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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา               
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The purposes of this research were to determine : 1 ) the knowledge 
management of school director under Secondary Educational Service Area Office 9,              
2) the academic affairs administration of school under Secondary Educational Service 
Area Office 9 and 3)  the relationship between knowledge management of school 
director and academic affairs administration of school under secondary educational 
service area office 9. The sample used in this research were 56 schools under 
Secondary Educational Service Area Office 9 . The respondents were school director, 
deputy director, head of learning area, with a total of 2 2 4 . The instrument was a 
questionnaire regarding knowledge management based on Liebowitz & Beckman 
concepts and academic affairs administration based on the principle of Ministry of 
Education. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation 
coefficient. 

The findings of this research revealed that : 
 1. The knowledge management of school director under Secondary 

Educational Service Area Office 9, as a whole and each individual, were at a high level. 
 2. The academic affairs administration of school under Secondary Educational 

Service Area Office 9, as a whole and each individual, were at a high level. 
3. The knowledge management of school director and academic affairs 

administration of school under Secondary Educational Service Area Office 9, was highly 
correlated at .01 level of significance. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 

โลกในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม      
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ                
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค               
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม1  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชื่อมโยงกับบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการ  โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
คือ มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
ในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 
พ.ศ.2555 – 2559 ขึ้น โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และบริบทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มี
ผลกระทบต่อการศึกษา ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนและประชาชนที่สนใจ เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่11 
มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างชัดเจน2 สถานศึกษาจึงมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง                   
โดยจัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           
1ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) (กรุงเทพฯ:สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด
,2554),ค าน า. 

2ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 - 2559 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554),12. 

 

1 



2 
 

 

รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม                 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3  

การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการจัดการศึกษาให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญต่ อการบริหารและจัดการศึกษา   
โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดีมักจะเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารสนใจงานวิชาการ บทบาททางวิชาการของ
ผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่ เข้มแข็ง  ( Instructional Leadership)                 
เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดีและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล4  นอกจากนี้                     
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ก าหนดให้ผู้บริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารด้านการบริหารงานวิชาการ5 

การบริหาร โรงเรี ยนในยุคโลกาภิวัตน์นั้ น  เป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาและ                        
การกระจายอ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ โรงเรียน ส่งผลให้ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถในการตัดสินใจและต้องมีภาวะผู้น า มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ                 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีเครื่องมือในการบริหารจัดการซึ่งเป็น
เครื่องมือประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย  การบริหารโรงเรียน                   
แนวใหม่จึงจ าเป็นต้องน าการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียน              
กับการจัดการความรู้ จึ งจ า เป็นจะต้องอยู่คู่กันไป เ พ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหาร                          
เพราะ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความรู้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ถ้าหากมนุษย์ไม่มีความรู้            
ก็ไม่มีมนุษย์อีกต่อไป เพราะขาดลักษณะและคุณสมบัติที่ส าคัญที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ 6                   
การจัดการความรู้ในอดีตก็มีการจัดท ากัน แต่อาจไม่มีการน ามาจัดท าให้เป็นระบบอย่างชัดเจน เช่น  

                                                           
3ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,2550),21. 
 4ธีระ รุญเจริญ,การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เอ็กซเปอร์

เนท,2550), 9. 
 5ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ,คู่มือประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แม็ธพอยต์,2554),41. 
6ไพโรจน์  ชลารักษ์, การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี (นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง 

กรุ๊ป จ ากัด, 2551), 1. 
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การถ่ายทอดวิทยายุทธ์ในภาพยนตร์จีนก าลังภายใน  การเขียนบันทึกพงศาวดารให้ทราบเหตุการณ์ใน
แต่ละยุค การสืบทอดประเพณีหรือวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เป็นต้น 7  ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้
ของมนุษย์สัมพันธ์กับการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ขององค์กร เป็นการน าเอาเวลาและทรัพยากรต่ างๆ ที่มีอยู่ไป
พัฒนางานที่ต้องวางแผน สร้างความแข็งแกร่งและเกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน การกระท า
กับความรู้และแหล่งความรู้ด้วยเครื่องมือ และเทคนิควิธีต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นหรือเกิด
ประโยชน์จากการจัดการความรู้นั้น เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้ว่า เป็นการท างาน
ร่วมกันของมนุษย์ คือ การจัดการความรู้ เพราะการท างานด้วยกันของมนุษย์ต่างก็ต้องใช้สติปัญญา
คิด พิจารณา วิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาหรือหานวัตกรรมใหม่ที่แสดงออกในรูปแบบความคิดเห็น 
รูปแบบศักยภาพ และความร่วมมือกันจึงจะท างานได้ส าเร็จ8  ในสังคมแห่งความรู้ “ความรู้” ถือว่า
เป็นทรัพยากรหลักท่ีมีค่ายิ่งซึ่งแตกต่างจากปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
และสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะดังกล่าวท าให้ความรู้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนั้น 
แนวคิดและหลักการบริหารจัดการความรู้ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรในทุกระดับ    
กา รจั ดการคว ามรู้ และองค์ ก รแห่ งกา ร เ รี ยนรู้ เ ป็ น เ รื่ อ งที่ มี ค ว ามสั ม พันธ์ กั นอย่ า งยิ่ ง                               
เนื่องจาก แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การที่จะท าให้คนในองค์กรเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์กร                     
ค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการจัดการความรู้เกิดขึ้น
จากบริบทของโครงสร้างทางสังคมและองค์ความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ ดังที่ 
อิงค์เพน (Inkpen)ได้อธิบายว่าปัจจัย 6 ประการ ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ คือ วัตถุประสงค์ของ                 
การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น การให้ค ามั่นสัญญาของผู้น า บรรยากาศของความไว้วางใจ ความใจกว้างใน           
การถ่ายทอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กร และการท าให้บรรลุผลส าเร็จ โดยองค์กรที่
จะประสบความส าเร็จจะต้องสามารถสร้าง รวบรวม และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคคลและองค์กร  โดยการสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งจะเกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคคล โดยสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งเสริมการถ่ายโอน
ความรู้จะต้องมีการสร้างกลยุทธ์ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ความยืดหยุ่นและนวัตกรรม9  
                                                           

7ภราดร  จินดาวงศ์, การจัดการความรู้ Knowledge Management The Experience 
(กรุงเทพ :  ซีดับบลิวซี พริ้นติ้ง, 2550),10. 

8ไพโรจน์  ชลารักษ์, การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี (นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง 
กรุ๊ป จ ากัด, 2551), 53-54. 

9Inkpen, Creating Knowledge through collaboration, California Management 
Review  (New York : Authur P. Brief, 1996) : 123 - 140. 
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ส าหรับองค์กรทางการศึกษา การจัดการความรู้ทางการศึกษาเป็นการใช้นวัตกรรมที่      
เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้
มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การบริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ยุคปฏิรูปการศึกษา การกระจายอ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับสถานศึกษาส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ความสามารถและอ านาจการตัดสินใจ ต้องมีภาวะผู้น า มีความเป็น                
มืออาชีพในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ                
และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการความรู้นับว่าเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ ง                              
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ท าให้การบริหารสถานศึกษาแนวใหม่จึงต้อง
น าการจัดการความรู้  มาเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารจัดการ ทั้ งนี้  ผู้บริหารสถานศึกษา                              
ครูและตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ สามารถปฏิบัติได้ 
ถ่ายทอดเป็น และสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม ในการรองรับนวัตกรรมเพ่ือรองรับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต่อไป  

ในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ 
บทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารโรงเรียนมี                   
การกระท า หรือท่าทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานวิชาการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น ผู้บริหาร                
ควรส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารจึงต้องสวมหมวกสองใบ คือ บทบาทนักบริหารและบทบาทนักวิชาการ อันเป็นภารกิจ
หลักในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยมีความพร้อมในการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง            
ในปัจจุบัน นอกจากจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยตรงแล้ว  ยังจ าเป็นต้องค านึงถึง                   
กลไก และสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่  เพ่ือเตรียมคน                   
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
เช่น สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน                   
การเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในปี 2558 หลายภาคส่วน  
มีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ทั้งนี้ในส่วนของภาคการศึกษาด้วยซึ่งอาจจะต้องมีการปรับตัว  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม                 
จากแนวคิดว่าการเปิดเสรีด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิด การเคลื่อนย้ายองค์ความรู้  ภาษาและ
วัฒนธรรม และจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่11 พ.ศ.2555-2559 
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ                    
ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)  เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ                     
การศึกษาแห่งชาติ เน้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาท                       
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล               
มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุง                 
และพัฒนา ทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ า
ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติมด้านประสิทธิภาพ10 จะเห็นได้ว่าคุณภาพ
การศึกษาจะปรากฏเด่นชัด เมื่อมีการบริหารงานประสบความส าเร็จซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความเข้ม
แข้งในการบริหารและจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 11             
งานวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน สมควรที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะให้ความสนใจและความส าคัญมากกว่างานอื่นๆ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทุกสิ่ งทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี                        
และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน 12 ดังที่  มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวไว้ว่า                       
งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดของโรงเรียน 13 หน้าที่หลักของโรงเรียน คือ การให้ความรู้                      
ทางวิชาการแก่นักเรียน หน้าที่อ่ืนๆของโรงเรียนเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้งานด้านวิชาการด าเนินไปได้
ด้วยดี ผู้บริหารเปรียบเสมือนตัวจักรใหญ่น าผู้ร่วมงานอ่ืนๆ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้มีคุณภาพ  
 ในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ทักษะความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีการกระท า
หรือท่าทีที่แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการให้ได้ผลดี ทักษะต่างๆของผู้บริหารจะก่อให้เกิดสภาพที่เอ้ือต่อ                  
การท างานของครู  ช่วยให้คุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ครูมีความใส่ ใจและกระตือรือร้น                             
                                                           

10ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,2550), 23. 

11ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิม์ดี
,2553),1. 

12เรื่องเดียวกัน,16. 
13 Miller Van, The Public Administration of American School Systems (New 

York : The McMillan Company,1965) : 175. 
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ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้                    
การฝึกฝนให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้น าและผู้ตามไปด้วย จากการที่เปิดโอกาสให้ ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการศึกษาด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ นักเรียนดี เก่งและมีสุข 
เมื่อผลผลิตมีคุณภาพ ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีความพึงพอใจและสิ่งส าคัญที่ตามมาก็คือ ผลผลิตที่มี
คุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของสถาบันต่างๆที่จะไปศึกษาต่อ หรือสถานที่ประกอบการที่ดีๆ ที่จะเข้าไป
ท างาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันเป็นเหตุให้ บุคคลในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จากการที่ได้ร่วมกันบริหารจัดการการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทอันส าคัญยิ่ง            
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น การจัดการความรู้ของผู้บริหารเป็น
ดัชนีชี้ความส าเร็จของการบริหารในบทบาทหน้าที่ การบริหารสถานศึกษาจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้                
การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  
ปัญหาของการวิจัย 

การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ในอนาคต ระบบการศึกษาเป็นกลไกศูนย์กลางที่ส าคัญ  ผู้บริหารควรส่งเสริ มให้ครูปฏิบัติงาน               
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้อง
มีการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้
ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญาที่ยั่งยืน            
แต่ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษาประกอบด้วยหลายด้าน 
ด้านแรก คือ ความแข็งแกร่งของระบบอาวุ โสในสังคมไทยในหลายๆ หน่วยงานภาครัฐ                          
ที่ยังให้ความส าคัญกับสถานะทางสังคมจากต าแหน่งหน้าที่การงาน จนเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้ชื่อว่า                     
เป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ถูกให้ความส าคัญในแง่ของความคิดและหลักปฏิบัติงาน          
กล่าวคือ เจ้านายว่าอย่างไร ลูกน้องก็ควรจะต้องปฏิบัติตามและลูกน้องเองก็ไม่อยากขัดกับเจ้านาย 
ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เจ้านายสั่งนั้นไม่เป็นเหตุเป็นผล  ด้านที่สอง คือ การปรับเปลี่ยนและการจัดการ
พฤติกรรมบุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อย  บุคลากรไม่เห็น
ประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดกับตัวเอง บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้น้อย ขาดความต่อเนื่องที่จะให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการทั้งใน
ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านที่สามคือ การไม่เข้าใจเรื่องของการจัดการความรู้ที่แท้จริง                  
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ของคนไทย ท าให้เกิดประเด็นต่างๆที่ส าคัญ กล่าวคือ 1. คิดว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของ                 
การแบ่งปันความรู้อย่างเดียว 2. คิดว่าการซื้อเทคโนโลยี KM software package เป็นการท า               
การจัดการความรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 3. คิดว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่ท านอกเหนือจากเวลางาน
ประจ าวันทั่วไป ด้านที่สี่ คือ การที่บุคลากรไม่ได้น าความรู้ที่จัดเก็บมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์จาก
การท างาน14 ส าหรับปัญหาของการจัดการความรู้ของมัธยมศึกษาเขต 9 คือ 1.ผู้บริหารในระดับสูงยัง
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ ขาดการกระตุ้นให้หน่วยงานมีการจัดท าแผน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) อย่างต่อเนื่อง  2. บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) น้อย เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานมีงานประจ ามาก ท าให้มีเวลา                         
ในการด าเนินการจัดกิจกรรมน้อย 3.ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การสร้างเนื้อหา                     
และรูปแบบการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท าและติดตามผล  4.บุคลากร
ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพราะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้                    
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการจัดการเอกสารให้เป็นระบบและมีรูปแบบที่สามารถใช้ร่วมกันได้
บนเว็บ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์15 ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้น าทางการบริหารงานมีบทบาท                    
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดการความรู้ คือ การน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราออกมาใช้เพ่ือ
แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นการสร้างความคิดความเข้าใจเชิงระบบที่จะประสานกัน อีกท้ังผู้บริหารต้องมี
บทบาทในการกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ในการลงมือปฏิบัติ 
โดยผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบน าบุคคลในองค์กรให้เกิดความสนใจเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงองคค์วามรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 จั งหวัด  คือ  จั งหวัดสุ พรรณบุ รี และจั งหวัดนครปฐม มี สถานศึกษา ในสั งกั ด                        
ทั้งหมด 61 โรงเรียน แยกรายละเอียดตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรงเรียน                  
จั งหวัดนครปฐม 29 โรง เรียน  อยู่ ภายใต้การดูแลของส านั กงานการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดได้รับการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 
ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่ง เป็นมาตรฐานเดียวกัน                     
ทั่ ว ป ระ เทศ  ซึ่ ง ก็ จ ะ ใช้ วั ดคว ามรู้ แ ละคว ามคิ ดของนั ก เ รี ยน ในระดั บ  ม . 3  และ  ม . 6                           
ข้อสอบจะประกอบด้วยเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาอังกฤษ                                 
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4.คณิตศาสตร์  5.วิทยาศาสตร์  6.สุขศึกษาและพลศึกษา               

                                                           

 14มงคลชัย  วิริยะพินิจ. “องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้.” ประชาชาติธุรกิจ 
(16-19 กันยายน 2553): 34. 
 15เกรียงพงศ์  ภูมิราช. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. 
สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2558. 
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ8.ศิลปะ ผลการประเมินคุณภาพจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555  ปีการศึกษา 
2556 และปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม              
จากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีผลคะแนนดังปรากฏ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติของส านักงานมาตรฐานการทดสอบ(O-NET)              
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับ ระดับประเทศ     
     ปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

เขต ประเทศ ผลการ
เปรียบเทียบ เขต ประเทศ ผลการ

เปรียบเทียบ เขต ประเทศ ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 46.61 44.25 2.36 36.35 35.20 1.15 43.97 42.64 1.33 

สังคมศึกษาฯ 41.04 39.37 1.67 48.46 46.79 1.67 48.34 46.24 2.10 

ภาษาอังกฤษ 30.28 30.35 -0.07 26.85 27.46 -0.61 31.29 30.62 0.67 

คณิตศาสตร ์ 26.41 25.45 0.96 30.88 29.65 1.23 34.50 32.40 2.10 

วิทยาศาสตร ์ 39.17 37.95 1.22 40.50 38.62 1.88 39.37 37.63 1.74 

สุขศึกษาฯ 60.10 58.30 1.80 62.19 59.32 2.87    

ศิลปะ 45.00 43.65 1.35 45.04 43.14 1.90    

การงานฯ 47.59 44.46 3.13 47.90 45.42 2.48    

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558, เอกสารล าดับที่ 2/2559 (สพม.9 : กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา,2558),24.  

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 
2556-2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 7 รายวิชา ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ปีการศึกษา ยกเว้นปีการศึกษา 2558                   
และถึงแม้ผลการเปรียบเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 จะสูงกว่าระดับประเทศ                 
แต่คะแนนก็ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50 ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับรายวิชาวิทยาศาสตร์จะสูงกว่าระดับประเทศ แต่พัฒนาการใน
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาลดต่ าลง และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ทั้ง 7 รายวิชา ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50 ยกเว้นรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนสูง
กว่าระดับประเทศทั้งในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติของส านักงานมาตรฐานการทดสอบ(O-NET)              
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับ ระดับประเทศ     
     ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

เขต ประเทศ ผลการ
เปรียบเทียบ เขต ประเทศ ผลการ

เปรียบเทียบ เขต ประเทศ ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 50.88 49.26 1.62 52.36 50.76 1.60 50.86 49.36 1.50 

สังคมศึกษาฯ 33.59 33.02 0.57 37.75 36.53 1.22 40.80 39.70 1.10 

ภาษาอังกฤษ 24.77 25.35 -0.58 23.06 23.44 -0.38 24.53 24.98 -0.45 

คณิตศาสตร ์ 20.50 20.48 0.02 21.85 21.74 0.11 26.89 26.59 0.30 

วิทยาศาสตร ์ 30.66 30.48 0.18 32.97 32.54 0.43 33.65 33.40 0.25 

สุขศึกษาฯ 63.31 52.03 11.28 52.29 51.94 0.35    

ศิลปะ 29.62 29.00 0.62 35.95 34.64 1.31    

การงานฯ 52.25 49.98 2.27 51.26 49.01 2.25    

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558, เอกสารล าดับที่ 2/2559 (สพม.9 : กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา,2558),32.  

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับชาติ ปีการศึกษา                 
2556-2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา ยก เว้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศต่อเนื่องทั้ง 3 ปีการศึกษา และเมื่อพิจารณาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) พบว่า รายวิชาในกลุ่มสาระหลัก ได้แก่
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50 

   
จากปัญหาข้างต้นจะเห็นว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)                

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญประการหนึ่ง                   
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา ที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา                
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ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมประสิทธิภาพทางการศึกษา                        
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน ผู้บริหารในฐานะผู้น าทางวิชาการ จึงต้อง
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้เทคโนโลยีและการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงานในสถานศึกษา        
และบทบาทการพัฒนาสถานศึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย จึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือทราบการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 3.  เ พ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ                        
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
 1. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  อยู่ในระดับใด 
 2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 9 อยู่ในระดับใด 
 3. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้น าทฤษฎีเชิงระบบของ แคทซ์และคาน(Katz and Kahn)16  

เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยมีการน าเอาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  องค์ประกอบของระบบประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า
( input) กระบวนการท างาน(process) และผลผลิต(output) ที่จะเกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์กัน           
ส่งผลซึ่งกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อม(context)  ทั้งภายในและภายนอกและการวิเคราะห์ระบบ 
เป็นวิธีการน าเอาผลที่ได้ ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) จากผลผลิตหรือการประเมินผล   
มาพิจารณาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งระบบไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษาโดยตรง 
แต่สามารถส่งผลต่อการจัดคุณภาพทางการศึกษาได้ การจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือสะดวกต่อการน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่
ได้ก าหนดไว้ เช่น ปัจจัยน าเข้า (Input ) ในระบบการศึกษา ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
การจัดการ เป็นต้น17 ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนผ่านกระบวนการขององค์กร(process) คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการความรู้ของผู้บริหาร การบริหารงานวิชาการ  การจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือท าให้เกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คือ คุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา มีทักษะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ส าหรับการจัดการความรู้และ
การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้นั้น ก าลังได้รับการยอมรับในวงการศึกษา ค าอธิบายพ้ืนฐาน
ที่สุดของการจัดการความรู้ หมายความถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ร่วมกันในการตัดสินใจ ปัจจุบันหลายหน่วยงานทางการศึกษา เริ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือ        
การจัดการความรู้ มีการก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการความรู้ เพื่อเข้ามาจัดระบบข้อมูลให้
ใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร มีการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงการไหลเวียนของข้อมูล                       
ในบางกรณีให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา
ซึ่งมีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไว้หลายแนวทาง เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติการเข้าถึง     
การจัดการความรู้ ซึ่งมีวิธีการหลายรูปแบบ และเริ่มมีการน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร สามารถแบ่ง
ชนิดกรอบแนวคิดการจัดการความรู้  ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กรอบแนวคิดแบบ Prescriptive                

                                                           
16Daniel Katz and Robert L. Kahn,The social Psychology of Organization, 2nd 

ed. (New York : John Wiley & Sons,1978),20.  
17อ านวย  ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : สนพ.ม.

รามค าแหง, 2553), 87-90. 
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กรอบแนวคิดแบบ Descriptive และกรอบแนวคิดแบบผสมผสานระหว่าง Prescriptive และ 
Descriptive18  กรอบความรู้แต่ละแนวคิดจะมีองค์ประกอบ ล าดับและขั้นตอนของวงจรแตกต่างกัน 
แนวคิดของ วิกซ์ (Wiig) แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 กลุ่ม เรียกว่า เสาหลักของการจัดการความรู้ 
(Pillar of Knowledge Management) เสาหลักที่ 1 ประกอบด้วยการส ารวจและแบ่งประเภท            
ของความรู้ วิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงและน าเสนอความรู้ เสาหลักที่ 2 
เน้นเรื่องการประเมินค่าของความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสาหลักที่ 3 ประกอบด้วย            
การสังเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การจัดการและควบคุมความรู้การเผยแพร่และ   
น าความรู้ไปใช้โดยง่าย โดยแต่ละเสาหลักนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าให้วงจรความรู้ครบถ้วนซึ่ง
ได้แก่ การสร้าง(Create) การน าเสนอ(Manifest) การใช้(Use) และการถ่ายทอด(Transfer)19               
ส่วนแนวคิดของ โนนากะ (Nonaka) กล่าวถึงวงจร SECI ที่เปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge 
Conversion) โดยเปลี่ยนความรู้ที่มีในลักษณะเป็น Tacit Knowledge  และ Explicit Knowledge 
ท าให้เกิดความรู้ใหม่ข้ึน โดยหมุนเกลียวต่อยอดความรู้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  การสร้างความรู้ในแนวคิด
ของ Nonaka ประกอบด้วย Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็น
ความรู้ฝังลึก(Tacit to Tacit)  โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน          
สร้างเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นมาผ่านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสังเกตการลอกเลียนแบบและ
การลงมือปฏิบัติ  ความรู้ฝังลึกนี้อาจจะ เป็นกระบวนการคิดซึ่งเป็น การยากที่จะอธิบายออกมาเป็น
ค าพูดการที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้สามารถเรียนรู้ได้(Externalization) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
แบบความรู้ฝังลึกไปเป็น ความรู้ชัดแจ้ง(Tacit to Explicit) โดยการเปรียบเทียบการตั้งสมมติฐาน 
กรอบความคิด ในการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยผ่านการพูดคุย การเล่าเรื่อง 
ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสร้างความรู้ (Combination) เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แบบ ความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง(Explicit to Explicit) เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้
สามารถจับต้องได้น าไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันได้สามารถ โดยการแยกแบ่งประเภทและท าให้              
อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้
ฝังลึก(Explicit to Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็น
ความรู้ขึ้น โดยผ่านการอ่านหนังสือเอกสารแล้วท าความเข้าใจหรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอา

                                                           
18 Rubenstein-Montana, B.,l. Liebowitz, J. Buchwalter, and D. McCaw. “A 

Systems Thinking Framework for Knowledge Management, Decision Support 
Systems”.Vol 31, issue 1, May 2001, pp. 5-16. 

19Wiig, K. “Knowledge Management Foundations”,( Schema Press, USA), 13. 
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ความรู้ไปใช้20 ปีเตอร ดรักเกอร Peter F. Drucker) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ การจัดการความรู้     ที่
เป็นระบบไว้ 7 ประการ คือ 1. แรงจูงใจ 2. เป้าหมาย 3. การเรียนรู้ 4. การวางแผน 5. การเข้าถึง
ความรู 6. การลงมือปฏิบัติ 7. การแลกเปลี่ยน21  ปีเตอร์ เช้งเก (Peter Senge) ได้กล่าวสรุปโดยให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมในการจัดการความรู้คือ 1. การเรียนรู้ 2. การสร้างนวัตกรรม 3. การเผยแพร่
ขีดความสามารถ 4. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  5. ชุมชนปฏิบัติ22  โธมัสเอช ดาเวนพอท 
(Thomas H. Davenport) และกิลเบิรทพรอพท์ (Gilbert J.B.Probst) ได้กล่าวว่าการจัดการความรู้
ประกอบด้วย 8 ประการคือ 1. การก าหนดและสร้างทีมงาน 2. การก าหนดกลยุทธ์ 3. การด าเนินการ
ส ารวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในองคก์ร 4. การเลือกโครงการน าร่อง 5. การพัฒนาโครงการ 6. การก าหนด
เทคโนโลยีสนับสนุน 7. การก าหนดแผนหลัก 8. การติดตามและควบคุมโครงการ23 ส่วนแนวคิดของ 
เจไลโบวิชและโทมัสเบคแมน(Jay Liebowitz & Thomas J.Beckman) กล่าวว่า กระบวนการ               
การจัดการความรู้  มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การก าหนดองค์ความรู้ 2 . การรวบรวมองค์ความรู้                   
3. การคัดเลือกองค์ความรู้ 4. การจัดเก็บองค์ความรู้ 5. การแบ่งปันองค์ความรู้ 6. การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ 7. การสร้างองค์ความรู้ใหม่  8. การถ่ายทอดองค์ความรู้24 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา                
ควรเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา                    
ทุกแห่งคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ  โดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู                 
ให้ค าแนะน าครูและประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน                        
เพราะงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ฮอลลิงเจอร และมอรฟ(Hollinger                    
and Murphy)  มี ก า ร แ บ่ ง คุณลั กษณะ ในกา รบริ ห า ร ง านวิ ช า ก า ร เ ป็ น  3  ด้ า น  ไ ด้ แ ก่                                      
1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน 2. การจัดการดานการเรียนการสอน 3. การส่งเสริมบรรยากาศ

                                                           
20Nonaka, Ikujiro&Hirotaka Takeuchi.2004. Hitotsubashi on Knowledge 

Management.Clementi Loop, Singapore: John Wiley & Sons (Asia). 
21Peter F. Drucker, Managing in The Time of Great Change (Oxford : 

Butterwort - unnemann, 1995), 135. 
22Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of Learning 

Organization (New York : Doubleday / Currency, 1990), 56-61. 
23 Thomas H. Davenport and Gilbert J.B.Probst, Some Principles of Knowledge 

Management [online],accessed 15 January 2015.Available from http://www.mccombs. 
Utexas.edu/kma/kmprin.htm. 

