมนุษยรู์ปแบบการจดัการองค์ความรู้โดยปกติ
จะถูกจดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ท่ีจะได้ผลลพัธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อ
แบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน, เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั,หรือเพื่อเพิ่ม
ระดบันวตักรรมให้สูงข้ึน ในการจดัการสมยัใหม่ในยุคแห่งสังคมท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge-
based society) มองความรู้วา่เป็นทุนทางปัญญาใชส้ร้างคุณค่า และมูลค่า (Value) การจดัการความรู้
เป็นกระบวนการใช้ทุนทางปัญญาไปสร้างมูลค่าและคุณค่า และในขณะเดียวกันทุนทางปัญญา 
ก็เพิ่มพูนข้ึน ดว้ยกระบวนการน้ีเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการหมุนเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge spiral) 
ยกระดบัเป็นพลวตั การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้และส่งเสริมพลงัท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ
ของมนุษย ์คือ พลงัสร้างสรรค์ และพลงัทวีคูณ (Synergy) จากการรวมขอ้มูลเพื่อบรรลุผลส าเร็จ 
ในงาน หรือ เป้าหมายร่วมกนั โดยใชพ้ลงัปัญญาของกลุ่มท่ีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยท่ีกลุ่มมีทกัษะ 
ในการใชพ้ลงัปัญญาทั้งของบุคคลภายในกลุ่ม และบุคคลภายนอกกลุ่ม 

เจษฎา นกน้อย (2552, น.16) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการความรู้ว่า เป็นกระบวนการ
อย่างเป็นระบบในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรือนวตักรรม และการจดัเก็บความรู้อย่าง
เหมาะสม เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน อนัจะตอ้งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่าย
โอนความรู้เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายและไหลเวียนความรู้ทัว่องค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตขององคก์ร 

อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์ (2547) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ในแง่ของสถาบันการบริหาร
สารสนเทศสู่สถาบนัการจดัการความรู้ ว่า ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้
องค์กรกา้วไปสู่ความส าเร็จก็คือ ความรู้ แต่ส่ิงท่ีจะช่วยให้ความรู้นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
นัน่คือ การจดัการความรู้  เพราะการจดัการความรู้นั้นไดเ้ป็นท่ีไดรั้บการยอมรับแลว้วา่สามารถพฒันา
องคก์ร พฒันางาน พฒันาคน และยงัสามารถพฒันาสังคมไดอี้กดว้ย และไดใ้หค้วามหมายของสถาบนั
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จดัความรู้ว่า สถาบนัจดัการความรู้ หมายถึง หน่วยงาน องคก์ร หรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัการ
ความรู้ให้กบัองค์กรหรือบุคคลท่ีตอ้งการใช้ความรู้ นอกจากน้ียงัได้แยกความแตกต่างของสถาบนั
บริการสารสนเทศกบัสถาบนัจดัการความรู้ ไวว้า่การจดัการความรู้เป็นแหล่งท่ีพฒันาและสร้างความรู้
ใหม่ท่ีเนน้ปรับบริบทให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์  ซ่ึงประชาชนหรือลูกคา้คือศูนยก์ลางของการจดัการ
ความรู้และมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกนัและใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัตวัองค์กรซ่ึง
จะตอ้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัแล่งความรู้ดว้ย  ส่วนการจดัการสารสนเทศคือ เป็นการจดัการสารสนเทศ
ท่ีเตรียมการและด าเนินงานภายใตเ้ป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีคงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้และ
ยึดเอาเอกสารและสารสนเทศของส่วนกลางเป็นหลกัในการท างานซ่ึงมุ่งเน้นกระบวนการเก็บรักษา
สารสนเทศเพียงอยา่งเดียวอีกทั้งยงัน าสารสนเทศภายนอกเขา้มาในใชภ้ายองคก์ร 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2553) ไดก้ล่าวถึง  การจดัการความรู้ในแง่ของ การจดัการความรู้
กบันวตักรรมว่า  ในยุคเศรษฐกิจเช่นน้ี  ตอ้งใช้ความรู้เป็นตวัขบัเคล่ือน สร้างความมัน่คงให้เกิดข้ึน 
ในองคก์รโดยตอ้งใชค้วามเร็วและความไดเ้ปรียบทางดา้นความรู้ ทกัษะประสบการณ์ และเทคโนโลย ี
การด าเนินงานต่าง ๆ นั้น ตอ้งมีความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวัคน และความรู้ชดัแจง้ ให้มีความสอดคลอ้งต่อ
บทบาทหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในองค์กร และการจดัการความรู้ก็จะมี
ส่วนในการท าใหค้วามรู้นั้นเป็นความรู้องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพจึงตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัมาก 

นอกจากนั้น  สมชาย น าประเสริฐชยั (2545) ไดเ้สนอเป้าหมายการของจดัการความรู้ไว ้4 
ประการ ดงัน้ี 

1. ความพร้อมของความรู้ (Available) การท่ีจะสามารถคน้คาและใชป้ระโยชน์จากความรู้ได้
อย่างเต็มท่ีนั้นจะต้องมีการจดัการความรู้เพื่อให้ความรู้ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลนั้นเป็นความรู้ท่ีอยู่ใน
รูปแบบส าเร็จรูปพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 

2. ความถูกตอ้งของการเรียกคน้ (Accurate in Retrieval) การจดัการความรู้จะช่วยให้การเรียก
คน้ความรู้หรือขอ้มูลไดถู้กตอ้งมากยิ่งข้ึนเพราะไดมี้การน ามาจดัหมวดหมู่ (Classification) มาใช้
ร่วมกบัค าส าคญัเพื่อกรองความรู้อีกล าดบัหน่ึง 

3. ความรู้ท่ีมีคุณภาพ (Effective Knowledge) การจดัการความรู้จะช่วยให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่น
ฐานขอ้มูลหรือฐานความรู้ไดรั้บความมัน่ใจวา่จะมีคุณภาพ เพราะเป็นความรู้ท่ีผา่นการจดัการความรู้
มาแล้ว เช่น มีการสรุปจากผูรู้้ มีการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และมีการประเมินคุณภาพของ
ความรู้ท่ีมีอยู ่เป็นตน้ 

4. ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ (Accessible Knowledge) ความรู้ท่ีผา่นการจดัการความรู้
แลว้ จะช่วยใหผู้บ้ริการสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดง่้ายข้ึน เพราะโครงสร้างของการจดัการความรู้ท่ีดี
นั้น ตอ้งใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงและใชค้วามรู้ไดง่้ายข้ึนและใชง้านไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 
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กรมการพฒันาชุมชน (2548) หวัใจของการจดัการความรู้ คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กลุ่มคนท่ีท างานดว้ยกนั เก่ียวขอ้งกบัค า 3 ค  า คือ คน งาน และความรู้ การจดัการความรู้เร่ิมตน้ท่ีงาน 
คือ การก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของงานในระดบัสูงส่ง หรือน่าภาคภูมิใจ หรือกลุ่มร่วมงานเป็นผู ้
ก  าหนด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้ทุกคนเกิดความมุ่งมัน่ร่วมกนัท่ีจะฟันฝ่าเพื่อบรรลุ
ความส าเร็จนั้น กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงร่วมกนัสร้าง เสาะหา และยกระดบัความรู้ส าหรับน าไปใชป้รับปรุง
งาน และในกระบวนการท างานนั้นเองก็หมัน่สังเกตเก็บขอ้มูล และร่วมกนัตีความตามประสบการณ์
จากการท างาน กลัน่ หรือตกผลึกออกมาเป็นความรู้ท่ียกระดบัข้ึน ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน วนเวยีนเป็น วฎัจกัรไม่มีวนัจบส้ินสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัการความรู้ตอ้งมองความรู้
อย่างเป็นอนิจจงั เป็นส่ิงท่ีเก่าเร็วลา้สมยัง่าย  กลุ่มจดัการความรู้จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาตนเอง ให้มี
ความสามารถในการยกระดับความรู้ หรือ เลือกใช้ความรู้ “ล ้ าหน้า” อยู่เสมอ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั หรือปรับตวัของกลุ่มตน (กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 
2548, น.63 – 64) 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, น.30) ได้ให้ความหมายของการจดัการความรู้ว่า หมายถึง 
กระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลความรู้ สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ี
บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆท่ีองค์กรจัดเตรียมไว ้เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ไป
ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่
จะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันา
ผลผลิตและองคก์ร 

น ้ าทิพย์ วิภาวิน (2547, น.15-16) กล่าวว่า การจัดการความรู้ มาจากค าว่า Knowledge  
และ Management หมายถึง การจดัการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People)  
ในทุกองค์กรมีการใช้สารสนเทศ ท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิทลั และจดัเก็บความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองค์กร 
มีเพื่อเผยแพร่และแบ่งปัน การใช้สารสนเทศในองค์กรจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น ระบบอินทราเน็ตและโซลูชั่นกรุ๊ปแวร์เป็นเคร่ืองมือ โดยการจดัเก็บความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะ
ความรู้ในองคก์ร แต่เป็นความรู้นอกองคก์รท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานขององคก์รดว้ย 

โสภาค วิริโยธิน (2553) การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง
กระบวนการท่ีองคก์ารใช้ในการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นและตอ้งการจดัเก็บ การสรรหาและสกดัความรู้
ทั้งในตวับุคคลและความรู้ขององค์การ การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน การจดัระบบ 
และการสร้างความรู้ใหม่เพื่อใชง้าน การประยกุตใ์ชค้วามรู้ รวมทั้งการรวบรวมและจดัเก็บองคค์วามรู้
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อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความรู้เหล่านั้ นขับเคล่ือนองค์การไปสู่สัมฤทธิผลตาม
จุดมุ่งหมาย  

ธีระ รุญเจริญ (2550, น.215-216) ไดก้ล่าวว่า การจดัการความรู้เร่ิมท่ีปณิธานความมุ่งมัน่ 
(Purpose) อนัยิ่งใหญ่ร่วมกนัของสมาชิกองค์กรกลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายท่ีจะรวมกนัใช้ความเพียร
ด าเนินการจดัการความรู้ ดว้ยวธีิการและยทุธศาสตร์อนัหลากหลาย เพื่อใชค้วามรู้เป็นพลงัหลกัในการ
บรรลุเป้าหมายตามความมุ่งมัน่ เพื่อประโยชน์ขององค์กร กลุ่มบุคคล เครือข่าย และยงัประโยชน์ 
อนัไพศาลให้แก่สังคมในวงกวา้งด้วย การจดัการความรู้มีความหมายกวา้ง ในการจดัการความรู้
จะตอ้งมีการจดัการครบทั้ง 3 องค์ประกอบของความรู้ คือ ความรู้ฝังลึกในคน ความรู้แฝงในองค์กร
และความรู้เปิดเผย รวมทั้ งจะต้องมีเป้าหมายเพื่อการพฒันากิจกรรมหลัก (Core Activities)  
ขององค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย การจดัการความรู้จะตอ้งด าเนินการในลักษณะท่ีบูรณาการ  
อยู่ในกิจกรรมหรืองานประจ าไม่ถือเป็นกิจกรรมท่ีแยกจากงานประจ า ตอ้งด าเนินการโดยไม่ท าให้
สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่ามีภาระเพิ่มข้ึนการจดัการความรู้เน้นการด าเนินการเก่ียวกบัคนในองค์กร 
กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย ผลของการจดัการความรู้วดัจากผลงานวฒันธรรมองค์กร สินทรัพยท์าง
ปัญญาขององคก์ร และความสามารถในการสร้างนวตักรรมหรือการปรับตวัขององค์กร การจดัการ
ความรู้ท่ีดีมีลกัษณะลงทุนน้อยแต่ไดผ้ลกระทบมาก การจดัการความรู้ท่ีเลวเป็นการจดัการความรู้ท่ี
ไดผ้ลไม่คุม้ค่าในการจดัการความรู้คือ ความเป็นองคก์ารเรียนรู้ (Leaning Organization) หรือองคก์ร
เคอร์ดิก (Chaordic Organization) และการท่ีสมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้เร่ืองการจดัการ
ความรู้ ไม่มีส่ิงใดหรือหลักการใดส าคัญยิ่งกว่าจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กลุ่ม
ผูด้  าเนินการจดัการความรู้อยา่งเตม็ท่ีมีความเป็นอิสระท่ีจะคิดมีความมัน่ใจท่ีจะคิด และน าความคิดมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดร่วมกันผ่านการกระท าเพื่อ
เป้าหมายบรรลุความมุ่งมัน่ท่ีก าหนดร่วมกันในภาพกวา้ง การจดัการความรู้จะต้องเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมเก่ียวกบัความรู้ท่ีหลากหลาย 

นฤมล  พกฤษศิลป์ และพชัรา หาญเจริญกิจ (2543, น.65) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการ
ความรู้ไว ้8 ประการ ดงัน้ี 

1. ป้องกนัความรู้สูญหาย การจดัการความรู้ท าให้องค์การสามารถรักษาความเช่ียวชาญ  
ความช านาญ และความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของบุคลากร เช่น การเกษียณอายุ
ท างานหรือการลาออกจากงาน เป็นตน้ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ โดยประเภทคุณภาพ และความสะดวกในการเขา้ถึง
ความรู้ เป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจ เน่ืองจากผูท่ี้มีหน้าท่ีตดัสินใจตอ้ง
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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3. ความสามารถในการปรับตวัและมีความยดืหยุน่ การท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในงาน
และวตัถุประสงคข์องงานโดยไม่ตอ้งมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนกัจะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
สามารถท างานในหนา้ท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาจิตส านึกในการท างาน 

4. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การจดัการความรู้ช่วยให้องคก์ารมีความความเขา้ใจลูกคา้
แนวโนม้ของการตลาดและการแข่งขนัท าใหส้ามารถลดช่องวา่ง และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั 

5. การพฒันาทรัพยสิ์น เป็นการพฒันาความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

6. การยกระดบัผลิตภณัฑ์การน าการจดัการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และบริการ ซ่ึจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อีกดว้ย 

7. การบริการลูกคา้ การศึกษาความสนใจและความตอ้งการของลูกคา้ จะเป็นการสร้างความ
พึงพอใจและเพิ่มยอดขายและสร้างรายใหแ้ก่องคก์าร 

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั 
การจดัการดา้นเอกสาร การจดัการกบัความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่องคก์าร
ในการจา้งและฝึกฝนบุคลากร 

วิจารณ์ พานิช (2547, น.7) ไดร้ะบุวา่เป้าหมายการจดัการความรู้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ 
คือ 

1. เพื่อพฒันางานใหมี้คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยิง่ข้ึน 
2. เพื่อพฒันาคน คือพฒันาผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง พนกังานทุกระดบัตั้งแต่ชั้นผูน้อ้ย 

และระดบักลาง ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด 
3. เพื่อพฒันาฐานความรู้ขององคก์รหรือหน่วยงานเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือทุนปัญญาของ

องค์การ ซ่ึงจะช่วยให้องค์การมีศกัยภาพในการฟันฝ่าความยากล าบาก/หรือความไม่แน่นอนใน
อนาคตไดดี้ข้ึน 

พิชยั เสง่ียมจิตต ์(2549, น. 28) กล่าววา่การจดัการความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของ
องค์กร คือ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ลดความเส่ียงและท าให้ความศูนยเ์สียต ่าลง 
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร หรือแมก้ระทัง่เป็นการรวมนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อองคก์ร อยา่งไรก็
ตามหากพิจารณาในรายละเอียด การจดัการความรู้จะมีประโยชน์หลายประการ ดงัน้ี 

1. อ านวยความสะดวกในการตดัสินใจใหดี้ข้ึน 
2. สร้างและสนบัสนุนทางปัญญาขององคก์าร 
3. กระตุน้ให้เกิดการเล่ือนไหล ความคิดอยา่งอิสระอนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจและสร้างสรรค์

นวตักรรม 
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4. ขจดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็น ท าใหก้ารปฏิบติังานเล่ือนไหลดีข้ึน 
5. เพิ่มพนูความรู้ใหก้บัพนกังานเพื่อท่ีจะน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลา 
6. ปรับปรุงการบริการและประสิทธิภาการบริการลูกคา้ 
7. น าไปสู่ความสามารถในการผลิตท่ีดีกวา่ 
จากการศึกษาแนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้ดงักล่าวแลว้ สรุปไดว้า่องค์การ

ต่าง ๆ จะด าเนินการจดัการความรู้ให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การได้นั้นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ โดยองค์การตอ้งมีนโยบาย วิสัยทศัน์ โครงสร้างองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การจดัการความรู้ โดยเฉพาะผู ้บริหารองคก์ารเป็น
ส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ตอ้งมีความชัดเจนในนโยบายขององค์การ และทุกคนในองค์การตอ้งได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ จนท าให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม จึงจะส่งผลให้การ
จดัการความรู้ในองคก์ารด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพไดผ้ลตามท่ีองคก์ารคาดหวงัไว ้

