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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

630620070 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การจัดการความรู ้

นาย นจรส ศิริขรรแสง: แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์
รักษ ์

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 2) แนวทางการ

พัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี จ านวน 36 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ด้านการบ่งช้ีความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  2) ควรมี
การส ารวจความเห็นและความต้องการด้านความต้องการสร้างและแสวงหาความรู้  3) ผลักดันให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน  4) ควรมีการรวบรวมความรู้และทักษะจาก
ประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียน  5) ควรมีการส ารวจรับฟังปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ในองค์กร 6) ควรมีการ
ส่งเสริมให้น าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมาจัดนิทรรศการให้ความรู้ 7) ควรจัดกิจกรรมสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

630620070 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : KNOWLEDGE MANAGEMENT 

MR. NAJAROS SIRIKHANSANG : THE GUIDELINES FOR KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN WADPRANGKASRI SCHOOL AFFILIATED TO KANCHANABURI PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 THESIS ADVISOR :  SANGAUN INRAK 

The purposes of this research were to find: 1) Knowledge management in 
Wadprangkrasri School, 2) The guideline for the development of knowledge management in 
Wadprangkrasri School, The sample group was the personnel of Wadprangkrasri School of 
36 respondents. The research instruments were questionnaire about knowledge management 
based on the concepts of the Public Sector Development Commission – OPDC. The data were 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.  

          The findings of this research were as follows: 

1. The knowledge management in Wadprangkrasri School, in overall and each aspect 
were rated at a high level, arranged from the highest to the lowest arithmetic mean as follows: 
learning, knowledge creation and acquisition, knowledge sharing, knowledge identification, 
knowledge organization,  knowledge access, and knowledge codification and refinement. 

2.The guidelines of knowledge management in Wadprangkrasri School, were as follow: 
1) the educational personnel of the school, the school board, and the students’ parents should 
be supported to participate and make decisions together. 2)The school personnel should be 
encouraged to share their opinions  and   express their requirement for knowledge creation and 
acquisitions. 3)The school personnel in each section of the school management require a work 
manual. 4)The school personnel’s knowledge, skills and experience should be collected 
systematically. 5)Problems with the organizational knowledge access should be heard. 6) 
Knowledge, collected from several sources: both inside and outside the school, should be 
exhibited through school activities. 7)The school personnel should be encouraged to learn and 
improve their knowledge. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่อง " แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 " ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยเพราะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน 
อินทร์รักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทุก
อย่างเป็นอย่างดีตลอดการท าวิจัย อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการ
การตรวจสอบการค้นคว้าอิสระของผู้วิจัย ที่ได้ให้ค าชี้แนะส าหรับการท าวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ และท่าน
อาจารย์ ดร.สมบัติ เดชบ ารุง ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน  ที่ได้ให้ความรู้ ให้การ
ดูแล ให้ความรักความเมตตา ตลอดจนถึงประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 

กราบขอบพระคุณนายธาดา นางมะลิ ศิริขรรแสง นางหนุ่ย ศรีบุศย์ดี บิดามารดาและยายของ
ผู้วิจัย ที่ได้มอบพลังกายพลังใจให้แก่ผู้วิจัย 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอ าเภอ
ทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดปรังกาสี ที่ได้เมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาและเป็นผู้ผลักดันให้ผู้วิจัยเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ขอบพระคุณ นางพัชรา ดีหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี ในฐานะผู้บังคับบัญชา ที่ได้
กรุณาอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย
เป็นอย่างดี ขอบพระคุณครูชัยนาถ สายบัว พ่ี น้อง เพ่ือนครู โรงเรียนวัดปรังกาสีทุกท่านที่ช่วยกรุณา
ตอบแบบสอบถามการวิจัย และช่วยเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยในการเรียนปริญญาโทเสมอมา 

ขอบพระคุณ นายอ านาจ ชื่นบาน ประธานนักศึกษาปริญญาโทและเพ่ือน ๆ รุ่น 39 ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือแก้ปัญหาตลอดมา ขอบคุณนางสาวธิดารัตน์ กุณพรม ที่ได้สนับสนุนและดูแลเป็นผู้ช่วย
ผู้วิจัยตลอดมา คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่
พระคุณของพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน และเพ่ือประโยชน์แก่สังคม
สืบไป 

  
  

นาย นจรส  ศิริขรรแสง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 คุณภาพของคนในประเทศเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาประเทศและการศึกษาก็เป็น

หัวใจส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง 

ในมุมมองของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ปีพุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ 

ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่ 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

การเมือง อย่างไรก็ตามทั้งสามด้านที่กล่าวมานั้นย่อมมีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

กล่าวคือ สังคมจะดีไม่ได้หากเศรษฐกิจและการเมืองยังวังวนอยู่ที่เดิม ส่วนเศรษฐกิจก็จะดีไม่ได้หาก

สังคมและการเมืองยังไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคงได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้ระบุหลักการการจัดการศึกษาไว้ว่า

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ มี

คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 1  

อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังได้ตระหนักถึงความส าคัญและให้ยึดหลักการจัดการศึกษาว่า  