24Jay  Liebowitz and Thomas J.Beckman, Knowledge Organization: What Every 
Manager Should Know. (United States of America : CRC Press LLC ,1998) : 52-54. 
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ทางวิชาการ25 เซอรจิโอวานีและคณะ(Sergiovanni and others) ให้ความเห็นว่า ขอบข่ายของ         
งานบริหารวิชาการ มีดังนี้ 1. การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้งวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน                
เพ่ือให้ บรรลุปรัชญาการศึกษา 2. การจัดท าโครงการเพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ                           
3. จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4. สร้างบรรยากาศใน
โรงเรียนให้พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 5. จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอ26                                    
ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย 1. การวางแผนงานเกี่ยวกับ
งานวิชาการ 2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน               
การสอน 4. การวัดและ ประเมินผลในด้านวิชาการ27 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการที่ได้จ าแนกงาน
ทางวิชาการออกเป็น 12 ด้าน คือ 1. กาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                   
3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
5. การ พัฒนาสื่ อนวั ตกร รมและ เทคโนโลยี เ พ่ื อการศึ กษา  6. การ พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้                                    
7. การนิเทศการศึกษา 8. การแนะแนวการศึกษา 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10. การส่งเสริม ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11. การประสานความร่วมมือใน                   
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา อ่ืน  12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่                       
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา28  สวนเฟเบอรและเชียรรอน 
(Faber and Shearron)  ไดแบงงานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. การจัดวัตถุประสงคข์องหลักสูตร                           
2. การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3. การน าหลักสูตรไปใช้ 4. การจัดอุปกรณ์การสอน 5. การนิเทศ                
การสอน 6. การส่งเสริมครูประจ าการ29 

 
จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดดังแสดง

ไว้ในแผนภูมิที่ 1 

                                                           
25 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “ Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals,” The Elementary School Journal86,2( November 
1985) : 217-224. 

26  Thomas J. Sergiovanni and others ,Educational Governance and 
Administration (New Jersey:Prentice–Hall,Inc.,1981),267-268. 

27ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ, 
2553), 3-4. 

28กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์องคก์ารรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546) , 32. 

29Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Adminiatration 
Theory and Practice ( New York : Rinchert and Winston,1970), 212. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology  of  Organizations, 
2nd ed. ( New York : John Wiley and  Son,1978 ), 20. 
 : อ านวย  ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : สนพ.ม.
รามค าแหง, 2553), 87-90. 
 : Jay  Liebowitz and Thomas J.Beckman, Knowledge Organization : What 
Every Manager Should Know. (United States of America : CRC Press LLC ,1998) : 52-
54. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ , คู่ มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.),2546),34. 
 

 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน 
- คุณภาพผู้เรยีน 
- คุณภาพบุคลากร 
- คุณภาพสถานศึกษา 

ผลผลิต  ( output) 
  

 การบริหาร 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรยีนการสอน 
 การนิเทศ  
 

สภาพแวดล้อม (context) 

- ทางภูมิศาสตร์ 
- ทางสังคม 
- ทางเศรษฐกิจ 

การบริหารงานวิชาการ 

การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

ปัจจัยน าเข้า (input) 
 

 บุคลากร 

 งบประมาณ 

 วัสดุอุปกรณ ์

 การจัดการ 

กระบวนการ ( process) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งในทางปฏิบัติแล้วสถานศึกษา
มัธยมศึกษาแต่ละแห่ง อาจจะก าหนดขอบข่ายงานวิชาการแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการกระบวนการจัดการความรู้ของของเจไลโบวิช
และ โทมัสเบคแมน (Jay Liebowitz& Thomas J.Beckman)มาเป็นขอบเขตของการวิจัย ดังนี้                 
1. การก าหนดองค์ความรู้ 2. การรวบรวมองค์ความรู้ 3. การคัดเลือกองค์ความรู้ 4. การจัดเก็บ               
องค์ความรู้ 5. การแบ่งปันองค์ความรู้ 6. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 7. การสร้างองค์ความรู้ใหม่                     
8. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ส่วนการพัฒนาสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ เป็นงานหลักของสถานศึกษา                  
มีขอบข่ายกว้างขวาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทุกด้านของสถานศึกษา นักวิชาการทางการศึกษากล่าวถึง
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้หลายท่าน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จ าแนกงานทางวิชาการออกเป็น 12 ด้าน ประกอบด้วย                      
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7. การนิเทศการศึกษา 8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12. การส่งเสริมและ
สนับสนุนวานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Jay  Liebowitz and Thomas J.Beckman, Knowledge Organization : What 
Every Manager Should Know.(United States of America : CRC Press LLC,1998) :52-54. 
 

 : กฎกระทรวงศึกษาธิการ , คู่ มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป็นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 34. 
 
 
 

 
การจัดการความรู้(Xtot) 

 
 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน(Ytot) 

1. การก าหนดองค์ความรู้ (X1)   
2. การรวบรวมองค์ความรู้ (X2)     
3. การคัดเลือกองค์ความรู้ (X3)     
4. การจัดเก็บองค์ความรู้ (X4)    
5. การแบ่งปันองค์ความรู้ (X5)     
6. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (X6)     
7. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (X7)   
8. การถ่ายทอดองค์ความรู้(X8)   

 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(Y1)   
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(Y2)   
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

(Y3)   
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4)  
5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ

การศึกษา(Y5)   
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้(Y6)   
7. การนิเทศการศึกษา(Y7)   
8. การแนะแนวการศึกษา(Y8)   
9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา(Y9)   
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน(Y10)   
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น(Y11)   
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา(Y12)   



18 
 

 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน จึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้  

 

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่             
จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 8 ขั้น     
การก าหนดองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การคัดเลือกองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้               
การแบ่งปันองค์ความรู้  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน
ตลอดถึงการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในสถานศึกษา จ าแนกออกเป็นการบริหารภารงานในด้านวิชาการรวม 12 งาน              
คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ              
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง
โรงเรียนของรัฐบาลที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาในบทนี้ เป็นการขยายแนวความคิดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาอย่าง
กว้างขวาง โดยการค้นคว้า รวบรวมวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด สาระส าคัญจากต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยขอเสนอวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดการความรู้ 
ความหมายของความรู้ 

การด าเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน               
เต็มไปด้วยการแข่งขัน การเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่และวิทยาการต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง                
มีการจัดการความรู้เพ่ือเป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้ใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน
สูงสุดต่อองค์กร มีผู้ให้ค านิยามเก่ียวกับความรู้ไว้หลากหลาย ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายว่า ความรู คือ สิ่งที่                 
สั่งสมจากการศึกษา เล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ                     
และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ได้ฟง             
การคิดหรือการปฏิบัติองคว์ิชาในแตล่ะสาขา30 

กีรติ ยศยิ่งยง กล่าวว่า ความรู้ เป็นความคิดของแต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ จนได้รับการยกย่องโดยคนกลุ่มหนึ่งในสังคม31 

เบนจามิน บลูม(Benjamin S. Bloom) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง เรื่องที่ เกี่ยวกับ                   
การระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์

                                                           
30ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ : นานมี             

บุคส พับลิเคชั่น, 2556), 12. 
31กีรติ  ยศยิ่งยง, การจัดการความรู้ในองค์กรและกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้

พับลิชชิ่ง, 2549), 4. 
19
9 
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ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ า อันเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ32 

ดาเวนพอร์ต และพรูแซค (Davenport and Prusak) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ส่วนผสม
ของประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศที่เป็นสภาพแวดล้อมและโครงสร้างการท างาน ส าหรับ                 
การประเมินและรวมกันของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่33 

ฮิเดโอะ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki) กล่าวว่า “ความรู้ ในรูปของปีรามิด โดยให้
ความหมายของ ข้อมูลว่า เป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความ 
ส่วน“สารสนเทศ” เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์                       
ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีบริบทจากความเชื่อ สามัญส านึก หรือประสบการณ์ของผู้ใช้
สารสนเทศนั้น โดยมักอยู่ในรูปของข้อมูลที่วัดได้หรือจัดต้องได้ “ความรู้” คือ สารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่าเป็นสารสนเทศที่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการน าไปใช้งานและ “ปัญญา” คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน าไปใช้ เพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน34 

มาร์ควอดต(์Marquardt) กล่าวว่า ความรู้ ประกอบด้วย สาระ หลักการและประสบการณ์
สามารถชี้ แจงแนวทางในการด า เนินการ  การบริหาร การแก้ปัญหาและการตัดสิน ใจ                         
โดยความรู้ท าให้คนสามารถให้ความหมายแก่ข้อมูลและสร้างเป็นสารสนเทศได้ เมื่อมีความรู้สามารถ
จัดการกับแหล่งสารสนเทศท่ีมีอยู่และปฏิบัติงานได้อย่างชาญฉลาด35 

จากความหมายของความรู้ที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความรู้เป็นสิ่งที่สั่งสมจากการเรียนรู้ 
ค้นคว้าประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้อ่ืนๆ และผสมผสานกับความรู้
และประสบการณ์เดิมจนเกิดเป็นความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานหรือแก้ปัญหาได้ 
 
 

                                                           
32Benjamin M. Sachs,(Ed.).Taxonomy of educational objectives : The 

classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain,(New York: 
Longman, 1956), 1. 

33 Davenport, T. H., Prusak, L. Working knowledge: How organizations 
manage what they know (Harvard Business School Press : Boston, 1998), 1-24. 

34บุญดี  บุญญากิจและคณะ, การจัดการความรู้จากทฤษีสู่ปฏิบัติ (กรุงเทพ : จิรวัฒน์
เอ็กซ์เพรส จ ากัด,2549),14  

35Marquarde, Michael, Building the Learning Organization: Mastering the 
5 Elements for Corporate Learning (Palo Alto: Davies-Black Publishing, 2002),19. 
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ประเภทของความรู้ 
วิกก์(Wiig) แบ่งองค์ประกอบความรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม เรียกว่า เสาหลักของการจัดการ

ความรู้ (Three Pillar of Knowledge Management) เสาหลักที่ 1 ประกอบด้วยการส ารวจและ  
แบ่งประเภทของความรู้ วิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเรียบเรียงและน าเสนอความรู้ 
เสาหลักที่ 2 เน้นเรื่องการประเมินค่าของความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสาหลักที่ 3
ประกอบด้วย การสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การจัดการและควบคุมความรู้          
การเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้โดยง่าย โดยแต่ละเสาหลักนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าให้           
วงจรความรู้ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การสร้าง (Create) การน าเสนอ(Manifest) การใช้ (Use) และ                     
การถ่ายทอด (Transfer)36 

โนนากะ และ ทาเคชิ(Nonaka and Takeuchi) กล่าวว่า  ความรู้ในองค์การจะมี 2 ลักษณะ คือ 
ความรู้ที่ซ่อนอยู่(tacit knowledge) มักจะอยู่กับตัวบุคคลในลักษณะที่เป็นทักษะและความช านาญของ
บุคคลนั้นๆ  การถ่ายทอดหรือการแบ่งปันความรู้ท าได้ยาก ต้องอาศัยบุคคลนั้นให้เป็นผู้สอน           ท า
การฝึกฝนสมาชิกคนอ่ืนๆ  ให้เกิดความช านาญในงานนั้นๆ  ซึ่งความรู้ประเภทนี้จะสูญหายได้ง่าย 
ขณะที่ความรู้ในองค์การอีกลักษณะหนึ่งคือความรู้ที่เห็นได้อย่างชัดเจน(explicit knowledge) คือ
ความรู้ที่ถูกจดบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือจับต้องได้ เช่น อาจจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือ           
การปฏิบัติงาน สมาชิกคนอ่ืนๆในองค์การสามารถหยิบใช้ได้ง่ายในองค์การ เพ่ือการเรียนรู้ผู้บริหาร
จะต้องกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การพยายามที่จะท า Tacit knowledge ให้เป็นลักษณะของ explicit 
knowledge มากท่ีสุด เพ่ือว่าเมื่อเกิดการลาออกความรู้ที่พนักงานแต่ละคนมีก็จะยังคงอยู่กับองค์การ
ไม่ได้หายไปตามพนักงานคนนั้นๆด้วย  ขั้นตอนของการแบ่งปันความรู้จึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
องค์การที่เปิดเผยและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่มีการต าหนิลงโทษโดยการสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นตัว เร่ งการแบ่ งปันความรู้                         
นอกจากนี้การสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ  ความรู้สึกถึงความรับผิดชอบ การให้อ านาจ                  
การตัดสินใจ  ตลอดจนการท างานเป็นทีมจะส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ทั้งสิ้น37 

เซนต์ วัน(Saint-Onge H.) กล่าวว่า ความรู้สามารถแยกได้ 2 ประเภทคือ  
1. ความรู้โดยนัย(Tacit or Implicit Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะบุคคลเกิดจาก

ประสบการณ์ การเรียนรู้ สติปัญญาต่างๆ ประกอบกันเป็นองค์ประกอบของความรู้แต่ละบุคคล 

                                                           
36Wiig, K. Knowledge Management Foundations (Arlington: Schema Press, 

1993), 18. 
37Nonaka and Takeuchi, Hitotsubashi on Knowledge Management 

(Singapore: John Wiley & Sons, 2004), 4. 
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ความรู้ประเภทนี้ถือเป็นความรู้ที่ไม่เป็นทางการ จัดหมวดหมู่แต่สามารถพัฒนา แบ่งปัน สังเกต และ
เลียบแบบได ้

2. ความรู้ที่ปรากฏหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เป็น
เหตุเป็นผลรวบรวมและแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความและรายงานต่างๆ                    
ซึ่งสามารถท าให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ง่าย38 

เรียวโกะ โทยามา(Ryoko Toyama) ได้แบ่งความรู้ตามความสามารถในการถ่ายทอด
ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 1. ความรู้แบบฝังลึก(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในสมองคน                
ได้มาจากประสบการณ์สัญชาตญาณหรือพรสวรรค์ ยากต่อการบรรยายเป็นถ้อยค าหรือสูตรส าเร็จ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อและทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่จะกลั่นกรอง ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาและ
แบ่งปันกันได้และเป็นความรู้ที่จะท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน บางแหล่งข้อมูลเรียกความรู้
ชนิดนี้ว่าภูมิปัญญา 2. ความรู้ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถ
บรรยายหรือถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฎี การแก้ไขปัญหาคู่มือและฐานข้อมูลเป็นลักษณะ
ของความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้ นอกจาก 2 ประเภทข้างต้นมีความรู้อีกลักษณะหนึ่งซึ่ง
นักวิชาการบางท่านได้เพ่ิมเติมขึ้นมาได้แก่ Implicit knowledge จัดเป็นความรู้ภายในองค์กรที่
อาจจะไม่เห็นชัดเจน เช่น กระบวนการปฏิบัติงานกฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น39 

จากประเภทความรู้ที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 
ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก 
(Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน 
หนังสือ ต าราฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็น
ความรู้แฝงเร้นอยู่ในคนท างาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องจึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 
 

 
 
 
 
 
                                                           

38Saint-Onge H., Tacit knowledge: The key to the strategic alignment of 
intellectual capital, Strategy and Leadership (1996):  2, 10-14, 24. 

39Ryoko Toyama, Knowledge Management Pratice. (Japan: The yama 
group,2002),32. 
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ความหมายของการจัดการความรู้ 
 ไพโรจน์ ชลารักษ์ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่างและอาศัยกิจกรรมหลายกิจกรรมแตกต่างกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือและ
เทคนิควิธีต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน40 

ประเวศ วะสี กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบความรู้ 
ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย               
และมีประโยชน์เพ่ิมข้ึนมีการต่อยอดให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะ
มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน41 

เจษฎา นกน้อย กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ                
ในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรือนวัตกรรมและการจัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสม                   
เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้                
เพ่ือให้เกิดการแพร่กระจายและไหลเวียนความรู้ทั่วทั้งองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ42 

บุญดี  บุญญากิจและคณะ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่
มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง 
รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้43 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง               
การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร  โดย พัฒนาจากระบบ
ข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญาในที่สุด การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของ
การปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ใน
การน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร44 

                                                           

      40 ไพโรจน์ ชลารักษ์ , การจัดการความรู้: สังกัปทางทฤษฎี (นครปฐม: เพชรเกษม                   
พริ้นติ้ง กรุ๊ป,2551),53. 

41ประเวศ วะสี, การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ
และความสุข (กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2550), 47-48.   

42เจษฎา นกน้อย และคนอื่นๆ, นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : ส. เอเชียเพลส, 2552), 4.  

43บุญดี  บุญญากิจและคณะ, การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :  
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด, 2549), 23. 

     44 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,การจัดการความรู้ (นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),10. 
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โนนากะ และ ทาเคชิ (Nonaka and Takeuchi) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง 
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่ อง เผยแพร่ความรู้ทั่วทั้งองค์กรและน าไปเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์บริการ เทคโนโลยีและระบบใหม่ๆ45 

จากความหมายของการจัดการความรู้ที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการความรู้                      
เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดย พัฒนาระบบ             
จากข้อมูลไปสู่เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญาเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการท างาน
ต่อองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่า  
เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  องค์กรต้องมีการปรับตัวกับ             
การเปลี่ยนแปลงท าให้คนในองค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ต้องสามารถท างานได้รอบด้านและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การจัดการความรู้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้ างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ให้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป46 

โอเดล และคณะ (O’Dell and others) การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการที่จะท าให้
คนได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและน าความรู้
ไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือที่
จัดการกับตัวความรู้โดยตรง แต่เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีระหว่างกันได้47 

 
กรอบความคิดการจัดการความรู้ 

องค์กรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าระบบการจัดการความรู้มาใช้และต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร ระบบการจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่ องมือในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และจัดการกับความรู้เดิม เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ความรู้ขององค์กรสามารถบริหารจัดการได้โดยการควบคุมจัดการกระบวนการต่างๆ เช่น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง การจัดเก็บ การสร้างความรู้ใหม่ การสืบค้น การน าไปใช้ เป็นต้น                   

                                                           
45 Nonaka and Takeuchi, Hitotsubashi on Knowledge Management 

(Singapore : John Wiley & Sons, 2004), 4. 
     46สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, การจัดการความรู้ (นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),11. 
47Carla O’Dell and others, “If Only We Knew What We Know :The Transfer 

of Internal Knowledge and Best Practice,” The Free Press (n.p., 1998) : xii-xv, 3-9. 
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รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ท าให้กระบวนการเหล่านี้สามารถท างานได้              
อย่างราบรื่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้เหล่านี้  

กรอบความคิดการจัดการความรู้ยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก มีนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้น าเสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้ในหลายรูปแบบ        
ที่น่าสนใจ โดยการแบ่งกรอบความคิดการจัดการความรู้ เป็น 3 กลุ่ม คือ แบบ Prescriptive เป็น
กรอบแนวความคิดที่อธิบายถึงพัฒนาการของความรู้ในองค์กร แบบ  Descriptive เป็นกรอบ
แนวความคิดที่อธิบายถึงขั้นตอนการจัดการความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการจัดการความรู้ และแบบผสมผสานระหว่าง แบบ  Prescriptive และแบบ Descriptive               
เป็นกรอบแนวคิดที่อธิบายถึง องค์ความรู้ขององค์กร องค์ประกอบของกระบวนการความรู้ ปัจจัยที่ท า
ให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้ และอาจรวมถึงขั้นตอนในการจัดการความรู้ด้วย48 

  บดินทร์ วิจารณ์ กล่าวว่า กรอบความคิดการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ              
ในการจัดการความรู้ไว้ 5 ขั้นตอนคือ 1. ก าหนดชนิดของความรู้หรือชนิดของต้นทุนทางปัญญา                 
หรือองค์ความรู้ที่ต้องการ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์หรือการปฏิบัติงานขององค์กรหรือส ารวจ                    
องค์ความรู้หลัก(Core Competency) ขององค์กร อะไรที่เป็นความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนหรือคู่แข่ง 2. การสร้างทุนทางปัญญา (Create)หรือการค้นหาใช้
ประโยชน์จากทุนทางปัญญาที่มีอยู่ในองค์กร ด้วยวิธีการส่งไปศึกษาเพ่ิมเติมการสอนงานภายใน
องค์กรหรือหากต้องการองค์ความรู้ใหม่  อาจต้องไปแสวงหาจากภายนอกองค์กร จากที่ปรึกษาและ
การเรียนรู้จากความส าเร็จขององค์กรอ่ืนโดยการเทียบเคียง  (Benchmarking) 3. การเสาะหาและ
การจัดเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ(Capture) องค์กรต้องเสาะหาองค์ความรู้ทั้งที่เป็นความรู้                
ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ เปิดเผย (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ฝังลึกหรือความรู้ โดยนัย                
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ ในรูปของประสบการณ์ ใช้ เป็นทุนความรู้ขององค์กรซึ่ งพร้อมต่อ                       
การยกระดับความรู้และขยายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร 4. การแบ่งปัน(Share) รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เผยแพร่กระจายถ่ายโอนความรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น จัดสัมมนา                    
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การสอนงานหรือการถ่ายโอนความรู้ในลักษณะเสมือน (Virtual) 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5. การใช้ประโยชน์ (Use) การน าไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิด
ประโยชน์ผลสัมฤทธิ์ และเกิดเป็นสัญญาปฏิบัติการขยายผลให้ระดับความรู้และวัดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนมีแนวทางหรือกิจกรรมที่น าไปสู่

                                                           
48Rubenstein-Montano, B., L.Liebowitz, J. Buchwalter, and D.McCaw(2001),              

“A System Thinking Framework for Knowledge Management,Decision Support 
System, vol 31,issue 1 ,May 2001, 5-16. 
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การปฏิบัติ เช่น การจัดท าฐานข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร (Best Practices) การท ารายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรเป็นต้น49 

โนนากะ และ ทาเคชิ (Nonaka and Takeuchi) ได้เสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้ 
โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทั้งสองในรูปแบบของวงจร  “SECI”เป็นวงจรเปลี่ยนแปลง
ความรู้(Knowledge Conversion) ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 
(explicit Knowledge) ท าให้ เกิดความรู้ ใหม่ขึ้น  ซึ่ งจะหมุนเกลียวไปเรื่อย  ๆ  อย่างไม่สิ้นสุด                  
เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา วงจร SECI เป็นการสร้างความรู้ใน 4 ลักษณะ คือ  

Socialization จากความรู้ที่ซ่อนเร้น สู่ความรู้ที่ซ่อนเร้น ซึ่งเรียกว่า “ Socialization : S” 
ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประเภทซ่อนเร้นระหว่างบุคคล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความรู้โดยผู้ที่มีประสบการณ์จะถ่ายทอดให้แก่บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลโดยตรง ผ่านกระบวนการ               
การท าตามและการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ “Socialization” นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กันไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือเครื่องมือการสื่อสารที่ชัดแจ้งหรือเป็นลายลักษณ์อักษร  ดังนั้น             
การแลกเปลี่ยนความรู้ประเภทนี้จะต้องผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สื่อสารกัน
โดยตรง หรือการปฏิบัติงานในสถานที่จริง เช่น การถ่ายทอดความรู้ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
ฝึกงาน เป็นต้น  

Externalization จากความรู้ที่ซ่อนเร้น(Tacit Knowledge) สู่ความรู้ที่เปิดเผย(Explicit 
Knowledge) ซ่ึงเรียกว่า “Externalization : E” ในกระบวนการนี้ปัจเจกบุคคลที่มีความรู้ประเภท
ซ่อนเร้น พยายามที่จะเปลี่ยนความรู้ที่ตนมีไปสู่ความรู้ประเภทเปิดเผยหรือความรู้ชัดแจ้งด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย หลักการ แนวคิด สมมติฐาน หรือตัวแบบ การสรุปวิธีปฏิบัติที่พนักงานของ
องค์กรคนหนึ่งได้ค้นพบว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการด าเนินงาน                     
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบความส าเร็จเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน(Operation Manual) เป็นต้น 
 Combination จากความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) สู่ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit 
Knowledge) ซึ่งเรียกว่า “Combination : C” โดยในกระบวนการนี้ปัจเจกบุคคลมีการแลกเปลี่ยน
และผสมผสานความรู้ที่เปิดเผย ผ่านสื่อที่เป็นเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ จะมีบทบาทสูงในกระบวนการ “Combination” ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรู้ประเภทที่เปิดเผยใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ 

Internalization จากความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) สู่ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเรียกว่า “Internalization: I” การเรียนรู้ของบุคคลและประสบการณ์ที่ได้จาก
กระบวนการ Socialization Externalization และ Combination สร้างให้เกิดเป็นความรู้ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ของปัจเจกบุคคล ซึ่งถือเป็นผลึกความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 

                                                           
49บดินทร์  วิจารณ์, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้(กรุงเทพฯ :เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 

2550), 5-6. 
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เช่น ทักษะการท างานใหม่ ๆ ที่ค้นพบจากประสบการณ์การท างานและเรียนรู้งานที่สั่งสมมาเป็น
เวลานาน เป็นต้น50 

 
กระบวนการจัดการความรู้ 
    การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือสร้างความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันขององค์กร 
หรือชุมชนท้องถิ่น สร้างความสามารถในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยที่พลัง
สร้างสรรค์นั้นอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมนุษย์ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการ
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ท างานด้วยกัน ทั้งที่อยู่ในองค์กรหรือชุมชน
ท้องถิ่นเดียวกัน และต่างองค์กรหรือต่างชุมชนท้องถิ่น ให้ช่วยกันปรับปรุงวิธีท างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้  ได้น าเสนอการแบ่งกระบวนการในการจัดการความรู้ มีความ
แตกต่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดประเด็นรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนแยกย่อยออกไปตาม
กรอบความคิดของแต่ละคน ดังนี้ 

การ์วิน (Garvin) กล่าวว่า บุคลากรจะต้องน าเอาความรู้และความผิดพลาดมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของบุคลากรให้มีการคิดเป็นระบบจะช่วยในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบุคลากรจะต้อง
เผยแพร่ความรู้ที่เกิดข้ึน มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้51 

    ไลโบวิซ และ เบคแมน (Jay Liebowitz and Beckman) กล่าวว่า กระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นการก าหนดความสามารถหลักขององค์การและกลยุทธ์ที่มีอยู่ รวมทั้งความรู้ที่ส าคัญ              
การจัดระเบียบความรู้ให้เป็นกิจจะลักษณะ เลือกเอาความรู้ที่ใช้ได้ มีคุณค่า ถูกต้อง และไม่มีความ
ขัดแย้งกันสามารถดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลากระจายความรู้ไปยังผู้ที่สนใจและเพ่ือใช้ในการท างาน 
การดึงเอาหรือใช้ความรู้เพ่ือการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา สนับสนุนการท างานหรือฝึกอบรม การค้นคว้า 
ค้นพบความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา ทดลอง หรือเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ท าการน าเสนอความรู้ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ลูกค้าและเพ่ือน พนักงาน โดย
กระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือ
การจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 8 ขั้น การก าหนดองค์ความรู้ การรวบรวม                

                                                           

  50Nonaka and Takeuchi, The Knowledge Creating Company (USA : Harvard 
business, 1991), 70-73. 