จากความหมาย  ล าดบัขั้น การจดัการความรู้ ความส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีนกัวิชาการ
และผูรู้้หลายท่านไดอ้ธิบายไว ้สรุปไดว้า่ความรู้ เกิดจากสมองของมนุษยท่ี์ไดส้ั่งสมมาจากการเรียนรู้
ทั้งทางตรงและทางออ้มดว้ยการจ า การคิด การเขียน การเรียนรู้ ทั้งจากอาจารยผ์ูส้อนหรือเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากหนังสือ เอกสาร หลกัฐาน สารสนเทศ หรือจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ซ่ึงความรู้
สามารถถ่ายทอดไดห้ลายรูปแบบ เช่น กฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประเพณี ค่านิยม และการจดัการความรู้
มีความส าคญัต่อองค์การในยุคโลกาภิวตัน์หลายประการ เน่ืองจากปัจจุบนัโลกมีความเปล่ียนแปลง
และมีคู่แข่งขนัสูง องค์การต้องตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าโดยยึดลูกคา้เป็นศูนย์กลาง  
ฉะนั้นลูกคา้จึงควรไดรั้บผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีดีและมีคุณภาพ ทุกองคก์ารจึงพยายามพฒันาตนเอง
ใหเ้ป็นองคก์ารคุณภาพ และการท่ีจะเป็นองคก์ารคุณภาพไดต้อ้งเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เม่ือมีการ
เรียนรู้ มีการเก็บความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารจะท าให้เกิดเป็นความฉลาดขององคก์ารซ่ึงการเก็บความรู้
นั้นตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยการ จดัการความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีจะช่วยให้กระบวนการจดัเก็บ
ความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้ มาใช้ได้สะดวกในเวลาท่ีตอ้งการ  การจดัการ
ความรู้จึงถือเป็นการรวบรวมศาสตร์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ เช่น ศาสตร์ดา้นบุคคล  
ดา้นการบริหาร ดา้นสารสนเทศ ดา้นการจดัการ เพื่อมาช่วยในการจดัระบบความรู้ของบุคลากรใน
องคก์ารท่ีมีความรู้ในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร โดยรวบรวมและน าความรู้เหล่านั้นมาสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และปรับปรุง
พฒันาให้มีระดบัท่ีสูงข้ึนเป็นการต่อยอด ความรู้ในองคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การจึงถือไดว้่าการจดัการความรู้ เป็นเคร่ืองมือสร้างพลงัในการปฏิบติังาน
ขององคก์าร เพื่อใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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2.1.4 การจดัการความรู้ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (2548, น.30) ได้สร้างรูปแบบการจดัการ

ความรู้ โดยหมายถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บและการเขา้ถึงเพื่อสร้างเป็นขอ้มูลความรู้
เทคโนโลยีดา้นขอ้มูล และด้านคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management Process) เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์กร ประกอบด้วย  
7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรา
จ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า, ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้ อยา่งเป็นระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

5. การเขา้ถึงความรู้ การท าให้ผูใ้ช้ความรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมขา้มสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั 
เวทีแลกเปล่ียนความรู้ 

7. การเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก สร้างองคค์วามรู้ 
น าความรู้ไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบ
หน่ึงเพื่อให้องค์กรท่ีตอ้งการจดัการความรู้ภายในองคก์ร   ไดมุ้่งเนน้ถึงปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
                1.  การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารท่ีทุกคนมองเห็น โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจยัแห่งความส าเร็จชดัเจน 
 2.  การส่ือสาร เช่น กิจกรรมท่ีท าให้ทุกคนเขา้ใจถึงส่ิงท่ีองค์กรจะท าประโยชน์ท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 
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 3.  กระบวนการและเคร่ืองมือ ช่วยให้การคน้หา เขา้ถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้
สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ ข้ึนกบัชนิดของความรู้ ลกัษณะของ
องคก์ร ขนาดและสถานท่ีตั้ง  ลกัษณะการท างาน  วฒันธรรมองคก์ร  ทรัพยากร 
 4.  การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัและหลกัการของการ
จัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล 
และปรับปรุง 
 5.  การวดัผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีการน าผล
ของการวดัมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีข้ึน มีการน าผลการวดัมาใช้ในการ
ส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้เห็นประโยชน์ของการจดัการความรู้ และการวดัผลตอ้งพิจารณา
ดว้ยว่าจะวดัผลท่ีขั้นตอนไหนไดแ้ก่ วดัระบบ (System) วดัท่ีผลลพัธ์ (Output) หรือวดัท่ีประโยชน์ 
ท่ีจะไดรั้บ (Outcome) 
 6.  การยกย่องชมเชยและให้รางวลั เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั โดยขอ้ควรพิจารณาไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการ
ของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู ่ปรับเปล่ียนให้เขา้กบักิจกรรม
ท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา 

 
2.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.1 ความหมายขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นค าท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมจึงมีนกัการ
ศึกษาหลายท่านท่ีไดใ้หค้  าจ  ากดัความค าวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 พจนีย ์พยคัฆานุวฒัน์ (2549) ไดก้ล่าวถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรท่ีมุ่งเนน้และ
จูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ตนเองและองคก์ร ตลอดจนพร้อมจะรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวฒันธรรม ดงันั้นแต่ละคนจึงตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
เน่ืองจากความรู้ท่ีเคยมีมาในอดีตถูกทา้ทายโดยความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 สุรัตน์ ดวงชาทม (2549) ไดส้รุปว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรท่ีมีการปฏิรูปและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยสมาชิกในองค์กรได้รับการพฒันาการเรียนรู้และทกัษะการท างาน มีการ
กระตุน้และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรเพิ่มขีดความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง และน าส่ิงท่ี
องค์กรสนบัสนุนด้านการเรียนรู้มาใช้ในการพฒันาตนเองและทีมงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องคก์รร่วมกนั 
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 จิรัชฌา วเิชียรปัญญา (2548) ไดส้รุปไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ 1) องคก์รท่ีประกอบ
ไปดว้ยคนท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายขีดความสามารถของตน ผา่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม
อยา่งต่อเน่ือง 2) องคก์รท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีการจดัหา สร้าง ถ่ายโอนความรู้ และ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากการใชค้วามรู้ใหม่ๆ 3) องคก์รท่ีใชแ้นวคิดการจดัการความรู้
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ทีมงาน และองคก์ร 
4) องคก์รท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพและสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลาของสังคมโลกไดอ้ยา่งสง่างาม 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ไดส้รุป องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารยุคใหม่จะตอ้ง
สร้างข้ึน ผูบ้ริหารตอ้งแสดงภาวะผูน้ าในการจดัหาหรือแสวงหาเพื่อให้การเรียนรู้ใหม่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยความเช่ือวา่คนยิ่งเรียนก็ยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป องคก์รท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ก็จะเติบโตพฒันาต่อไปไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รท่ีซ่ึงสมาชิกไดพ้ฒันา
ขยายขีดความสามารถของตนเพื่อการสร้างสรรคง์าน และการบรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเน่ือง 
 วีระวฒัน์ ปันนิตามัย (2544) ได้กล่าวถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรท่ีมุ่งการ
เปล่ียนแปลงในความคิด ภูมิปัญญา ความรู้ ความเขา้ใจ การหยัง่รู้ การเปล่ียนแปลงอนัอาจเกิดข้ึนได้
ในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นข้ึนอยู่กับว่ามุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านใด 
เป็นส าคญัในหว้งของเวลาท่ีการเรียนรู้แลว้เปล่ียนแปลงสู่การปฏิบติั (Learning Practice Contingency) 
ทั้ งท่ีเป็นรูปแบบพรรณนา (Descriptive) ว่าองค์กรเกิดการเรียนรู้กันอย่างไร และในเชิงของการ
วางแผนในอนาคต (Prescriptive) วา่องคก์รควรเรียนรู้เช่นไร 
 ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา (2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์ร
ท่ีสามารถรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ เช่น ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในองคก์ร สามารถประมวลผล ท าความเขา้ใจ และตีความออกมาเป็นแนวคิด นโยบาย มาตรการ 
วฒันธรรม ตลอดจนแนวปฏิบติัท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานขององค์กรได้อย่าง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัการณ์ เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสามารถท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้น เพื่อสั่งสมไวเ้ป็นสินทรัพยท์างปัญญาส าหรับเลือกมาใชไ้ดต่้อไปในอนาคต 
 เพดเลอร์ เบอร์กวนั และโบเยลเลล์ (Pedler, Burgoyne and Boyelell, 1997) ให้ความเห็น
ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นบริษทัแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีความหมายว่า เป็นองค์กรท่ีอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน และเป็นองค์กรท่ีปฏิรูปตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดีและกระตุน้ทุกคนใหเ้รียนรู้ รวมทั้งยงัตอ้งสร้างและค านึงถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของพนกังานดว้ย 
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 ดิกสัน (Dixon, 1994) ไดก้ล่าวถึง Learning Organization หรือ องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นการ
จงใจใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งระดบับุคคล กลุ่ม และระบบองค์กร เพื่อการปรับเปล่ียนองค์กรไปใน
ทิศทางท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร 
 เซงเก ้(Senge, 1990) สรุปไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์รท่ีคนในองคก์รไดข้ยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี และกระตุน้ 
ทุกคนให้เรียนรู้การสร้างอนาคตท่ีพึงปรารถนา ทั้งในระดบับุคคลและระดับองค์กร เพื่อน าไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่างๆตอ้งการอย่างแทจ้ริง  เป็นองค์กรท่ีมีความคิดใหม่ๆท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม และแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับ เอาใจใส่ และเป็น
องคก์รท่ีบุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของวธีิการท่ีจะเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาไปดว้ยกนัทั้งองคก์ร 
 อาจีริส (Argyris, 1999) นกัจิตวิทยาของ Harvard University กล่าวถึง องคก์รแห่งการเรียนรู้
ว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อแก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอๆในองค์กร เพื่อลดทอนส่ิงท่ี
เรียกวา่ Defensiveroutines หรือ รูปแบบท่ีผูค้นแสดงออกเป็นนิสัยเพื่อปกป้องหรือแกต้วัลงได ้
 จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างตน้ สรุปได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรท่ีมี
บรรยากาศเอ้ืออ านวยใหบุ้คลากรเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา มีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายขีดความสามารถของตน 
ในการแสวงหาความรู้ในการพฒันาตนเอง อีกทั้ งแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสม ่าเสมอ พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงความคิด ความเขา้ใจ เพื่อตอบสนองการท างานเป็นทีม และรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้เร่ิมข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1978 จากงานเขียนของ Chris Argyris แต่ยงั
ไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เพราะมีเน้ือหาเชิงวิชาการท่ีเขา้ใจยาก ต่อมาปี ค.ศ. 1990 Peter M. Senge 
ศาสตราจารยแ์ห่ง MIT Sloan School of Management ไดเ้ขียน “The Fifth Discipline : The Art and 
The Learning Organization” หรือ “วินยั 5 ประการ” แนวคิดเพื่อน าองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization: LO) ไดรั้บความนิยมปฏิบติักนัแพร่หลายในเวลาต่อมาจนกระทัง่ American 
Society for Training Development - ASTD สมาคมเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในสหรัฐอเมริกา ไดป้ระกาศเกียรติคุณใหเ้ขาเป็นนกัวชิาการเกียรติคุณดีเด่นประจ าปี ค.ศ. 2000  (ลชัรี 
เดชโยธิน, 2550)  
 ประเทศไทยเร่ิมน าแนวคิดเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้มาใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) เพื่อการบริหารจดัการเรียนรู้ภายในองคก์ร และประสบความส าเร็จ เป็น
ท่ียอมรับ หลงัจากนั้นองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้ าแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ดงักล่าวมา
ใช้อย่างแพร่หลาย (ประคอง สุคนธจิตต์, 2549)  ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
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บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  หมวด 3  มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ 
เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ
ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ส าหรับ หมวด 3 มาตรา 11 น้ีเป็นเร่ืองของการน าหน่วยราชการไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ โดยใหห้น่วยงานแต่ละหน่วยงานเร่ิมจากการจดัการความรู้ เพราะการจดัการความรู้เป็นจุดเร่ิม
ท่ีจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการติดตามและประเมินผล 
 เซงเก้ (Senge, 1990) สรุปไวว้่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรท่ีมีบรรยากาศเอ้ืออ านวย 
ให้บุคลากรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายขีดความสามารถของตน ในการแสวงหา
ความรู้ในการพฒันาตนเอง อีกทั้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดอย่างสม ่าเสมอ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิด  
ความเขา้ใจ เพื่อตอบสนองการท างานเป็นทีม และรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking)  2) บุคลากร 
มีความรอบรู้ (Personal Mastery) 3) รูปแบบความคิด (Mental Model) 4) วิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) 
และ 5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ แนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น
เกิดข้ึนมานานแล้ว และมีการพฒันาเร่ือยมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบัน โดยการเรียนรู้นั้นจะขยายขีด
ความสามารถของคนและองค์กรไปไดอ้ย่างยาวนานและไม่มีท่ีส้ินสุด ยิ่งคนเรียนรู้ก็จะยิ่งขยายขีด
ความสามารถของตนออกไป และองคก์รท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือองคก์รแห่งการเรียนรู้ก็จะเติบโต
และพฒันาต่อไปไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด บุคคลท่ีศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นท่ี 
ทัว่โลกยอมรับ คือ Peter M. Senge ซ่ึงถือไดว้า่เขาคือบิดาแห่งองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 2.2.3 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะตอ้งให้ความส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการ
อบรมและเรียนรู้การท างานเป็นทีม มีการจดัการองค์ประกอบต่างๆขององค์กรเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ซ่ึงองคป์ระกอบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย (สมบติั แสงพล, 2552, น. 38) 
 มาร์คาร์ด (Marquardt, 1996) สรุปไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้มี 5 องคป์ระกอบ คือ  
                 1) การเรียนรู้ (Learning) - พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
                 2) องคก์ร (Organization) - การปรับเปล่ียนองคก์ร (Organization Transformation) 
                 3) สมาชิกในองคก์ร (People) - การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) 
                 4) ความรู้ (Knowledge) - การจดัการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
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                 5) เทคโนโลย ี(Technology) - การใชเ้ทคโนโลย ี(Technology Application) 