 
51David A. Garvin, Building a learning organization (Harvard Business, 2011), 

72 - 75. 
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องค์ความรู้ การคัดเลือกองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้  การแบ่งปันองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่  การถ่ายทอดองค์ความรู้52 

ประพนธ์  ผาสุกยืด กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้ ที่เปรียบเทียบการจัดการความรู้
เหมือนกับปลาทู ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนหัวปลา เปรียบได้กับ Knowledge Vision เรียกโดยย่อว่า KV หมายถึง ส่วนที่เป็น
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ คือ ก่อนลงมือท า KM จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ว่า จะท า 
การจัดการความรู้ เพ่ืออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน มีหลายหน่วยงานท าโดยไม่มีการก าหนด                 
KV ก่อน ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องและการก าหนด KV จะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร                
มีหลายหน่วยงานท า KM เพียงเพ่ือได้ชื่อว่าได้ท า KM แล้ว ซึ่งการเริ่มต้นที่ไม่ถูก เพราะความจริงแล้ว 
KM มิใช่ตัวเป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่จะให้งานบรรลุผลตามที่ต้องการ โดยใช้
ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยท าให้งานส าเร็จ 

ส่วนกลางล าตัว เปรียบได้กับ Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า KS หมายถึง                  
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Shear and Learn) ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดและยากที่สุดใน
กระบวนการท า KM เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่ง
กันและกัน การจัดการความรู้ ค าว่า “การจัดการ” ในที่นี้หมายถึง การบริหารที่จะท าให้เกิดเหตุปัจจัย 
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กรพร้อมที่จะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน 

ส่วนหางปลา เปรียบได้กับ Knowledge Assets เรียกโดยย่อว่า KA หมายถึง องค์ความรู้
ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้รวบรวมไว้เป็นคลังความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ  Explicit Knowledge                 
คือ ความรู้เชิงทฤษฎี ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสารต ารา และคู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น  Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม
หรือเป็นเอกสารต ารา แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและท าอย่างไรเมื่อบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว 
ความรู้นั้นยังคงอยู่กับหน่วยงาน ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคลการจัดการความรู้ในส่วนของ KA นี้
เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) ช่วยในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกใน               
การเรียกใช้และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) รวมทั้งมีการก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้ว 
เพ่ือให้คลังความรู้ไม่ใหญ่เกินไปมีเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเท่านั้น  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ช่วยท าหน้าที่
เป็นพ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn)              
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ถ้าเปรียบ KM เหมือนปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว 
ล าตัวและหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัวหรือการท า KM ของแต่ละหน่วยงาน ก็จะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
จุดเน้นของหน่วยงานนั้น เช่น บางหน่วยงานอาจจะเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า 

                                                           
52Jay Liebowitz and Thomas J.Beckman, Knowledge Organization : What 

Every Manager Should Know (United States of America : CRC Press LLC,1998):52-54. 
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ส่วนล าตัวปลาจะใหญ่กว่าส่วนอื่น ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะเน้นส่วนที่เป็นคลังความรู้และการใช้ 
ICT แสดงว่าหน่วยงานนั้นมีส่วนหางปลาใหญ่กว่าส่วนอ่ืน   ดังนั้น ปลาแต่ละตัว (แต่ละหน่วยงาน)             
จึงมีรูปร่างไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง53 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิงผลผลิตแห่งชาติ เสนอขั้นตอนหลัก
ของกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ในหน่วยงานราชการไว้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก
, รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้
ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณี เป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร , ฐานความรู้ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7. การเรียนรู้ – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก  
สร้างองค์ความรู้>น าความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง54 

ส่วน บุญดี บุญญากิจและคณะ ได้สรุปกระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge 
Process) จากการศึกษากรอบความคิดของการจัดการความรู้ของนักวิชาการด้านการจัดการความรู้
หลาย ๆ ท่าน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการจัดการความรู้ได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาว่าองค์กรมีความรู้
อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ซึ่งจะท าให้องค์กรทราบว่า
ขาดความรู้อะไรบ้าง โดยทั่วไปองค์กรสามารถใช้แผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) เพ่ือหาว่า
ความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับองค์กร จัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้องค์กรวาง

                                                           
53ประพันธ์  ผาสุกยืด, การจัดการความรู้ : ฉบับมือใหม่หัดขับ(กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2550), 

21-25. 
54คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิงผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการจัดท า

แผนการจัดการความรู้ (กรุงเทพฯ :เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2548), 5-6. 
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ขอบเขตของการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้แผนที่ความรู้ยังช่วยท าให้เห็นภาพรวมของคลังความรู้ขององค์กร ท าให้องค์กรทราบว่ามี
ความรู้ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองในการรวบรวมและ
จัดเก็บและท าให้บุคลากรทุกคนทราบว่าองค์กรมีความรู้อะไรและจะหาความรู้ที่ตนเองต้องการได้ที่
ไหน และยังใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางความรู้ที่องค์กรสามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน
และเคลื่อนย้ายแหล่งความรู้ต่อระบบต่าง ๆ ในองค์กร 

2. การสร้างหรือแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
จากการท าแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้ว

องค์กรจะต้องหาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้แล้วจัดท า
เนื้อหาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้แต่องค์กรยังไม่มี 
องค์กรอาจต้องสร้างความรู้ดังกล่าวจากความรู้เดิมที่มีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์กรมาใช้ 
องค์กรจะต้องพิจารณาความรู้ที่ไม่จ าเป็นและล้าสมัยทิ้งไป เพ่ือประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ
ความรู้เหล่านั้น หัวใจที่ส าคัญของขั้นตอนนี้คือ การก าหนดเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการและดั กจับ
ความรู้ดังกล่าวให้ได้ ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ขั้นตอนนี้ประสบความส าเร็จคือบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
เมื่อมีเนื้อหาความรู้ที่ต้องการแล้ว องค์กรต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ

ค้นหา และน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การจัดท า
สารบัญและจัดเก็บความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ค้นหาและน ากลับมาใช้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว การแบ่ง
ชนิดหรือประเภทความรู้นั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้น าไปใช้อย่างไร และลักษณะการท างานของบุคลากร
ในองค์กรเป็นแบบไหน โดยทั่วไปการแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามสิ่งต่อไปนี้ 

3.1 ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร (ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ) 
3.2 หัวข้อ/หัวเรื่อง 
3.3 หน้าที่/กระบวนการ 
3.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริการ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ 
การแบ่งประเภทความรู้จะขึ้นอยู่กับการใช้ความรู้นั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นความรู้ที่มีผู้ใช้มาก

และหลากหลาย การแบ่งจะครอบคลุมความรู้มากมายหลายประเภท (แนวราบ) แต่ถ้าเป็นความรู้ที่ใช้
เฉพาะกลุ่ม การแบ่งจะไม่ครอบคลุมแต่จะลงลึกในรายละเอียด (แนวดิ่ง) 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
องค์กรจ าเป็นต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้ง่าย            

ซึ่งอาจท าได้ในหลายลักษณะ ดังนี้คือ 
4.1 การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร                 

จะช่วยท าให้การป้อนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับจัดเก็บ ค้นหา และใช้ความรู้ท าได้                 
สะดวกรวดเร็ว 
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4.2 การใช้ “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้งองค์กรนั้นคือ องค์กรควรจัดท าอภิธานศัพท์ของ                
ค าจ ากัดความของค าต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน              
ซึ่งจะช่วยให้การป้อนข้อมูล/ความรู้ การแบ่งประเภทและการจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.2 การเรียบเรียง ตัดต่อและปรับปรุง เนื้ อหาให้มีคุณภาพดี ในแง่ต่าง  ๆ เช่น                       
ความครบถ้วน เที่ยงตรง ทันสมัย สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)โดยทั่วไปการเข้าถึงความรู้หรือการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะ คือ 

5.1 การป้อนความรู้ (Push) คือ การส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ร้องขอหรือ
ต้องการหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นแบบผู้รับความรู้ไม่ได้แสดงความต้องการหรือไม่ได้ร้องขอ เรียกว่า 
“Supply-based” เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร เป็นต้น 

5.2 การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) คือ การที่ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้เฉพาะ
ข้อมูลหรือความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งท าให้ลดปัญหาการได้รับข้อมูลหรือความรู้ที่ไม่ต้องการมาก
เกินไป การกระจายความรู้แบบนี้เป็นแบบ “Demand-based” 

องค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้แบบ “Push” และ “Pull” 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ข้อมูลหรือความรู้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
องค์กรแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ รวมทั้งท าสมุด

หน้าเหลืองโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวใช้ได้ดีส าหรับความรู้ประเภทชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เท่านั้น ส าหรับการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยนัยหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนั้นจะต้องท าด้วยการพบปะกันตัวต่อตัวหรือ
เป็นกลุ่ม ดังนั้นการแบ่งปันความรู้ประเภทนี้ สามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและ
วัฒนธรรมขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการผสมผสานเพื่อให้บุคลากรได้เลือกใช้ตามความถนัดและ
สะดวก ซึ่งมีวิธีการหลัก ๆ มีดังนี้คือ 

6.1 ทีมข้ามสายงาน (Cross – Functional Team) 
6.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) 
6.3 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) 
6.4 การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 
6.5 การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) 
6.6 เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 
7. การเรียนรู้ (Learning) 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากรและน าความรู้

นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับปรุงองค์กร หากบุคลากรขององค์กรไม่ได้มีการ
เรียนรู้และไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ การเรียนรู้
ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะไปเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มาก
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ขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้เหล่านี้จะถูกน าไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ๆ อีกเป็นวงจรที่ไม่มีสิ้นสุดที่เรียกว่า 
“วงจรการเรียนรู้” 

อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการความรู้ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
การด าเนินงานและองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น โครงสร้างองค์กร ลักษณะงานของ
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ดังนั้นองค์กรแต่ละองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทองค์กรของตนเอง55 

 สรุปได้ว่า ลักษณะของกระบวนการจัดการความรู้จะต้องเป็นองค์การที่มีการสนับสนุน
จากผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับสมาชิกในองค์การทุกคน มีการส่งเสริม และมีแรงกระตุ้นให้สมาชิกทุก
คนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมสนับสนุนวัตกรรมใหม่ๆ มีความยืดหยุ่น มีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
กลยุทธ์ส าหรับการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้เป็นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น  เพราะสภาพแวดล้อม
ทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์                      
ในการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือจะช่วยให้องค์กรสามารถสรรสร้างนวัตกรรมได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่เน้นถึงความสามารถในการเข้าถึงความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของ
ความรู้ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ชัดแจ้งกับความรู้โดยนัย  

มอร์เทน ฮันเซน (Morten T. Hansen)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วยส่วนที่ 1 
อะไรคือกลยุทธ์ของคุณในการจัดการความรู้(What’s Your Strategy for Managing Knowledge?) 
เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ที่เน้นความสนใจที่ระบบเทคโนโลยี โดยนาเทคโนโลยีมาใช้จัดระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ในองค์กร ตลอดจนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมทุกอย่างระหว่างกันได้
ทั่วทั้งองค์กรผ่านการให้รหัสข้อมูล ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
องค์กร  ส่วนที่ 2 การท าให้ความรู้เฉพาะที่พัฒนาไปสู่ความรู้ที่เปิดกว้าง (making local knowledge 
global)เป็นการนาเสนอกรณีศึกษา และส่วนที่ 3 คือการปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้56 
 
 
 

                                                           

   55บุญดี  บุญญากิจและคณะ, การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :   
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด, 2549), 54-58. 

56Morten, T. H., Nitin, N., Thomas, T., Keith, C and Steven, E. P.การสร้างกล
ยุทธ์ในการจัดการความรู้: Creating a strategy to manage knowledge, accessed 30 
January2015.  From http://www.bec.nu.ac.th/bpm/misjournal/files/13511456268-
atchara.pdf 
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
 2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 
 3. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด ได้เปรียบต่อการแข่งขัน การจัดการความรู้
จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ในการจัดการ การได้ขยายผลความคิด ท าให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ             
ในการแข่งขัน 
 4. เป็นการลงทุนทางทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาบุคลากรซึ่ง เป็นกลไกส าคัญต่อการท าให้
องค์กรด ารงอยู่ได้ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เปลี่ยนวัฒนธรรมอ านาจในแนวดิ่งไปสู่วัฒนธรรมความรู้
ในแนวราบ ทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้เท่าเทียมกัน 
 5. ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นไม่ยึดติด ท าให้บุคลากรมีความกล้าที่จะเข้าถึงและน าความรู้ไป
ใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญมาก เพราะเป็นกิจกรรม      
ที่มนุษย์ต้องท าอยู่เสมอ เพราะการจัดการความรู้นั้น คือ การท าให้ได้ความรู้มาและได้ใช้ความรู้เพ่ือ
เกิดประโยชน์ กระบวนการจัดการความรู้จึงได้รับการพัฒนาให้มีขั้นตอนเทคนิควิธีที่ดี เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าสามารถด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาได้ส าเร็จทั้งปัญหาเล็กและปัญหาใหญ่ ส่วนบุคคล
ตลอดจนปัญหาขององค์กรอีกด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย      
อยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้               
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด57 

 
การบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา               
คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร                    
การน าหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผล                      
และประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรม                   
ทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาทุกระดับนั้น การบริหารงานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง              
เพราะการบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความส าเร็จของผลงานทางวิชาการ หรือการ
เรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้                        

                                                           
57 ไพโรจน์  ชลารักษ์, การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี (นครปฐม :เพชรเกษม   

พริ้นติ้ง กรุ๊ป , 2552), 62. 
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มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนั้น การบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญ                     
ของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ                         
มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ท าหน้าที่ทางงานวิชาการอย่างเต็มที่ เพ่ือให้มี
เสรีภาพทางวิชาการส่งผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ๆ ท าให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไป 
 
ความหมายและความส าคัญ 

งานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่งเพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่          
การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพมีความรู้มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการงานวิชาการเป็น               
ตัวบ่งชี้คุณภาพและความส าเร็จของโรงเรียนความส าเร็จของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพ               
ของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนการบริหารด้านวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง
รับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร
ประมวลสาระทางวิชาการให้ข้อคิดว่างานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา  ในระดับ
สถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน             
การสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียนโดยทั่วไปงาน
วิชาการจะประกอบด้วยการศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาและการน า
หลักสูตรไปใช้การจัดเตรียมการเรียนการสอนการจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนและสื่อการเรียน
การสอนการส่งเสริมการสอนการวัดผลประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้
การนิเทศติดตามผลการวางแผนและการก าหนดวิธีการด าเนินวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ
การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสใน   
การตัดสินใจมากขึ้นหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาที่ให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เป็นเรื่องที่สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่จะต้อง
ปรับตัวอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน โรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการทั้งทางด้านหลักสูตรและ         
การเรียนการสอน ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องรู้และเข้าใจกรอบ
แนวความคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นอย่างดีจนสามารถน าไปด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
และในขณะเดียวกันก็สนองความต้องการความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและ
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ท้องถิ่นรวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ เหมาะสมตลอดจนการพัฒนา                 
แหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอ58 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม  
ในงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สู งสุดแก่ผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการ59 

ทัสนี วงศ์ยืน กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมทุกชนิด
ในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน60 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานหรือ
ด าเนินงานทุกชนิดในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดโรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่และภารกิจโดยตรง ในการจัดการศึกษามีหน้าที่
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณค่า
และมีศักดิ์ศรีให้ข้อคิดว่างานวิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา         
การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้ เรียน โดยทั่วไปงานวิชาการ                  
จะประกอบด้วยการศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการน าหลักสูตร
ไปใช้การจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนและสื่อการเรียนการสอน
การส่งเสริมการสอนการวัดผลประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามผลการวางแผน และการก าหนดวิธีการด าเนินวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ61 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า                    
การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะ
เป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

                                                           
58มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 

2015. Available from http://e-book.ram.edu //inside/html/dlbook.asp?code=EA634 
59ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการพิมพ์ครั้งที่ 4 (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยี

ทางการศึกษาส านักงานวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2549), 9. 
60ทัสนี วงศ์ยืน, การบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 2015.  Available from 

https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-4-k.pdf 
61มหาวิทยาลัยรามค าแหง,การจัดและการบริหารงานวิชาการ ,accessed 30 January 

2015.Available from http://e-book.ram.edu/e-ook/inside/html/dlbook.asp?code=EA634 

http://e-book.ram.edu/
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ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น62 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ   ความสามารถในการจัดการของ
ผู้บริหาร การบริหารโดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน                 
การสอนในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน  มีประสบการณ์สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 

 
ขอบข่ายงานวิชาการ 

งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ                 
การพัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร              
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้การบริหารและจัดการการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อ่ืนๆอย่างกว้างขวาง 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานด้านวิชาการไว้                
ในคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลไว้ดังนี้ 

                                                           
62ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, 

2553), 1. 



37 
 

 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนวานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา63 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร               

และการน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนในสถานศึกษา

ด าเนินไปได้ด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เป็นการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก             

และการส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์

ผลการเรียน64 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าวว่า การบริหารงานมีขอบข่ายที่ครอบคลุมใน 6 ด้าน คือ                  

ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านห้องสมุดและด้านการนิเทศภายใน การจัดการศึกษาทุกระดับ               
งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะเป้าหมายของการบริหารวิชาการอยู่ที่   
การสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งงานวิชาการเป็น

                                                           
63กฎกระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2546),32. 
64ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, 

2553), 3. 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพและความส าเร็จของสถานศึกษา  โดยจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต                       
คือ นักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ผู้บริหารจะต้องใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิชาการ
เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย
ของการศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน รวมถึงการใช้
นวัตกรรมและสื่อในการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียน เป็นต้น65 

สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขอบข่ายภารกิจงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาประกอบด้วย  งานด้านการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     
การวัดผลประเมินผล การจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาการนิเทศการศึกษา
และการวางแผนทางด้านวิชาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ให้นักเรียนมีประสบการณ์สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุขและประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544                 
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศในการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยก าหนด
จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกและ               
ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้
ท้องถิ่น  และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่น จากการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปี               
ที่ผ่านมาสู่จุดเน้นของการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียน                
การสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้น ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระ               

                                                           
65ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , การจัดและการบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550), 3-4. 
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การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติด้วย66  

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบน
พ้ืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็ นคนดี มีปัญญา                        

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

                                                           
66กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(กรุงเทพ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551),หน้า 1-3. 
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1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข     

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์               
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค             
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน           
ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง เหมาะสม                        
และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง     
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา  6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ  ในแต่ละกลุ่ มสาระ            
การเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน
การเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ  ในการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร 
และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ระบบ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการ
เรียนรู้ก าหนดเพียงใด67 

                                                           

 67กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
(กรุงเทพ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 8. 
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 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น               
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้                                  
ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับ              
การวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   
 1. ตัวชี้วัดชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)             
 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ภาษาไทย  :  ความรู้  ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชม                   
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 คณิตศาสตร์ : การน าความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   การ
แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนา                
การคิดอย่างเป็นระบบ 
 วิทยาศาสตร์  :  การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
และจิตวิทยาศาสตร์ 
 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  
การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย                                          
 ภาษาต่างประเทศ   :  ความรู้ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศ                          
ในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา :   ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้ อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะใน              
การด าเนินชีวิต 

งานอาชีพและเทคโนโลยี  :  ความรู้ ทักษะและเจตคติ ในการท างาน การจัดการ                      
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยีด าเนินชีวิต                          
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 ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่มจินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ  สุนทรียภาพ             
และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

2.  กิจกรรมนักเรียน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ                

การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
กัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาจะท าให้เกิดความรอบคอบ              
มั่นใจในกระบวนการใช้หลักสูตร ตลอดจนเป็นการตรวจสอบสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ ใน
หลักสูตร และเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี  ที่จะน าไปสู่การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการใช้หลักสูตร เพราะเป็น

กิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเด็กและเด็กได้ปฏิบัติมากที่สุด การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ครูและ                    
เด็กท าร่วมกันกระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ    
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสามารถด าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น  

บลูม(Bloom)  กล่ าวว่ า การเรียนรู้ ในแต่ครั้ ง  จะต้องเกิดการเปลี่ ยนแปลงขึ้น                     
ครบ 3 ประการ จึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะประกอบด้วย                      
1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นในสมอง 2.การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ 3.การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย เพ่ือท าให้เกิดทักษะและความช านาญ68 

มูลลีย์ (George J. Mouly) ก าหนดล าดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้น ดังนี้ 
1. เกิดแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อใดก็ตามที่อินทรีย์เกิดความต้องการหรืออยู่ในภาวะที่

ขาดสมดุลก็จะมีแรงขับ(Drive) หรือแรงจูงใจ(Motive) เกิดขึ้นผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพ่ือหา                
สิ่งที่ขาดไปนั้นมาให้ร่างกายที่อยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนไวต่อการสัมผัสสิ่งเร้า
แตกต่างกันเป็นสิ่งที่จะก าหนดทิศทางและความเข้มของพฤติกรรมและเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้น                  
ส าหรับการเรียนรู้ 

2. ก าหนดเป้าประสงค์(Goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่ละบุคคลก็จะก าหนดเป้าประสงค์
ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป้าประสงค์จึงเป็นผลบั้นปลายที่อินทรีย์แสวงหา ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ชัดเจน บางครั้งอาจจะเลื่อนลอย บางครั้งอาจก าหนดขึ้น เพ่ือสนองความต้องการทางสรีระหรือ
บางครั้งเพ่ือสนองความต้องการทางสังคม 

3. เกิดความพร้อม(Readiness) คนแต่ละคนมีขีดความสามารถที่จะรับและความต้องการ
พ้ืนฐานเพ่ือที่จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะสนอง ความต้องการได้จ ากัดและแตกต่างกัน
ไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล เช่น เด็กทารกซึ่งมีความเจริญทางสรีระ ยังไม่มากก็จะไม่
พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการหาอาหารด้วยตนเองได้ เด็กท่ีร่างกายอ่อนแอ หรือมีความบกพร่องของอวัยวะ
บางส่วน ก็จะไม่พร้อมในการเล่นกีฬาบางอย่างได้ กล่าวได้ว่าสภาพความพร้อมในการเรียนของบุคคล
นั้นจะต้องอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ หลายประการ อาทิเช่น ความเจริญเติบโตของโครงสร้างทาง

                                                           

 68Benjamin S. Bloom, Human Characteristics and School Learning (New 
York : McGraw-Hill Book Company,1976),11. 
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ร่างกาย การจูงใจ ประสบการณ์ เป็นต้น เรื่องของความพร้อมนี้นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่จะต้อง              
ดีก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้ 

4. มีอุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างพฤติกรรมที่เกิดจาก
แรงจูงใจกับเป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค์ หรือสิ่งกีดขวางเราก็จะไปถึงเป้าประสงค์ได้โดยง่าย           
ซึ่งเราก็ถือว่าสภาพการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและเรียนรู้ ตรงกันข้าม
การที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้จะก่อให้เกิดความเครียดและจะเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการ
แก้ปัญหาซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 

5. การตอบสนอง (Response) เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ มีเป้าประสงค์ เกิดความพร้อมและ
เผชิญกับอุปสรรคเข้าก็จะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมนั้นอาจเริ่มด้วยการตัดสินใจเกิดอาการ
ตอบสนองที่เหมาะสมทดลองท าแล้วปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ที่สุด ซึ่งแนวทาง
ของการตอบสนองอาจมุ่งสู่เป้าประสงค์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

6. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การได้รางวัลหรือให้สิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความ
พอใจ ซึ่งปกติผู้เรียนจะได้รับหลังจากท่ีตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือวัตถุที่
มองเห็นได้เสมอไป เพราะความส าเร็จ ความรู้ ความก้าวหน้า ก็เป็นตัวเสริมแรงได้เช่นเดียวกัน 

7. การสรุปความเหมือน (Generalization) หลังจากที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองหรือหา
วิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าประสงค์ได้แล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้กับปัญหา หรือสถานการณ์ที่จะพบใน
อนาคตได้นั้นก็แสดงว่า ผู้เรียนเกิดความสามารถที่จะสรุปความ เหมือนระหว่างสถานการณ์การเรียนรู้
ที่มีมาก่อนกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเพ่ิงจะพบใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม69 

สรุปได้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก 

 
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

การจัดการเรียนการสอนนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จุดมุ่งหมายของ             
การเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือจะได้
ทราบว่า การเรียนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การวัดและการประเมินผลจึงเป็น

                                                           

 69ความหมายและขอบข่ายของการเรียนรู้. Acceded 29 November 2015. Available  
from  http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Learning_Process.htm 
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งานที่ส าคัญของสถานศึกษา70 จึงเกิดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ดังนี้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ 
ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน
ของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียน 
การสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็น
การวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน                
เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล 
ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม  การระดม
ความคิดเห็นเพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงาน                
ที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน 
แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้ เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและ                   
พัฒนาตนได้ จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วย
การเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียนให้การรับรองความรู้
ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือ ไม่ หรือสามารถจบ
หลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้ เรียนแสดงความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่า
ใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน71 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                           
 70 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด
,2553), 165. 
 71 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 (กรุงเทพ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2554),2. 
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และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินระดับชั้นเรียน 
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยา
อาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพ่ือดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุ
ตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆอย่ างต่อเนื่อง การประเมินเพ่ือตัดสินเป็น             
การตรวจสอบ ณ จุดที่ก าหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ หรือของ
การประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ
ประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว ต้องน ามาเป็นข้อมูลใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

การประเมินระดับสถานศึกษา 
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน                 
การตัดสิน การเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา 
ในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ              
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่
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การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การประเมินระดับชาติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551               
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ72 

จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดผลประเมินผล และเทียบโอน หมายถึงการด าเนินงาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล                  
การเรียนรู้กับผู้สอนและผู้เรียนตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
การศึกษาเป็นรากฐานของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท าให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ 73               
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให้สูงขึ้น และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ การสร้างศักยภาพ
และความสามารถเพ่ือการพัฒนาสังคม พัฒนาด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ทบทวนการพัฒนางานวิจัยให้มี
ทิศทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา และข้อก าหนดดังกล่าว โดยได้ก าหนดนโยบายในการวิจัย
และส่งเสริมการวิจัยเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานวิจัย ไว้ดังนี้ 1) ให้หน่วยงานในสังกัด

                                                           

 72ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 (กรุงเทพ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2554),3-4. 

73เพ็ญณี แนรอท. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ. รายงาน             
การวิจัย  เรื่อง กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพ. ฮาซัน พริ้นติ้ง, 2550),1. 



49 
 

 

ด าเนินงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ                 
การเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2) ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยใหม่และ
พัฒนาเครือข่ายวิจัย พ่ีเลี้ยงนักวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และสามารถน า                 
ผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 3)  ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง    
การศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จ  4) สนับสนุนการศึกษาสภาพการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  5) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ74 

สรุปได้ว่าการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้นั้น เป็นงานที่ท้าทายชวนให้คิดอยากลองท า อยากติดตาม เกิดความกระตือรือร้น 
ใคร่รู้ใครเห็น ในบางครั้งต้องใช้เวลานานเพราะงานวิจัยเป็นงานที่ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการวิจัย                
คือ การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือ
นวัตกรรมและเครื่องมือ การน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผล 

 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ในการเรียนการสอน โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน  ผู้เรียน 
และสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันมาก คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน ต่อมา                
ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ในปัจจุบันจะพบว่า  มีสื่อการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด                       
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทบาทของสื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในบทเรียน ก็คือ เป็นตัวกลาง ตัวช่วย ในการให้ข้อมูลความรู้
หรือสิ่งบอกกล่าวแก่ผู้เรียน การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบ               
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                  
การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล  กล่าวว่าสาระส าคัญ 5 ประการต่อการพัฒนานวัตกรรม คือ                           
1.นวัตกรรมจะต้องเป็นกระบวนการที่มีวินัยคือมีกระบวนการในการจัดการต่อความคิดใหม่ๆ                     

                                                           

 
74 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทางการบริหารและการส่งเสริม                 

การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพ : มปท ,2553),3. 
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ที่เกิดขึ้นมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องการหาทรัพยากรมาใช้และความสามารถฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความ
อดทนได้ 2.นวัตกรรมจะต้องเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายด้าน คือ ผู้บริหารทุกคนหน่วยงาน
ย่อยทุกหน่วยจะต้องรับรู้ให้ความร่วมมือและร่วมกันคิดร่วมกันทาให้ความคิดใหม่ ด าเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 3.นวัตกรรมจะต้องรวมถึงการจัดระเบียบเป็นระบบและการค้นหาโอกาสใหม่ๆ                  
อย่างต่อเนื่อง 4.นวัตกรรมต้องถูกก าหนดจากผู้บริหารระดับสูงและเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานใน
องค์กรมีระบบการบริหารความคิด ( Idea Management Systems) เพ่ือสรรหาความคิดและ
นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 5.นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นที่ลูกค้า (หรือนักเรียนในสถานศึกษา)75 

ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียน จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ             
การประมวลข้อมูลอันเป็นสาระทางวิชาการให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บอย่างเป็นระบบผู้เรียน
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ทันตามความต้องการผู้สอนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการสอนแนวใหม่  ในการเรียนการสอนซึ่ง
จะช่วยพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีเหตุผลการคิดแก้ปัญหาและช่วยเสริมการเรียนรู้เกี่ ยวกับวิธี               
การเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและความสนใจกิจกรรมและ
เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น
อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในลักษณะที่มีการปฏิสัมพันธ์มากข้ึน 
 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้  อันจะท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  

ประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ที่จะสร้างนักเรียนที่มี
คุณภาพ  ในขณะเดียวกันตามจุดเน้นของการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะ
จุดเน้นตามมาตรา 24 และมาตรา 25 ที่ก าหนดไว้นั้นโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสม 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง (ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้)  

                                                           
75 สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล, องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม(กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 

2552), 10-20. 
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2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

3. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครูสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์การหน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

4. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุมหนังสือในห้องเรียน 

5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา
ของตนเอง เช่น จัดท าแผนที่ เส้นทางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชนห้องสมุด
สถาบันการศึกษาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา             
ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันวางแผนการใช้ร่วมกัน 

7. ประสานความร่วมมือวางแผนกับสถานศึกษาอ่ืนบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานที่จัด
การศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแห่งมีเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น76 

แหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้และประสบการณ์ทั้ งหลายที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการได้คิดเองปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่อง
จนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

1. เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันท าให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 

3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

4. ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ปัญหาในชุมชนของตนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

                                                           
76ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 23-24. 
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ประเภทของแหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้  สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆได้                    
4 ประเภท คือ 1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อยู่ในชุมชนซึ่งสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ช่างฝีมือ พ่อค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษัท
ข้าราชการภิกษุสงฆ์ศิลปินนักกีฬา 2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นสถานที่ส าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถาบันทางศาสนาพิพิธภัณฑ์ตลาดร้านค้า               
ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร โรงมหรสพ โรงงานอุตสาหกรรม ห้องสมุด ถนน สะพาน เขื่อน ฝายทดน้ า
สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบิน 3. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขาป่าไม้
พืชดิน หินแร่ ทะเล เกาะ แม่น้ า ห้วยหนอง คลองบึง น้ าตก ทุ่งนา สัตว์ป่า สัตว์น้ า 4. แหล่ง                    
การเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคมประเพณีและความเชื่อ  ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี                 
พ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต                 
ความเป็นอยู่ประจ าวัน77 

 แหล่งการเรียนรู้ตามสถานที่ตั้งก็สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ  1.แหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องพิพิธภัณฑ์                
ห้องมัลติมีเดีย  ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องอินเทอร์เน็ตศูนย์ 2.แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน เช่น                   
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม วัด มัสยิด
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์การภาครัฐและเอกชน ฯลฯ78 

จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้
อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเกิดการเรียนรู้จากการได้
คิดเองปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตนมองเห็ นคุณค่า                 
และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
 
 

                                                           
77มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 

2015.  fromhttp://e-book.ram.edu /inside/html/dlbook.asp?code=EA634 

78 ด าริ  บุญชู, การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโครงการพระราชด าริศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวิต (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี , 2548), 
27-29. 

http://e-book.ram.edu/
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การนิเทศการศึกษา 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวการณ์  ปัจจุบันบุคลากรครู-อาจารย์ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องได้รับความรู้เพ่ิมเติมให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา  สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้ครู-อาจารย์ในสถานศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามความ
คาดหวังของหลักสูตรในยุคของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การนิเทศการศึกษา ปัจจุบันการนิเทศ
การศึกษาโดยศึกษานิเทศก์จากส่วนกลางไม่สามารถจะท าได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจากการขยายตัวในด้าน
จ านวนสถานศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาในสถานศึกษานั้นท าให้ครูอาจารย์               
ในสถานศึกษาเพ่ิมจ านวนขึ้นมากกว่าเดิม  การนิเทศการศึกษาจากภายนอกหรือจากศึกษานิเทศก์จึง
ไม่เพียงพอ  เพราะการมีศึกษานิเทศก์น้อยกับความรู้ของศึกษานิเทศก์ไม่สามารถครอบคลุมไปทุก
สาขาวิชา  เมื่อเปรียบเทียบกับครูอาจารย์ของสถานศึกษาและจ านวนครูอาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

การนิเทศถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  เพราะกระบวนการนิเทศที่จัดว่าเป็นศาสตร์หนึ่ง
กระบวนการนี้เป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา                
ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์ ก็เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน               
การติดต่อประสานงาน การจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา การนิเทศมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา เพราะเป็นรูปแบบของการบริหารการศึกษาที่ต้องการการมี
ส่วนร่วมของบุคคลเป็นลักษณะของการบริหารตามรูปแบบประชาธิปไตย การนิเทศใช้ลักษณะต่างๆ
ของประชาธิปไตยมาด าเนินการ ได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกันการประชุมปรึกษาหารือกันการให้
ความร่วมมือและประสานงานการร่วมมือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน79  

การนิเทศเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา             
รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูต้นแบบหรือหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้า
โครงการฯลฯ และครู ในสถานศึกษาเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนางานในหน้าที่                          
ความรับผิดชอบในลักษณะของเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นการน าความสามารถพิเศษของครูคนหนึ่ง                 
มาช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ ที่มีความสามารถในเรื่องนั้นด้อยกว่าหรือเพ่ือ                 
การช่วยเหลือให้ค าแนะน าในเรื่องของการบริหารโครงการสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศภายในโรงเรียนก่อให้เกิดผลดีในการด าเนินงานของโรงเรียนหลายประการ
พอจะสรุปได้ดังนี ้ 

                                                           

 
79 พัชรินทร์  ยอดรัก,การนิเทศ, accessed 12 November 2015. from  https:// 

www.gotoknow.org/posts/451345. 
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1. เป็นการช่วยเสริมก าลังของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษาซึ่งมีจ านวนไม่เพียง
พอทีจ่ะนิเทศการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

2. การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเองนั้นผู้นิ เทศเป็นผู้ ใกล้ชิดกับปัญหาที่มีอยู่                       
ในโรงเรียนย่อมมีความรู้ในปัญหาได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าที่จะให้คนภายนอก                
มานิเทศ 

3. ผู้นิเทศในโรงเรียนมีความคุ้นเคยกับครูอยู่แล้วท าให้บรรยากาศในการนิเทศท าได้อย่าง
เป็นกันเองไม่ต้องเสียเวลาสร้างความคุ้นเคยเหมือนกับศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารการศึกษาจาก
ภายนอกโรงเรียน 

4. ผู้นิเทศในโรงเรียนสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลงานนิเทศได้ตลอดเวลา
เพราะอยู่ใกล้ชิดกันและสามารถท าให้งานด าเนินไปถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่ขาดความต่อเนื่องกัน 

กลิคแมน (Glickman) กล่าวว่า การนิเทศ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับงานและหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
เรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งเป็นการสอนในเรื่องหลักการ การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อ            
การสอน สิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาศักยภาพครู ตลอดจนกรประเมินผลการเรียนการสอน80 

แฮริส (Harris) แบ่งการนิเทศตามลักษณะที่เด่นของการนิเทศ ได้ 2 แบบ ดังนี้  
1. การนิเทศแบบเน้นการให้ค าแนะน า (Tractive Supervision) แบบนี้ผู้นิเทศจะให้

ค าแนะน า ให้ผู้ได้รับการนิเทศน าไปปรับปรุงแก้ไข  
2. การนิเทศแบบเน้นความเป็นพลวัต (Dynamic Supervision) แบบนี้ผู้นิเทศจะจุด 

ประกายทางด้านความคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ได้รับการนิเทศน าไปปฏิบัติ ผู้ได้รับการนิเทศสามารถใช้
ความรู้ ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ที่ตนเองมีมาปรับปรุงการสอนตามความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง81 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้นการนิเทศมีลักษณะดังนี้คือ 1. บุคลากรภายในสถานศึกษา
เป็นผู้จัดด าเนินการและเป็นเจ้าของโครงการจัดตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา  
2. การด าเนินงานกระบวนการกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา การนิเทศถือเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศที่จัดว่าเป็นศาสตร์ ก็เพราะกระบวนการนี้เป็นปรัชญาที่แสวงหา
ความจริงความรู้และคุณค่าในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์ ก็เพราะต้องอาศัย
เทคนิควิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การติดต่อประสานงานการจูงใจ                     

                                                           
80  C.D. Glickman, Developmental Supervision: Alternative Practice for 

Helping Teachers Improve Instruction (Washington D.C.: Association for Supervision 
and Curriculum Development, 1981), 6. 
 81 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education (Englwood Cliff, New 
Jersey: Prentice, 1985), 10. 
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เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้น การนิเทศ จึงหมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือการช่วยเหลือแนะน าและให้ค าปรึกษา
หารือ เพ่ือช่วยให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการสอนได้ด้วยตนเอง                 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน82 

จากประโยชน์ของการนิเทศภายในที่กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าโรงเรียนได้น าเอา                    
แนวคิดการนิเทศภายในมาใช้ในโรงเรียน  ก็จะท าให้โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการมากขึ้น                    
การที่จะพัฒนางานวิชาการนั้นผู้บริหาร  จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
ทางด้านวิชาการต่างๆ และกระบวนการนิเทศการศึกษาควบคู่กันไปด้วยนอกจากนั้นภายในโรงเรียน
ยังมีครูที่มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถที่แตกต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของครูแต่ละคนแตกต่างกัน การนิเทศภายในจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการลดช่องว่างดังกล่าว                   
ซึ่งมีผลท าให้การปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

 
แนะแนวการศึกษา 

หลักการบริหารงานบริการแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้เหมาะสมความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเสริมสร้าง            
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูผู้สอนทุก
คนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและ              
การมีงานท า ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนทุกๆด้าน การแนะแนวเป็น
ส่วนที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นแนะน าช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการ
คิดอย่าง มีเหตุผลและแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ทั้งการแก้ปัญหาปรับปรุงวิถีชีวิต
และการงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแนะแนว บทบาทของครู ก็คือเป็นผู้ที่เข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ การสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนเป็นนักแนะ
แนวตนเองครูทุกคนเป็นครูแนะแนวได้โดยเฉพาะครูประจ าชั้น นอกจากนี้ผู้บริหารก็มีบทบาทส าคัญ 
เช่น ถ้าพ่อขับรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร เด็กก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะท าให้พ่อได้ไปเร็วเรื่อง                
บางเรื่องจัดระบบดีในโรงเรียน อาจจะน ามาใช้ในสังคมไม่ได้  เพราะในสังคมให้ตัวอย่างไม่ดี                  
 ในแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น  บทบาทของ
การแนะแนวมีแต่จะเพ่ิมขึ้น แต่ต้องใช้ครูมาช่วยเหลืองานแนะแนว การเรียนรู้ในอนาคตเป็น               
การเรียนรู้ในตัวบุคคล การแนะแนวก็ต้องมุ่งช่วยเหลือแนะแนวแต่ละคนให้สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหา

                                                           
82 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ , 

2553), 223-224. 
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สังคมให้สามารถใช้วีการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สังคมในปัจจุบันมีความ
ซับซ้อนไม่เรียบง่ายเหมือนสมัยก่อน การคมนาคมสื่อสารรวดเร็ว เราไม่สามารถกักขังเด็กไว้ที่ใดที่หนึ่ง
ได้สื่อต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลครูแนะแนวต้องสร้างระบบให้เขาได้พบกับข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ตรงนี้เป็นบทบาทส าคัญของครูแนะแนว 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยเสนอไว้เป็นระบบเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็น
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ              
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน83 

การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้              
อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการโดยน าไป               
บูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่ง
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการความสนใจธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551             
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพรวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียน
มีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต
ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพ่ีเลี้ยงและประสานงาน             
โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคม  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข84 
การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้ 

                                                           
83 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,

กระทรวงศึกษาธิการ.แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2553),2-3. 

84 เรื่องเดียวกัน, 21. 



57 
 

 

1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ               
รู้จักแสวงหา และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพ ให้ผู้ เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ                  
อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพสามารถวางแผนเพ่ือประกอบ
อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อ่ืนรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี  มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและ
สามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

แนวการจัดกิจกรรม 
  1 .ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจธรรมชาติของผู้เรียน 
  2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษาด้านอาชีพด้าน
ส่วนตัวและสังคมโดยยึดสภาพปัญหาความต้องการความสนใจตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียน                   
และเป้าหมายของสถานศึกษาโดยครูผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
  4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเป็นระดับ      
การศึกษาและชั้นปี 
  5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม     
เวลาจัดกิจกรรมหลักฐานการท ากิจกรรมและการประเมินผล 
  6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมงประกอบด้วยชื่อกิจกรรม
จุดประสงค์เวลาเนื้อหา/สาระวิธีด าเนินกิจกรรมสื่อ/อุปกรณ์และการประเมินผล 
  7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผล                
การจัดกิจกรรม 
  8. ประเมินเพื่อตัดสินผลและสรุปรายงาน 

การประเมินกิจกรรมแนะแนวครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนและผู้ปกครองมีภารกิจที่
รับผิดชอบดังนี้ 
  1.ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนวผู้ เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนโดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมินด าเนินการประเมินน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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  2. ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมินประเมินตนเองและเพ่ือน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมินประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนโดยประสาน
ร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรมประเมินบันทึกสรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
  3. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่าน” 
และ “ไม่ผ่าน”85 

ปรัชญาการแนะแนวได้ค านึงถึงคนทุกคนว่าควรได้รับความช่วยเหลือและบุคคลมีความ
แตกต่างกันทุกๆ ด้าน เช่น รูปร่างหน้าตามีสติปัญญาการแสดงออกทางอารมณ์ ความถนัดเจตคติ
ความสนใจเป็นต้น ดังนั้น การด าเนินงานแนะแนวต้องเข้าใจความเป็นจริงในแต่ละบุคคลและ                
หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสิ่งบกพร่องในตัวบุคคล เพ่ือให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น86 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้น การจัดการแนะแนวการศึกษาคือ การบริการแนะแนวที่
ควรจัดให้มีขึ้นในสถานศึกษา ควรประกอบด้วยการแนะแนวการศึกษาการแนะแนวอาชีพการแนะ
แนวสุขภาพการแนะแนวสังคมและอ่ืนๆ กระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง ยอมรับ
และเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการ             
ของผู้รับผิดชอบ  การจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่ อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิด                
การเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร  และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม 
เนื่องจากผู้ปกครองมีสิทธิ์ เรียกร้องให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกันและที่ส าคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ 

                                                           
85ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551, accessed 30 January 2015.  
Available from  http://www.kan1.go.th/super/Activity.pdf 

86ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, การจัดและการบริหารงานวิชาการ , accessed 30 January 
2015.  Available from http://e-book.ram.edu/e-book/e/EA634/EA634-9.pdf 
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ปัจจุบันการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่งและนับเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก87 

การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพของการศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ88 

เมอร์กาทรอยด์ สเตฟานและ มอร์แกน(Murgatroyd, Stephen and Morgan) กล่าวว่า              
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามาก
น้อยเพียงไร89 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในไว้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)                    
เป็นกลไกส าคัญที่สามารถ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง                   
การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ท างานและการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งด าเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

                                                           
87ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545(กรุงเทพฯ : พริกหวนกราฟฟิค, 2545), 28. 
88มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, accessed 30 January 

2015.  Available from http://e-book.ram.edu/e-book/e/EA634/EA634-10.pdf 
89 Murgatroyd, Stephen and Morgan, Total Quality Management and the 

School (Buckingham: Open University Press, 1994), 45. 
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน   เพ่ือการ
รวบรวมสารสนเทศ และผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง   นอกจากจะแสดง
ว่าสถานศึกษาท างานอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอีกด้วย 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้ มาตรฐานจะ
เป็นกรอบควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ติ90 

หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  จิตใจ

สังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วน
ตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก 

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริ
หารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

                                                           
90 ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,                    

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 8. 
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5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา91 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1 สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2 สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
2.1 ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.2 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.3 เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3 สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4 สถานศึกษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ

เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5 สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงหลักการ
และครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้              

5.1 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็น
อย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 

5.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

                                                           
91 ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ,                    

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 11. 
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5.3 ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างถึง
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5.4 ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
5.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผูเรียน รับผิดชอบ 

และด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิด า มารด า ผู้ปกครองและบุคลากรใน

ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5.7 ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

7 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนและรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส าหรับในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  
(การสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการท างาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบ
ส ารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน)   การตรวจสอบและทบทวนคูณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8 สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน  

9 สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยระบุความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ (8) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

10 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนและร่วม
ด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 

10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
10.2 จัดให้มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชา

แกนหลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค 



63 
 

 

10.3 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่ส าคัญด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน         

11 หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนให้เป็นไปตามข้อ (7) โดยอนุโลม 

12 หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาด้วย  

การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเองสถานศึกษา ควรก าหนดให้การประเมินภายใน เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนควรด าเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้

โรงเรียนมีการด าเนินงาน มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงยังคงยึด            
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลัก   โดยก าหนด
คุณภาพผู้เรียนเป็น 6 ส่วน คือ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง             
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล              
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 โรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน เพ่ืออบรมสั่งสอนให้แก่บุตรธิดาของชุมชนนั้นๆ เมื่อเด็กจบ
ออกมาต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนั้นเอง ดังนั้น ชุมชนจึงสมควรมีสิทธิ์มีส่วนที่จะรับรู้ และมีส่วนได้ส่วน
เสียจากผลผลิตของโรงเรียน จึงเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โรง เรี ยนตามบทบาทที่ มี ข้ อผู ก พันระหว่ างชุมชนกับ โ รง เรี ยน  แนวทางปฏิบัติ นั้ นทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้ คือ ต้องมีการศึกษา ส ารวจความต้องการ 
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ               
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เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น92 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สถาบันทางการศึกษาเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญของชุมชน  
สังคมและประเทศ  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้อง ถ่ายทอด  พัฒนา  สร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ๆให้กับคนทุกคนและสังคมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง บทบาทของสถาบันการศึกษาจึงเป็น
บทบาทส าคัญต่อการสร้างคน  สร้างชาติ  พัฒนาคนและพัฒนาชาติให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
สามารถพ่ึงพาตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการจัดการ
ความรู้ทางด้านวิชาการให้เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยก ากับดูแล  และผลักดันให้งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นไปตามแนวคิด หรือเป้าหมายที่สถาบันการศึกษาได้ก าหนดไว้ 
 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมด ารงตนจะด ารงตนอยู่ในยุคของ    
สังคมข่าวสารได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษา ซึ่งได้แก้โรงเรียนโดยมีผู้น า                
ในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้น าองค์กร และเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ             
ในชุมชน มาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้บรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 

 
 
 
 

                                                           

 92 กฎกระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,2546), 40. 
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การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืน            
ที่จัดการศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   
  2. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   
 3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน   

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ความเป็นมา 
 จากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบ

หลักการให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา(มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่ การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่ม 
และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปด าเนินการ 
รวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาและ การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยม ศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและ
ได้ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี - 
นครปฐม) เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
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พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและเรียนจนจบ

หลักสูตร 
2. ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ประสานและสนับสนุนเครือข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2553 

 
สภาพการจัดการศึกษา 

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มี เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ง ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัด การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขตพ้ืนที่ ความ
รับผิดชอบ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
32 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน มีนักเรียน 
จ านวน 76,663 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,663 คน  
 
บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

   ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  และพรบ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานั้น  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
การก าหนดให้มีขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว  โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2556  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่ วนราชการภายในส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาการศึกษา  พ .ศ . 2556 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 
2553 และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
         2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
         3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
        10. ประสานส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

ชวลิต ขอดศิริ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้มีการปฏิบัติต่อประเด็นต่อไปนี้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ ภาวะผู้น า เทคโนโลยีที่สนับสนุน การสื่อสาร วัฒนธรรมการจัดการความรู้ การวัดผลการ
จัดการความรู้ และองค์ประกอบการจัดการความรู้ที่ประสบผลส าเร็จ แต่ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
หลักสูตรสถานศึกษายังไม่ลงตัวชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนยังขาดภาวะผู้นะ 
สถานที่ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังมีให้ใช้น้อย การสานต่อรูปแบบ หลักการ กระบวนการสอบไม่
สอดคล้องกัน ท าให้นักเรียนแต่ละชั้นปีไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  การวัดผลไม่มีความ
แน่นอนและแตกต่างกันทุกภาคเรียน ท าให้ครูเกิดความสับสน และความไม่เข้าใจระหว่างผู้ปกครอง
และครู  ท าให้เกิดความขัดแย้งของเรื่องการวัดผลและประเมินผลและผลการเรียนของนักเรียน93  

ประมวล  ศรีขวัญใจ  ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า               
1. ครูผู้สอนมีการจัดการความรู้โดยรวม อยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการใช้
ประโยชน์ความรู้ ด้านการสร้างความรู้ และด้านการจัดเก็บความรู้ อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการ
แสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 2.ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีการจัดการความรู้โดยรวมและใน
แต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนเพศชายมีการจัดการความรู้
โดยรวมและในแต่ละด้านสูงกว่าครูสอนเพศหญิง ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กว่าปริญญาตรีมีการจัดการความรู้โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 05 โดยครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีการจัดการความรู้โดยรวมและในแต่
ละด้านสูงกว่าระดับปริญญาตรี  3. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการจัดการความรู้โดยรวมและ
ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีการจัดการความรู้โดยรวมและใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน94 

 

                                                           
93 ชวลิต ขอดศิริ, “การจัดการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมศึกษา 

จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ ”  ( วิ ทยานิพนธ์ ศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549),ก. 