องคป์ระกอบทั้ง 5 ประการน้ี มาร์คาร์ด มีความเห็นวา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือพลวตัการเรียนรู้ 
(Learning Dynamics) ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้ในระดบับุคคล ทีมงาน และองค์กร เพราะการเรียนรู้เป็น
หวัใจส าคญั หากสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืนแลว้จะเป็นพื้นฐานอนัส าคญัของการ
พฒันาองค์ประกอบในดา้นอ่ืนอีก 4 ด้าน ถ้าการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืนเกิดข้ึนทัว่ถึงในระดบั
บุคคล ทีมงาน และองค์กรแล้ว จะส่งผลให้สามารถจัดการกับความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลใหอ้งคก์รนั้นๆกา้วไปสู่ “องคก์รแห่งการเรียนรู้” 
                กนกอร สมปราชญ ์(2548) ไดส้รุปวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 10 
ประการ คือ 
                 1) การส ารวจส่ิงแวดลอ้ม 
                 2) การท าใหช่้องวา่งของการท างานเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ 
                 3) การใหค้วามสนใจในการวดัและประเมิน 
                 4) การศึกษาหาความรู้จากการท าวจิยั 
                 5) การสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกวา้งส าหรับความรู้และการส่ือสาร 
                 6) การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวติ 
                 7) การยอมรับวา่มีหลากหลายวธีิในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
                 8) การใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร 
                 9) การใชภ้าวะผูน้ า ผูน้  าจะรวบรวมและจดัท าเป็นวสิัยทศัน์ขององค์กร 
                10) มุมมองจากทุกทิศทาง ใหห้น่วยงานต่างๆในองคก์รมีโอกาสท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
                 มาร์คาร์ด และเรยน์อลด์ (Marquardt and Reynolds, 1994) ไดส้รุปไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้
พึงมีองคป์ระกอบ 11 ประการ ดงัน้ี 
                    1) มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ไม่มีชั้นการบงัคบับญัชาท่ีมากเกินไป มีความยืดหยุน่คล่องตวั
เอ้ือต่อการจดัตั้งทีมงานไดง่้าย 
                 2) มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์กร สมาชิกในองค์กรจะมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา คน้ควา้และ
เผยแพร่ต่อกนัฉันท์มิตร มีแนวจูงใจท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ และไดรั้บการสนบัสนุนทั้งการเงิน
และขวญัก าลงัใจจากผูบ้ริหาร 
                 3) มีการเพิ่มอ านาจปฏิบติั จะเปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระในการเรียนรู้ ในการตดัสินใจ 
ลดความรู้สึกท่ีจะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นในการแกปั้ญหา ขยายขีดความสามารถของตนเองให้บงัเกิดผลงอก
งามและสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี 
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                   4) มีการตรวจสอบ มีการคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี ท่ีอาจจะกระทบต่อองคก์ร 
ไหวตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง  
                   5) ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ ผูป้ฏิบติัทุกคนจะมีส่วนเสริมสร้างความรู้ เรียนรู้
จากส่วนอ่ืน ฝ่ายอ่ืน จากเครือข่ายสัมพนัธ์ มีการแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนั 
                   6) มีเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียนรู้ องคก์รแห่งการเรียนรู้จะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีน
การปฏิบติังานในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง เพื่อใหมี้การเก็บ-ประมวล-ถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                   7) มุ่งเนน้คุณภาพ องคก์รแห่งการเรียนรู้จะพฒันาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของ
ผูรั้บบริการ เพื่อใหมี้การยอมรับโดยไม่มีขอ้กงัขา  
                 8) ย  ้าเนน้ความมีกลยุทธ์ กระบวนการเรียนรู้ขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะเป็นไปอยา่งมีกล
ยทุธ์ทั้งในดา้นการยกร่าง การด าเนินการ และการประเมิน 
                 9) มีบรรยากาศท่ีเก้ือหนุน องค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็น
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อดทนต่อความแตกต่างให้ความ 
เท่าเทียมเสมอภาค 
               10) มีการท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างพลงั
ร่วมเครือข่ายทรัพยากรต่างๆทั้งภายในทีมและระหวา่งทีมกบับุคคลภายนอกทีม 
               11) มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั วสิัยทศัน์จะเป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังาน มุ่งเขา้สู่เป้าหมายอยา่ง
มีเจตจ านงบนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเช่ือคล้ายคลึงกนั ส่งผลให้การร่วมกนัท า
กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในท่ีสุด 
                เซงเก ้(Senge, 1990) สรุปไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง บุคลากรในองคก์รมีความคิด ความเขา้ใจใน
โครงสร้างพื้นฐานส่วนตน เป็นการคิดในลักษณะวงกลมในการมององค์กรอย่างเป็นระบบใน
ภาพรวม เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆภายในองคก์ร มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการท างานอยา่งเป็นระบบและมีการบริหารจดัการ ตลอดจนพฒันาระบบการเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐาน
และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
 2) บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง ทกัษะความสามารถของบุคลากรใน
องคก์ร ซ่ึงสามารถพฒันาจากการเรียนรู้เพิ่มข้ึนไดด้ว้ยความพยายามร่วมสร้างสรรคผ์ลงาน มีปฏิภาณ
ในการคิดให้บรรลุสู่ความส าเร็จและความเป็นเลิศขององค์กรด้วยการสร้างวิสัยทศัน์ส่วนตน เป็น
ความหวงัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีความตระหนักและจิตส านึกในหน้าท่ีจะช่วยให้เกิดความเพียร
พยายาม มุมานะอยู่ตลอดเวลา เกิดความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไป และใช้ขอ้มูลเพื่อคิดวิเคราะห์ตดัสิน
ปัญหาจากขอ้มูลจริงอยา่งมีเหตุผล 
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 3) รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง วิธีการคิดและมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล 
เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาให้สามารถแยกแยะระหว่างความเช่ือกบัการปฏิบติั และพร้อมยอมรับ
ความแตกต่างในแนวคิดท่ีสร้างสรรค ์ท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม เจนคติในโลกแห่งความ
เป็นจริงท่ีองคก์รมีความคาดหวงัเพื่อผลในอนาคต โดยน าทกัษะการเรียนรู้ตลอดเวลา การวางแผนงาน
ร่วมกนัและทกัษะการสืบคน้ มาพฒันาการท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 4) วสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง ความมุ่งหวงัขององคก์รท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัในการสร้างสรรค์ผลงาน แมว้่าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคมาก
เพียงใดก็พร้อมท่ีจะฝ่าฟันไปพร้อมกบัองคก์ร ลกัษณะวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีดีนั้น กลุ่มผูน้ าตอ้งเป็น
ฝ่ายเร่ิมเน้นเขา้สู่กระบวนการพฒันาวิสัยทศัน์อย่างจริงจงั วิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งมีรายละเอียดชดัเจน 
เพียงพอท่ีจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได ้และวิสัยทศัน์องคก์รตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และ
เป็นภาพบวกต่อองคก์ร 
 5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง ความมุ่งเนน้ให้ทุกคนในองคก์รมีการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม มีส านึกร่วมกนัวา่เราก าลงัท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนัและพร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น เรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนั สามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มี
การประสานงานและสร้างภาวะผูน้ าให้แก่บุคลากรทุกระดบั เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้การท างาน
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนข่าวสาร วิเคราะห์และประเมินปัญหา ยอมรับ
จุดอ่อนและพร้อมปรับปรุงการท างานอยา่งสม ่าเสมอ มีความยืดหยุน่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันา
องค์กร และไดรั้บการสนบัสนุนทั้งการเงินและขวญัก าลงัใจจากผูบ้ริหาร หากองคก์รใดมีความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ องคก์รนั้นจะสามารถขยายขีดความสามารถทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่างๆตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
 2.2.4 องคก์รแห่งการเรียนรู้เซงเก ้
 เซงเก ้(Senge, 1990) ไดเ้สนอทฤษฎีองคก์รแห่งการเรียนรู้ไว ้5 ดา้น คือ 
 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นไปตามทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) โดย
การมององค์กรเป็นระบบสังคมอย่างภาพรวม ไม่แยกส่วนซ่ึงจะเห็นภาพไดช้ดัเจน เป็นพลงัในการ
พฒันาและเป็นวินยัท่ีส าคญั คือ มีความสามารถในการมองแบบองคร์วม (Holism)  มีความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง มีความคิดอยา่งเป็นระบบ ทนัต่อเหตุการณ์หรือการคิดล่วงหนา้ในแต่ละ
เร่ืองอยา่งเป็นระบบ ท่ีเป็นการพฒันาองคก์รและขั้นตอนท่ีถูกตอ้งของระบบนั้นๆ เพื่อให้ปัจเจกบุคคล
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และทีมงานมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนถึงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นการมองภาพรวมมากกวา่การ
มองภาพแบบเด่ียวๆ วนิยัน้ีช่วยขจดัความสลบัซบัซอ้น (Complexity) ของงาน ความสลบัซบัซ้อนของ
ความคิด ความซับซ้อนขององค์กร เป็นกรอบการสร้างความกระจ่างในความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ
อยา่งเป็นแบบแผน สามารถท าความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆทั้งองคร์วมและส่วนยอ่ย 
 2) บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery) เป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
การจูงใจและทฤษฎีภาวะผูน้ า โดยคนท่ีมีพนัธะผกูพนักบัจุดหมายและภารกิจขององคก์ร จะใชค้วาม
พยายามเพื่อให้บรรลุความส าเร็จเม่ือรู้สึกเป็นเจา้ของหรือส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นการฝึกฝนอบรม
ตนด้วยการเ รียน รู้ให้ เ ป็นรากฐานส าคัญในการขยายความสามารถให้ เ ช่ี ยวชาญมาก ข้ึน  
เป็นผลรวมของทกัษะความสามารถท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง เพื่อให้ปัจเจกบุคคลมีความมุ่งมัน่สู่
ความเป็นเลิศให้เก่งทุกๆดา้น เก่งในการเรียนรู้ เก่งในการคิด เก่งท า มีปฏิภาณไหวพริบ ความเพียร
พยายามในการใฝ่รู้ เพราะการเรียนรู้เป็นหนทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรมีความรอบรู้ เป็นการพฒันา
ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น โดยมีแนวปฏิบติั ประกอบดว้ย 
 2.1) การสร้างวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) หมายถึง ความคาดหวงัของ
แต่ละคนท่ีตอ้งการในส่ิงต่างๆเกิดข้ึนจริงแก่ชีวติของตนวนัหน่ึงในอนาคต 
 2.2) มุ่งมัน่สร้างสรรค ์(Creative Tension) เป็นแรงใฝ่ดี ช่วยเสริมให้เรามีความ
พยายาม มุมานะพฒันาอยู่ตลอดเวลา และจ าเป็นตอ้งมีจิตส านึกถึงแรงใฝ่ดี และมีการใช้เวลาอย่าง
คุม้ค่าแก่ตนเองอยูเ่สมอ 
 2.3) ใชข้อ้มูลเพื่อวเิคราะห์และตดัสินใจใชข้อ้มูล ขอ้เท็จจริงและเหตุผลทุกคร้ัง 
ความส าคญัของวธีิน้ี คือ จะช่วยใหมี้ระบบการคิดและตดัสินใจท่ีดี 
 2.4) ฝึกใช้จิตใตส้ านึกในการท างาน (Subconscious) มีความช านาญขั้นสูงสุด 
ซ่ึงจะช่วยให้การท างานด าเนินไปโดยอตัโนมติัและมีผลงานออกมาดีเยี่ยม เพียงแต่จิตส านึกเป็นตวั
สั่งงานเหมือนกบัมีทกัษะในงานแต่ละประเภทอยา่งแทจ้ริง 
                 3)รูปแบบความคิด (Mental Model) เป็นการสร้างส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ท าให้สมาชิกต่ืนตวั 
เกิดแรงจูงใจภายใน เป็นไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎีภาวะผูน้ า ความคิดความเขา้ใจมุมมองวิธี
คิดของตน ในแต่ละคนท่ีมีต่อโลกในแต่ละเร่ือง แต่ละดา้นเป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บสั่งสมมา มีผลต่อ
พฤติกรรม ค่านิยม เจตคติ ท่ีมีต่อบุคคล สรรพส่ิง และสถานการณ์ทั้งหลาย วินัยน้ีฝึกฝนเพื่อให้ได้
เขา้ใจแยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเราเช่ือกบัส่ิงท่ีเราปฏิบติั ทกัษะความคิด การวางแผน และทกัษะในการ
เรียนรู้ท่ีมีผลต่อความคิด ความอ่านของตน ผา่นทกัษะการคิดใคร่ครวญ (Reflection Skills) ทกัษะการสืบคน้ 
(Inquiry Skills) ในการปฏิบติังานตอ้งใชท้กัษะทั้ง 2 อยา่งน้ีเป็นแนวคิดใหม่ๆท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ความคิดท่ีจะพฒันาสมองใหเ้ห็นภาพในดา้นท่ีถูกตอ้งมี 2 ประการ 
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 3.1) มีการวางแผนในการท างาน แต่การวางแผนนั้นตอ้งมีลกัษณะการเรียนรู้
ตลอดเวลา ตอ้งปรึกษาหารือกนัเป็นประจ า 
 3.2) ทุกคนตอ้งมีทกัษะในการคิดไตร่ตรองส่ิงท่ีท าไปแลว้ตอ้งรู้และคิดวา่เหตุ
ใดจึงตอ้งท าเช่นนั้นและท าอีกคร้ัง จะปรับแกต้รงไหน นอกจากน้ียงัตอ้งมีทกัษะในการสืบคน้ปัญหา
และขอ้มูลเพื่อแกไ้ข 
                 4)วิสัยทศัน์ร่วม (Share Vision) เป็นความมุ่งหวงัขององคก์รท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการให้เป็น
รูปธรรมในอนาคต การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของสมาชิกในองค์กรจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังานและทุ่มเทพลงัในการสร้างสรรคง์านเพราะทุกคนทราบวา่งานท่ีตนเองท าเป็นส่วนหน่ึง
ของการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีทรงคุณค่า แมว้่าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคก็จะฝ่าฟัน
ออกไป ลักษณะวิสัยทศัน์องค์กรท่ีดี คือ กลุ่มผูน้ าต้องเป็นฝ่ายเร่ิมเน้นเข้าสู่กระบวนการพฒันา
วิสัยทศัน์อยา่งจริงจงั วิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งมีรายละเอียดชดัเจน เพียงพอท่ีจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบติั
ได ้วิสัยทศัน์องค์กรตอ้งเป็นภาพบวกต่อองค์กร ให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ ไดเ้ขา้ใจ จะไดส้นบัสนุนและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการน าวิสัยทศัน์ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเป็นเป้าหมายของ
การก าหนดแผนกลยทุธ์ เพื่อสานใหว้สิัยทศัน์เป็นจริงดว้ยแผนการปฏิบติัต่อไป 
 5)การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) เป็นไปตามหลกัการความร่วมมือและกระบวนการกลุ่ม เช่ือ
กนัว่าสมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกนัตอ้งเป็นไปทั้ง
องค์กร โดยการเน้นให้สมาชิกทุกคนในองคก์รท างานร่วมกนัเป็นทีม การท างานเป็นหมู่คณะทุกคน
ในทีมงานจะตอ้งมีวจิารณญาณร่วมกนัอยูต่ลอดเวลาวา่ก าลงัท าอะไร อะไรตอ้งเรียนรู้ก่อน อะไรหลงั 
และเติบโตไปพร้อมๆกนั ท าใหค้วามตอ้งการของแต่ละคนกลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อประโยชน์
ขององคก์ร เป็นการช่วยเก้ือกูล สามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ขยนัคิด - ขยนัเรียนรู้ - ขยนัท า เพื่อเป็น
พลงังานขบัเคล่ือนใหที้มงานมีประสิทธิภาพเกิดความส าเร็จของงานอยา่งต่อเน่ือง 
 จากทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเซงเก ้สรุปไดว้่า แนวความคิดเร่ืององคก์รแห่งการ
เรียนรู้ในโลกโลกาภิวตัน์นั้น ตอ้งเร่ิมจากการพฒันาตวับุคคลให้เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ โดยการเสริมสร้าง
นิสัยให้เป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้ ทั้งดา้นความคิดวิทยาการและขอ้มูลใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา พร้อมกบัน าขอ้มูล
ความรู้ใหม่ๆเหล่านั้นมาพฒันาปรับปรุงความคิดให้มีแบบแผนความคิด ให้มีการมองโลกตามความ
เป็นจริง การมองโลกและการตดัสินใจให้เหมาะสมและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอก ต่อจากนั้นจึงโยงเข้าสู่ความสัมพนัธ์กบัองค์กร โดยการสร้างความเขา้ใจในทิศทางของ
องค์กรในอนาคตให้ตรงกัน พูดจาส่ือสารด้วยภาษาแห่งความเขา้ใจเดียวกัน เพื่อการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกัน ซ่ึงครอบคลุมตั้ งแต่ความรู้ในข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วิธีการคิดการมองปัญหา และ 
ท่ีส าคญัยิ่ง คือ การเรียนรู้จากความส าเร็จและความล้มเหลวของเพื่อนร่วมงาน ท้ายท่ีสุดจากการ
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ปรับปรุงทศันคติลกัษณะการท างานต่างๆขา้งตน้แลว้ หน่วยงานท่ีจะบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ไดด้ว้ยการท่ีสมาชิกแต่ละคนน าความรู้ต่างๆเหล่าน้ีมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นภาพรวมและความสามารถระบุประเด็นท่ีต้องตดัสินใจได้ถูกต้องตรงจุด  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป 

 
2.3 โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School : W-CSS) เป็นนวตักรรมการจดั
การศึกษาท่ีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยก 
ระดบัการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล และไดเ้ร่ิมดาเนินการกบัโรงเรียนนาร่อง 
จานวน 500 โรง ทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 โดยการยกระดบัโรงเรียน
ชั้นนาท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออานวยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ 
แกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีคุณธรรมนาความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถกา้ว
ไกลในระดบัสากล 
 2.3.1 ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School : W-CSS) หมายถึง โรงเรียนท่ีมี
การพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการบริหาร
จดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีมีคุณภาพ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะ 
(Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพเยาวชนสาหรับยคุศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live with the 
Others, Learning to Be (สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 3) 
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2.4 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ถนนปทุมสัมพนัธ์ 

ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนจากการแกไ้ขพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2553 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 จงัหวดั คือ ปทุมธานีและสระบุรี มี
โรงเรียนในสังกดัรวม 42 โรงเรียน มีแนวทางในบริหารและดาเนินงานของสานกังานเขต (สานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต4, ออนไลน์, 2555) ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ทนัสมยั 
ยกระดบัคุณภาพการมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พนัธกิจ แนวทางในการดาเนินงาน คือ 1) พฒันาการมธัยมศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยั ประชากรวยัเรียนมีคุณภาพระดบัสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 2) พฒันาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวชิาชีพชั้นสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม 3) พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการการจดัการเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการดว้ยระบบคุณภาพและกระจายอานาจตามหลกันิติบุคคล และ 5) ระดมสรรพกาลงัสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพฒันาการจดัการมธัยมศึกษาท่ีเขม้แขง็ 
 ค่านิยมองคก์ร “สพม.4 ปทุมธานี-สระบุรี เป็นหน่ึงเดียว (Wholeness) และเป็นสังคมเป่ียม
สุข (Happiness Social)” 
 เป้าประสงค ์คือ 1) สร้างสรรคผ์ูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก(World Citizen) เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุข มีลกัษณะความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลกัโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ การส่ือสารสอง
ภาษา ลา้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีจรรยาบรรณ เป็นคนเก่ง สอนอยา่งมีคุณภาพ ใช้ภาษา ส่ือการสอน 
เป็นภาษาไทยคู่ภาษาองักฤษ ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มีขวญัและกาลงัใจ ผา่นการประเมินในระดบัชาติ 3) 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพ เพื่อการมีงานทาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 4) สร้างองคก์รและโรงเรียนชั้นดี บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ TQA เป็นผูน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและใช้จดัการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 5)โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนา
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม อบอุ่น ปลอดภยั
ปลอดสารเสพติด 6) ระดมสรรพกาลังภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันา              
กบัสถานศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาคระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.3.1 งานวจิยัในประเทศ 
 ชุตินนั อินทรภิรมย ์(2551 , บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการจดัการ
ความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ การจดัการความรู้ดา้นการคน้หาความรู้ ดา้น
การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจดัการความรูให้เป็นระบบและเขา้ใจง่าย ด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก    
 ปัญญา วารปรีดี (2550 , บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการในการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน พบวา่ ระบบการ
บริหารจดัการในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน และสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ
ส าคญัคลา้ยคลึงกนั คือ พฒันาภาวะผูน้ า พฒันาความคิดเชิงระบบ และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมใน
ลกัษณะท่ีเป็นพลวตัจากการปฏิบติัจริง โดยใช้วิธีการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัการความรู้ 
ใช้หลกัธรรมกลัยาณมิตร ในการขจดัปัญหาอุปสรรค ส่วนการพฒันาระบบการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงาน การศึกษานอกโรงเรียน มีลกัษณะเป็นองคร์วม โดยเร่ิมจากภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารและของทีม การจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยั
น าเขา้สู้กระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจากการปฏิบติังานจริงในพื้นท่ี ทุกขั้นตอนจะมีการ
ยอ้นกลบัสู่กระบวนการและปัจจยัน าเขา้เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร 
 บุญส่ง หาญพานิช (2546 , น.62) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารความรู้ใน
สถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติความรู้ องค์
ความรู้ของการอุดมศึกษา การบริหารจดัการอุดมศึกษาไทย ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการ
ความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจดัการความรู้ ส่ิงทา้ทายของการ
บริหารจดัการความรู้ และน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย เน้น
ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คือ  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี 
คณะบดี และผูอ้  านวยการ ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร
สถาบันอุดมศึกษามีความต้องการในระดับมากขณะท่ีสภาพเป็นจริงในปัจจุบนัเกิดข้ึนในระดับ
ค่อนขา้งนอ้ยในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ 
การน าความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การบริการความรู้ การส่ือสารความรู้ การใช้
เทคโนโลยี วฒันธรรมการไวว้างใจ วฒันธรรมพลงัร่วม และส่ิงทา้ทาย และยุทธศาสตร์การบริหาร
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จดัการความรู้ ลกัษณะงานท่ีผูบ้ริหารมีความตอ้งการในระดบัมากให้มีการน าองคค์วามรู้ใหม่ๆซ่ึงเกิด
จากการบริหารจดัการความรู้ไปใช ้ไดแ้ก่  การประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพฒันาการ
เรียนการสอน หลกัสูตรเทคโนโลยี ห้องสมุด การวิจยั การประเมินความดีความชอบ การธ ารงรักษา
บุคลากร การสร้างนกัวิชาการ การก าหนดภาระงานของบุคลากรและการบริการความรู้ ผูบ้ริหารมี
ความประสงคใ์ห้ในระดบัมาก ให้มีการแบ่งปันความรู้ ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ท่ีต่างฝ่ายต่างเป็น
ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการใน 5 ดา้น คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจดัอบรม
สัมมนา การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ การให้ค  าปรึกษารูปแบบการบริหารจดัการ
ความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีน าเสนอเน้นด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการ
ความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 10 ดา้น ดา้นวิสัยทศัน์ คือ การเป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้และบริการความรู้ 
ดา้นนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อยา่งทัว่ถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ดา้นเป้าหมาย คือ 
พฒันาวฒันธรรม การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และวฒันธรรมการบริการความรู้ พฒันาฐานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนั ดา้นยุทธศาสตร์ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการความรู้ไว ้6 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผูบ้ริหาร ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพนัธ์ความรู้ ยุทธศาสตร์การส่ือสารความรู้ 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไวว้างใจ และยุทธศาสตร์ร่วมพลงั ดา้นส านกับริหารจดัการ
ความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารจดัการความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปล่ียนและ
บริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการแบ่งปันและบริการ การประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้วฒันธรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และ
บริการความรู้ ชุมชน ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิสัมพนัธ์ความรู้ นวตักรรมการเรียนรู้ ผลิตภณัฑ์
และการบริการ 
 วสันต ์ลาจนัทึก (2548 , น.54) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 และเพื่อการศึกษา
องคป์ระกอบท่ีท าให้การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ประสบผลส าเร็จตามการรับรู้ของครูและผูบ้ริหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ 1) การจดัการ
ความรู้ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ตามทศันะของครูและผูบ้ริหาร เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ 
ภาวะผูน้ าขององคก์าร ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรมของหน่วยงาน เทคโนโลยีท่ีใช้ในโรงเรียน การ
ส่ือสารในโรงเรียน กระบวนการจดัการความรู้ ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอนัดบัสุดทา้ย คือ การวดัผล
การจดัการความรู้ 2) องคป์ระกอบท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ ในส่วนของสถานศึกษา 
ได้แก่ ส่งเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบายแผนงานชัดเจน ตลอดจนระบบ
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สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั ดา้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างขวญัก าลงัใจ โดยใช้หลกัพรหม
วิหาร 4 เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบสูง ด้านครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงน าเขา้สู่องค์ความรู้
ใหม่ บรรยากาศเป็นประชาธิปไตย ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ประสานสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเขา้ใจหลกัของการจดัการความรู้  
 สุรัตน์ ดวงชาทม (2549 , น.48) ไดศึ้กษาการพฒันาสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ : 
กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและก าหนด
จุดมุ่งหมาย ดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัเป้หมาย และวิธีพฒันาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อศึกษา
วธีิการจดัองคก์ารการใชภ้าวะผูน้ า การก ากบัติดตามและการประเมินผลระหวา่งการด าเนินงานพฒันา 
และเพื่อผลส าเร็จของการด าเนินงานพฒันาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 สู่ความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อศึกษาองคค์วามรู้และนวตักรรมเก่ียวกบัการพฒันาท่ีเกิดข้ึน
ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองค์การ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย ดชันีช้ีวดั และเป้าหมายในการพฒันานั้น 
ผูว้จิยัเร่ิมจากการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัในการพฒันาองคก์ารสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้กับสมาชิกทุกคนในหน่วยงาน โดยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นได้ร่วมกันวิเคราะห์
องค์การ (Swot Analysis) เพื่อให้ไดแ้นวทางในการพฒันาและรู้สภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของตนก่อนพฒันา ได้วิธีการพฒันารวมทั้ง 8 วิธี คือ 1) ให้ศึกษาเอกสาร 2) ให้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 3) ส่งเสริมขวญัก าลงัใจ 4) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 5) ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 6) ท างานแบบมีพี่เล้ียง 7) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ปฏิบติังาน 8) อบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติม ส่วนกิจกรรมก าหนดไวท้ั้งส้ิน 17 กิจกรรม ซ่ึงหลอมรวมเป็น 3 
โครงการ ต่อมาได้รับการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการ และรวบรวมเป็น
แผนพฒันา ซ่ึงทั้ง 3 โครงการมีจุดมุ่งหมายรวมกนั 19 ขอ้ มีดชันีช้ีวดัรวมกนั 21 ขอ้ และมีเป้าหมาย
รวมกนั 17 ขอ้ ในระหวา่งการน าแผนพฒันาลงสู่การปฏิบติันั้นผูว้ิจยัไดจ้ดัการโดย 1) ประชุมช้ีแจง
ภารกิจท่ีตอ้งท างานร่วมกนั 2) จดับุคลากรให้ท างานเป็นคู่ 3) จดัระบบการติดต่อส่ือสารภายใน 4) ลด
ขั้นตอนการท างานนโยบายการมอบอ านาจ 5) จดัโครงสร้างการบริหารงานในองคก์ารให้ชดัเจน 6) 
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือภารกิจส าคญัต่างๆ 7) ก าหนดหน้าท่ีและขอบเขต
ความรับผิดชอบให้ชดัเจน ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชภ้าวะผูน้ าใน 3 ลกัษณะ คือ 1) เป็นผูส้อนงาน 2) 
เป็นผูบ้ริหารจดัการ และ 3) เป็นผูร้ะดมสรรพก าลงัและสรรพทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการวิจยั 
ระหว่างการด าเนินการผูว้ิจยัเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามและประเมินผล 
โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และจดัท าบนัทึกภาคสนาม เม่ือการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาส้ินสุดลง มีการปรับปรุงจุดหมายใหม่ 2 ข้อ ปรับปรุงดัชนีใหม่ 1 ข้อ และปรับปรุง
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เป้าหมายใหม่ 1 ขอ้ มีความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนกบับุคลากรในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
และระดบัองค์การ ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04, 3.78 และ 4.03 ตามล าดบั ส่วนนวตักรรมท่ีเกิด
จากการพฒันาในคร้ังน้ีในระดบับุคคล คือ เอกสารคู่มือการปฏิบติังานของบุคลากร ระดบักลุ่ม คือ 
เทคนิคการท างานเป็นคู่ และระดบัองคก์าร คือ เทคนิคการพฒันาบุคลากรโดยใชว้ฒันธรรมการเรียนรู้ 
 สุรชาติ การสะอาด (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ 1. ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5 โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 2. ขา้ราชการครู ท่ีมีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ี
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไม่แตกต่างกนั 
 ณฐักรณ์ สารปรัง (2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การจดัการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการจดัการความรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรายดา้นท่ีอยูใ่น
ระดับมาก ได้แก่ ด้านบรรยากาศ/วฒันธรรมองค์กร ด้านกระบวนการสร้าง ใช้จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นการใชค้วามรู้ ดา้นชุมชนความรู้ ดา้นกระบวนการตรวจสอบ (วดั) สินทรัพย์
ทางปัญญา ดา้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร ดา้นการจดัหมวดหมู่ความรู้และจดัเก็บ 
ด้านกระบวนการถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนบัสนุนกระบวนการ 2. ปัญหาการจดัการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรายด้านท่ีอยู่ในระดบัต ่า ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบ คดัเลือก
ความรู้ดา้นการยกระดบัความรู้ ดา้นการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอก ดา้นการสร้างความรู้ข้ึนใชเ้อง
จากการท างาน ดา้นการก าหนดความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับใชง้าน 3. แนวทางพฒันาการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนว
ทางการพฒันาการด าเนินงานแต่ละดา้นดงัน้ี 3.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนสร้างความรู้จาก
การปฏิบติังาน โดยจดัท าเป็นผลงานทางวิชาการ การท าวิจยัในชั้นเรียน 3.2 สถานศึกษาควรเปิด
โอกาสใหค้รูผูส้อนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ 3.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกบัครูผูส้อนในสถานศึกษาเดียวกนั เพื่อตรวจสอบ และคดัเลือกความรู้
ร่วมกนั 3.4 สถานศึกษาควรจดัวางรูปแบบ หรือโครงสร้างท่ีชดัเจนอยา่งเป็นระบบในดา้นความรู้ ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติัไดเ้ขา้ใจตรงกนั 3.5 สถานศึกษาส่งเสริมครูผูส้อนท่ีมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานดีเด่นจดัท าแฟ้มผลงาน และแฟ้มการพฒันางาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้น 3.6 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีเวทีส าหรับการน าความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 3.7 สถานศึกษา
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ส่งเสริมให้ครูพฒันางานอย่างต่อเน่ือง เช่น การท าผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 3.8 
สถานศึกษาควรจดัให้มีการแสดงผลงานของครูผูส้อนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนไดรั้บ
ทราบอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 3.9 สถานศึกษาควรจดัตั้ งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเป็นกลัยาณมิตรเพื่อเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูท่ี้กลวัเทคโนโลยี 3.10 สถานศึกษาส่งเสริม
การน าแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) มาเป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานเพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในงานและสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 3.11 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศในการท างาน
แบบกลัยาณมิตร โดยการเห็นคุณค่าของกนัและกนั 3.12 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการสับเปล่ียนงาน
ของครูผูส้อน เพื่อให้มีการกระจายของความรู้ 3.13 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดัตั้ งกลุ่ม
เครือข่าย โดยให้กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเขา้มารวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อจดัการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดทกัษะ ประสบการณ์และความรู้ในการท างานร่วมกนั โดยมีกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง 
3.14 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการประเมินเชิงบวก โดยประเมินเพื่อหาความส าเร็จไม่ใช่หา
ขอ้บกพร่อง 
 กรุณา พลใส (2550) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง แนวทางพฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้
ของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย โดยใชแ้นวทางการพฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้
เป็นทีม การคิดอยา่งเป็นระบบ ผลการวิจยั พบวา่ การน าความรู้ใหม่ๆมาคิดพิจารณา ทบทวน คน้หา
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อการพฒันาการปฏิบติังานขององค์กร โดย
มองเห็นความส าเร็จขององคก์รเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สนบัสนุนการจดัเก็บ
ความรู้ และทกัษะท่ีดีเพื่อการถ่ายทอดและวางแผนการปฏิบติังานตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย
และพนัธกิจขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 
 คนัธรส แสนวงศ์ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับ
องคป์ระกอบ 5 ประการในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ พลวตัของการเรียนรู้ 
การเปล่ียนแปลงองค์กร การเพิ่มอ านาจสมาชิกในองค์กร การจดัการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่าง
กนั มีผลท าให้การรับรู้ในบางองคป์ระกอบในการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งแต่ละองคป์ระกอบในการพฒันาไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ระดบัค่อนขา้งสูงถึงสูงมากอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงหมายความวา่ แต่ละองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งมาก 
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 กนกอร สมปราชญ์ และคณะ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบลใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ มี
ปัจจยัทั้งส้ิน 12 ประการ ท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล คือ 1) การมี
โครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสม 2) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั 3) การมีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์าร 
4) การมีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในองค์การ 5) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 6) การพฒันาทกัษะการ
ท างานเป็นทีม 7) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 8) ความยุติธรรมและความเท่ียงธรรมในองค์การ 9) บรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มในองคก์าร 10) การบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ 11) การจูงใจ และ 12)  การตรวจสอบและ
การประเมินผล 
 ประธาน เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยั พบวา่ การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ตามวินยั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสร้างและสานวิสัยทศัน์ มีการสานประโยชน์เก่ียวขอ้ง สร้าง
ความสัมพนัธ์สามคัคี 2) การเรียนรู้การท างานเป็นทีม ทุกคนแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั มีการระดมสมองร่วมกนัคิดน าไปสู่การตดัสินใจ 3) วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง เปิดโอกาสให้
บุคคลแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมความคิดท่ีสร้างสรรค์ มีโลกทศัน์ใหม่ 4) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
พิจารณาจากส่ิงแวดลอ้มช่วยในการตดัสินใจความถูกตอ้ง สร้างทศันคติใหม่ ใฝ่หาท่ีเรียนรู้ใหม่ สร้าง
แรงบนัดาลใจ ใฝ่ดีใชป้ฏิภาณไหวพริบแกไ้ขปัญหา 5) การคิดและเขา้ใจเชิงระบบ คือ การปฏิบติังาน
อยา่งมีขั้นตอน จดัล าดบังานของบุคลากร ไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกบัการท างาน
อย่างเป็นระบบ ส่วนการพัฒนาสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทราบถึงความจ าเป็น และ
ประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 เสาวรส บุญนาค (2543) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองค์กรกบัความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัสูง และบรรยากาศโดยรวมกบัความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวัแปรท่ีร่วมพยากรณ์
ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การสนบัสนุนในการปฏิบติังาน ซ่ึงร่วมกนั
พยากรณ์ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 42 
 เจริญสุข ภาวศิริพงษ์ (2542) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป็นการศึกษาแนวคิดและกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืององค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวคิดการพฒันา
องค์กรท่ีเน้นการสร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้สมาชิกขององค์กรเกิดการเรียนรู้ สามารถ
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา การก าหนดวสิัยทศัน์ การศึกษาใหรู้้สภาพแวดลอ้มขององคก์ร การก าหนด
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นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร การฝึกอบรม การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรใหม่ การปรับปรุง
กระบวนการท างาน การสร้างบรรยากาศในองคก์รเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ และการประเมินผลเป็น
วิธีการท่ีใช้เพื่อการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในอนาคต และวิเคราะห์ธนาคารไทยพาณิชยท่ี์ได้
วิเคราะห์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้พฒันาองค์กร พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จในการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ความร่วมมือและความเขา้ใจเร่ืององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การติดต่อส่ือสารในองค์กร ความสามารถในการเลือกแนวทางและกิจกรรมเหมาะสมกับ
องค์กรและน าเน้ือหาของการเรียนรู้ในองค์กรในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี
บนัทึกลงในแผ่นซีดีรอมและโฮมเพจอยูใ่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อน าขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
 2.3.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

   Henderson (1993) ไดว้จิยัเร่ือง ความพยายามสู่ความเป็นเลิศ ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใต้
โครงการปฏิรูปโครงการการศึกษา พบวา่ สืบเน่ืองจากขอ้เสนอแนะของบุคคลจากหลายอาชีพในช่วง
ทศวรรษ 1980 โดยเฉพาะการจดัหอ้งเรียนให้เล็ก จดังบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้
จ่ายในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัขนาดของชั้นเรียนต่างๆ พบวา่ มีคนเก่งหรือคนเรียนเก่งไม่ก่ีคนต่อชั้น 

Benson (1997)  ไดส้รุปงานวิจยัท่ี American Society for Training and Development ได้
ส ารวจใน 5 ประเด็น คือ 1) เร่ืองใดท่ีอยูใ่นความสนใจของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์2) ผูรั้บผิดชอบ
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ 3) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 4) 
ปัญหาส าหรับแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 5) ขอ้เสนอแนะในการน าเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้ 
ปัญหาท่ีพบส าหรับแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การขาดความเขา้ใจ ไม่มีเวลาพอ และมีการ
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง และจากการส ารวจไดมี้ขอ้แนะน าส าหรับนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อท่ีจะ
เป็นกองหนา้ในองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดย 1) สนบัสนุนการจดัการความรู้และกระตุน้การเรียนรู้ทุกๆ
โอกาส 2) พฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อขยายความรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่งรวดเร็ว 3) กระตุน้การสอนงาน
และการแบ่งปันความรู้ 4) ก าหนดคุณค่าท่ีส าคญัของการลงทุนในเร่ืองตน้ทุนความรู้ 5) กระจก
สะทอ้นภาพองค์การและช่วยองค์การให้เขา้ใจในส่ิงท่ีไดพ้บซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดมี้เป็นบางองค์การ และ
ตอ้งใชเ้วลาท่ีจะสามารถเห็นผลท่ีนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะสร้างให้องคก์ารแห่งการเรียนรู้น าไปสู่
การปฏิบติัมากท่ีสุด 

 David (1997) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยไดศึ้กษาในแง่ปฏิบติักิจกรรมของผูบ้ริหารในการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบวดัภาวะผูน้ าและการ
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สัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มตวัอยา่งมีการแลกเปล่ียนความรู้และแง่คิดต่างๆกระตุน้
ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ให้มีการผสมผสานความรู้และสร้างรูปแบบข้ึน ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมและการปฏิบติัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบผลการวจิยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 1) หวัหนา้ทีมไดป้ฏิบติับทบาทของผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 2) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีการสร้างบรรยากาศส าหรับส าหรับการเรียนรู้โดยการ
สนบัสนุน ก่อให้เกิดความร่วมมือและน าศกัยภาพของทีมมาใช ้3) ผูน้ ามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 4) มี
การทา้ทายใหที้มมีการตั้งค  าถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 5) มีการแบ่งปันความรู้และมีการซึม
ซบัความรู้และขอ้มูลต่างๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของทีม 6) ผูน้ าส่งเสริมให้ทีมมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้
ภาพรวม และมีวิธีการปฏิบติัรวมทั้งการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อระบบ 7) ผูน้ ามีการส่งเสริมให้
สมาชิกทีมมีโอกาสเรียนรู้ความเป็นผูน้ าดว้ยตนเอง จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่องคก์รต่างๆควรจะ
มีการสอนผูบ้ริหารเก่ียวกบับทบาทในการส่งเสริมองคก์รของตนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และให้
มีการติดต่ออย่างเป็นระบบ รูปแบบการปฏิบติัของผูน้ ามีผลต่อการปฏิบติัของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
ผูบ้ริหารควรจะสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในท่ีท างาน ความรู้และระบบขอ้มูลนบัเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดองคก์รแห่การเรียนรู้ 