94 ประมวล  ศรีขวัญใจ, “การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพระนครศรี
อยุธยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”(สารนิพนธ์ สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2550),ข. 



69 
 

 

ภัทรีพันธุ์ พันธุ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่นไทยและ
ประชาคมโลกโดยการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างการทดลองในรายวิชาท้องถิ่นไทย
ซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนจ านวน 8 บทนั้นมีผลการประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียนดีขึ้นร้อยละ 73.56 
เท่าเดิมร้อยละ 14.37 ต่ ากว่าเดิมร้อยละ 12.19 ส่วนผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างการทดลองใน
รายวิชาประชาคมโลกซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนจ านวน 8 บทนั้นดีขึ้นร้อยละ 97.5 เท่าเดิมร้อยละ 9 ต่ า
กว่าเดิมร้อยละ 10.75 กระบวนการที่น ามาใช้นั้นคือการวัดผลก่อนเรียนในแต่ละบท โดยให้นักศึกษา
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนทุกคนเมื่อท าเสร็จอาจารย์จะตรวจและประเมินผลภายในคาบเรียนนั้น และ
คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดประมาณ 4-7 คน (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนที่นักศึกษาได้) ให้เป็นแกนน ากลุ่ม
โดยมีสมาชิกเป็นนักศึกษาที่ได้คะแนนน้อยกว่า และให้แกนน ากลุ่มท าหน้าที่สรุปบทเรียนให้กับเพ่ือน
และผู้สอนจะทดสอบเนื้อหาของบทเรียนเดิมอีกครั้งในอาทิตย์ถัดไปเพ่ือประเมินผลจากวิธีการ
ดังกล่าวว่านักศึกษามีการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดจากผลการทดสอบหลังใช้กระบวนการเ พ่ือนช่วย
เพ่ือนนั้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาของทั้ง 2 รายวิชามีคะแนนเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาจากเกรดที่
นักศึกษาได้รับในวิชาท้องถิ่นไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็น B และ C+ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงคะแนนที่สูงขึ้นจาก
ในภาคการศึกษาก่อนหน้า ส่วนรายวิชาประชาคมโลกนั้นเกรดที่นักศึกษาได้รับส่วนใหญ่คือ C+และ C 
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากภาคการศึกษาก่อนหน้าจากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลการเรียนที่สูงสุดแต่ก็แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการที่น าเอามาใช้นั้นน่าจะสามารถเป็นแนวทางที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้กระบวน
การดังกล่าวเกิดเป็นนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไปดังนั้นกระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อน
ภายใต้กระบวนการการจัดการความรู้นั้นจึงถือว่าสามารถช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในรายวิชาของ
ตนเองเพ่ิมขึ้นโดยสามารถอธิบายลักษณะของกิจกรรมภายใต้การจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นดังนี้                
1.การค้นหาความรู้(Knowledge Identification) โดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินว่า
นักศึกษาคนใดมีความรู้มากน้อยเพียงใด 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) ดึงความรู้ของนักศึกษาออกมาโดยให้นักศึกษาที่มีความรู้มากมาเป็นแกนน าเพ่ือจะ
แบ่งปันความรู้ต่อไป 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization) ให้นักศึกษาที่เป็น
แกนน าเป็นผู้ล าดับข้อมูลที่ตนเองรู้ในบทนั้นออกมาเป็นหัวข้อและเนื้อหาส าคัญอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน 4.การประมวล/กลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement) เมื่อล าดับ
ข้อมูลแล้วนั้นให้ล าดับด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access) เป็นการป้อน
แบบ(Push) ให้กับเพ่ือนร่วมกลุ่มโดยผู้ที่ป้อนคือผู้ที่เป็นแกนน า (Key Informance) 6.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) นักศึกษาที่เป็นแกนน าจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การติวท าเอกสารสารสรุปผลัดกันถามและตอบ และติดตามให้เพ่ือนทบทวน
บทเรียน 7.การเรียนรู้(Learning) เมื่อครบกระบวนการนักศึกษาจะได้ความรู้ในบทเรียนนั้นเพ่ิมข้ึนทั้ง
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จากผู้สอนในตอนแรกและจากแกนน าเมื่อจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนและน าผลการทดสอบนั้นมาใช้
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อไป95 

ยุรดา   อรรถธนสาร ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารใน
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้
ของครู  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุง เทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า                         
1. การศึกษาระดับการจัดการความรู้ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดการความรู้ของครู
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ทางความรู้ และด้านการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านการสร้างคลังความรู้ 

2. การศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับบรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับระดับคุณลักษณะของครูโดยรวมและรายด้ายมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส าหรับระดับคุณลักษณะของครูโดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเช่นเดียวกัน 

3. การศึกษาอ านาจในการท านายการจัดการความรู้ของครู พบว่า คุณลักษณะของครู
ด้านวิชาชีพครู พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความคิดเชิงระบบ ด้านแบบ
แผนความคิดอ่าน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และบรรยากาศองค์การด้านการใช้อ านาจ มีความส าคัญใน
การท านายการจัดการความรู้ของครูอยู่ในระดับปากกลาง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ.66 และมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 44 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะของครู กับการจัดการ
ความรู้ของครู พบว่า คุณลักษณะด้านวิชาชีพมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการจัดการความรู้มาก
ที่สุดและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก(r=.57)96 

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) พบว่า 
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ท าให้บุคลากรมีระดับ

                                                           
95 ภัทรีพันธุ์ พันธุ, “การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่นไทยและประชาคมโลกโดย

การจัดการความรู้” (วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย,2551),ก. 

96 ยุรดา   อรรถธนสาร, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้  บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของครู ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” (ปริญญานิพนธ์ สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2552),ก. 
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ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  ที่เหลือมีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16-3.49 ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความรู้ (KM) พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.93-3.28 ซึ่งในหัวข้อหน่วยงาน
มีการประเมินผลการจัดการความรู้ (KM) โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ2.93 ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
พบว่า มีเพียง 2 หัวข้อเท่านั้น ที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 และ 3.56 คือ หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และหน่วยงาน
สนับสนุนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ ส าหรับที่
เหลือมีความรู้ ความเข้าใจในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.71-3.44 โดยหัวข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรของหน่วยงานมีการทบทวนและต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมใหม่97 

จัตุพร ปูเรือน ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่ง ได้ให้ข้อมูล
ว่า ต้องปรับปรุงการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างเป็นระบบ และมีจริยธรรม  ส าหรับ
ปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการความรู้ ขาดการมีส่วนร่วมไม่มีการ
รวบรวมความรู้ การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรผลิตสื่อ
เรื่องการจัดการความรู้และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านภาวะผู้น า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหารใช้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียนพอใช้ และต้องปรับปรุง
การจัดท ากลยุทธ์ของผู้บริหารโดยใช้ศักยภาพของสินทรัพย์ทางความรู้ ให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียน 
เน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะหลักเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะหลักใหม่ ๆ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง              
ขาดงบประมาณและผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
ผู้บริหารควรสนใจและวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมจัดท าเป้าหมาย แผนกลยุท ธ์ 
จุดมุ่งหมาย ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับด้าน
วัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนมีความยืดหยุ่น
เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่งเป็นตัวน าให้เกิดการผลักดันกระบวนการเรี ยนรู้ในโรงเรียนดี            
อีกเกือบครึ่งได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนมีบรรยากาศของการเปิดเผย ซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันพอใช้ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดการไว้ใจซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยก                
การท างาน  ขาดกระบวนการกลุ่ม ท าใครท ามัน ขาดความตระหนัก ขาดการกระตือรือร้น เอาใจใส่
โดยแท้จริง โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเชื่อมโยงให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเข้าใจ มีไมตรีจิต 

                                                           

    97 กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล , การจัดการความรู้ ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั (กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล,2552), 42-43. 



72 
 

 

ช่วยเหลือกัน  เน้นกระบวนการกลุ่ม ขณะที่ด้านเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกินครึ่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากร 
เทคโนโลยีท าให้บุคลากรในโรงเรียนใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นเป็นอย่างดี และระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนเป็นระบบให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ทันทีพอใช้ ส าหรับปัญหาที่
พบส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้มีไม่เพียงพอ เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหาสื่อ เทคโนโลยีให้เพียงพอ ระดมทุนจากหน่วยงานภายในภายนอกในการ
สนับสนุนเทคโนโลยี และด้านการวัดผลการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่งได้ให้
ข้อมูลว่า โรงเรียนได้จัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพ่ิมพูนขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดพอใช้ และต้องปรับปรุงการคิดค้นวิธีต่างๆ  ที่เชื่อมโยงความรู้กับผลการด าเนินการ
ทางด้านการเงิน ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวัดผลการ
จัดการความรู้ ขาดการวางแผน การก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่ชัดเจนโดยมีข้อเสนอแนะ
ว่าควรมีแผนยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายในการวัดผลการจัดการความรู้ที่สามารถท าได้จริงจัดท าแนว
ทางการวัดผลประเมินผลให้ไปในทางเดียวกันกับการปฏิบัติ ด้วยความเที่ยงตรงเท่าเทียมกัน สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้98 

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการความรู้ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ภาพรวมของสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( x = 3.69) 2) ภาพรวมของสภาพ
องค์ประกอบการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( x = 3.88) ได้แก่ด้านบุคคล                    
( x = 4.15) ด้านองค์กร ( x = 3.95) ด้านการเรียนรู้ ( x = 3.89) และด้านเทคโนโลยี จ านวน 11 ข้อ 
( x = 3.54) ตามลา ดับ และ 3) ภาพรวมของสภาพขั้น ตอนการจัดการความรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง( x = 3.49) ส่วนในแต่ละขั้นตอน พบว่า เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีจ านวน                      
3 ขั้นตอน ได้แก่ การนาความรู้ไปใช้ ( x = 3.72) การก าหนดความรู้ ( x = 3.58) การติดตามและ
ประเมินผล ( x = 3.57) และอีก 4 ขั้นตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดเก็บ
ความรู้ให้เป็นระบบ ( x = 3.42 การสร้างความรู้( x = 3.38) การแสวงหาความรู้( x = 3.38) และการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( x = 3.36) ตามล าดับ99 

                                                           
98 จัตุพร ปูเรือน, “การจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ”

(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2553), ก. 
99 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, “การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก” (วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 



73 
 

 

กัตติกา ศรีมหาวโร ได้วิจัยเรื่อง การใช้ระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระบัว  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผลการทดสอบของ
โรงเรียนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 4.67 และ 3.27 และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 3.63 และ 2.55 ตามล าดับ ความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ความรู้ก่อนและหลังการด าเนินงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ครูมีสารสนเทศ
และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจของครูต่อการใช้ระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการอยู่ระดับมาก100 

ดรัณภพ เพียรจัด ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
เครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1) 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ส่งผลให้เกิดระบบการจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีคุณภาพ 2) ผลการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นพบว่าครูผู้สอนมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นวัตกรรมที่ได้จากระบบการจัดการความรู้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ การประเมินการเป็นสถานศึกษา
พอเพียงของโรงเรียนและครูเห็นด้วยกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมการใช้
กระบวนการจัดการความรู้ของครูอยู่ในระดับมาก 3) ระบบการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
เครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ 4 
ด้าน 9 ขั้นตอน องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านคน ประกอบด้วยครูผู้ปฏิบัติจัดการความรู้หรือชุมชนนัก
ปฏิบัติ ครูผู้ เชี่ยวชาญความรู้จากโรงเรียนแม่ข่ายและวิทยากรผู้ ให้ความรู้  2) ด้านโรงเรียน 
ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนลูกข่าย และแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 3) ด้าน
เทคโนโลยี ประกอบด้วยเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ ส าหรับการติดต่อสื่อสาร และส าหรับ
แสวงหาความรู้ และ 4) ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยการเรียนรู้ระดับรายบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับโรงเรียนเครือข่าย และเรื่องที่เรียนรู้ ขั้นตอนของระบบ ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียม

                                                           

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554),ก. 
100 กัตติกา ศรีมหาวโร “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสระบัว” (ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,2555),ข. 
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องค์ประกอบของระบบ 2) ขั้นก าหนดความรู้ เน้นการน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
สร้างนวัตกรรม 3) ขั้นแสวงหาความรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 4) ขั้นแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติของโรงเรียนเครือข่าย 5) ขั้นสร้างความรู้เพ่ือให้ได้นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน 6) ขั้นประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้ได้นวัตกรรม 7) ขั้นจัดเก็บความรู้ที่เป็นนวัตกรรม 
8) ขั้นน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และ 9) ขั้นประเมินผลความรู้ ครอบคลุมการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง101 

ธิดารัตน์ เสวิกุล ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) การแสวงหาความรู้ สถานศึกษามีการก าหนดสิ่งที่ครูต้อง
แสวงหาความรู้ และมีการสนับสนุนให้ครูมีการแสวงหาความรู้ใหม่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่ สุด 
2) การสร้างความรู้ มีการจัดเวลาเฉพาะให้ครูได้เข้าร่วมประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการ
เข้าร่วมประชุมรวมเพ่ือสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด การสร้างความรู้
ใหม่ส่วนมากอยู่ในด้านการพัฒนาหลักสูตร และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ 3) การจัดเก็บและการ
สืบค้น มีการก าหนดประเภทความรู้เพ่ือท าการจัดเก็บ และมีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ก่อน
การจัดเก็บความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 4) การวิเคราะห์และสร้างเหมืองข้อมูล วิธีการ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง คือ การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลความรู้
ต่างๆมาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมา
จัดการข้อมูลของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้เพ่ือ
จัดการข้อมูลของสถานศึกษา คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ร่วมกับโปรแกรมการสืบค้น 5) การถ่าย
โอนและเผยแพร่ความรู้ ครูมีการถ่ายโอนความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เพ่ือนครูได้รับรู้              
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 6) การประยุกต์ใช้และการปรับข้อมูลให้ถูกต้องเที่ยงตรง วิธีการ
ปรับข้อมูลความรู้ของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ คือ การบันทึก
หลังการปฏิบัติงานของครู และการประเมินผลการจัดการความรู้ของครู มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด102 

ธิดารัตน์ ศิริรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ของครูภูมิ
ปัญญาไทยในเขตภาคใต้ ประกอบด้วย (1) การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและ

                                                           
101 ดรัณภพ เพียรจัด, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556),ก. 

102 ธิดารัตน์ เสวิกุล, “การศึกษาการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556),ข. 
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ภายนอก (2) การสร้างความรู้จากการท างานหรือจากการน าความรู้ที่มีอยู่ผนวกเข้ากับความรู้ใหม่                       
(3) การจัดเก็บและการรวบรวมความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (4) การถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ และ (5) การแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ด้วยการพบปะพูดคุยผ่านเครือข่ายการเรียนรู้
ของชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) ข้อเสนอแนะในการน ากระบวนการจัดการ
ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยไปใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเขตภาคใต้ พบว่า                  
(1) ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมีการส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้จากการกระท าเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ที่รู้ลึกและรู้จริง (2) ด้านการสร้างความรู้ ควรมีการสร้างความรู้จากข้อมูลข่าวสาร หรือ
มีการสร้างความรู้ของชุมชนจากภายในและภายนอก (3) ด้านการจัดเก็บและรวบรวมความรู้ ต้องมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งชุมชน 
(4) ด้านการถ่ายทอด จ าเป็นต้องถ่ายทอดจากการได้เข้าไปสัมผัสจริงในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และ(5) ด้านการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ ควรมีการเผยแพร่ความรู้โดยใช้สื่อที่
สร้างสรรค์ สื่อดิจิตอลและควรมีแนวทางสนับสนุนการน าไปปฏิบัติ103 

ใจชนก ภาคอัต ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านการบ่งชี้ความรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการเก็บ
และเข้าถึงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า                    
กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป                
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม ว่ามีการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่ง ข้าราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
                                                           

103 ธิดารัตน์ ศิริรัตน์, “การจัดการความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชนในเขตภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556),ข. 
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สายงานอาจารย์และสายงานสนับสนุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานวิทยาลัย
นานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ว่ามี
การจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม ว่ามีการจัดการความรู้อยู่ใน
ระดับมากกลุ่มตัวอย่างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
โดยตรง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมว่ามีการ
จัดการความรู้อยู่ในระดับมาก104 
 ปัญญา พรหมบุตร  ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับพฤติกรรมความ              
เป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยรายด้าน
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ด้านวัดผลการประเมินผล                     
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) ด้านหลักสูตรการบริหาร
หลักสูตร ส่วนพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ย รายด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ใน
สถานศึกษา 2) ด้านการก าหนดภารกิจของสถานศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ            
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต2 อยู่ในระดับสูงมาก                     
(r=0.828) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกตาม
เพศ และต าแหน่งหน้าที่ แต่ไม่แตกต่างกันเมือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
โรงเรียนส่วนพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เมือจ าแนกตามเพศและ
ต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่าง
เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน105  
 ทรงศักดิ์  สิงหนสาย  ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหาร
                                                           

104 ใจชนก ภาคอัต, “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” (งานวิจัยการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2557), 2-3. 

105 ปัญญา พรหมบุตร, “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,2552), ก-ข. 
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จัดการและพัฒนาหลักสูตร พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการจัดประชุม
ชี้แจงให้ครูเข้าใจหลักการจัดท าหลักสูตร จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตร ปัญหาที่พบคือ 
ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ ในการจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรแก่ชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะ               
ที่ส าคัญคือ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น ให้มีการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนชุมชนเพ่ือให้
ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ปัญหาที่พบคือขาดแคลนอัตราก าลังครูและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน                     
ไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือผู้บริหารความสรรหาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับปากกลางโดยผู้บริหารมีการประเมินการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปัญหาที่พบคือ 
ผู้บริหารขาดการนิเทศ อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ส่วนข้อเสนอแนะส าคัญคือ ผู้บริหารควร
วางแผนและนิเทศให้เป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการมอบหมายและติดตามให้มีการจัดหาหรือจัดท าเอกสาร หลักฐาน
การศึกษาเป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงและไม่เห็นความส าคัญในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงแก่ครู ส่วนข้อเสนอแนะส าคัญ
คือ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและให้ความส าคัญในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแก่ครู  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญในการวางแผนและด าเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอส่วนข้อเสนอแนะส าคัญคือ ผู้บริหารควรวางแผนและด าเนินการ
จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ106 
 นิลวรรณ วัฒนา  ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า 1. สภาพการบริหารงานวิชาการในโรเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

                                                           
106 ทรงศักดิ์  สิงหนสาย, “การด าเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาม่อนปิ่น อ าเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2555),ง-จ. 
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การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  2. การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และที่ตั้งโรงเรียน พบว่า มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตาม
สถานภาพและรูปแบบการจัดชั้นเรียน พบว่า มีสภาพปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 3. การศึกษาปัญหา พบมากที่สุดด้านบุคลากรขาดความรู้ ในการบริหารงานวิชาการ
รองลงมาคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณ
ในการพัฒนา มีข้อเสนอแนะคือ การจัดอบรม การท าคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษานิเทศก์ และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการ
บริหาร107 
 นายอัครพล  กันทะคง   ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.การบริหารวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
และผู้บริหารโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  3.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะการใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน พบว่าการใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในการ
บริหารงานวิชาการ คือ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการท างานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน มีความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ท างาน  ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการจูงใจผู้ร่วมงาน ให้เกิดความ
เชื่อมัน เกิดแรงบันดาลใจ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความสามารถและร่วมกันท างานในการ
พัฒนา แก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างสร้างสรรค์และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล คือ ต้องมอบหมาย

                                                           
107 นิลวรรณ วัฒนา, “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี” (สารนิพนธ์สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2556), ก. 
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งานให้บุคลากรแต่ละคนท างาน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับงานและคอย
ก ากับดูแลและส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
และผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนด้วยความเสมอภาค108 
 นางสาวอัญชลี  ทาทอง ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศ               
เพ่ือการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน                 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการกระท าข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล และด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้  2.ประสิทธิผลของการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการแนะแนว
การศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา              
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ข้อค้นพบจาการวิจัย                     
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรพัฒนาคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในด้าน
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ
ด้านการนิเทศการศึกษา ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น109 
 สุภาภรณ์ จันทร์กลม ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับ                 
ผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลการวิจัย
พบว่า 1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชนใน
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2.ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ

                                                           
108 นายอัครพล  กันทะคง, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา,2555),II. 

109 นางสาวอัญชลี   ทาทอง, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศ               
เพ่ือการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย,2556),3. 
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ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในอ าเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้านความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงทั้ง 10 ด้าน110 

เพลินพิศ  โลหากาศ  ได้วิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ผลการวิจัยพบว่า  1. บทบาทการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านบทบาทในการเสริมสร้าง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ด้านบทบาทในการเสริมสร้าง 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา  2. ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดผล  ประเมิน และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6 พบว่า บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็น
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารรายด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าถึงระดับค่อนข้างสูง บทบาทการบริหารงานของ
ผู้บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาราย
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นความสัมพันธ์ในระดับค่อยข้างต่ าถึงระดับค่อนข้าง
สูง และบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษารายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าถึงระดับค่อนข้างสูง111 

                                                           
110 สุภาภรณ์  จั นทร์ กลม ,  “ความสัพ พันธ์ สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา                               

กับผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ” 
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2556), ง. 

111 เพลินพิศ  โลหากาศ, “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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อภิเดช  พลเยี่ยม  ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า  1.ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ ใน                     
ระดับ “มาก” โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ                       
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 
และด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามล าดับ  2. ระดับประสิทธิผล                    
ของโรงเรียน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนานักเรียน
ให้มีเจตคติทางบวกด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ด้านความพึงพอใจของครู                   
และด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามล าดับ 3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง และเป็นทิศทางบวก (r=0.662) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยประสิทธิผลของโรงเรียนถูกอธิบายได้ด้วยภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 43.82  4. ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่บริหารงานโดยผู้บริหาร
ใหม่และผู้บริหารมืออาชีพ112 
 ฐิติรัตน์  ฤทธิ์สมบูรณ์ ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผมการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                    
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ และภาวะผู้น าแบบมุ่งส าเร็จตามล าดับ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ ในโรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5                
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านาย ร้อยละ 48.58113 

                                                           

นครราชสีมา เขต 6” (วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
,2556),1-2. 

112 อภิเดช  พลเยี่ยม, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผล                  
ของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
,2556),ก. 

113 ฐิติรัตน์  ฤทธิ์สมบูรณ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประ
สิทธิผมการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สั งกัดกรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                    
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 พัฒนพร  ศิลางวงษ์  ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ               
เขต 1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1.ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนใน                   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                          
2. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 1  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง     
สถิติที่ระดับ 0.01114 
   
งานวิจัยต่างประเทศ 

แมคคาร์ธี (McCathy)  ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์สซี่  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้า
หมวดวิชาและครู  ผลงานการวิจัยพบว่า กลุ่มครูมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับผู้บริหารโรงเรียน           
และผู้ ช่วยผู้ บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติ งานด้านวิชาการ                         
เรื่องการสังเกตการสอนการวัดผลประเมินผล  การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและ            
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดเห็น
ตรงกันว่า  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีบทบาทมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการบริหารงานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด115 

ฟรัมคิน (Frumkin) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างโรงเรียนใหม่ในการก ากับของรัฐ ซึ่งการวิจัยนี้
ได้น าเสนอโครงร่างแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของการบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐ 

                                                           

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  5” (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2556),ก. 

 
114 พัฒนพร  ศิลางวงษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผล                

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                               
ศรีสะเกษ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย                  
มหามารคาม,2556),ก. 