Keyser (2004) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของ
ลูกจา้งบริษทัไฟฟ้ารัฐเทนเนสซ่ี เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทของการจดัการความรู้ในองคก์าร และผลงานของลูกจา้ง ซ่ึงเดิมจดัการความมุ่งเนน้การรับรู้
ของผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง การศึกษาน้ีมุ่งไปท่ีกลุ่มพนกังานระดบัล่างซ่ึงมีการศึกษาไม่สูง 
ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของ
ลูกจา้ง และพบวา่มีความแตกต่างในการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้ระหวา่งลูกจา้งกลุ่มต่างๆ
ในองคก์าร 

  Koa (2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการบริหารของผูน้ าชาวไตห้วนัและการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้ในบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศจีน  เป็นการศึกษาเพื่อวดัรูปแบบการบริหาร 
ของผูน้ ากบัการปฏิบติัการจดัการความรู้ โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งผูบ้ริหารตามพฤติกรรมในการ
บริหาร ท่ีรวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง การเล่าเร่ือง การขาย การมีส่วนร่วม และการแต่งตงัตวัแทน 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาแบ่งเป็น เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การด ารง
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน และระยะเวลาในการเป็นผู ้น าตั้ งแต่อดีต ผลการศึกษา พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบัการปฏิบติัการจดัการความรู้ และ
ระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบัประชากร 
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                 Osborne (1998) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้และภาวะผูน้ าในระบบของวิทยาลยั 
(The Learning Organizations and Leadership for the College System) ผลการวิจยั พบวา่ องคป์ระกอบ 
ดา้นการเรียนรู้ระดบับุคคล และวินยัของผูน้ า ไดแ้ก่ ความรอบรู้ส่วนตน แบบแผนความคิด การสร้าง
วิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ เป็นองค์ประกอบท่ีก าหนดความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   Ash ( 1997 อา้งถึงใน สมบติั แสงพล, 2552, น. 47) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงและองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาในแง่การปฏิบติักิจกรรมของผูบ้ริหารในการกระตุน้
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์ตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจดัให้
กลุ่มตวัอยา่งมีการแลกเปล่ียนความรู้และแง่คิดต่างๆ กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ให้มีการ
ผสมผสานความรู้และสร้างรูปแบบข้ึน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมและการปฏิบติัของผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  Ceppetelli (1995) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลวอร์
มอนด ์ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของ Peter M. Senge ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 5 ประการ ไดแ้ก่ บุคลากรรอบรู้ ความคิดเชิงระบบ การเรียนรู้เป็นทีม การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
และการคิดเชิงระบบ ด าเนินการศึกษาโดยใชผู้บ้ริหารของฝ่ายการพยาบาลจากโรงพยาบาล 7 แห่ง เขา้
ร่วมประชุมเพื่อท่ีจะน าเสนอการใช้แหล่งความรู้เพื่อการศึกษาต่อเน่ือง โดยขั้นแรกมีการช้ีให้เห็น
ความแตกต่างระหวา่งสถานการณ์ปัจจุบนักบัการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัในอนาคต การปฏิบติัดงักล่าว
เป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพราะสามารถช่วยลดช่องวา่งระหวา่งความเป็นจริงกบัวิสัยทศัน์ได ้ซ่ึงช่องวา่งท่ีมี
อยูเ่ป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดแรงเครียดแห่งการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นพลงัท่ีจะน ามาใช้ในการดึงความเป็นจริงสู่
วสิัยทศัน์   
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่าการจดัการ
ความรู้เป็นส่ิงส าคัญ สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดการความรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์ในการพฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การจดัการความรู้มีหลายลกัษณะ ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา มีความส าคญัอยา่งมากในการสร้างกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั กระตุน้ให้เกิดความ
ศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจ สร้างค่านิยมท่ีดีให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 
รวมทั้ งเป็นปัจจยัส าคัญในการพฒันาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานภายใตก้ารเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัในปัจจุบนั จากการศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องทั้ งด้านการจัดการความรู้และด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังกล่าวนั้ น ท าให้ผู ้วิจ ัยได้
แนวความคิดวา่ การจดัการความรู้ของสถานศึกษาและองคก์รแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้น อยูใ่น
ระดบัมาก มีแนวโนม้วา่มีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท าวจิยัในคร้ังน้ี      



บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กร        
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  ครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามรายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคล
ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
จ านวน 8 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงปทุมธานี 2) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม 3) โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร 4) โรงเรียนสายปัญญารังสิต 5) โรงเรียน
ธญับุรี 6) โรงเรียนธญัรัตน์ 7) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต 8) โรงเรียนปทุมวิไล รวมจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน ได ้829 คน   
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้าก การก าหนดขนาดตวัอยา่งจากตารางการ
สุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างส าเร็จของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 265 คนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.32 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 8 โรงเรียน แลว้น าไปสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก ซ่ึงรายละเอียด
จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 จ  ำนวนประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
 
       ล ำดบั                            โรงเรียน                                    ประชำกร              กลุ่มตวัอยำ่ง 
 
         1                ปทุมวไิล                                                           136                           44 
         2                คณะรำษฎร์บ ำรุงปทุมธำนี                                101                           32 
         3                ธรรมศำสตร์คลองหลวงวทิยำคม       113                            35 
         4                สวนกุหลำบวทิยำลยั รังสิต                               119                           38 
         5                ธญับุรี                                                               116                            36 
         6                ธญัรัตน์                                                             119                           38 
         7                สำยปัญญำรังสิต                                                 76                            26 
         8                มธัยมสังคีตวทิยำ กรุงเพทมหำนคร                   49                            16 
                                                     รวม        829                          265 
 
ทีม่า : ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 4 (ออนไลน์, 2556) 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนบน
พื้นฐานแนวคิดของตวัแปร โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง     
วทิยฐานะ ประสบการณ์ในการสอน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัการจดัการความรู้ มีลกัษณะเป็น
แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 35 ขอ้ สอบถามในองคป์ระกอบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1)  การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) 
 2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 3)  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
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 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) 
 5)  การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 6)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
 7)  การเรียนรู้ (Learning) 
 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ของไลเคิร์ท 
(Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 5 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 25 ขอ้ สอบถามในองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
  2) บุคลากรมีความรอบรู้ (Personal Mastery) 
  3) รูปแบบความคิด (Mental Models) 
  4) วสิัยทศัน์ร่วม (Shared Vision)  
  5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)  
 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ของไลเคิร์ท 
(Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 5 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในหลกัการ ทฤษฎี และบริบท
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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 2) ศึกษาวธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) และแบบมาตรวดั
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 3) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวลก าหนดขอบเขตของเน้ือหา เพื่อ
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหาและกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 4) น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งและให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้นน ามาแก้ไข 
ปรับปรุงเน้ือหา การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
 5) น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผลประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของเคร่ืองมือ แลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of Item Objective 
Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา ดงัน้ี 

 IOC = 
  

 
  

 เม่ือ IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
    หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

   หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน + 1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้คาถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา  
 0 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในขอ้คาถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
 - 1 เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้คาถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
 เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถาม พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีท่ีสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช ้(Try Out) ผล
การตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบวา่ขอ้ค าถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 ทั้งฉบบัมี
ค่าเท่ากบั 0.95 
  6)  น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาล
ปทุมธานี ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากนั้นน ามาค านวณหาค่าความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 202-204) ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.96 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็น
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องคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.98 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 
 7) ด าเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    
ใหถู้กตอ้งอีกคร้ังก่อนน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.3.1 ประสานงานบณัฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เพื่อท าหนังสือเก่ียวกบัการขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจยั ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน
จ านวน 8 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใชแ้บบสอบถามเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 3.3.2 น าแบบสอบถามพร้อมทั้งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยงัโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง
เพื่อขออนุญาต ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ก าหนด วนั เวลา ขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 7 วนั 
 3.3.3 เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน และแจกแบบสอบถามอีก
คร้ังในรายท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 5 วนั 
 3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอย่าง คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามท่ีส่งไปยงั 
โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง จ านวน 265 ฉบบั แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 3.4.1 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ ใช้
วเิคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 3.4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนัก 5 ระดบั 
จากนั้นน าไปบนัทึกและวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ มาแปลความหมายรายขอ้ รายดา้น และความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตาม
หลกัเกณฑข์องช่วงคะแนน (Class Interval)  (ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร, 2549’ น. 196-227) 5 ระดบั ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.4.3 น าขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนกั 5 ระดบั 
จากนั้นน าไปบนัทึกและวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ มาแปลความหมายรายขอ้ รายดา้น และความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตาม
หลกัเกณฑข์องช่วงคะแนน (Class Interval)  (ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร, 2549, น. 196-227) 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.4.4 น าขอ้มูลท่ีไดม้าแปลความหมายของระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้
กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีโดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดแ้ลว้ น าเอาค่าท่ีไดน้ั้น ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) แปลความหมาย ดงัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.71 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ
สมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 
 3.5.1 สถิติพื้นฐาน 
 3.5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.1.2 ค่าเฉล่ีย (X ) 
 3.5.1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.2 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ทดสอบการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กร    

แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 4.3 การวเิคราะห์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 4.4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ แทน
ความหมาย ดงัน้ี 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 Xtot แทน การจดัการความรู้ 
 X1 แทน การบ่งช้ีความรู้ 

 X2 แทน การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 X3 แทน การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

 X4 แทน การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

 X5 แทน การเขา้ถึงความรู้  
 X6 แทน การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
 X7 แทน การเรียนรู้ 

 Ytot แทน องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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 Y1 แทน การคิดเชิงระบบ 
 Y2 แทน บุคลากรมีความรอบรู้ 
 Y3  แทน รูปแบบความคิด 
 Y4  แทน วสิัยทศัน์ร่วม 
 Y5 แทน การเรียนรู้เป็นทีม 
 ** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของครูผูส้อนในโรงเรียน

มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีไดแ้บบสอบถาม
กลบัคืนมาเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 265 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการสอน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
96 

169 

 
36.23 
63.77 

2. อาย ุ
       ต ่ากวา่ 25 ปี           
       25 - 30 ปี 
       31 - 35 ปี                   
       36 - 40 ปี 
       41 - 45 ปี                  
       46 - 50 ปี 
       51 – 55ปี 
       56 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
       ปริญญาตรี      
       ปริญญาโท 

 
31 

100 
45 
19 
15 
12 
31 
12 

 
170 
94 

 
11.70 
37.74 
16.98 
7.17 
5.66 
4.53 

11.67 
4.53 

 
64.15 
35.47 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)   
 จ านวน ร้อยละ 

       ปริญญาเอก               
       อ่ืน ๆ  
4. ต าแหน่ง 
       ครูผูช่้วย 
       ครู (ค.ศ.1) 
       ครูวทิยฐานะช านาญการ (ค.ศ.2) 
       ครูวทิยฐานะช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 
       อ่ืน ๆ 
5. ประสบการณ์ท างาน 
       ต ่ากวา่ 5 ปี       
       5 - 10 ปี 
       11 - 15 ปี                  
       16 - 20 ปี 
       21 – 25 ปี 
       มากกวา่ 20 ปี 

0 
1 
 

66 
80 
48 
50 
21 

 
90 
66 
44 
14 
15 
36 

0 
0.38 

 
24.91 
30.19 
18.11 
18.87 
7.92 

 
33.96 
24.91 
16.61 
5.28 
5.66 

13.58 
รวม 265 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
คิดเป็นร้อยละ 63.77 มีอาย ุ25 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.74 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
64.15 มีต าแหน่งเป็นครู (ค.ศ.1) คิดเป็นร้อยละ 30.19 และมีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็น     
ร้อยละ 33.96 
 

4.2 การวเิคราะห์การจัดการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา           
             มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
 จากการศึกษาการจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน             
   เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม (X tot) 

การจดัการความรู้ (X) X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 3.70 0.69 มาก 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 3.56 0.70 มาก 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 3.51 0.69 มาก 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

3.63 
3.61 
3.56 
3.64 

0.70 
0.69 
0.70 
0.69 

       มาก 
       มาก 
       มาก 
       มาก 

รวม (X tot) 3.60 0.70 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.60, S.D. = 0.70 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การจดัการความรู้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.70, S.D. = 0.69) ไดแ้ก่ การบ่งช้ีความรู้ (X1) รองลงมา ( X  = 3.64, S.D. = 
0.69) คือ การเรียนรู้ (X7) และดา้นท่ีมีการปฏิบติันอ้ยสุด ( X  = 3.51, S.D. = 0.69) คือ การจดัการความรู้ให้
เป็นระบบ (X3) ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี แยกตามรายดา้น ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.3 - 4.9 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน            
   เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการบ่งช้ีความรู้ (X1)  

การจดัการความรู้ 
ดา้นการบ่งช้ีความรู้ (X1) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายในการ จดัการความรู้อยา่งชดัเจน 

3.55 0.75 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านใหค้วามส าคญักบัความรู้ท่ีจ  าเป็น
ต่อการปฏิบติังาน ของบุคลากร 

3.74 0.70 มาก 
 

3. โรงเรียนของท่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
รับผดิชอบการด าเนินการ การจดัการความรู้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3.75 0.61 มาก 
 

4. ท่านไดบ้นัทึกส่ิงท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3.72 0.65 มาก 
 

5. ท่านไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การปฏิบติังาน เพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.70 0.76 มาก 
 

รวม 3.70 0.69 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการบ่งช้ีความรู้ (X1) โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  ( X  = 3.70, S.D. =  0.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การบ่งช้ีความรู้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากสุด ( X  = 3.75, S.D. = 0.61) ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
รับผดิชอบการด าเนินการ การจดัการความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา 
( X  = 3.74, S.D. = 0.70) คือ โรงเรียนของท่านให้ความส าคญักบัความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด ( X  = 3.55, S.D. = 0.75) คือ โรงเรียนของท่านมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการ จดัการความรู้อยา่งชดัเจน 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน          
  เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้    
  (X2) 

การจดัการความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนส่งเสริม หรือจดัหา
ผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน เช่น การอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

3.56 0.68 มาก 
 

2. ท่านไดศึ้กษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือ
กระบวนการปฏิบติังาน เพื่อน ามาประยกุตใ์ช ้

3.62 0.71 มาก 
 

3. ท่านไดแ้สวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพ จากช่องทางต่าง ๆ    

3.42 0.71 ปานกลาง 
 

4. ท่านไดก้ าจดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นและน าความรู้ใหม่ ๆ 
มาปรับปรุงการปฏิบติังานให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 

3.67 0.72 มาก 
 

5. ท่านไดจ้ดบนัทึกผลงานท่ีผดิพลาด เพื่อปรับปรุง
แกไ้ขคร้ังต่อไป 

3.51 0.68 มาก 
 

รวม 3.56 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้  (X2)โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.56, S.D. =  0.70) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด  ( X  = 3.67, S.D. = 0.72) ไดแ้ก่ ท่านไดก้ าจดัความรู้ท่ีไม่
จ  าเป็นและน าความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบติังานให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้ท่ีมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัรองลงมา ( X  = 3.62, S.D. = 0.71) คือ ท่านไดศึ้กษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือ
กระบวนการปฏิบติังาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด  ( X  = 3.42, S.D. = 
0.71) คือ ท่านไดแ้สวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จากช่องทางต่าง ๆ    
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน         
               เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ   
               (X3) 

การจดัการความรู้ 
การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (X3) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมขอ้มูล ความรู้       
และสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา  น าไป       
ใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

3.68 0.74 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของบุคลากรดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

3.50 0.71 มาก 
 

3. ท่านมีการสรุปผลการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ
ไวใ้นสมุดบนัทึกหรือฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

3.51 0.61 มาก 
 

4. ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูล จากฐานความรู้ท่ีหน่วยงาน
ของท่านท าข้ึน 

3.39 0.65 ปานกลาง 
 

5. โรงเรียนของท่านปรับปรุงแนวทางการปฏิบติังาน   
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

3.48 0.76 ปานกลาง 
 

รวม 3.51 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  (X3) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.51, S.D. =  0.61) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การจดัการ
ความรู้ให้เป็นระบบ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.68, S.D. = 0.74) ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านมี
การรวบรวมขอ้มูล ความรู้ และสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา น าไปใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก 
รวดเร็ว และถูกตอ้ง ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา ( X  = 3.51, S.D. = 0.61) คือ ท่านมีการสรุปผล
การปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จไวใ้นสมุดบนัทึกหรือฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบันอ้ยสุด  ( X  = 3.39, S.D. = 0.65) คือ ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูล จากฐานความรู้ท่ีหน่วยงานของ
ท่านท าข้ึน 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน         
               เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านการประมวลและกลัน่กรอง 
               ความรู้ (X4) 

การจดัการความรู้ 
การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการประมวลผลขอ้มูลความรู้ และ
ทกัษะการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั
และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

3.63 0.75 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านมีการกลัน่กรองและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจดัเก็บไว ้ก่อนท่ี
บุคลากรจะน าไปใชง้าน 