115McCathe, Water M, The Role of the Secondary School Pricipla in New Jersey, 
Dissertation Abstracts International. (2) : 705 – A ; August, 1971, 32. 
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และความสัมพันธ์เชื่องโยงระหว่างโรงเรียนเหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่า ภาระงานของการบริหารมี 3 
ประการ คือการให้การสนับสนุนและการสร้างความชอบธรรมในการบริหารภายในโรงเรียน การระดม
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การบริหารทางการศึกษาที่ดี และการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องปัจจัยของยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 
ปัจจัย 3 ด้านของการบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐไม่สามารถบริหารงานโดยมุ่งเน้นในด้าน
การศึกษาเพียงด้านเดียว แต่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารองค์การด้วย โดยเฉพาะองค์การที่
ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจะต้องเข้าใจบทบาทของ
ตนเองที่จะต้องรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและให้การสนับสนุนแก่บุคลากรในองค์การ นอกจากนี้การ
บริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะผู้บริหารจะต้องมี
คุณสมบัติในการเป็นครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาล  ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปกครอง และจะต้องมี
คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในก ากับของรัฐนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น
โรงเรียนเหล่านี้จึงมีความต้องการผู้บริหารที่มีทักษะในการบริหารที่ดีอย่างเร่งด่วน116 

อาร์ปี (Arpie) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่เน้นผลการปฏิบัติงานเป็น
หลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินขอบข่ายและการด าเนินการขององค์การที่ยึดผลการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก (PBO) ที่ได้บูรณาการระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ามาใช้บริหารองค์การ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส  ในการท างาน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการ
บริหารจัดการของ Federal Student Aid กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น 
และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่เน้นผลการปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งถือว่า
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานงานวิจัยนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมาก รัฐบาลก าลังให้ความสนใจ
ในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์มาก เนื่องจากในช่วงปลาย พ.ศ. 2533 มีองค์การที่บริหารงานโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือเน้นผลการปฏิบัติงานส่งเสริมให้องค์การเกิดการยอมรับระบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ การเปลี่ยนแนวทางการบริหารนี้ท าให้ภาคปฏิบัติงานเป็นลักษณะของการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 
เน้นลูกค้าและผลปฏิบัติงานเป็นหลักเมื่อ FSAได้น าด้านกระบวนการบริหารที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
นี้มาใช้ท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความโปร่งใสในการท างานอีกด้วย117 

                                                           
116 Peter Frumkin, Creating New School : Strategic Management of Charter 

School, accessed 30 January 2015.  Available fromhttp://www.aecf.org/ 
117 BalianG.Arpie, Strategic management in a performance based 

organization, accessed 30 January 2015.  Available fromhttp://proquest.umi.com 
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จะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน  ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการ               
ได้ดังนี้   งานการจัดหลักสูตร  งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานการใช้วิธีการสอ น                       
และการใช้สื่อการเรียนการสอน  งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน ดังนั้น อาจ
สรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็
คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมาย               
ของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองให้เป็นสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายใน ให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้
ได้จริงและต่อเนื่องอย่างมีระบบเพ่ือที่จะน าออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษามี
หน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้าง
ความมีส่วนร่วมในหมู่บุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพราะความส าเร็จของ             
การถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ การจัดการความรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 การบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใช้ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีระบบ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษา
ปัญหา ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ น าเครื่องมือไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห์  

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการและปรับปรุง
ข้อบกพร่องตามค าแนะน าที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

 

 

85 



86 
 

 

  

 

 

                             

   

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือและการสร้างปรับปรุงเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot,non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง(diagram) ได้ดังนี้ 
 

                                         R  หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม  

                 X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

                O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้รับการศึกษา 

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 61  โรงเรียน   
 
กลุ่มตัวอย่าง   

จากประชากร คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9                     
จ านวน 61  โรงเรียน  ใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน118 (Krejcie and 
Morgam) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 56 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random 
sampling) ตามกลุ่มโรงเรียนออกเป็นกลุ่มจังหวัด 

 
ผู้ให้ข้อมูล  

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยก าหนดเป็นสองกลุ่ม คือ สายบริหารได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน และ สายผู้สอน 2 คน               

                                                           

 118Krejcieand  Morgan, Determining Sample Size For Research Activities. Educational & 
Psychological Measurement, 607-610. 

R 

O 

X 
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ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอน 1 คนรวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คนจ านวน 
56 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 224 คน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

จังหวัด ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผู้อ านวยการ 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้า
กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

ครูผูส้อน 

สุพรรณบุรี 32 29 29 29 29 29 116 
นครปฐม 29 27 27 27 27 27 108 

รวมทั้งสิ้น 61 56 56 56 56 56 224 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน 

  2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ของ ไลโบวิชและเบคแมน 
(Jay Liebowitz & Thomas J.Beckman) มีรายละเอียดดังนี้    

  2.1 การก าหนดองค์ความรู้  (x1) หมายถึง การก าหนดความสามารถหลักขององค์กรและ              
กลยุทธ์ที่มีอยู่ รวมถึงองค์ความรู้หลักในองค์กร (Knowledge domain)  มีการระบุขั้นตอนของการ
ก าหนดองค์ความรู้ซึ่งจะก าหนดว่าความสามารถหรือความเชี่ยวชาญใดบ้างที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ
ขององค์กร  ในแต่ละองค์กรทุกองค์กรต้องเริ่มจากความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
โดยก าหนดองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ ด้านการเงิน  การด าเนินงาน  ด้านการ
จัดการ ด้านบุคลากร และคุณลักษณะแวดล้อมอ่ืนขององค์กร จากนั้นองค์กรจะทราบความสามารถ
เชิงกลยุทธ์และองคค์วามรู้ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรจะปรากฏออกมา 

2.2 การรวบรวมองค์ความรู้  (x2)  หมายถึง การจัดระเบียบองค์ความรู้ ให้เป็นรูปแบบ
(formalized) โดยขั้นตอนของการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นการได้ความรู้มาจาก ทักษะ ทฤษฎี และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  องคค์วามรู้ 
ความช านาญและประสบการณ์ต่างๆ จะถูกจัดให้เป็นระบบและเป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน  
นอกจากนั้นบุคลากรควรรู้ว่าการได้มาขององค์ความรู้ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลนั้นได้จากที่ไหน
และอย่างไร และเพ่ือที่จะได้ทราบแหล่งที่มาขององค์ความรู้  
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2.3 การคัดเลือกองค์ความรู้ (x3)  หมายถึง การเลือกองค์ความรู้ที่มีคุณค่า  มีความถูกต้อง 
และต้องไม่มีความขัดแย้งกัน การคัดเลือกองค์ความรู้ที่ถูกก าหนดและรวบรวม มาท าให้เป็นระเบียบ
แบบแผนและมีการตรวจสอบประเมินคุณค่าของความรู้นั้นว่าในข้อมูลที่ได้รับมานั้น  มีความถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่ องค์ความรู้แต่ละแบบนั้นมีอยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรแล้วหรือยัง องค์ความรู้ที่ได้รับมา
นั้น เป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สมควรต้องเพ่ิมเติมเข้าไปในแหล่งเก็บความรู้(Knowledge Repository)
หรือไม่ และมีการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินและคัดเลือกองค์ความรู้
เพ่ือเพ่ิมเติมเข้าไปในฐานข้อมูลขององค์กร  

2.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ (x4)  หมายถึง การน าข้อมูลองค์ความรู้มาจัดแบ่ง และรวมองค์ความรู้
ลงในฐานข้อมูลขององค์กร ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ  คือ ในตัว
บุคลากรโดยตรง ในบันทึกเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ในตัว
บุคคลต้องถูกท าให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบแบบแผน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดเก็บเป็น
ฐานความรู้ขององค์กร สามารถน าออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 

2.5 การแบ่งปันองค์ความรู้  (x5)  หมายถึง การจัดท าเอกสาร จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
กระจายองค์ความรู้ไปยังบุคลากรเพ่ือใช้ในการท างาน ขั้นตอนของการแบ่งปันจะน าองค์ความรู้จาก
ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันมาใช้ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบุคลากรจะสร้างความต้องการ
และความสนใจส่วนตัวต่อฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน  หลังจากนั้นจะเกิดกระบวนการแจกจ่ายความรู้ใหม่
ให้กับบุคลากรอย่างอัตโนมัติ  ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ หรือระหว่างบุคคล ทีมและ
แผนก ซึ่งสามารถแบ่งปันความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้และความช านาญ ทั้งในรูปแบบตัว
ต่อตัวและแบบกลุ่ม 

2.6 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (x6)  หมายถึง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้และการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ใน               
การท างาน รวมถึงมีการอธิบายการใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกเวลา ถูกรูปแบบมาใช้ในการท างาน 
ซึ่งในองค์กรชั้นน าจะมีการใช้ระบบช่วยเหลือการปฏิบัติการเชิงบูรณาการ ( IPSS) เพ่ือพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติการและความสามารถด้านการใช้องค์ความรู้ของพนักงาน เพ่ือการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา การ
ท างาน หรือฝึกอบรม เป็นต้น  

2.7 การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ (x7)  หมายถึง การค้นคว้าหาองค์ความรู้ ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ทดลอง หรือเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การวิเคราะห์ผลตอบรับจากบุคลากร ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จาก การวิจัย การทดลอง 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการท าองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรมให้เป็นองค์
ความรู้เอกสารทางการที่ชัดเจน ความส าคัญของขั้นตอนนี้อยู่ที่การท าให้แน่ใจว่าองค์ความรู้ใหม่               
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ถูกท าให้เป็นระเบียบแบบแผนและสามารถน าไปใช้ได้ในกระบวนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้
เหล่านั้นเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่มีความต้องการใช้ 

2.8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ (x8) หมายถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาและที่ถูก
ประดิษฐ์จากทุนทางปัญญาและเป็นผลมาจากการใช้องค์ความรู้นั้น เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ในการ
ผลิตสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ผู้รับริการ บุคลากร เพ่ือน พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน และให้
ข้อมูลองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ต้องการใช้องค์ความรู้ 

3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามคู่มือการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 12 ข้อ 

 3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (y1) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพ
ปัญหาตามความต้องการของสถานศึกษาและแหล่งชุมชน รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ให้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
อย่างเหมาะสม ตลอดถึงการสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้  การนิเทศ 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (y2) หมายถึง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ พร้อมทั้งให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจและความถนัด             
ของผู้เรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกันตามความเหมาะสม  เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดถึงจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
กัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันและมีการตัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพ่ือฝึก
ทักษะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3.3 การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  (y3) หมายถึง การสร้างความรู้               
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนก าหนดระเบียบแนวทางการ
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาสงเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่อง การจัดท าเกณฑ์การวัดผล 
ประเมินผลเพ่ือให้สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง
ตลอดถึงจัดให้มีการเทียบโอนการศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืนตาม ความรู้ความสามารถและพัฒนาครูให้
สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (y4) หมายถึง การพัฒนาครูให้ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการ บริหารการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม ของสถานศึกษาและ
ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพ เผยแพร่ผลงาน



90 
 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดถึงประสาน ความรวมมือกับหน่ วยงานอ่ืน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัยอยา่งต่อเนื่อง 

3.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (y5) หมายถึง การวิเคราะห์ถึง
ความจ าเป็นในการใช้สื่อตางๆ โดยการส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้สื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนตลอดถึงการนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (y6) หมายถึง ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งความรู้แก่ ครูและสถานศึกษาอ่ืนใน
บริเวณใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ แก้นักเรียน ประสานความ
รว่มมือกับสถานศึกษาอ่ืนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหล่ง การเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้ครูใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยเฉพาะตามแหล่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.7 การนิเทศการศึกษา (y7) หมายถึง จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน การสอนในรูปแบบที่
หลากหลายมีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน สถาน ศึกษา 
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน วิชาการและการเรียน
การสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณก์ารจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 

3.8 การแนะแนวการศึกษา (y8) หมายถึง การจัดระบบแนะแนวและระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนให้ครูทุกคนมีส่วนรว่ม จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามความเหมาะสมส่งเสริมให้
มีบริการให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาตลอด ถึงการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแนะแนวการศึกษา 

3.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (y9) หมายถึงการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับกับการจัดระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา จัดให้ มี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วางแผนและด าเนินการตามแผน 
ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบประสานงานกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  (y10) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์                  
และส ารวจความต้องการของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ความเข้า ใจ เกี่ยวกับงาน
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วิชาการ นิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน จัดกิจกรรมเพ่ือ ส่งเสริมการมีส่วน
รว่มกับชุมชนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่นตลอดถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา อ่ืน(y11) หมายถึง                
การติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศ วางแผนร่วมกับครูในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนตามความเหมาะสม 
ติดตาม ประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 

3.12 การส่งเสริมและสนับสนุนวานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา(y12) หมายถึง ส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการจาก แหล่งต่างๆ                     
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติแก่ครู  เพ่ือช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานที่จัด 
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและคุณภาพการเรียนรู้แก่บุคลากร และหน่วยงานอ่ืน
ที่จัดการศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนาการเรียนรู้งานวิชาการอย่างต่อเนื่องและ จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการจัดการศึกษาแก่บุคลากร และหน่วยงานอ่ืน ตลอดถึงการประเมินและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน                    
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ               
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค า ตอบไว้ให้                    
(Forced choice) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ที่สร้างจากแนวคิด ของไลโบวิซและเบคแมน 
(Libeowitz& Beckman) 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่สร้างจากแนวคิด
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานวิชาการตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ
(rating scale) ของลิกเคริ์ท(Likert)119  โดยก าหนดความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง  การจัดการความรู้ / การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  การจัดการความรู้ / การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก  
  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  การจัดการความรู้ / การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง  
  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง  การจัดการความรู้ / การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย  
  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง  การจัดการความรู้ / การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 

การสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสม และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   จ านวน 8 โรงเรียน แห่งละ 4  คน รวม 32 คน 

ขั้นตอนที่  4  น าแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม(reliability) โดยใช้วิธีการของครอนบาค(Cronbach)120 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

                                                           

 119Rensis Likert , New Pattern of Mangement(New York : McGraw-Hill Book 
company,1961), 74. 
 120 L. J. Gronbach, Essentiala of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 
Row,1974), 161. 
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1. น าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                     
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง           
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นภาพรวมในการตอบ
ค าถามการวิจัย ดังนี้คือ  

1. วิ เคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่  ( frequency)                
และร้อยละ (percentage) 

2. แบบสอบถามตอนที่  2 และแบบสอบถามตอนที่  3 ข้อมูลที่ ได้จากากรตอบแบบ                 
สอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต(percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. )                        
มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์(Best)121  มีรายละเอียดดังนี้79 

มัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 แสดงว่า  การจัดการความรู้หรือบริหารงานวิชาการ 
    อยู่ในระดับมากที่สุด 
มัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 แสดงว่า  การจัดการความรู้หรือบริหารงานวิชาการ 

       อยู่ในระดับมาก 
มัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 แสดงว่า  การจัดการความรู้หรือบริหารงานวิชาการ 
  อยู่ในระดับปานกลาง 
มัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 แสดงว่า  การจัดการความรู้หรือบริหารงานวิชาการ 

        อยู่ในระดับน้อย 
มัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 แสดงว่า การจัดการความรู้หรือบริหารงานวิชาการ 

        อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

                                                           

 
121John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs , New Jersey : 

Prentice Hall INC., 1970), 190. 
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3. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาวิเคราะห์ว่า การจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 

 
สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือทราบ 1) การจัดการความรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                
3) การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จ านวน 56 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการการจัดการความรู้ของ ไลโบวิชและเบคแมน (Jay Liebowitz  
& Thomas J.Beckman) และการบริหารงานวิชาการตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (frequency)ร้อย
ละ (percentage) มัชฌิเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)  และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา                    
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2) การบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษา                 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใช้                            
โ ร ง เ รี ยนสั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต  9  เป็ นหน่ วยวิ เ คราะห์                                      
(unit of analysis) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จ านวน 61 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมด 224 คน ส่งแบบสอบถามไป 224 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 196 ฉบับ 
จากสถานศึกษา 49 แห่งคิดเป็นร้อยละ 87.50 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการ
น าเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 การจัดการความรู้ ของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                          

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่  3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

มัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากจากตอบแบบสอบถามของ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 คน และ 
ครูผู้สอน จ านวน 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 49 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูล 196 คน จ าแนกพิจารณาตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

95 



96 
 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
     ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

ที ่ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
115 
81 

 
58.67 
41.33 

 รวม 196 100 
2 อาย ุ

      - อายุต่ ากว่า 30  ปี 
      - อายุ  30 – 40  ปี 
      - อายุ  41 – 50  ปี 
      - อายุ  50 – 60  ปี 

 
18 
32 
82 
64 

 
9.18 
16.33 
41.84 
32.65 

 รวม 196 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

     - ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     - ปริญญาตรี 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาเอก 

 
- 

69 
124 
3 

 
- 

35.20 
63.27 
 1.53 

 รวม 196 100.00 
4 ต าแหน่ง 

    - ผู้บริหารสถานศึกษา 
    - รองผู้บริหารสถานศึกษา 
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - ครูผู้สอน 

 
49 
49 
49 
49 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

 รวม 196 100.00 
5 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

   -   1 - 10  ป ี
   - 11 – 20  ป ี
   - 21 – 30  ป ี
   - 31 – 40  ปี 

 
84 
86 
21 
5 

 
42.86 
43.88 
10.71 
2.55 

 รวม 196 100.00 
  

 จากตารางที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.67  เพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41.33  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.84 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 50-60 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
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32.65 และน้อยที่สุดคือมีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ส่วนใหญ่                    
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 63.27  รองลงมาคือ                     
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 ปฏิบัติงานด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูผู้สอน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 11-20 ปี จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.88 รองลงมาคือมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 1-10 ปี จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 31-40 ปี น้อยที่สุด 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55 
ตอนที่ 2 การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 
 ในการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือตอบค าถามการวิจัย                
ข้อที่ 1 ว่าอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและจ าแนกตามทฤษฎีการจัดการความรู้ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การก าหนดองค์ความรู้                        
การรวบรวมองค์ความรู้ การคัดเลือกองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้                  
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้  ผู้วิจัยวิเคราะห์จาก
มัชฌิมเลขคณิต (X̅ ) และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับ
คุณภาพตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังปรากฏรายละเอียด ตามตารางท่ี 5 - 13 
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
    สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
การก าหนดองค์ความรู้ 4.23 0.44 มาก 

การรวบรวมองค์ความรู้ 4.15 0.52 มาก 

การคัดเลือกองค์ความรู้ 4.08 0.53 มาก 

การจัดเก็บองค์ความรู้ 4.02 0.53 มาก 

การแบ่งปันองค์ความรู้ 4.17 0.57 มาก 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 4.05 0.58 มาก 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4.12 0.54 มาก 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 4.07 0.60 มาก 

รวม 4.11 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.12, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การก าหนดองค์ความรู้ (�̅�=4.23, S.D.=0.44) การ
แบ่งปันองค์ความรู้ (�̅�=4.17, S.D.=0.57) การรวบรวมองค์ความรู้ (�̅�=4.15, S.D.=0.52) การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (�̅�=4.12, S.D.=0.54) การคัดเลือกองค์ความรู้ (�̅�=4.08, S.D.=0.53) การถ่ายทอด
องค์ความรู้ (�̅�=4.07, S.D.=0.60) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (�̅�=4.05, S.D.=0.58) และการจัดเก็บ
องค์ความรู้ (�̅�=4.02, S.D.=0.53) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
    ด้านการก าหนดองค์ความรู้                                                           

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการก าหนดองค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1.สถานศึกษามีการก าหนดองคค์วามรู้และความสามารถหลักตลอดจน                    
กลยุทธ์ที่มีอยู่อย่างชัดเจน 

4.35 0.58 มาก 

2. สถานศึกษามีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของการก าหนด           
องค์ความรู้ 

4.33 0.56 มาก 

3. สถานศึกษาก าหนดองค์ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.22 0.55 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดองค์ความรู้ตามความต้องการและ                   
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

4.13 0.57 มาก 

5. สถานศึกษาก าหนดความรู้เชิงกลยุทธ์และองค์ความรู้ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

4.12 0.64 มาก 

รวม 4.23 0.44 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการก าหนดองค์ความรู้
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการก าหนดองค์
ความรู้และความสามารถหลักตลอดจนกลยุทธ์ที่มีอยู่อย่างชัดเจน (�̅�=4.35, S.D.=0.58) สถานศึกษา
มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของการก าหนดองค์ความรู้ (�̅�=4.33, S.D.=0.56) สถานศึกษา
ก าหนดองค์ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (�̅�=4.22, S.D.=0.55) 
สถานศึกษาด าเนินการก าหนดองค์ความรู้ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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(�̅�=4.13, S.D.=0.57) และ สถานศึกษาก าหนดความรู้เชิงกลยุทธ์และองค์ความรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (�̅�=4.12, S.D.=0.64) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
    ด้านการรวบรวมองค์ความรู้  

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการอธิบายและบอกวิธีการในการรวบรวมองค์ความรู้ 4.11 0.61 มาก 
2. สถานศึกษามีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 4.15 0.67 มาก 
3. สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาองค์ความรู้ ทักษะ 
ทฤษฎี มาจัดท าเป็นเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้องค์ความรู้ 

4.25 0.59 มาก 

4. ผู้บริหารมีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ในการรวบรวม                    
องค์ความรู้ 

4.17 0.63 มาก 

5. ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการหาองค์ความรู้ร่วมกัน                          
เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบของระบบฐานข้อมูล 

4.07 0.75 มาก 

รวม 4.15 0.52 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการรวบรวมองค์
ความรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.15, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  สถานศึกษาใช้วิธีการที่
หลากหลายในการหาองค์ความรู้ ทักษะ ทฤษฎี มาจัดท าเป็นเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้
องค์ความรู้ (�̅�=4.25, S.D.=0.59) ผู้บริหารมีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ในการรวบรวมองค์
ความรู้ (�̅�=4.17, S.D.=0.63) สถานศึกษามีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  (�̅�=4.15, 
S.D.=0.67) สถานศึกษามีการอธิบายและบอกวิธีการในการรวบรวมองค์ความรู้ (�̅�=4.11, S.D.=0.61) 
และผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการหาองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบของระบบ
ฐานข้อมูล  (�̅�=4.07, S.D.=0.75) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
    ด้านการคัดเลือกองค์ความรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการคดัเลือกองค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการเลือกองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกัน มาก าหนด
เป็นมาตรฐานองค์ความรู้เดียวกัน 

4.13 0.72 มาก 

2. สถานศึกษามีการก าหนดองค์ความรู้ที่ได้ให้เป็นระเบียบแบบแผน 4.19 0.63 มาก 
3. สถานศึกษาจัดการตรวจสอบและประเมินคุณค่าขององค์ความรู้ที ่            
ถูกคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของสถานศึกษา 

4.11 0.69 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งสถานศึกษา 

4.05 0.68 มาก 

5. สถานศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและคัดเลือกองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิม
เข้าไปในฐานข้อมูลของสถานศึกษา 

3.90 0.73 มาก 

รวม 4.08 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการคัดเลือกองค์
ความรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.08, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการก าหนด
องค์ความรู้ที่ได้ให้เป็นระเบียบแบบแผน (�̅�=4.19, S.D.=0.63) สถานศึกษามีการเลือกองค์ความรู้ที่
สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกัน มาก าหนดเป็นมาตรฐานองค์ความรู้เดียวกัน (�̅�=4.13, S.D.=0.72) สถานศึกษา
จัดการตรวจสอบและประเมินคุณค่าขององค์ความรู้ที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
(�̅�=4.11, S.D.=0.69) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งสถานศึกษา (�̅�=4.05, S.D.=0.68) และสถานศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและคัดเลือกองค์ความรู้ 
เพ่ือเพ่ิมเข้าไปในฐานข้อมูลของสถานศึกษา (�̅�=3.90, S.D.=0.73) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
    ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการจัดเก็บและน าองค์ความรู้นั้นบันทึกในฐานข้อมูล
สถานศึกษา 

3.98 0.69 มาก 

2. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ               
การบันทึกองค์ความรู้แก่บุคลากรโดยตรง 

4.03 0.62 มาก 

3. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ                 
การบันทึกองค์ความรู้เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

4.05 0.71 มาก 

4. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ                    
การบันทึกองค์ความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.10 0.68 มาก 

5. สถานศึกษามีการจัดเก็บองคค์วามรู้เป็นฐานความรู้ของสถานศึกษา                  
ที่สามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลา 

3.92 0.61 มาก 

รวม 4.02 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.02, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของการบันทึกองค์ความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (�̅�=4.10, S.D.=0.68) 
สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของการบันทึกองค์ความรู้เป็นเอกสารลาย
ลักษณ์อักษร (�̅�=4.05, S.D.=0.71) สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของการ
บันทึกองค์ความรู้แก่บุคลากรโดยตรง (�̅�=4.003, S.D.=0.62) สถานศึกษามีการจัดเก็บและน าองค์
ความรู้นั้นบันทึกในฐานข้อมูลสถานศึกษา (�̅�=3.98, S.D.=0.69) และสถานศึกษามีการจัดเก็บองค์
ความรู้เป็นฐานความรู้ของสถานศึกษาที่สามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลา  (�̅�=3.92 , S.D.=0.61) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
      ด้านการแบ่งปันองค์ความรู้                   

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการแบ่งปันองค์ความรู้                   
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าเอกสาร จัดท าฐานองค์ความรู้ กระจาย              
องค์ความรู้ไปยังบุคลากร 

4.14 0.62 มาก 

2. บุคลากรมีการกระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ร่วมงานน าไปใช้ใน                  
การปฏิบัติงาน 