3.63 0.70 มาก 
 

3. โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานไวอ้ยา่ง
ละเอียดชดัเจน   

3.58 0.61 มาก 
 

4. ท่านไดน้ าสรุปผลการปฏิบติังานมาวเิคราะห์และ
จดัล าดบัความส าคญัขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง 

3.65 0.67 มาก 
 

5. ท่านไดน้ าขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหา
สาเหตุและปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

3.68 0.76 มาก 
 

รวม 3.63 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63, S.D. =  0.70) เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.68, S.D. = 0.76) ไดแ้ก่ ท่านไดน้ า
ขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา ( X  = 3.65, S.D. = 0.67) คือ ท่านไดน้ าสรุปผลการ
ปฏิบติังานมาวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง  และการปฏิบติัอยู่ในระดบั
นอ้ยสุด  ( X  = 3.58, S.D. = 0.61) คือ โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานไวอ้ยา่งละเอียด
ชดัเจน   
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน         
               เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเขา้ถึงความรู้ (X5) 

การจดัการความรู้ 
การเขา้ถึงความรู้ (X5) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ เช่น 
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี จุลสาร วารสาร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 

3.71 0.74 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์
เพื่อใหบุ้คลากรทุกคน  ในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้
ข่าวสารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

3.67 0.71 มาก 
 

3. โรงเรียนของท่านมีการเวยีนหนงัสือค าสั่ง กฎ กติกา 
ขอ้บงัคบัหรือข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นความรู้ใหบุ้คลากร
ทุกคนรับทราบ 

3.65 0.61 มาก 
 

4. ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ของหน่วยงานไดส้ะดวก 
รวดเร็ว โดยผา่นระบบสารสนเทศ 

3.51 0.65 มาก 
 

5. โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าแผนการปฏิบติังาน
ประจ าปี 

3.53 0.76 มาก 
 

รวม 3.61 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเขา้ถึงความรู้ (X5) โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.61, S.D. =  0.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การเขา้ถึงความรู้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.71, S.D. = 0.74) ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ เช่น 
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี จุลสาร วารสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัรองลงมา ( X  = 3.67, S.D. = 0.71) คือ โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อให้
บุคลากรทุกคน ในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้ข่าวสารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย
สุด  ( X  = 3.51, S.D. = 0.65) คือ ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ของหน่วยงานไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยผา่น
ระบบสารสนเทศ 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน         
               เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  
               (X6) 

การจดัการความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุก
ระดบัน าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบ 

3.51 0.75 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านจดัใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมกบั
หน่วยงานภายนอก 

3.53 0.70 มาก 
 

3. ท่านมีโอกาสเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานหลงัจาก
เขา้ร่วมสัมมนา 

3.52 0.61 มาก 
 

4. ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีได้
จากการประชุม 

3.54 0.67 มาก 
 

5. โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหมี้การสอนงาน
แบบตวัต่อตวั 

3.66 0.76 มาก 
 

รวม 3.56 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.56, S.D. =  0.70) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.66, S.D. = 0.76) ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านมีการ
สนบัสนุนใหมี้การสอนงานแบบตวัต่อตวั ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา ( X  = 3.54, S.D. = 0.67) 
คือ ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประชุม และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย
สุด  ( X  = 3.51, S.D. = 0.75) คือ โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัน าความรู้ต่าง ๆ 
ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน         
               เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้ (X7) 

การจดัการความรู้ 
การเรียนรู้ (X7) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนของท่านมีการหมุนเวยีนความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้

3.66 0.70 มาก 
 

2. โรงเรียนของท่านมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากบุคลากร
มาใชป้ระโยชน์ ในการตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน 

3.67 0.69 มาก 
 

3. โรงเรียนของท่านส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีมในการปฏิบติังาน 

3.68 0.65 มาก 
 

4. ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการตดัสินใจและ
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 

3.67 0.70 มาก 
 

5. ท่านน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนปรับปรุง
การปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

3.56 0.72 มาก 
 

รวม 3.64 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้ (X7) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก  ( X  = 3.64, S.D. =  0.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากสุด ( X  = 3.68, S.D. = 0.65) ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในการ
ปฏิบติังาน ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา ( X  = 3.67, S.D. = 0.70) คือ โรงเรียนของท่านมีการน า
ความรู้ท่ีได้รับจากบุคลากรมาใช้ประโยชน์  ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการ
ปฏิบติังานและท่านได้น าความรู้ท่ีได้รับจากเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ตดัสินใจและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด  ( X  = 3.56, S.D. = 0.72) 
คือ ท่านน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
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4.3 การวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 
 จากการศึกษาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Y) X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. การคิดเชิงระบบ (Y1) 3.66 0.72 มาก 
2. บุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) 3.70 0.72 มาก 
3. รูปแบบความคิด (Y3) 3.54 0.64 มาก 
4. วสิัยทศัน์ร่วม (Y4) 3.69 0.72 มาก 
5. การเรียนรู้เป็นทีม (Y5) 3.69 0.72 มาก 

รวม (Y tot) 3.73 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก  ( X  = 3.73, S.D. = 0.70 ) ซ่ึงสอดคลองกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.70, S.D. = 0.72 ) ไดแ้ก่ บุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) 
รองลงมา ( X  = 3.69 , S.D. = 0.72 ) คือ วิสัยทศัน์ร่วม (Y4) และการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) และดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติันอ้ยสุด ( X  = 3.54, S.D. = 0.64 ) คือ รูปแบบความคิด (Y3) ผลการวิเคราะห์การเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี แยกตามรายดา้น ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.11 - 4.15 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล           
      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีดา้นการคิดเชิง   
      ระบบ (Y1) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นการคิดเชิงระบบ (Y1) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. บุคลากรในโรงเรียนมีความเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบการบริหารงาน 

3.67 0.74 มาก 

2. บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการ
ด าเนินงานท่ีตอ้งมีการประสานงานกนัภายใน 

3.71 0.65 มาก 

3. บุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

3.60 0.68 มาก 

4. โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และมี
มาตรฐานในการบริหารงานท่ีชดัเจน 

3.72 0.74 มาก 

5. บุคลากรในโรงเรียนสามารถพฒันาระบบการเรียนรู้
ดว้ยตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.62 0.78 มาก 

รวม 3.66 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการคิดเชิงระบบ (Y1) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.66 , S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการคิดเชิง
ระบบท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.72 , S.D. = 0.74 ) ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ และมีมาตรฐานในการบริหารงานท่ีชดัเจน รองลงมา ( X  = 3.71 , S.D. = 0.65 ) คือ บุคลากรใน
โรงเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานท่ีตอ้งมีการประสานงานกนัภายใน และขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด ( X  =3.60, S.D. = 0.68 ) คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบุคลากรมีความ 
                 รอบรู้ (Y2) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอยา่ง
เหมาะสมบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3.73 0.65 มาก 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิภาณไหวพริบในการคิด
แกไ้ขปัญหา 

3.80 0.74 มาก 

3. บุคลากรในโรงเรียนมีความตอ้งการให้โรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายสู่ความส าเร็จ 

3.66 0.74 มาก 

4. บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัในการใชเ้วลา
ราชการท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนมีจิตส านึก
รับผดิชอบในการปฏิบติังานของตน 

3.64 0.68 มาก 

5. บุคลากรในโรงเรียนรู้จกัใชข้อ้มูลในการวเิคราะห์ 
ตลอดจนตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานอยา่งมี
เหตุผล 

3.69 0.78 มาก 

รวม 3.70 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.70 , S.D. = 0.72 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นบุคลากรมีความ
รอบรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.80 , S.D. = 0. 74) ไดแ้ก่ บุคลากรในหน่วยงานมีทกัษะในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รองลงมา ( X  = 3.73 , S.D. = 0.65 ) คือ 
บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และขอ้ท่ี
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด ( X  = 3.64 , S.D. = 0.68 ) คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัใน
การใชเ้วลาราชการท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนมีจิตส านึกรับผดิชอบในการปฏิบติังานของตน 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นรูปแบบความคิด  
                (Y3) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นรูปแบบความคิด (Y3) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจเหตุผลในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 

3.58 0.61 มาก 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน 

3.63 0.64 มาก 

3. บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิดท่ีสร้างสรรคข์องเพื่อนร่วมงาน 

3.64 0.66 มาก 

4. หน่วยงานมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีมาจากการวางแผน
ร่วมกนัของบุคลากรในโรงเรียน 

3.52 0.63 มาก 

5. บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะการคน้หาสาเหตุของ
ปัญหา รวมถึงช่วยกนัแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
เป็นแบบอยา่งในการพฒันางานคร้ังต่อไป 

3.31 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นรูปแบบความคิด (Y3) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54 , S.D. = 0.64 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นรูปแบบ
ความคิดท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.64 , S.D. = 0.66) ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิดท่ีสร้างสรรคข์องเพื่อนร่วมงาน รองลงมา ( X  = 3.63 , S.D. = 0.64 ) คือ บุคลากร
ในโรงเรียน มีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด  ( X  = 
3.31, S.D. = 0.68 ) คือ บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะการคน้หาสาเหตุของปัญหา รวมถึงช่วยกนัแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันางานคร้ังต่อไป 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม  
                 (Y4) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นวสิัยทศัน์ร่วม (Y4) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. บุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกนับูรณาการ
วสิัยทศัน์ของโรงเรียนใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

3.64 0.70 มาก 

2. การสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัน าไปสู่การปฏิบติังานต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน 

3.67 0.72 มาก 

3. วสิัยทศัน์ของโรงเรียนเกิดจากบุคลากรในโรงเรียนทุก
ระดบั ท าใหเ้กิดศรัทธาในการปฏิบติังาน 

3.66 0.70 มาก 

4. โรงเรียนมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหาจุดเด่น จุด
ดอ้ย มาพฒันาวสิัยทศัน์ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 

3.78 0.77 มาก 

5. วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน 

3.68 0.70 มาก 

รวม 3.69 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม (Y4) โดยภาพรวมมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69 , S.D. = 0.72 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์ร่วมท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.78 , S.D. = 0.77 ) ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มหา
จุดเด่น จุดดอ้ย มาพฒันาวิสัยทศัน์ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน รองลงมา ( X  = 3.68, S.D. = 
0.70 ) คือ วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย
สุด ( X  = 3.64 , S.D. = 0.70 )  คือ บุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกนับูรณาการวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้เป็น 
                 ทีม (Y5) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) 

X  S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้
ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

3.78 0.77 มาก 

2. บุคลากรในโรงเรียนมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั โดย
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
พร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น 

3.69 0.70 มาก 

3. บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความสามคัคี ความเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือเก้ือกลูเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

3.67 0.70 มาก 

4. บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานอยา่งเป็นระบบและ
มีการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

3.63 0.72 มาก 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้ าใหก้บั
บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียน 

3.65 0.70 มาก 

รวม 3.69 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) โดยภาพรวมมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.69 , S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ( X  = 3.78 , S.D. = 0.77 ) ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้
ท างานร่วมกนัเป็นทีม รองลงมา ( X  = 3.69 , S.D. = 0.70 ) คือ บุคลากรในโรงเรียนมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กนัโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนพร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น และขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด ( X  = 3.63 , S.D. = 0.72 ) คือ บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานอยา่งเป็นระบบ
และมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี    
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ดงัตารางท่ี 4.16 - 4.22 
 
ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

    ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
     ปทุมธานี โดยภาพรวม 

การจดัการความรู้ (X) 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Y) 
การคิด
เชิง
ระบบ 
(Y1) 

บุคลากรมี
ความรอบ

รู้ 
(Y2) 

รูปแบบ
ความคิด 

(Y3) 

วสิยัทศัน์
ร่วม 
(Y4) 

การ
เรียนรู้
เป็นทีม 

(Y5) 

องคก์ร
แห่ง
การ
เรียนรู้ 
(Ytot) 

1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.71** 0.67** 0.69** 0.69** 0.72** 0.74** 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.69** 0.71** 0.72** 0.63** 0.74** 0.71** 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.75** 0.65** 0.66** 0.70** 0.67** 0.72** 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.71** 
0.69** 
0.71** 
0.72** 

0.72** 
0.71** 
0.71** 
0.73** 

0.67** 
0.71** 
0.71** 
0.77** 

0.73** 
0.71** 
0.71** 
0.72** 

0.75** 
0.71** 
0.79** 
0.71** 

0.72** 
0.73** 
0.75** 
0.78** 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.72** 0.75** 0.72** 0.74** 0.80** 0.80** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สรุปภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y) 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี     
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มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวมนั้นพบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์
กนัอยูใ่นระดบัสูง ( r = 0.80 ) เม่ือพิจารณารายคู่ความสัมพนัธ์ พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดล าดบัแรก
ท่ีค่า ( r = 0.80 ) คือ การจดัการความรู้ (Xtot) และการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) กบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) 
รองลงมา ( r = 0.79 ) คือ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) กบัการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) และคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.63 ) คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) กบัวสิัยทศัน์ร่วม (Y4)  
 
ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี ดา้นการคิดเชิงระบบ (Y1) 

การจดัการความรู้ (X) 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นการคิดเชิงระบบ (Y1) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.71** สูง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.69** ปานกลาง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.75** สูง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.71** 
0.69** 
0.71** 
0.72** 

สูง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.72** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ด้านการคิดเชิงระบบ (Y1) มีความสัมพนัธ์กับการจดัการความรู้ (Xtot) ในระดับสูงท่ี
ความสัมพนัธ์ ( r = 0.72 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0.75 ) คือ การคิดเชิงระบบ (Y1) กบัการ
จดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) รองลงมา ( r = 0.72 ) คือ การคิดเชิงระบบ (Y1) กบัการเรียนรู้ (X7) และคู่ท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.69 ) คือ การคิดเชิงระบบ (Y1) กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) และ
การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
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ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) 

การจดัการความรู้ (X) 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.67** ปานกลาง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.71** สูง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.65** ปานกลาง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.72** 
0.71** 
0.71** 
0.73** 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.75** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ด้านบุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ (Xtot) ในระดับสูงท่ี
ความสัมพนัธ์ ( r = 0.75 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ( r = 0.77 ) คือ บุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) กบัการ
เรียนรู้ (X7) รองลงมา ( r = 0.72 ) คือ บุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) กบัการประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4)  
และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.65 ) คือ บุคลากรมีความรอบรู้ (Y2) กบัการจดัการความรู้ให้เป็น
ระบบ (X3) 
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ตารางที ่4.19 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี ดา้นรูปแบบความคิด (Y3) 

การจดัการความรู้ (X) 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นรูปแบบความคิด (Y3) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.69** ปานกลาง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.72** สูง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.66** ปานกลาง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.67** 
0.71** 
0.71** 
0.77** 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.72** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ด้านรูปแบบความคิด (Y3) มีความสัมพนัธ์กับการจัดการความรู้ (Xtot) ในระดับสูงท่ี
ความสัมพนัธ์ ( r = 0.72 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ( r = 0.77 ) คือ รูปแบบความคิด (Y3) กบัการเรียนรู้ 
(X7) รองลงมา ( r = 0.72 ) คือ รูปแบบความคิด (Y3) กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) และคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.66 ) คือ รูปแบบความคิด (Y3) กบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 
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ตารางที่ 4.20 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี ดา้นวสิัยทศัน์ร่วม (Y4) 

การจดัการความรู้ (X) 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ดา้นวสิัยทศัน์ร่วม (Y4) 
Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.69** ปานกลาง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.63** ปานกลาง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.70** ปานกลาง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.73** 
0.71** 
0.71** 
0.72** 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.74** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y4) มีความสัมพนัธ์กับการจัดการความรู้ (Xtot) ในระดับสูงท่ี
ความสัมพนัธ์ ( r = 0.74 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ( r = 0.73 ) คือ วิสัยทศัน์ร่วม (Y4) กบัการ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) รองลงมา ( r = 0.72 ) คือ วิสัยทศัน์ร่วม (Y4) กบัการเรียนรู้ (X7)  
และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.63 ) คือ วิสัยทศัน์ร่วม (Y4) กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ 

(X2) 
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ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้           
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) 

การจดัการความรู้ (X) 
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.72** สูง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.74** สูง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.67** ปานกลาง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.75** 
0.71** 
0.79** 
0.71** 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.80** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (Y5) มีความสัมพนัธ์กับการจดัการความรู้ (Xtot) ในระดับสูงท่ี
ความสัมพนัธ์ ( r = 0.80 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ( r = 0.79 ) คือ การเรียนรู้เป็นทีม (Y5) กบัการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) รองลงมา ( r = 0.75 ) คือ การเรียนรู้เป็นทีม (Y5) กบัการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ (X4)  และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.67 ) คือ การเรียนรู้เป็นทีม (Y5) กบัการจดัการ
ความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 
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ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั    
ปทุมธานี 

การจดัการความรู้ (X) 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. การบ่งช้ีความรู้ (X1) 0.74** สูง 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 0.71** สูง 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (X3) 0.72** สูง 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (X4) 
5. การเขา้ถึงความรู้ (X5) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) 
7. การเรียนรู้ (X7) 

0.72** 
0.73** 
0.75** 
0.78** 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

การจดัการความรู้ (Xtot) 0.80** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (X) กบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Y) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ (Xtot) ในระดบัสูงท่ีความสัมพนัธ์ ( r = 
0.80 ) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด ( r = 0.78 ) คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) กบัการเรียนรู้ (X7) 
รองลงมา ( r = 0.75 ) คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) กบัการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X6) และคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด ( r = 0.71 ) คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Ytot) กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ (X2) 
 



บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กร   
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้สรุปผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 5.1 วตัถุประสงคก์ารวจิยัและวธีิด าเนินการวจิยั 
 5.2 สรุปผลการวจิยั 
 5.3 อภิปรายผล 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 วตัถุประสงค์การวจิัยและวธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการจดัการความรู้ 2) ระดบัการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดย
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน รวม 829 คน และน าไปก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใช้ตารางส าเร็จของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน 
แลว้น าไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportionat Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาก
การศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในหลกัการ ทฤษฎี ด าเนินการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาและด้านวดัผล
ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน แล้วน ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) หลงัจากนั้นน าไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบัครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน จากนั้น
น ามาค านวณหาค่าความเท่ียง (Reliability) ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 
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5.2 สรุปผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปสาระส าคญัของการศึกษาได ้

ดงัน้ี 
 5.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของครูผูส้อน       
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี         
รวม 265 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็น
ครู (ค.ศ.1) และมีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็น 
 5.2.2 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
การจัดการความรู้ ท่ี มี การปฏิบัติ อยู่ ในระดับมากท่ี สุด ได้แก่  ก า รบ่ ง ช้ี คว าม รู้  รองลงมา  
คือ การเรียนรู้ และดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  ผลการวิเคราะห์การ
จดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี แยกตามรายดา้น ดงัน้ี 
  5.2.2.1 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการบ่งช้ีความรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การบ่งช้ีความรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนของ
ท่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการด าเนินการ การจดัการความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ท่ี
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับรองลงมา คือ โรงเรียนของท่านให้ความส าคญักับความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากร และการปฏิบติัอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คือ โรงเรียนของท่านมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการ จดัการความรู้อยา่งชดัเจน 
  5.2.2.2 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบวา่ การสร้างและแสวงหาความรู้  ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านไดก้ าจดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นและน าความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบติังาน
ให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัรองลงมา คือ ท่านได้ศึกษากฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั คู่มือหรือกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้ และการปฏิบติัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด 
คือ ท่านไดแ้สวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จากช่องทางต่าง ๆ    
  5.2.2.3 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมขอ้มูล ความรู้ และสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ี
สามารถคน้หา น าไปใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา 
คือ ท่ านมีการส รุปผลการปฏิบัติ ง าน ท่ีประสบความส า เ ร็จไว้ในสมุดบัน ทึกห รือฐา น
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  คือ ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูล จากฐานความรู้ท่ี
หน่วยงานของท่านท าข้ึน 
  5.2.2.4 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ท่ีมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านไดน้ าขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัรองลงมา  คือ ท่านไดน้ า
สรุปผลการปฏิบติังานมาวเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง และการปฏิบติัอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด  คือ โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน  
  5.2.2.5 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเขา้ถึงความรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ การเขา้ถึงความรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนของ
ท่านมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ เช่น รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี จุลสาร วารสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ ข้อท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับรองลงมา คือ โรงเรียนของท่านได้จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้บุคลากรทุกคน  ในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้ข่าวสารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และ
การปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  คือ ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ของหน่วยงานไดส้ะดวก รวดเร็ว โดย
ผา่นระบบสารสนเทศ 
  5.2.2.6 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนของท่านมีการสนับสนุนให้มีการสอนงานแบบตวัต่อตวั ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัรองลงมา คือ ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประชุม และ
การปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  คือ โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัน าความรู้
ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ 
  5.2.2.7 การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า การเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ โรงเรียนของท่าน
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ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในการปฏิบติังาน ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัรองลงมา คือ 
โรงเรียนของท่านมีการน าความรู้ท่ีได้รับจากบุคลากรมาใช้ประโยชน์ ในการตดัสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานและท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และการปฏิบติัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด  
คือ ท่านน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
 5.2.3 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรมีความรอบรู้ 
รองลงมา คือ วิสัยทศัน์ร่วม และการเรียนรู้เป็นทีม และด้านท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด  คือ รูปแบบ
ความคิด ผลการวิเคราะห์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี แยกตามรายดา้น ดงัน้ี 
  5.2.3.1  การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการคิดเชิงระบบ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ด้านการคิดเชิงระบบท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการบริหารงานท่ีชดัเจน รองลงมา คือ 
บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานท่ีตอ้งมีการประสานงานกนัภายใน และ
ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
  5.2.3.2 การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นบุคลากรมีความรอบรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
บุคลากรในหน่วยงานมีทกัษะในการปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
รองลงมา คือ บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัในการใชเ้วลา
ราชการท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนมีจิตส านึกรับผดิชอบในการปฏิบติังานของตน 
  5.2.3.3 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นรูปแบบความคิด โดยภาพรวมมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นรูปแบบความคิดท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิดท่ีสร้างสรรคข์องเพื่อนร่วมงาน รองลงมา 
คือ บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั
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น้อยท่ีสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะการค้นหาสาเหตุของปัญหา รวมถึงช่วยกันแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันางานคร้ังต่อไป 
  5.2.3.4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นวสิัยทศัน์ร่วม โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ดา้นวิสัยทศัน์ร่วมท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มหาจุดเด่น จุดดอ้ย มาพฒันาวิสัยทศัน์ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติังาน รองลงมา คือ วิสัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ บุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกนับูรณาการวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 
  5.2.3.5 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อย พบว่า ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้ท างานร่วมกนัเป็นทีม รองลงมา คือ บุคลากรใน
โรงเรียนมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
รับฟังผูอ่ื้น และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  คือ บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานอยา่งเป็น
ระบบและมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
 5.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้              
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี   
โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01            
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการความรู้กบัการเรียนรู้
เป็นทีมและองคก์รแห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ การเรียนรู้กบัรูปแบบความคิด และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัต ่าท่ีสุด คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ กบัวสิัยทศัน์ร่วม  
  5.2.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี    
โดยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดา้นการคิดเชิงระบบ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในระดบัสูง   
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ การคิดเชิงระบบกบัการจดัการความรู้ให้เป็น
ระบบ รองลงมา คือ การคิดเชิงระบบกบัการเรียนรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การคิดเชิงระบบ
กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ และการเขา้ถึงความรู้  
  5.2.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี   
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โดยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านบุคลากรมีความรอบรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ บุคลากรมีความรอบรู้กบัการเรียนรู้ 
รองลงมา คือ บุคลากรมีความรอบรู้กบัการประมวลและกลัน่กรองความรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด 
คือ บุคลากรมีความรอบรู้กบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
  5.2.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี   
โดยการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบความคิด มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในระดบัสูง 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ รูปแบบความคิด กบัการเรียนรู้ รองลงมา คือ 
รูปแบบความคิด กบัการสร้างและแสวงหาความรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ รูปแบบความคิด
กบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
  5.2.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี   
โดยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิสัยทศัน์ร่วม มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในระดบัสูง    
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ วิสัยทศัน์ร่วมกบัการประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ รองลงมา คือ วิสัยทศัน์ร่วมกบัการเรียนรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ วิสัยทศัน์ร่วมกบั
การสร้างและแสวงหาความรู้  
  5.2.4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
โดยการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในระดบัสูง 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ การเรียนรู้เป็นทีมกบัการแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้ รองลงมา คือ การเรียนรู้เป็นทีมกบัการประมวลและกลัน่กรองความรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ต ่าสุด คือ การเรียนรู้เป็นทีมกบัการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
  5.2.4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
โดยการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ กบัการเรียนรู้ รองลงมา คือ องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ กบัการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้
กบัการสร้างและแสวงหาความรู้  
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5.3 อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีตาม
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวจิยั ซ่ึงผลของการวจิยัน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

 5.3.1 จากงานวิจัยพบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการตระหนักถึงแนวทางการพฒันา
โรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ครูผูส้อน บุคลากร พฒันาครูผูส้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อยกระดบั
คุณภาพโรงเรียน อีกทั้งยงัมีการประเมินผล พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ (ส านกับริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553)และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นผลการวจิยัพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรุณา พลใส (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แนวทางพฒันาบุคลากรเพื่อมุ่ง
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย โดยใช้แนวทางการพฒันา
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การ
สร้างวิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม การคิดอยา่งเป็นระบบ ผลการวิจยั พบวา่ การน าความรู้ใหม่ๆมาคิด
พิจารณา บทวน คน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื่อการพฒันาการปฏิบติังานของ
องคก์ร โดยมองเห็นความส าเร็จขององคก์รเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สนบัสนุนการ
จดัเก็บความรู้ และทกัษะท่ีดีเพื่อการถ่ายทอดและวางแผนการปฏิบติังานตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย
และพนัธกิจขององค์กร เช่นเดียวกบั ชุตินัน อินทรภิรมย ์(2551 , บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษากระบวนการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัปทุมธานี พบว่า การจดัการ
ความรู้ดา้นการคน้หาความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรูให้เป็นระบบ
และเข้าใจง่าย ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก Keyser (2004) ได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของลูกจา้งบริษทัไฟฟ้ารัฐเทนเนสซ่ี 
เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของการจดัการความรู้ใน
องค์การ และผลงานของลูกจ้าง ซ่ึงเดิมจดัการความมุ่งเน้นการรับรู้ของผูบ้ริหารระดับกลางและ
ระดับสูง การศึกษาน้ีมุ่งไปท่ีกลุ่มพนักงานระดับล่างซ่ึงมีการศึกษาไม่สูง ผลการศึกษาพบว่า มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของลูกจา้ง และพบวา่มีความ
แตกต่างในการรับรู้และเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้ระหว่างลูกจา้งกลุ่มต่างๆในองค์การนอกจากน้ี
Koa Hsin (2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารของผูน้ าชาวไตห้วนัและการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้ในบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน  เป็นการศึกษาเพื่อวดัรูปแบบการบริหารของ
ผูน้ ากับการปฏิบติัการจดัการความรู้ โดยใช้แบบสอบถามซ่ึงแบ่งผูบ้ริหารตามพฤติกรรมในการ



91 

 

บริหาร     ท่ีรวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง การเล่าเร่ือง การขาย การมีส่วนร่วม และการแต่งตงัตวัแทน 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาแบ่งเป็น เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การด ารง
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน และระยะเวลาในการเป็นผู ้น าตั้ งแต่อดีต ผลการศึกษา พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบัการปฏิบติัการจดัการความรู้ และ
ระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบั    

 5.3.2 จากงานวจิยัพบวา่ การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ความสามรถให้กบับุคลากร เช่นการจดัปฐมนิเทศให้กบับุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงาน
เม่ือเร่ิมเขา้สู่องคก์ร จดัการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทความรับผิดชอบ (ส านกับริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย, 2552) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นผลการวิจยัพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประธาน เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
พฒันาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยั 
พบวา่ การพฒันาสถานศึกษาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ตามวินยั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสร้างและสาน
วิสัยทศัน์ มีการสานประโยชน์เก่ียวขอ้ง สร้างความสัมพนัธ์สามคัคี 2) การเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
ทุกคนแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการระดมสมองร่วมกนัคิดน าไปสู่การ
ตดัสินใจ 3) วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกวา้ง เปิดโอกาสให้บุคคลแสดงความคิดเห็น ส่งเสริม
ความคิดท่ีสร้างสรรค ์มีโลกทศัน์ใหม่ 4) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พิจารณาจากส่ิงแวดลอ้มช่วยในการ
ตดัสินใจความถูกตอ้ง สร้างทศันคติใหม่ ใฝ่หาท่ีเรียนรู้ใหม่ สร้างแรงบนัดาลใจ ใฝ่ดีใช้ปฏิภาณไหว
พริบแกไ้ขปัญหา 5) การคิดและเขา้ใจเชิงระบบ คือ การปฏิบติังานอยา่งมีขั้นตอน จดัล าดบังานของ
บุคลากร ไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกบัการท างานอย่างเป็นระบบ ส่วนการพฒันา
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดท้ราบถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งไปสู่
การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่นเดียวกบั ปัญญา วารปรีดี (2550 , บทคดัยอ่) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน พบว่า ระบบการบริหารจดัการในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษามีองคป์ระกอบและคุณลกัษณะส าคญัคลา้ยคลึงกนั คือ พฒันาภาวะผูน้ า พฒันา
ความคิดเชิงระบบ และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัจากการปฏิบติัจริง โดยใช้
วิธีการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัการความรู้ ใช้หลกัธรรมกลัยาณมิตร ในการขจดัปัญหา
อุปสรรค ส่วนการพฒันาระบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงาน การศึกษา
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นอกโรงเรียน มีลกัษณะเป็นองค์รวม โดยเร่ิมจากภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและของทีม การจดัเตรียม
โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัน าเขา้สู้กระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีมจากการปฏิบติังานจริงในพื้นท่ี ทุกขั้นตอนจะมีการยอ้นกลบัสู่กระบวนการและปัจจยัน าเขา้เพื่อ
พฒันาระบบการบริหารจดัการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ Ceppetelli (1995) ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลวอร์มอนด ์ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของ 
Peter M. Senge ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
บุคลากรรอบรู้ ความคิดเชิงระบบ การเรียนรู้เป็นทีม การมีวิสัยทศัน์ร่วม และการคิดเชิงระบบ ด าเนิน
การศึกษาโดยใชผู้บ้ริหารของฝ่ายการพยาบาลจากโรงพยาบาล 7 แห่ง เขา้ร่วมประชุมเพื่อท่ีจะน าเสนอ
การใช้แหล่งความรู้เพื่อการศึกษาต่อเน่ือง โดยขั้นแรกมีการช้ีให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
สถานการณ์ปัจจุบนักบัการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัในอนาคต การปฏิบติัดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ี
เพราะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับวิสัยทัศน์ได้ ซ่ึงช่องว่างท่ีมีอยู่เป็นส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดแรงเครียดแห่งการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นพลงัท่ีจะน ามาใช้ในการดึงความเป็นจริงสู่วิสัยทศัน์ 
และ Osborne (1998) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้และภาวะผูน้ าในระบบของวิทยาลยั (The 
Learning Organizations and Leadership for the College System) ผลการวิจยั พบวา่ องคป์ระกอบ ดา้น
การเรียนรู้ระดับบุคคล และวินัยของผูน้ า  ได้แก่ ความรอบรู้ส่วนตน แบบแผนความคิด การสร้าง
วิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ เป็นองค์ประกอบท่ีก าหนดความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 5.3.3 จากงานวิจยัพบว่า การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนมีการวางแผนกลยทุธ์ระดบัสถานศึกษา คือ ตั้งคณะท างานจากบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจในการวางแผนการศึกษาเพื่อพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
ความรู้ให้กบับุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง จดัท าฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพโรงเรียน
เพื่อศึกษาแนวทางเป้าหมายของโรงเรียน (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 2553) 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คนัธรส แสนวงศ ์(2549) ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของ
บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกบัองค์ประกอบ 5 ประการในการพฒันาไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ พลวตัของการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงองค์กร การเพิ่มอ านาจสมาชิก
ในองค์กร การจดัการความรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรวิทยาลยั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลท าให้การรับรู้ในบางองคป์ระกอบใน
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การพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละ
องคป์ระกอบในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงหมายความวา่ แต่ละองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งมาก 
 5.3.4 จากงานวิจยัพบว่า การจดัการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน

มาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี                         

มีความสัมพนัธ์กนั โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่คู่ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ การจดัการความรู้กบัการเรียนรู้เป็นทีม และองคก์รแห่งการเรียนรู้ อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ องค์กรต้องมีการพัฒนาเพื่อพร้อมรับความ

เปล่ียนแปลงเพื่อให้ด ารงอยู่และสามารถกา้วต่อไปสู่ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมัน่คง อนัเป็นท่ีมาของ

แนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ การปรับกระบวนการท างาน (Re-Engineering) การบริหารคุณภาทั้งองค์กร 

(Total Quality Management: TQM) จนมาถึงแนวคิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

และการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อนัเป็นแนวคิดทางการจดัการร่วมสมยัท่ี

ก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั (เจษฎา นกน้อย, 2552) สอดคลอ้งกบั ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 

(2549) ท่ีว่า อิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ ได้ท าให้ขอ้มูลข่าวสารเช่ือมประสานเข้าถึงกนัหมด      

ทุกประเทศ ท าให้ผูค้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน เกิดศาสตร์สาขาใหม่ๆข้ึน

อยา่งหลากหลาย ในทางการบริหารนั้นไดมี้การน าเอาองคค์วามรู้อนัเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากศาสตร์สาขา

ใหม่ๆนั้นมาใช้ในการปรับปรุง พฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน จนกระทัง่ได้พฒันามาเป็น

เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารงานไปโดยปริยาย มีการท าวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการ

ท่ีมีการน าไปใชใ้นการด าเนินงานภายในองค์การ มีองคก์ารท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 186 

หน่วยงาน จาก 20 กระทรวง คิดเป็นอตัราตอบกลบัร้อยละ 55.2 ประกอบดว้ยส่วนราชการจ านวน 108 

องคก์าร (ร้อยละ 58.1) องคก์ารมหาชนจ านวน 8 องค์การ (ร้อยละ 4.3) องคก์ารในก ากบัของรัฐและ

องค์การอิสระจ านวน 31 องค์การ (ร้อยละ 16.7) และรัฐวิสาหกิจจ านวน 32 องคก์าร (ร้อยละ 17.2) 

ผลการวิจยัพบวา่ เคร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นท่ีนิยมเพิ่มข้ึน

อยา่งมาก จากเดิมในช่วงปี 2544 –2548 ปี อยู่ในล าดบัท่ี 8 ซ่ึงมีองคก์ารต่างๆใช้เพียง 87 องค์การคิด

เป็นร้อยละ 46.8 แต่พอมาในช่วงปี 2548 อยูใ่นล าดบัท่ี 8 ซ่ึงมีองค์การต่างๆใช้เพียง 87 องค์การ คิด
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เป็นร้อยละ 46.8 แต่พอมาในช่วงปี 2549 ปรากฏว่ามีองค์การต่างๆใช้เพิ่มข้ึน โดยมีจ านวน 133 

องคก์าร คิดเป็นร้อยละ 76.0 จดัอยูใ่นล าดบัท่ี 3   

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 จากผลการวิจัยท่ีได้สรุปและอภิปรายผล ผู ้วิจ ัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อน า
ผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
 5.4.1.1 จากผลการวิจยั พบว่า การจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตอ้งร่วมกนัสร้างฐานขอ้มูลในการสืบคน้ขอ้มูล 
ก าหนดค่านิยม ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนของสถานศึกษา และส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ มีความรักและรู้สึกเป็นเจา้ของสถานศึกษาร่วมกนั  
 5.4.1.2 จากผลการวิจัย  พบว่า  การเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การคิดเชิงระบบ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด ดงันั้น ทุกคนตอ้งร่วมกนับูรณาการวิสัยทศัน์ขององคก์รให้เกิดข้ึนไดใ้นอนาคต สร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการประสานงานกนัภายใน มีมาตรฐานในการปฏิบติังานชัดเจน 
พฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
 5.4.1.3 จากผลการวิจยั พบว่า การจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  มี
ความสัมพนัธ์กนั โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การ
จดัการความรู้ให้เป็นระบบกบับุคลากรมีความรอบรู้ นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนในสถานศึกษา มีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจในหน้าท่ี ท่ีตนรับผิดชอบ เปิด
โอกาสในการเขา้ร่วมประชุมวางแผน สนบัสนุนการท างานเป็นทีม ให้ความส าคญักบัความคิด ความ
เข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์กรในภาพรวม                
มีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนพฒันาระบบการเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐานและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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  5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ตามท่ีผูว้ิจยัได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยไปแล้วนั้น เพื่อให้งานวิจยัเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใช้ในการ
พฒันาการจดัการความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา นกัศึกษา 
นกัวชิาการ และผูส้นใจทัว่ไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 5.4.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี 
 5.4.2.2 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัการ
จดัการความรู้ของในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี 
 5.4.2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
4 จงัหวดัปทุมธานี 
 5.4.2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการการจดัการความรู้ระหว่าง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 5.4.2.5 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรู้ระหว่างศูนย์ต่างๆของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4         
จงัหวดัปทุมธานี  เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 35 ขอ้  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานีจ านวน 25 ขอ้  
 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

            (  กิตติธชั แจง้สวา่ง )   
            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    

         สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา  
          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้          
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4    

จังหวดัปทุมธานี 
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ตอนที ่1 
แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อที่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

 1.  ชาย                         2.  หญิง 

2 อาย ุ
 1.  ต ่ากวา่ 25 ปี   2.  25-30 ปี 
 3.  31-35  ปี                 4.  36-40  ปี 
 5.  41-45  ปี                 6.  46 – 50ปี 
 7.  51-55 ปี                  7.  56 ปีข้ึนไป 
                                                                                               (*เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 

3 ระดบัการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี               2.  ปริญญาโท  
 3. ปริญญาเอก              4.  อ่ืน ๆ ระบุ............. 

4 ต าแหน่งวทิยฐานะ 
 1.  ครูผูช่้วย                 
 2. ครู (คศ.1) 
 3.  ครูวทิยฐานะช านาญการ (คศ. 2)    
 4.  ครูวทิยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
 5.  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 

5 ประสบการณ์ในการสอน 
 1.  ต ่ากวา่ 5 ปี               2.  5-10 ปี 
 3.  11-15 ปี                   3.  16-20 ปี 
 4.  21-25 ปี                   6.  มากกวา่ 25 ปี 

                                                                                                             (*เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 
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ตอนที ่2 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการจัดการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี  
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ( )  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมี 5 ระดบั ดงัน้ี  
   5  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
   3  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อ การจัดการความรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การบ่งช้ีความรู้  
1 โรงเรียนของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการ   

จดัการความรู้อยา่งชดัเจน 
     

2 โรงเรียนของท่านใหค้วามส าคญักบัความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน  
ของบุคลากร 

     

3 โรงเรียนของท่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผดิชอบการด าเนินการ  
การจดัการความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

4 ท่านไดบ้นัทึกส่ิงท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร      
5 ท่านไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน        

เพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
     

การสร้างและแสวงหาความรู้  
6 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนส่งเสริม หรือจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาให้

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน เช่น การอบรม การสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ 
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
7 ท่านไดศึ้กษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือกระบวนการปฏิบติังาน  

เพื่อน ามาประยกุตใ์ช ้
     

8 ท่านไดแ้สวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  
จากช่องทางต่าง ๆ    

     

9 ท่านไดก้ าจดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นและน าความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุง         
การปฏิบติังานใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

10 ท่านไดจ้ดบนัทึกผลงานท่ีผดิพลาด เพื่อปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป      

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
11 โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมขอ้มูล ความรู้ และสร้างระบบฐานขอ้มูล

ท่ีสามารถคน้หา  น าไปใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 
     

12 โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์            
ของบุคลากรดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

13 ท่านมีการสรุปผลการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จไวใ้นสมุดบนัทึก
หรือฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

     

14 ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูล จากฐานความรู้ท่ีหน่วยงานของท่านท าข้ึน      
15 โรงเรียนของท่านปรับปรุงแนวทางการปฏิบติังานใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ      

การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
16 โรงเรียนของท่านมีการประมวลผลขอ้มูลความรู้ และทกัษะการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ี ให้อยูใ่นรูปแบบเดียวกนัและใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
     

17 โรงเรียนของท่านมีการกลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
หรือความรู้ท่ีจดัเก็บไว ้ก่อนท่ีบุคลากรจะน าไปใชง้าน 

     

18 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน        
19 ท่านไดน้ าสรุปผลการปฏิบติังานมาวเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญั

ขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง 
     

20 ท่านไดน้ าขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุง
วธีิการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การเข้าถึงความรู้  
21 โรงเรียนของท่านมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ เช่น รายงานผลการ

ปฏิบติังานประจ าปี จุลสาร วารสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 
     

22 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหบุ้คลากรทุกคน  
ในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้ข่าวสารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

     

23 โรงเรียนของท่านมีการเวยีนหนงัสือค าสั่ง กฎ กติกา ขอ้บงัคบัหรือ
ข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นความรู้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 

     

24 ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ของหน่วยงานไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยผา่น
ระบบสารสนเทศ 

     

25 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าแผนการปฏิบติังานประจ าปี      

การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้  
26 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัน าความรู้ต่าง ๆ 

ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ 
     

27 โรงเรียนของท่านจดัใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานภายนอก      
28 ท่านมีโอกาสเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานหลงัจากเขา้ร่วมสัมมนา      
29 ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการประชุม      
30 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหมี้การสอนงานแบบตวัต่อตวั      

การเรียนรู้  
31 โรงเรียนของท่านมีการหมุนเวยีนความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ไปประยกุตใ์ช ้
     

32 โรงเรียนของท่านมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากบุคลากรมาใชป้ระโยชน์   
ในการตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

     

33 โรงเรียนของท่านส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในการปฏิบติังาน      
34 ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในการตดัสินใจและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 
     

35 ท่านน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน      
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ตอนที ่3 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ( )  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมี 5 ระดบั ดงัน้ี  
   5  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก 
   3  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การคิดเชิงระบบ  
1 บุคลากรในโรงเรียนมีความเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบการ

บริหารงาน 
     

2 บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานท่ีตอ้งมีการ
ประสานงานกนัภายใน 

     

3 บุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน       
อยา่งเป็นระบบ 

     

4 โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการ
บริหารงานท่ีชดัเจน 

     

5 บุคลากรในโรงเรียนสามารถพฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

บุคลากรมีความรอบรู้  
6 บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมบรรลุ     

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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ข้อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
7 บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิภาณไหวพริบในการคิดแกไ้ขปัญหา      
8 บุคลากรในโรงเรียนมีความตอ้งการให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายสู่

ความส าเร็จ 
     

9 บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัในการใชเ้วลาราชการท างานได้
อยา่งคุม้ค่า ตลอดจนมีจิตส านึกรับผดิชอบในการปฏิบติังานของตน 

     

10 บุคลากรในโรงเรียนรู้จกัใชข้อ้มูลในการวเิคราะห์ ตลอดจนตดัสินใจ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอยา่งมีเหตุผล 

     

รูปแบบความคิด  
11 บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจเหตุผลในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน      
12 บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน      
13 บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิดท่ีสร้างสรรค์

ของเพื่อนร่วมงาน 
     

14 หน่วยงานมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีมาจากการวางแผนร่วมกนัของบุคลากร
ในโรงเรียน 

     

15 บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะการคน้หาสาเหตุของปัญหา รวมถึงช่วยกนั
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันางานคร้ังต่อไป 

     

วสัิยทัศน์ร่วม  
16 บุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกนับูรณาการวสิัยทศัน์ของโรงเรียน

ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 
     

17 การสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัน าไปสู่การปฏิบติังานต่างๆ สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของโรงเรียน 

     

18 วสิัยทศัน์ของโรงเรียนเกิดจากบุคลากรในโรงเรียนทุกระดบั ท าใหเ้กิด
ศรัทธาในการปฏิบติังาน 

     

19 โรงเรียนมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหาจุดเด่น จุดดอ้ย มาพฒันา
วสิัยทศัน์ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

     

20 วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม 
 

   

 

 

ข้อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การเรียนรู้เป็นทมี  
21 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นทีม      
22 บุคลากรในโรงเรียนมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั โดยการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนพร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น 
     

23 บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความสามคัคี ความเอ้ืออาทร          
ช่วยเหลือเก้ือกลูเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

     

24 บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานอยา่งเป็นระบบและมีการท างานร่วมกนั
เป็นทีม 

     

25 โรงเรียนมีการส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้ าใหก้บับุคลากรทุกระดบั         
ในโรงเรียน 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการให้คะแนน IOC 
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ข้อค าถามเกีย่วกบัการจัดการความรู้  

ข้อ การจัดการความรู้ 
ผลการให้คะแนน IOC 

ของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 

การบ่งช้ีความรู้  
1 โรงเรียนของท่านมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  

เป้าหมายในการ  จดัการความรู้อยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 

2 โรงเรียนของท่านใหค้วามส าคญักบัความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ต่อการปฏิบติังาน ของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 

3 โรงเรียนของท่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผดิชอบ 
การด าเนินการการจดัการความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

0 +1 +1 +1 +1 

4 ท่านไดบ้นัทึกส่ิงท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังาน 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

+1 +1 +1 +1 +1 

5 ท่านไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ต่อการปฏิบติังานเพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 

การสร้างและแสวงหาความรู้  
6 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนส่งเสริม  

หรือจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบติังาน เช่น การอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

+1 +1 +1 +1 +1 

7 ท่านไดศึ้กษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
คู่มือหรือกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อน ามาประยกุตใ์ช ้

+1 +1 +1 +1 +1 

8 ท่านไดแ้สวงหาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพ  จากช่องทางต่าง ๆ    

+1 +1 +1 +1 +1 

9 ท่านไดก้ าจดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นและน าความรู้ใหม่ ๆ  
มาปรับปรุงการปฏิบติังานให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 

10 ท่านไดจ้ดบนัทึกผลงานท่ีผดิพลาด  
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป 
 

+1 +1 +1 +1 +1 
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การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
11 โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมขอ้มูล ความรู้ และสร้างระบบ

ฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา น าไปใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก รวดเร็ว 
และถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 

12 โรงเรียนของท่านมีการรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์            
ของบุคลากรดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 

13 ท่านมีการสรุปผลการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ 
ไวใ้นสมุดบนัทึกหรือฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 

14 ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูล จากฐานความรู้ 
ท่ีหน่วยงานของท่านท าข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 

15 โรงเรียนของท่านปรับปรุงแนวทางการปฏิบติังาน 
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 

การประมวลและกลัน่กรองความรู้  
16 โรงเรียนของท่านมีการประมวลผลขอ้มูลความรู้ และทกัษะ 

การปฏิบติังานในหนา้ท่ี ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 

17 โรงเรียนของท่านมีการกลัน่กรองและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจดัเก็บไว ้ก่อนท่ีบุคลากรจะน าไปใชง้าน 

+1 +1 +1 +1 +1 

18 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
ไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน   

0 +1 +1 +1 +1 

19 ท่านไดน้ าสรุปผลการปฏิบติังานมาวเิคราะห์ 
และจดัล าดบัความส าคญัขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง 

+1 +1 +1 +1 +1 

20 ท่านไดน้ าขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังาน 
มาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงวธีิการปฏิบติังาน 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 

การเข้าถึงความรู้  
21 โรงเรียนของท่านมีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ เช่น รายงานผลการ

ปฏิบติังานประจ าปี จุลสารวารสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 
+1 +1 +1 +1 +1 



137 

 

22 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกคนในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้ข่าวสารใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 

23 โรงเรียนของท่านมีการเวยีนหนงัสือค าสั่ง กฎ กติกา ขอ้บงัคบั
หรือข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นความรู้ใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 

24 ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ของหน่วยงานไดส้ะดวก  
รวดเร็ว โดยผา่นระบบสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 

25 โรงเรียนของท่านไดจ้ดัท าแผนการปฏิบติังานประจ าปี +1 +1 +1 +1 0 

การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้  
26 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบั 

น าความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายใน 
และภายนอกหน่วยงานทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 

27 โรงเรียนของท่านจดัใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรม 
กบัหน่วยงานภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 

28 ท่านมีโอกาสเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน 
หลงัจากเขา้ร่วมสัมมนา 

+1 +1 +1 +1 +1 

29 ท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
 ท่ีไดจ้ากการประชุม 

0 +1 +1 +1 0 

30 โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหมี้การสอนงานแบบตวัต่อตวั +1 +1 +1 +1 +1 

การเรียนรู้  
31 โรงเรียนของท่านมีการหมุนเวยีนความรู้ท่ีไดจ้าก 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช้ 
+1 +1 +1 +1 +1 

32 โรงเรียนของท่านมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากบุคลากร 
มาใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหา 
และปรับปรุงการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 

33 โรงเรียนของท่านส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
ในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 

34 ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในการตดัสินใจและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 

35 ท่านน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนปรับปรุง 
การปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 
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ข้อค าถามเกีย่วกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ข้อ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลการให้คะแนน IOC 

ของผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 

การคิดเชิงระบบ  
1 บุคลากรในโรงเรียนมีความเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐาน 

ของระบบการบริหารงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 

2 บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของการด าเนินงาน 
ท่ีตอ้งมีการประสานงานกนัภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 0 

4 โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  
และมีมาตรฐานในการบริหารงานท่ีชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 

5 บุคลากรในโรงเรียนสามารถพฒันาระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 

บุคลากรมีความรอบรู้  
6 บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
+1 +1 +1 +1 +1 

7 บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิภาณไหวพริบในการคิดแกไ้ขปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 
8 บุคลากรในโรงเรียนมีความตอ้งการให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 

สู่ความส าเร็จ 
+1 +1 +1 +1 0 

9 บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกัในการใชเ้วลาราชการ
ท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนมีจิตส านึกรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังานของตน 

+1 +1 +1 +1 +1 

10 บุคลากรในโรงเรียนรู้จกัใชข้อ้มูลในการวเิคราะห์ ตลอดจน
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานอยา่งมีเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 

รูปแบบความคิด  
11 บุคลากรในโรงเรียนเขา้ใจการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 
12 บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 
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13 บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
ท่ีสร้างสรรคข์องเพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 

14 หน่วยงานมีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีมาจากการวางแผนร่วมกนั 
ของบุคลากรในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 

15 บุคลากรในโรงเรียนมีทกัษะการคน้หาสาเหตุของปัญหา  
รวมถึงช่วยกนัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแบบอยา่ง 
ในการพฒันางานคร้ังต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 

วสัิยทัศน์ร่วม  
16 บุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกนับูรณาการวสิัยทศัน์ 

ของโรงเรียนใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 

17 การสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนัน าไปสู่การปฏิบติังานต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 

18 วสิัยทศัน์ของโรงเรียนเกิดจากบุคลากรในโรงเรียนทุกระดบั  
ท าใหเ้กิดศรัทธาในการปฏิบติังาน 

0 +1 0 +1 +1 

19 โรงเรียนมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหาจุดเด่น จุดดอ้ย  
มาพฒันาวสิัยทศัน์ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 

20 วสิัยทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 

การเรียนรู้เป็นทมี  
21 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดท้  างาน 

ร่วมกนัเป็นทีม 
+1 +1 +1 +1 +1 

22 บุคลากรในโรงเรียนมีการเรียนรู้ไปพร้อมกนัโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัตลอดจนพร้อมท่ีจะรับฟังผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 +1 +1 

23 บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมความสามคัคี ความเอ้ืออาทร          
ช่วยเหลือเก้ือกลูเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 

24 บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานอยา่งเป็นระบบ 
และมีการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 

25 โรงเรียนมีการส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้ าใหก้บับุคลากร 
ทุกระดบัในโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ - นามสกุล  นายกิตติธชั แจง้สวา่ง 
วนั เดือน ปีเกดิ  21 กนัยายน 2527 
ทีอ่ยู่หรือสถานทีต่ิดต่อ 24 หมู่ 3 ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทุมธานี 12120 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2550 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  

  สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 พ.ศ. 2556 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

  สาขาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ครูอตัราจา้ง โรงเรียนวดัเขียนเขต 
 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ธุรกิจส่วนตวั 
 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 ครูอตัราจา้ง โรงเรียนล้ินจ่ีอุทิศ 
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