4.12 0.71 มาก 

3. บุคลากรได้รับการแนะน าองค์ความรู้จากเพ่ือนร่วมงาน จากเอกสาร
และจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.17 0.76 มาก 

4. บุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งปันความคิด 
ทัศนคติและองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างทั่วถึง 

4.22 0.72 มาก 

5. สถานศึกษาแบ่งปันองค์ความรู้ในลักษณะตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม 4.18 0.70 มาก 
รวม 4.17 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแบ่งปันองค์

ความรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  บุคลากรของแต่ละฝ่าย
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งปันความคิด ทัศนคติและองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างทั่วถึง (�̅�=4.22, 
S.D.=0.72) สถานศึกษาแบ่งปันองค์ความรู้ในลักษณะตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (�̅�=4.18, S.D.=0.70) 
บุคลากรได้รับการแนะน าองค์ความรู้จากเพ่ือนร่วมงาน จากเอกสารและจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(�̅�=4.17, S.D.=0.76) สถานศึกษามีการจัดท าเอกสาร จัดท าฐานองค์ความรู้ กระจายองค์ความรู้ไป
ยังบุคลากร (�̅�=4.14, S.D.=0.62) และบุคลากรมีการกระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ร่วมงานน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (�̅�=4.12, S.D.=0.71) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
      ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. บุคลากรมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มาช่วยในการปฏิบัติงาน 4.07 0.70 มาก 
2. สถานศึกษาอธิบายการใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกเวลา  
ถูกรูปแบบแก่บุคลากร 

3.96 0.64 มาก 

3. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มาบูรณาการและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

3.97 0.76 มาก 

4. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มี มาใช้สนับสนุนในการแก้ปัญหา 4.09 0.77 มาก 
5. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 4.15 0.72 มาก 

รวม 4.05 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  สถานศึกษาน าองค์
ความรู้ที่มีในความจ า มาใช้ประกอบการตัดสินใจ (�̅�=4.15, S.D.=0.72) สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่
มีในความจ า มาใช้สนับสนุนในการแก้ปัญหา (�̅�=4.09, S.D.=0.77) บุคลากรมีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ มาช่วยในการปฏิบัติงาน (�̅�=4.07, S.D.=0.70) สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มา
บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน (�̅�=3.97, S.D.=0.76) และสถานศึกษาอธิบายการใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกเวลา  ถูกรูปแบบแก่บุคลากร (�̅�=3.96, S.D.=0.64) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
      ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร ค้นคว้าองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัยและการทดลอง 

4.11 0.65 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างองค์ความรู้ใหม่หลากหลายช่องทาง 
ทั้งการทดลอง การสังเกต การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

4.17 0.70 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดการองค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนามาจากการวิจัยหรือทดลองท่ีต่างจากเดิม 

4.19 0.68 มาก 

4. สถานศึกษามีการท าให้องค์ความรู้ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้งและน าไปใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ 

4.07 0.71 มาก 

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

4.09 0.68 มาก 

รวม 4.12 0.54 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างองค์ความรู้
ใหม่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการจัดการ
องค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาจากการวิจัยหรือทดลองที่ต่างจากเดิม  (�̅�=4.19, 
S.D.=0.68) ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างองค์ความรู้ใหม่หลากหลายช่องทาง ทั้งการทดลอง  การ
สังเกต การคิดเชิงสร้างสรรค์ (�̅�=4.17, S.D.=0.70)ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร ค้นคว้า
องค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและการทดลอง (�̅�=4.11, S.D.=0.65) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน (�̅�=4.09, S.D.=0.68) และสถานศึกษามีการท าให้
องค์ความรู้ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและน าไปใช้ในกระบวนการจัดการความรู้
ได ้(�̅�=4.07, S.D.=0.71) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การจัดการความรู้ของผู้บริหาร
      ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการตรวจสอบกระบวนการจัดการองค์ความรู้                  
อย่างชัดเจน 

4.11 0.75 มาก 

2. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารงาน 4.18 0.70 มาก 
3. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ                  
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

4.11 0.64 มาก 

4. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพใน                
การบริหารงานให้กับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 

3.93 0.73 มาก 

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึง 

4.03 0.74 มาก 

รวม 4.07 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.07, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารงาน (�̅�=4.18, S.D.=0.70) สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร (�̅�=4.11, S.D.=0.64) สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่างชัดเจน (�̅�=4.11, S.D.=0.75) สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง (�̅�=4.03, S.D.=0.74) และสถานศึกษามีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานให้กับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 
(�̅�=3.93, S.D.=0.73) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 9 
 ในการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือตอบค าถามการวิจัย                
ข้อที่ 2 ว่าอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและ
จ าแนกตามการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
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การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนวานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน               
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต ( X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังปรากฏ
รายละเอียด ตามตารางท่ี 14 – 25 
 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการ                      
      ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 4.26 0.42 มาก 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.32 0.49 มาก 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.27 0.49 มาก 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.06 0.63 มาก 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.20 0.52 มาก 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.06 0.55 มาก 
การนิเทศการศึกษา 4.17 0.53 มาก 
การแนะแนวการศึกษา 4.23 0.56 มาก 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.21 0.60 มาก 
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 3.87 0.61 มาก 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  3.98 0.63 มาก 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

4.06 0.55 มาก 

รวม 4.14 0.42 มาก 
จากตารางที่ 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (�̅�=4.32, S.D.=0.49) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน (�̅�=4.27, S.D.=0.49) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (�̅�=4.26, S.D.=0.42) การแนะแนว
การศึกษา (�̅�=4.23, S.D.=0.56) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (�̅�=4.21, 
S.D.=0.60) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (�̅�=4.20, S.D.=0.52) การนิเทศ
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การศึกษา (�̅�=4.17, S.D.=0.53) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  (�̅�=4.06, S.D.=0.55) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (�̅�=4.06, 
S.D.=0.55) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅�=4.06, S.D.=0.63) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (�̅�=3.98, S.D.=0.63) และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน (�̅�=3.87, S.D.=0.61) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
      โรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

4.15 0.52 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

4.16 0.54 มาก 

3. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.29 0.66 มาก 

4. สถานศึกษาสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.36 0.60 มาก 

5. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

4.33 0.56 มาก 

รวม 4.26 0.42 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.26, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษา
สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  (�̅�=4.36, S.D.=0.60) สถานศึกษามีการติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตรตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  (�̅�=4.33, 
S.D.=0.56) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (�̅�=4.29, S.D.=0.66) สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
(�̅�=4.16, S.D.=0.54) และสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น (�̅�=4.15, S.D.=0.52) ตามล าดับ 



108 
 

 

ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.41 0.63 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

4.37 0.61 มาก 

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

4.33 0.64 มาก 

4. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 4.16 0.65 มาก 

5. ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร 
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4.34 0.69 มาก 

รวม 4.32 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษาส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (�̅�=4.41, S.D.=0.63) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน (�̅�=4.37, 
S.D.=0.61) ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร พัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกัน เ พ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (�̅�=4.34 , S.D.=0.69)  สถานศึกษาสนับสนุนให้มี                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (�̅�=4.33, S.D.=0.64) และสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (�̅�=4.16, S.D.=0.65) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

                                                                                                                     (n = 49) 
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล  
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

รวม 
�̅� S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูเก่ียวกับการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา 

4.13 0.64 มาก 

2. สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

4.31 0.58 มาก 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

4.41 0.58 มาก 

4. สถานศึกษาจัดการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง 

4.34 0.67 มาก 

5. ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑ์ 

4.15 0.76 มาก 

รวม 4.27 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.27, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (�̅�=4.41, S.D.=0.58) สถานศึกษา
จัดการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (�̅�=4.34, S.D.=0.67) สถานศึกษามี
การก าหนดระเบียบแนวทางการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาอย่างชัดเจน (�̅�=4.31, 
S.D.=0.58) ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์  
(�̅�=4.15, S.D.=0.76) และผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับการวัดผล  ประเมินผล
และการเทียบโอนการศึกษา (�̅�=4.13, S.D.=0.64) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.03 0.68 มาก 

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยการบริการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

4.12 0.63 มาก 

3. สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

4.11 0.76 มาก 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

4.10 0.82 มาก 

5. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

3.93 0.77 มาก 

รวม 4.06 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษาสนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง (�̅�=4.12, S.D.=0.63) สถานศึกษา
น าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา (�̅�=4.11, S.D.=0.76) 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
(�̅�=4.10, S.D.=0.82) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (�̅�=4.03, S.D.=0.68) สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=3.93, S.D.=0.77) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 
การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้สื่อ 4.25 0.58 มาก 
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.17 0.61 มาก 
3. ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4.18 0.58 มาก 

4. ผู้บริหารมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้สื่อเพ่ือประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน 

4.22 0.69 มาก 

5. ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.15 0.70 มาก 

รวม 4.20 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 19 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้สื่อ (�̅�=4.25, S.D.=0.58) ผู้บริหารมี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้สื่อเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (�̅�=4.22, S.D.=0.69) 
ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  (�̅�=4.18, 
S.D.=0.58) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน (�̅�=4.17, S.D.=0.61) 
และผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (�̅�=4.15, S.D.=0.70) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและสถาบันอ่ืน 

4.15 0.56 มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งความรู้ แก่ครูและ
สถานศึกษาอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 

4.06 0.65 มาก 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้แก่นักเรียน 

4.04 0.68 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.13 0.72 มาก 
5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.92 0.68 มาก 

รวม 4.06 0.55 มาก 
จากตารางที่ 20 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.06, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและสถาบันอ่ืน (�̅�=4.15, S.D.=0.56) 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะตามแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  (�̅�=4.13, 
S.D.=0.72) ผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งความรู้ แก่ครูและสถานศึกษาอ่ืนใน
บริเวณใกล้เคียง (�̅�=4.06, S.D.=0.65) ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้แก่นักเรียน (�̅�=4.04, S.D.=0.68) และสถานศึกษามีการนิเทศติดตามการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.92, S.D.=0.68) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน  ด้านการนิเทศการศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

4.29 0.66 มาก 

2. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 4.22 0.69 มาก 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 

4.23 0.73 มาก 

4. สถานศึกษาประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

4.04 0.72 มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ
จัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอื่น 

4.04 0.68  มาก 

รวม 4.17 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการนิเทศการศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศ
งานวิชาการและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  (�̅�=4.29 , S.D.=0.66) 
สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา (�̅�=4.23, 
S.D.=0.73) สถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย (�̅�=4.22, S.D.=0.69) 
สถานศึกษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอ่ืน 
(�̅�=4.04, S.D.=0.68) และสถานศึกษาประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ(�̅�=4.04, S.D.=0.72) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษา รวม 
�̅� S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม 

4.37 0.64 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ความเหมาะสม 

4.21 0.57 มาก 

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง 

4.22 0.65 มาก 

4. สถานศกึษามีการประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะ
แนวทางการศึกษา 

4.25 0.75 มาก 

5. สถานศึกษาประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแนะ
แนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 

4.12 0.76 มาก 

รวม 4.23 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม (�̅�=4.37, S.D.=0.64) 
สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวทางการศึกษา  (�̅�=4.25, 
S.D.=0.75) สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
(�̅�=4.22, S.D.=0.65) สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพตามความ
เหมาะสม (�̅�=4.21, S.D.=0.57) และสถานศึกษาประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน (�̅�=4.12, S.D.=0.76) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 
การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้
รองรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.29 0.62 มาก 

2. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ 

4.27 0.73 มาก 

3. สถานศึกษาก าหนดให้มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.16 0.76 มาก 

4. สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.21 0.70 มาก 

5. สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ 

4.14 0.74 มาก 

รวม 4.21 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 23 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.21, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  
สถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้รองรับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (�̅�=4.29, S.D.=0.62) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ (�̅�=4.27, S.D.=0.73) สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (�̅�=4.21, S.D.=0.70) สถานศึกษาก าหนดให้มีการ
วางแผนและด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (�̅�=4.16, S.D.=0.76) และ
สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
(�̅�=4.14, S.D.=0.74) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน  ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

                                                                                                                     (n = 49) 

การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของชุมชน 3.86 0.74 มาก 
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ 4.00 0.73 มาก 
3. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน 3.91 0.78 มาก 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

3.83 0.63 มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

3.74 0.75 มาก 

รวม 3.87 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 24 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน

วิชาการแก่ชุมชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.87, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานศึกษา
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ (�̅�=4.00, S.D.=0.73) สถานศึกษามีการนิเทศ 
และติดตามพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการของชุมชน(�̅�=3.91, S.D.=0.78) สถานศึกษามีการศึกษา 
วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของชุมชน (�̅�=3.86, S.D.=0.74) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (�̅�=3.83, S.D.=0.63) และสถานศึกษาส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัวและชุมชน (�̅�=3.74, S.D.=0.61) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

                                                                                                                     (n = 49) 
การบริหารงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือ 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ 

4.03 0.65 มาก 

2. ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

3.91 0.81 มาก 

3. ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

3.95 0.73 มาก 

4. ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ในการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3.93 0.72 มาก 

5. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น เพ่ือพัฒนางานวิชาการ 4.06 0.74 มาก 

รวม 3.98 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 25 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.98, S.D.=0.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนางานวิชาการ (�̅�=4.06, 
S.D.=0.74) ผู้บริหารมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการ (�̅�=4.03, S.D.=0.65) ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน (�̅�=3.95, S.D.=0.73) ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาในการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง (�̅�=3.93, S.D.=0.72) และผู้บริหารมีการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ (�̅�=3.91, 
S.D.=0.81) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 26 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับ การบริหารงานวิชาการของ 
       โรงเรียน  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
                องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

                                                                                                                     (n = 49) 
การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
รวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ 3.98 0.68 มาก 
2. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพ่ือมีทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 

4.06 0.69 มาก 

3. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานที่จัด
การศึกษา 

4.07 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพ
การเรียนรู้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

4.10 0.72 มาก 

5. ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการศึกษาแก่
บุคลากรและหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนประเมินผลและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

4.12 0.63 มาก 

รวม 4.06 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.06, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ใน
การจัดการศึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนประเมินผลและน าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนา (�̅�=4.12, S.D.=0.63) ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพ
การเรียนรู้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่จัดการศึกษา (�̅�=4.10, S.D.=0.72) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานที่จัดการศึกษา (�̅�=4.07, S.D.=0.79) ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการแก่ครู เพ่ือมีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ (�̅�=4.06, S.D.=0.69) และ
ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ (�̅�=3.98, S.D.=0.68) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร 
  งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 27  
ตารางที่ 27 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร 
      งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 27 พบว่า การจัดการความรู้(Xtot)ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการ(Ytot) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม                        
มีความสัมพันธ์กัน (r=0.744**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้(Xtot) กับการบริหารงานวิชาการ (Y) แต่ละด้าน พบว่า ภาพรวมของการ
จัดการความรู้(Xtot) สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(Y6)               
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด(r=0.646**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาพรวมการ
จัดการความรู้(Xtot) กับการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
(Y3) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด(r=0.324**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนภาพรวมการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน(Ytot) กับการจัดการความรู้ (X) แต่ละด้าน พบว่า ภาพรวมของ               
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน(Ytot) กับการจัดการความรู้ ด้านการก าหนดองค์ความรู้ (X1)                      
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด(r=0.662**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และภาพรวม                 

การจดั

การความรู้ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot

X1 0.633** 0.541** 0.409** 0.337** 0.586** 0.602** 0.478** 0.642** 0.560** 0.443** 0.395** 0.478** 0.662**

X2 0.534** 0.425** 0.226** 0.392** 0.581** 0.646** 0.546** 0.556** 0.524** 0.468** 0.419** 0.523** 0.640**

X3 0.440** 0.486** 0.272** 0.523** 0.486** 0.563** 0.556** 0.558** 0.368** 0.581** 0.531** 0.585** 0.657**

X4 0.473** 0.411** 0.141* 0.454** 0.418** 0.463** 0.485** 0.465** 0.292** 0.435** 0.329** 0.470** 0.530**

X5 0.484** 0.302** 0.147* 0.273** 0.355** 0.414** 0.324** 0.433** 0.270** 0.332** 0.223** 0.400** 0.429**

X6 0.254** 0.389** 0.187** 0.498** 0.351** 0.430** 0.506** 0.296** 0.345** 0.602** 0.571** 0.543** 0.558**

X7 0.489** 0.450** 0.342** 0.490** 0.531** 0.452** 0.492** 0.356** 0.271** 0.542** 0.533** 0.512** 0.599**

X8 0.388** 0.341** 0.338** 0.554** 0.532** 0.524** 0.564** 0.423** 0.351** 0.574** 0.545** 0.533** 0.629**

Xtot 0.579** 0.525** 0.324** 0.564** 0.605** 0.646** 0.628** 0.584** 0.466** 0.635** 0.567** 0.643** 0.744**

การบรหิารงานวชิาการ
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน(Ytot) กับการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้(X4)                     
มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด(r=0.530**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการบริหารงานวิชาการแต่ละด้าน พบว่า การจัดการความรู้ 
ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ (X2) กับ กับการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(Y6) มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด(r=0.646**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้กับการบริหารงานวิชาการแต่ละด้าน พบว่า การจัดการความรู้ ด้านการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (X6) กับ กับการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน(Y3) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด(r=0.187**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ (X4) กับการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด(r=0.141*) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย(<0.30) จ านวน 10 คู่ความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(Y1) กับการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (X6) และการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน(Y3) กับการจัดการความรู้ ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ 
(X2) ด้านการคัดเลือกองค์ความรู้ (X3) ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (X6) และและการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y4) กับการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันองค์
ความรู้ (X5) และการบริหารงานวิชาการ ด้านการแนะแนวการศึกษา(Y8) กับการจัดการความรู้        
ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (X5) และการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา(Y9) กับการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ (X4) ด้านการ
แบ่งปันองค์ความรู้ (X5) ด้านการสร้างองค์ความรู้ (X7) และการบริหารงานวิชาการ ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน(Y11) กับการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันองค์
ความรู้ (X5) และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมี
ความสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                              
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2) การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 56 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน 
ก าหนดเป็นสองกลุ่ม คือ สายบริหารได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน และ สายผู้สอน 2 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                  1 
คน และครูผู้สอน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น                    
3 ตอน โดยตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ               
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้                    
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ที่สร้างจากแนวคิด ของไลโบวิซและเบคแมน ตอนที่ 3  
สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่สร้างจากแนวคิดเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
วิชาการตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้
ในการวิจัยคือค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป     

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” ผลปรากฏดังนี้ 
 1. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การก าหนดองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้                   
การรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การคัดเลือกองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการจัดเก็บองค์ความรู้ ตามล าดับ 
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2. การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน               
และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ 

3. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่าง
มี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ 
ที่คล้อยตามกัน 

 
การอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ                        
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” ผู้วิจัยได้
น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 1. การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้                   
การก าหนดองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่             
การคัดเลือกองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการจัดเก็บองค์
ความรู้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความส าคัญกับ การจัดการความรู้ 
โดยได้มีการสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้สถานศึกษาน าไปใช้ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ มีก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลสถานศึกษาและในเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข็มแข็ง ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง                 
โดยสถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ตามกระบวนการ PDCA มีการใช้กระบวนการการจัดการ
ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัด
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การศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ปัญหาและสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาสาเหตุและแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ผล
การประเมินของสถานศึกษาและในสถานศึกษาบางแห่งมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และเพ่ือเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาอธิบายได้ว่า มีการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้องค์ความรู้และสารสนเทศ                    
ที่บุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือองค์กรอ่ืนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน สามารถเข้าถึงและใช้
องค์ความรู้อย่างมีคุณภาพและพร้อมใช้งาน รวมทั้งสามารถอธิบาย ว่าสถานศึกษาด าเนินการอย่างไร 
ในการสร้างและจัดการองค์ความรู้นั้น ซึ่งตรงกับหมวดที่ 4 ของมาตรฐานคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยเรื่องของ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้                
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ ท าให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการก าหนดองค์ความรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การก าหนดองค์ความรู้เป็นบันไดขั้นแรกในการจัดการ
ความรู้  บุคลากรจึงร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน วางกลยุทธ์ใน
การจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ เป็นการพิจารณาว่าสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร ก าหนดความสามารถหลักขององค์กรและกลยุทธ์ที่
มีอยู่ รวมถึงองค์ความรู้หลักในองค์กร (Knowledge domain)  ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ
ใดบ้างที่จ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไร 
องค์ความรู้นั้นอยู่ในรูปแบบใด หรืออยู่ที่บุคลากรท่านใด ซ่ึงสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ อินทมาตย์              
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการจัดการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม การประชุม สัมมนา และการเสวนาทางวิชาการ                
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้จากโครงการ
ที่เสนอขออนุมัติและแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ใช้วิธีการแสวงหาความรู้
ได้อย่างหลากหลาย บุคลากรมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเอง               
ส าหรับการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก ขาดการสร้างเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย                    
งานลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีทีมงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องใช้เวลา ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องการจัดการความรู้มากนัก อีกทั้งบุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนของ                 
การจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรแก้ว ธีระเดชากุล ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง                
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การบริหารการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บความรู้นั้น มักเป็นเพียงการบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ลงในเอกสารแบบฟอร์มเท่านั้น 

2. การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก    
ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา               
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานการณ์ในศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 
และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง  จึงท าให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งเกิดการตื่นตัวทางการจัดการศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ เป็นกรอบ
ความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญ
การและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการท างานและ             
การด าเนินชีวิต กรอบแนวคิดข้างตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจึงต้องมีความเข้าใจการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี ยึดหลักการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตร มุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และสิ่งของอ านวยความ
สะดวกตามความจ าเป็น กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ  จึงส่งผลให้การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า             
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน                  
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และสอดคล้อง
กับดวงหทัย ธูปบุตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ การส่งเสริมให้
ครูท าวิจัย และจ าเป็นต้องน าพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเท่ากับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติภารกิจที่จะน าโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของโรงเรียนและต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียน ส านักงาน
เขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการบริหารงานยุคใหม่ ที่เรียกว่า การบริหารโดยยึด
โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะที่คล้อยตามกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้มีความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า                  
การจัดการความรู้ ด้านการรวบรวมองค์ความรู้กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันมากกว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็น                  
งานที่โรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่แล้ว  ประสิทธิผลและความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน คือ                       
การที่นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาองคค์วามรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง   เพียงแต่การด าเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ 
และกระบวนการที่ชัดเจน  แหล่งเรียนรู้บางแห่งไม่ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่า งๆ สอดคล้องกับ          
ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทองและคณะ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 พบว่า สถานศึกษามีการน า
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ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีหลักเกณฑ์การด าเนินงานที่ชัดเจน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ มีการตรวจสอบประเมินผล 
มีการปรับปรุงและการพัฒนา มีการติดตาม แก้ไขการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน ส่วนปัญหา 
ได้แก่ ครูผู้สอนให้ความส าคัญในการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อย                        
การด าเนินงานโครงสร้างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน                
การติดตามและประเมินผลมีการจัดระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ ผลการประเมินไม่มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงและการพัฒนา ไม่ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ดังนี้ 2.1) ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมพบว่า มีจุดแข็ง 13 ข้อ จุดอ่อน 15 ข้อ โอกาส 14 ข้อ และภาวะคุกคาม 12 ข้อ 2.2) 
กลยุทธ์ที่สร้างข้ึนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 4 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ 33 
มาตรการ และ 41 ตัวชี้วัด ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ในด้านความ
สอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด พบว่า 
มีความสอดคล้องกันในระดับมากและมากที่สุด และในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการใช้
ประโยชน์ของกลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ ในระดับมากและมากที่สุด                  
และสอดคล้องกับ ยุพา กสิรักษ์และคณะ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทในการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษและขนาดใหญ่มีบทบาทมากกว่าผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก และปัญหาที่
พบ ได้แก่ ผู้บริหารไม่ได้การก าหนดตารางเรียนส าหรับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและไม่เปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม  

หากพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน พบว่า 
ภาพรวมของการจัดการความรู้สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งต้องมีการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบาย โดยให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ถือว่าเป็น
ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก อันเป็นสาเหตุ
จากการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อม 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นสังคม
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แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึก ษา                      
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ พรรณี เสี่ยงบุญและ
คณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู อ าเภอนาดูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู อ าเภอนาดูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความสามารถด าเนินการตามแผนด าเนินการพัฒนา เกิดแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 4 ฐาน คือ ฐานห้องสมุด ฐานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     
ฐานสวนป่านานาพันธุ์ และฐานสวนเกษตรพอเพียง และมีบรรยากาศการเรียนรู้ดีขึ้นเป็นที่ชื่นชมของ
ผู้มาเยี่ยมชม ครู นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
โดยรัฐบาลมุ่งจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ              
ในพ้ืนที่  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้ง                
รู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

หากพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ ในแต่ละด้าน พบว่า 
ภาพรวมของการจัดการความรู้สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
อาจเนื่องมาจาก บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลของผู้เรียนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นบุคลากรที่อยู่ในสายงานการสอนโดยตรง ซึ่งได้แก่ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                
อีกทั้งรูปแบบการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนตาม เกณฑ์การ
ตัดสินผลการเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้ว จึงท าให้การจัดการความรู้ของผู้บริหารกับการการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีความสัมพันธ์กันน้อย สอดคล้องกับ สายฝน แสนใจพรม 
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อระบบการวัดประเมินผลของครู ดังนี้ ระบบการวัดประเมินผลของครู
ช่วยให้นักเรียนสามารถนา ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนได้  ปรับปรุงพัฒนางาน             
ให้ดีขึ้น และทราบข้อบกพร่องของตนเอง นอกจากนี้ครูยั งใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อวิธีการวัดประเมินผลของครู ดังนี้ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินบุตรหลาน
ของตน ทราบความสามารถของบุตรหลานของตน ครูตรวจการบ้านและงานของนักเรียน                     
อย่างสม่ าเสมอและสนับสนุนให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และควรสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการ
วัดผลแบบนี้ตลอดไป ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ดังนี้ ปัจจัยที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลของครูให้ประสบผลส าเร็จนั้นมาจาก การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้รับค าแนะนา จากเพ่ือนร่วมงานและนักวิจัย การตั้งเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจน                 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น การให้การสนับสนุนด้านการวัดประเมินผลและก าลังใจจากผู้บริหาร เพ่ือน
ร่วมงานและนักวิจัย ส่วนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ได้แก่ การมีภาระงาน
อ่ืน นอกเหนือจากงานด้านวิชาการ 
 หากพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน               
แต่ละด้าน พบว่า ภาพรวมของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสัมพันธ์กับการจัดการความรู้                
ด้านการก าหนดองค์ความรู้ มีความสัมพันธ์กันมากที่ สุ ด  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ . 01                          
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการ
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ก็จ าเป็นจะต้องบริหาร
จัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง แต่ในทาง
ตรงกันข้ามบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการความรู้เท่าใดนัก จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับการ
จัดการความรู้ ด้านการก าหนดองค์ความรู้ความสัมพันธ์กันมากที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการการจัดการความรู้ บุคลากรจึงต้องร่วมกันวางแผนและก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  สอดคล้องกับจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการจัดการความรู้ มีการก าหนดเป้าหมาย องค์ประกอบของการ
จัดการความรู้ที่ประกอบด้วย คนและหน่วยงาน กระบวนการในการจัดการความรู้ เทคโนโลยี ความรู้
ส าหรับครู และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส าหรับครู มีองค์ประกอบระบบ 6 ประการ คือ 
หลักการของระบบ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ข้อมูลป้อนกลับ และข้อมูล
สนับสนุน และโครงสร้างของระบบการจัดการความรู้บนเครือข่าย โดยใช้เว็บบล็อกบน URL: 
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www.kmswu.multiply.com ประกอบด้วย 1) สาระความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย
ภาษาและเทศโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู 2) กระบวนการในการจัดความ ประกอบด้วย การก าหนด
ความรู้การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ 3) ผลงานเว็บบล็อก 4) กลุ่มติดต่อ 5) 
ประสิทธิผลของระบบการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยน าไปทดลองใช้กับครู 110 คน โดยการเรียนรู้
ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถจัดการความรู้ด้วยตนเอง ที่ไหน เมื่อไร และใช้เวลาในการท า
กิจกรรมได้นานเท่าที่ต้องการ รวบรวมข้อมูลจากผลงานที่ครูได้ท ากิจกรรมบนเว็บบล็อก นอกจากนั้น
ครูได้เสนอปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้และการเรียนรู้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 
ครูรับรู้จุดเด่นของการจัดการความรู้บนเครือข่าย โดยใช้เว็บบล็อกระบบการนัดการความรู้บน
เครือข่าย ได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานความรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา นิสิตศึกษาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสอดคล้องกับวัจนารัตน์ 
กระจาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การภาคเอกชน ผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ระดับบุคคล 
ทีม และองค์การมีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับองค์การ 
มี 3 ปัจจัย คือ ความส าเร็จของกระบวนการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ระดับทีม และ
วัฒนธรรม โดยทั้ง 3 ปัจจัยสามารถอธิบายองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับองค์การได้ร้อยละ 87 และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับองค์การในระดับสูง มี 2 ปัจจัย คือ ความส าเร็จ
ของกระบวนการจัดการความรู้ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 หากพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน                 
แต่ละด้าน พบว่า ภาพรวมของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสัมพันธ์กับการจัดการความรู้               
ด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ มีความสัมพันธ์กัน น้อยที่ สุ ด อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ . 01                          
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญตัวหนึ่งที่
เอ้ือให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยน
ความรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับบังอร จงสมจิตต์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่
สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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เขต 2 มีการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การบ่งชี้ความรู้ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และสอดคล้องกับสุนิตา สุบินยัง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า                  
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากจ านวน 3 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การค้นหา
ความรู้ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัย “เรื่องการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 เ พ่ือเป็นประโยชน์ ในการส่ง เสริมการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับ                          
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัย                
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย เรื่องการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดการ
ความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การก าหนดองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่             
การคัดเลือกองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการจัดเก็บ                
องค์ความรู้ตามล าดับ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนางาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ตัวบุคลากรเองเมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ               
ก็จะรู้สึกว่าท างานได้ดีขึ้น  ความรู้ในองค์กรหรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร หากไม่มีการ
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จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ความรู้นั้นก็จะไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  ในทางตรงกันข้าม
หากองค์ความรู้จ าเป็นส าหรับการท างานถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เมื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ
ไป บุคลากรใหม่เข้ามาแทนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้งานได้
อย่างรวดเร็ว หรือองค์ความรู้ที่บุคลากรได้จากการเข้ารับการอบรม หรือสัมมนา ก็มีการน ามา
ถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมเกิดความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกับผู้เข้ารับการ
อบรม โดยกระบวนการในการจัดการความรู้ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า เรื่องการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า                         
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนตามล าดับ ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนควรจะ
เป็นผู้น าในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุก
แห่ง คือ  การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ  โดยการท างานร่วมกับครู  กระตุ้นเตือนครูให้
ค าแนะน าครู  และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน เพราะการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา และหัวใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนบรรลุเป้าหมาย 

3. จากผลการวิจัย เรื่องการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยมีความสัมพันธ์ลักษณะที่คล้อย
ตามกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกทุกคู่กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้มีมากเท่าใดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนก็จะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                
การจัดการศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการการจัดการความรู้โดยเน้นกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามขั้นตอน ใช้วิธีการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรจะ
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพได้
ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวหน้า 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เผยแพร่ออกไปและเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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5. โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

6. โรงเรียนเนกขัมวิทยา   อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

7. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการราชบุรี  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

8. โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์การทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ตอนท่ี2 x1 ข้อ1 402.75 2310.000 .559 .983 
ตอนท่ี2 x1 ข้อ2 402.81 2296.222 .717 .983 
ตอนท่ี2 x1 ข้อ3 402.63 2321.016 .449 .984 
ตอนท่ี2 x1 ข้อ4 402.81 2306.609 .605 .983 
ตอนท่ี2 x1 ข้อ5 402.78 2295.080 .675 .983 
ตอนท่ี2 x2 ข้อ1 402.78 2309.531 .584 .983 
ตอนท่ี2 x2 ข้อ2 402.91 2292.217 .673 .983 
ตอนท่ี2 x2 ข้อ3 402.63 2302.371 .668 .983 
ตอนท่ี2 x2 ข้อ4 402.72 2301.757 .629 .983 
ตอนท่ี2 x2 ข้อ5 402.84 2284.007 .744 .983 
ตอนท่ี2 x3 ข้อ1 402.81 2296.544 .635 .983 
ตอนท่ี2 x3 ข้อ2 402.88 2284.435 .755 .983 
ตอนท่ี2 x3 ข้อ3 402.88 2296.565 .668 .983 
ตอนท่ี2 x3 ข้อ4 402.88 2293.855 .705 .983 
ตอนท่ี2 x3 ข้อ5 402.91 2301.314 .586 .983 
ตอนท่ี2 x4 ข้อ1 402.84 2303.168 .533 .984 
ตอนท่ี2 x4 ข้อ2 402.88 2307.855 .544 .983 
ตอนท่ี2 x4 ข้อ3 402.94 2305.222 .474 .984 
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ตอนท่ี2 x4 ข้อ4 402.84 2288.975 .715 .983 
ตอนท่ี2 x4 ข้อ5 402.97 2295.386 .710 .983 
ตอนท่ี2 x5 ข้อ1 402.69 2313.448 .480 .984 
ตอนท่ี2 x5 ข้อ2 402.78 2303.273 .564 .983 
ตอนท่ี2 x5 ข้อ3 402.66 2304.878 .505 .984 
ตอนท่ี2 x5 ข้อ4 402.69 2312.028 .421 .984 
ตอนท่ี2 x5 ข้อ5 402.72 2309.886 .481 .984 
ตอนท่ี2 x6 ข้อ1 402.91 2309.184 .480 .984 
ตอนท่ี2 x6 ข้อ2 403.03 2306.612 .558 .983 
ตอนท่ี2 x6 ข้อ3 402.97 2305.193 .510 .984 
ตอนท่ี2 x6 ข้อ4 402.84 2309.426 .453 .984 
ตอนท่ี2 x6 ข้อ5 402.81 2296.996 .664 .983 
ตอนท่ี2 x7 ข้อ1 402.84 2306.459 .517 .984 
ตอนท่ี2 x7 ข้อ2 402.84 2299.943 .605 .983 
ตอนท่ี2 x7 ข้อ3 402.81 2306.351 .535 .983 
ตอนท่ี2 x7 ข้อ4 402.88 2309.016 .496 .984 
ตอนท่ี2 x7 ข้อ5 402.88 2293.210 .714 .983 
ตอนท่ี2 x8 ข้อ1 402.97 2282.741 .702 .983 
ตอนท่ี2 x8 ข้อ2 402.81 2293.770 .672 .983 
ตอนท่ี2 x8 ข้อ3 402.84 2292.007 .712 .983 
ตอนท่ี2 x8 ข้อ4 403.06 2278.577 .778 .983 
ตอนท่ี2 x8 ข้อ5 403.03 2285.257 .680 .983 
ตอนท่ี3 y1 ข้อ1 402.69 2315.512 .527 .984 
ตอนท่ี3 y1 ข้อ2 402.69 2317.383 .494 .984 
ตอนท่ี3 y1 ข้อ3 402.56 2320.706 .347 .984 
ตอนท่ี3 y1 ข้อ4 402.53 2328.515 .269 .984 
ตอนท่ี3 y1 ข้อ5 402.53 2312.515 .571 .983 
ตอนท่ี3 y2 ข้อ1 402.41 2311.281 .573 .983 
ตอนท่ี3 y2 ข้อ2 402.53 2315.999 .436 .984 
ตอนท่ี3 y2 ข้อ3 402.53 2300.644 .666 .983 
ตอนท่ี3 y2 ข้อ4 402.72 2293.822 .634 .983 
ตอนท่ี3 y2 ข้อ5 402.56 2295.996 .572 .983 
ตอนท่ี3 y3 ข้อ1 402.69 2315.899 .443 .984 
ตอนท่ี3 y3 ข้อ2 402.53 2332.902 .218 .984 
ตอนท่ี3 y3 ข้อ3 402.53 2312.064 .532 .983 
ตอนท่ี3 y3 ข้อ4 402.63 2309.597 .440 .984 
ตอนท่ี3 y3 ข้อ5 402.81 2291.899 .564 .983 
ตอนท่ี3 y4 ข้อ1 403.00 2295.935 .649 .983 
ตอนท่ี3 y4 ข้อ2 402.81 2306.867 .561 .983 
ตอนท่ี3 y4 ข้อ3 402.91 2288.991 .654 .983 
ตอนท่ี3 y4 ข้อ4 402.91 2274.152 .719 .983 
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ตอนท่ี3 y4 ข้อ5 403.09 2275.959 .717 .983 
ตอนท่ี3 y5 ข้อ1 402.63 2302.113 .672 .983 
ตอนท่ี3 y5 ข้อ2 402.72 2305.499 .614 .983 
ตอนท่ี3 y5 ข้อ3 402.72 2296.983 .698 .983 
ตอนท่ี3 y5 ข้อ4 402.69 2292.093 .645 .983 
ตอนท่ี3 y5 ข้อ5 402.81 2286.415 .700 .983 
ตอนท่ี3 y6 ข้อ1 402.75 2308.774 .579 .983 
ตอนท่ี3 y6 ข้อ2 402.94 2287.157 .723 .983 
ตอนท่ี3 y6 ข้อ3 402.84 2300.459 .633 .983 
ตอนท่ี3 y6 ข้อ4 402.84 2288.265 .662 .983 
ตอนท่ี3 y6 ข้อ5 403.03 2288.354 .671 .983 
ตอนท่ี3 y7 ข้อ1 402.75 2291.484 .617 .983 
ตอนท่ี3 y7 ข้อ2 402.78 2301.854 .528 .984 
ตอนท่ี3 y7 ข้อ3 402.75 2295.419 .550 .984 
ตอนท่ี3 y7 ข้อ4 402.84 2292.717 .702 .983 
ตอนท่ี3 y7 ข้อ5 402.94 2289.351 .730 .983 
ตอนท่ี3 y8 ข้อ1 402.50 2299.548 .726 .983 
ตอนท่ี3 y8 ข้อ2 402.63 2305.016 .744 .983 
ตอนท่ี3 y8 ข้อ3 402.63 2300.565 .651 .983 
ตอนท่ี3 y8 ข้อ4 402.59 2311.088 .437 .984 
ตอนท่ี3 y8 ข้อ5 402.78 2291.080 .660 .983 
ตอนท่ี3 y9 ข้อ1 402.59 2308.830 .602 .983 
ตอนท่ี3 y9 ข้อ2 402.56 2319.931 .358 .984 
ตอนท่ี3 y9 ข้อ3 402.72 2308.273 .503 .984 
ตอนท่ี3 y9 ข้อ4 402.69 2304.480 .577 .983 
ตอนท่ี3 y9 ข้อ5 402.78 2296.241 .659 .983 
ตอนท่ี3 y10 ข้อ1 403.06 2290.899 .692 .983 
ตอนท่ี3 y10 ข้อ2 402.94 2305.415 .548 .983 
ตอนที3่ y10 ข้อ3 403.06 2285.028 .768 .983 
ตอนท่ี3 y10 ข้อ4 403.19 2289.319 .794 .983 
ตอนท่ี3 y10 ข้อ5 403.34 2270.362 .825 .983 
ตอนท่ี3 y11 ข้อ1 402.97 2287.838 .773 .983 
ตอนท่ี3 y11 ข้อ2 403.13 2282.758 .662 .983 
ตอนท่ี3 y11 ข้อ3 403.13 2273.661 .760 .983 
ตอนท่ี3 y11 ข้อ4 403.06 2288.512 .723 .983 
ตอนท่ี3 y11 ข้อ5 402.91 2293.959 .651 .983 
ตอนท่ี3 y12 ข้อ1 402.88 2301.984 .593 .983 
ตอนท่ี3 y12 ข้อ2 402.72 2309.499 .516 .984 
ตอนท่ี3 y12 ข้อ3 402.91 2288.281 .691 .983 
ตอนท่ี3 y12 ข้อ4 402.84 2294.394 .679 .983 
ตอนท่ี3 y12 ข้อ5 402.81 2300.738 .697 .983 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และ 
รายช่ือสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี) 

1 อ. เมืองสุพรรณบุรี  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
    โรงเรียนสงวนหญิง 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
    โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
2 อ.บางปลาม้า  โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 
    โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
    โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
3 อ.ศรีประจันต์  โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 
    โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
    โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
4 อ.ดอนเจดีย์  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
    โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
5 อ.อู่ทอง   โรงเรียนอู่ทอง 
    โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
    โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
    โรงเรียนดอนคาวิทยา 
6 อ.สองพี่น้อง  โรงเรียนบางลี่วิทยา 
    โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
    โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
7 อ.สามชุก   โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
    โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
8 อ.เดิมบางนางบวช  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
    โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
9 อ.ด่านช้าง   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
    โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
10 อ.หนองหญ้าไซ  โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม) 

 
1 อ.เมืองนครปฐม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    โรงเรียนราชินีบูรณะ 
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
    โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
    โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
    โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
    โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
2 อ.สามพราน  โรงเรียนสามพรานวิทยา 
    โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 
    โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
    โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
3 อ.ดอนตูม   โรงเรียนคงทองวิทยา 
    โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
4 อ.นครชัยศรี  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
    โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
    โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
    โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
    โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
5 อ.ก าแพงแสน  โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
    โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
6 อ.บางเลน   โรงเรียนบางเลนวิทยา 
    โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
    โรงเรียนสถาพรวิทยา 
    โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
7 อ.พุทธมณฑล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ                  

 การเรียนรู้และครูผู้สอน เป็นผู้ตอบแบสอบถาม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ของผู้บริหาร  

 สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

 มัธยมศึกษา เขต 9 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  5   ข้อ 

 ตอนที่ 2  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   40   ข้อ 

 ตอนที่ 3  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  จ านวน   60   ข้อ 
 

 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงที่ปรากฏในสถานศึกษาของท่าน  และ

กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

   นางสาวกฤติกา  พูลสุวรรณ 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   ภาควิชาบริหารการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

 เรื่อง การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตรงตามความเป็นจริง 

 1.  เพศ 

  1.    ชาย    2.    หญิง 

 2.  อายุ 

   1.    ต่ ากว่า 30  ปี   2.    30 – 40  ปี 

   3.    41 – 50 ปี     4.    50 – 60  ปี 

 

  3.  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

   1.    ต ่ากว่าปริญญาตรี  2.    ปริญญาตรี 

   3.    ปริญญาโท     4.    ปริญญาเอก   

 

  4.  ต าแหน่ง 

   1.    ผู้บริหารสถานศึกษา  2.    รองผู้บริหารสถานศึกษา 

   3.    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.    ครูผู้สอน   

 

  5.  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

   1.      1– 10   ปี   2.    11 - 20  ปี 

   3.    21 – 30  ปี     4.    31 – 40  ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 

ค าชี้แจง ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านมีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อย่างไร 
 โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตรงตามความเป็นจริงที่สถานศึกษาเพียงช่องเดียว               
โดยมีระดับการปฏิบัติดังนี้ 
 
 5   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด     
 4   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก     
 3   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลาง    
 2   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับน้อย     
 1   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
   

พฤติกรรมด้านการจัดการความรู้ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การก าหนดองค์ความรู้ 
1.สถานศึกษามีการก าหนดองคค์วามรู้และความสามารถหลักตลอดจน                 
กลยุทธ์ที่มีอยู่อย่างชัดเจน 

      

2. สถานศึกษามีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของการก าหนด           
องค์ความรู้ 

      

3. สถานศกึษาก าหนดองค์ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

      

4. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดองค์ความรู้ตามความต้องการและ                   
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

      

5. สถานศึกษาก าหนดความรู้เชิงกลยุทธ์และองค์ความรู้ที่ส าคัญเก่ียวกับ   
การปฏิบัติงาน 

      

การรวบรวมองค์ความรู้ 
1. สถานศึกษามีการอธิบายและบอกวิธีการในการรวบรวมองค์ความรู้       
2. สถานศึกษามีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ       
3. สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาองค์ความรู้ ทักษะ 
ทฤษฎี มาจัดท าเป็นเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้องค์ความรู้ 

      

4. ผู้บริหารมีการวางแผนและมอบหมายหน้าที่ในการรวบรวม                    
องค์ความรู้ 

      

5. ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการหาองค์ความรู้ร่วมกัน                          
เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบของระบบฐานข้อมูล 
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พฤติกรรมด้านการจัดการความรู้ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การคัดเลือกองค์ความรู้   
1. สถานศึกษามีการเลือกองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกัน มาก าหนด
เป็นมาตรฐานองค์ความรู้เดียวกัน 

      

2. สถานศึกษามีการก าหนดองค์ความรู้ที่ได้ให้เป็นระเบียบแบบแผน       
3. สถานศกึษาจัดการตรวจสอบและประเมินคุณค่าขององค์ความรู้ที่             
ถูกคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของสถานศึกษา 

      

4. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งสถานศึกษา 

      

5. สถานศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและคัดเลือกองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิม
เข้าไปในฐานข้อมูลของสถานศึกษา 

      

การจัดเก็บองค์ความรู้   
1. สถานศึกษามีการจัดเก็บและน าองค์ความรู้นั้นบันทึกในความจ า
สถานศึกษา 

      

2. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ               
การบันทึกองค์ความรู้แก่บุคลากรโดยตรง 

      

3. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ                 
การบันทึกองค์ความรู้เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

      

4. สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ ในรูปแบบของ                    
การบันทึกองค์ความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      

5. สถานศึกษามีการจัดเก็บองคค์วามรู้เป็นฐานความรู้ของสถานศึกษา                  
ที่สามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลา 

      

การแบ่งปันองค์ความรู้ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าเอกสาร จัดท าฐานองค์ความรู้ กระจาย              
องค์ความรู้ไปยังบุคลากร 

      

2. บุคลากรมีการกระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ร่วมงานน าไปใช้ใน                  
การปฏิบัติงาน 

      

3. บุคลากรได้รับการแนะน าองค์ความรู้จากเพ่ือนร่วมงาน จากเอกสาร
และจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

      

4. บุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งปันความคิด 
ทัศนคติและองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างทั่วถึง 

      

5. สถานศึกษาแบ่งปันองค์ความรู้ในลักษณะตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม 
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พฤติกรรมด้านการจัดการความรู้ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
1. บุคลากรมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มาช่วยในการปฏิบัติงาน       
2. สถานศึกษาอธิบายการใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกเวลา  
ถูกรูปแบบแก่บุคลากร 

      

3. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มาบูรณาการและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

      

4. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มาใช้สนับสนุนในการ
แก้ปัญหา 

      

5. สถานศึกษาน าองค์ความรู้ที่มีในความจ า มาใช้ประกอบการตัดสินใจ       
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากร ค้นคว้าองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัยและการทดลอง 

      

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างองค์ความรู้ใหม่หลากหลายช่องทาง 
ทั้งการทดลอง การสังเกต การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

      

3. สถานศึกษามีการจัดการองค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนามาจากการวิจัยหรือทดลองท่ีต่างจากเดิม 

      

4. สถานศึกษามีการท าให้องค์ความรู้ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้งและน าไปใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ 

      

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

      

การถ่ายทอดองค์ความรู้   
1. สถานศึกษามีการตรวจสอบกระบวนการจัดการองค์ความรู้                  
อย่างชัดเจน 

      

2. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารงาน       
3. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ                  
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

      

4. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างประสิทธิภาพใน                
การบริหารงานให้กับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 

      

5. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึง 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
 
ค าชี้แจง ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านมกีารบริหารงานวิชาการอย่างไร 
 
 โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตรงตามความเป็นจริงที่สถานศึกษาเพียงช่องเดียว โ ด ย
มีระดับการปฏิบัติดังนี้ 
 
 5   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด     
 4   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการในระดับมาก     
 3   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง    
 2   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการในระดับน้อย     
 1   หมายถึง   สถานศึกษามีการปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการในระดับน้อยที่สุด 
 

พฤติกรรมด้านการจัดการบริหารงานวิชาการ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

      

2. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

      

3. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

      

4. สถานศึกษาสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้       
5. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

      

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

      

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

      

4. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน       
5. ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร 
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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พฤติกรรมด้านการจัดการบริหารงานวิชาการ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 
1. ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูเก่ียวกับการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา 

      

2. สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

      

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

      

4. สถานศึกษาจัดการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง 

      

5. ผู้บริหารพัฒนาครูให้สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑ์ 

      

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

2. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยการบริการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

      

3. สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

      

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

      

5. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

      

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการใช้สื่อ       
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน       
3. ผู้บริหารสนับสนุนและจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

      

4. ผู้บริหารมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้สื่อเพ่ือประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน 

      

5. ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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พฤติกรรมด้านการจัดการบริหารงานวิชาการ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ชุมชนและสถาบันอ่ืน 

      

2. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งความรู้ แก่ครูและ
สถานศึกษาอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 

      

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้แก่นักเรียน 

      

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะตามแหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
การนิเทศการศึกษา 
 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

      

2. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย       
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 

      

4. สถานศึกษาประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

      

5. สถานศกึษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ
จัดระบบการนิเทศกับหน่วยงานอื่น 

      

การแนะแนวการศึกษา 
 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม 

      

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ความเหมาะสม 

      

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบริการให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง 

      

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะ
แนวทางการศึกษา 

      

5. สถานศึกษาประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแนะ
แนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 
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พฤติกรรมด้านการจัดการบริหารงานวิชาการ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
1. สถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้
รองรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      

2. สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ 

      

3. สถานศึกษาก าหนดให้มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      

4. สถานศึกษา ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

      

5. สถานศึกษาประสานงานกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ 

      

การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 
1. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความต้องการของชุมชน       
2. สถานศึกษาสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการ       
3. สถานศึกษามีการนิเทศ และติดตามพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ
ของชุมชน 

      

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

      

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

      

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 
1. ผู้บริหารมีการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ 

      

2. ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

      

3. ผู้บริหารและครูมีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

      

4. ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
ในการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

      

5. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ 
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พฤติกรรมด้านการจัดการบริหารงานวิชาการ 
ระดับที่ปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 ผล 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
1. ผู้บริหารมีการส ารวจและศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ       
2. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพ่ือมีทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการ 

      

3. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานที่จัด
การศึกษา 

      

4. ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพ
การเรียนรู้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

      

5. ผู้บริหารมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการศึกษาแก่
บุคลากรและหน่วยงานอ่ืน ตลอดจนประเมินผลและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

      

 
 

      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

กฤติกา  พูลสุวรรณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ  นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ  

ที่อยู่  277 หมู่ 1 ซอยไผ่สีทอง ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150  

ที่ท างาน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  

 จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2544  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 พ.ศ. 2547  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

                วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 พ.ศ. 2551  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 พ.ศ. 2552  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 พ.ศ. 2555 ก าลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน  

 พ.ศ. 2552  ครูธุรการโรงเรียนวัดตะลุ่ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  

 พ.ศ. 2554  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตปะโยคาราม อ าเภอบางปลาม้า จงัหวัดสุพรรณบุรี  

 พ.ศ. 2556  ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อ าเภอหนองหญ้าไซ  

   จังหวัดสุพรรณบุรี  

 พ.ศ. 2558  ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2558  ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2559  ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

 