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มี  

การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง2 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่ 

จะพัฒนาประชาชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพดังมุ่งหวังได้นั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการบริหาร

จัดการการศึกษา ซึ่ งเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ ง เพราะสิ่ งที่สะท้อนความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นย่อมมาจากรากฐานของการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในประเทศ

ให้มีคุณภาพดังมุ่งหวัง 

                                                           
1 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545, (กรุงเทพฯ: อักษรไทย, 2542), 5. 
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, 6. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้า  

ด้วยเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และข้อมูลความรู้นั้น  

ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ข้อมูลความรู้อาจมีความล้าสมัย เป็นเหตุให้ต้องมี 

การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาทดแทนอยู่เสมอ อีกทั้งปัญหาความซับซ้อนในการบริหารจัดการองค์กร 

ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้องค์กร  

ทางการศึกษาต้องเรียนรู้ความผิดพลาดจากผลการด าเนินการที่ผ่านมา เรียนรู้จากบทเรียนที่ตนเอง

กระท าการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ขององค์กร ดังนั้นองค์กรต้องมีการเก็บรวบรวม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เก็ บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ จั ด ก า ร ค ว า ม ร อ บ รู้ ที่ เรี ย ก ว่ า  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  

(Knowledge Management) โดยมีการจัดการกับฐานความรู้ (Knowledge Base) สามารถสะสม

และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนในองค์กร3    

ความรู้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นความรู้ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบความรู้ที่แฝงอยู่ในตัว 

ของบุคคลในองค์กรก็ตาม หากขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบก็จะไม่สามารถน าความรู้ นั้นมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ กล่าวคือหากบุคลากรผู้ช านาญงานในหน้าที่นั้น ๆ ขององค์กร  

มีเหตุอันต้องเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ปลดเกษียณหรือด้วยอาจด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม องค์กรนั้นจะมี

วิธีการอย่างไรจึงจะสามารถน าความรู้และความช านาญในงานที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นออกมาเพ่ือ

ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรใหม่ที่มารับงานต่อในหน้าที่นั้น ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในต าแหน่งหน้าที่

นั้นได้อย่างราบรื่น เป็นต้น จากตัวอย่างปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าหากองค์กรใดที่ไม่มีกระบวนการ

จัดการความรู้ที่ดีมารองรับ องค์กรก็นั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ด้วยเหตุที่ไม่สามารถน า

ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรืออยู่ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรออกมาใช้ให้ประโยชน์

ต่อองค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้การท างานเกิดการติดขัด หรืออาจด าเนินต่อไปได้ช้า ทั้งนี้ รวมไป

ถึงขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้หรือการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มี 

การแบ่งปันหรือการจัดเก็บข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการในการจัดการความรู้ที่ดีนั้น

จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์คือลดขั้นตอนการท างานได้ เพราะสามารถแสวงหาความรู้และแนวทาง
                                                           

3 ธีระ รุณเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา ยุคปฏิรูปการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อปฏิรูปรอบ 2 และประเมินภายนอกรอบ 3, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 
2555), 228. 
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ความส าเร็จที่มาแล้วได้โดยสะดวกรวดเร็ว ท าให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ไม่ต้องปฏิบัติงานด้วย

การลองผิดลองถูก อีกท้ังยังช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากร ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และเนื่องจากโรงเรียนวัดปรังกาสีได้มีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 ซึ่งก าหนด

แผนการด าเนินงานครบทุกภารกิจในภาพรวมตามพันธกิจทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 1) พัฒนานักเรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ  

มีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ

เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มี 

ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม 

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4  

ปัญหาของการวิจัย  

โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

เป็นองค์กรการศึกษาที่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ มีการด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  สถานศึกษา  

จึงได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และจากการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมข้อมูลสารสนเทศโครงการ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดปรังกาสีที่ระบุ

ปัญหาอุปสรรคไว้ว่า มีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลความรู้งานสารสนเทศในองค์กร5 ซึ่งจากปัญหา

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ในองค์กรมีอยู่อย่างกระจัดกระจายขาดการจัดเก็บ

                                                           
4 โรงเรียนวัดปรังกาสี, แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดปรังกาสี ปีการศึกษา 

2564 - 2566 ("ม.ป.ท.", 2564). 
5 โรงเรียนวัดปรังกาสี, รายงานผลการด าเนินกิจกรรมข้อมูลสารสนเทศในโครงการระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563, ("ม.ป.ท.", 2563). 
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รวบรวมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรายงานสรุปผลและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่

ก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องซึ่งปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดซึ่งข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบในการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 อยู่ในระดับใด 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นอย่างไร 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและเป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐาน

ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีหลายแนวทาง 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ศึกษาการจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎี 

เชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์  (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบแนวคิด 

การวิจัยที่กล่าวว่าโรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะที่เป็นระบบเปิด เนื่องจาก  
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มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (System of School  Administration)  

จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบโดยพ้ืนฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ การจัดการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 2) กระบวนการ

เปลี่ ยนแปลง (transformation process) ได้แก่  การด าเนินงานภายในองค์กร การบริหาร 

กระบวนการนิ เทศ และกระบวนการสอน 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Outputs) ได้แก่ 

ประสิทธิภาพของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ 

ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้า

ในการบริหารในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ

ผลผลิตในอนาคตและ 5) สภาพแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การ 

รวมไปถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ  

ต่าง ๆ ของการวิจัย6  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ซึ่งมีผู้ให้นิยามไว้หลายท่าน อาทิ 

มาร์ควอดและเรย์โนลด์ (Marquardt and Raynolds) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับ

การจัดการความรู้ซึ่งองค์การต้องจัดไว้ ดังนี้ 1) มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 2) มีการสร้าง

วัฒนธรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 3) เทคโนโลยีส าหรับเรียนรู้ 4) เป็นผู้น าส่งเสริมด้านการจัดการ

ความรู้  5) การมีวิสัยทัศน์  6) ทักษะและความสามารถของบุคลากร 7) การมีส่วนร่วม และ  

8) มีการเรียนรู้7 ส่วนดาเวนพอร์ทและคณะ (Davenport and Others) กล่าวว่า การจัดการความรู้ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้ 2) การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการแบ่งปันความรู้  

3) การยกระดับความรู้ 4) การเก็บความรู้ และ 5) การน าความรู้ไปใช้8 และส าหรับการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้ก าหนดหลักการ

จัดการความรู้ไว้ 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดการ

                                                           
6Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 

Concepts and Practices, 7th ed., (California SAGE Publications, 2020), 25. 
7Michael J Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning 

Organization, (Burr Ridge: Irwing, 1994), 26-34.  
8 Thomas H. Davenport and Others, Successful Knowledge Management  

Project, ( “n.p.”: Winter, 1998), 43-57. 
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ความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรียนรู้9  รายละเอียดข้างต้น ดังแผนภูมิที่ 1  

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิง 
: Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 

Concepts and Practices, 7th ed., (California SAGE Publications, 2020), 25. 

: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) , การจัดการความรู้ Knowledge 

Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552), 83-87  

                                                           
9 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), การจัดการความรู้ Knowledge 

Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552), 83-87. 
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ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดหลักการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดหลักการกระบวนการการจัดการความรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง

ส าหรับน าไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร  ซึ่งแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) มีแนวคิดหลักการการจัดการความรู้ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้  

(Knowledge Identification) 2) การสร้ างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and 

Acquisition) 3) การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวลและ

ก ลั่ น ก ร อ งค ว า ม รู้  (Knowledge Codification and Refinement) 5) ก า ร เข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้ 

(Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ 

(learning) ดังแผนภูมิที่ 2  

 

การจัดการความรู้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
5. การเข้าถึงความรู้ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
7. การเรียนรู้ 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. ), การจัดการความรู้ 

Knowledge Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2552), 83-87 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งอยู่อย่างกระจัด

กระจายทั้งในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้  

6) การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้  

โรงเรียนวัดปรังกาสี  หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

และข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 3 โดยได้มีการค้นคว้าข้อมูลและสถิติ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

การจัดการความรู้ 

มีผู้ศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ และได้มีการน าเสนอแนวคิดที่มีความเหมือน 

และแตกต่างกันออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการจัดการความรู้ 

ความหมายของความรู้ ประเภทของความรู้ ความส าคัญของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการ

จัดการความรู้  กระบวนการจัดการความรู้ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอ

รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ความหมายการจัดการความรู้  

มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่าน รวมไปถึงหน่วยงานราชการที่ได้ให้ความหมายของการ

จัดการความรู้ไว้อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอซึ่งนิยามความหมายของการจัดการความรู้ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า การจัดการความรู้  

เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารน ามา

พัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันอย่างสูงสุด10 

จิระพงศ์ เรืองกุน กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง

องค์กรควรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลาและเป็น

                                                           
10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), การจัดการความรู้ Knowledge 

Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วย
ตนเอง, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552). 
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ความรู้ที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการถ่ายทอดความรู้อันจะน าไปใช้

ประโยชน์ได้นัน้ นับว่าเป็นความส าเร็จสูงสุดในการจัดการความรู้ในองค์กร11 

 ณัฐพล สมบูรณ์ และคณะ กล่าวว่า การจัดการความรู้ว่า เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่

ซึ่งกระจัดกระจายไม่ว่าจะอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มีการน ามาพัฒนาจัดให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคน

ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความรู้ ได้ รวมทั้ งปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ซึ่งเป้าหมายสูงสุด

ของการจัดการความรู้ก็คือ การที่กลุ่มคนที่ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน จะมีชุดความรู้ของตนเอง

อันเกิดจากการสร้างร่วมกัน เพ่ือใช้งานร่วมกันและสามารถสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา  

รวมทั้งสามารถบูรณาการการจัดการความรู้ให้อยู่คู่กับทุกกิจกรรมของการท างาน กลไกส าคัญ  

ประการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นได้ คือ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้น 

ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่มีความสมัครใจจะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน

อย่างอิสระ12   

วิจารณ์ พานิช  กล่าวว่า การจัดความรู้นั้นเป็นการสร้างและจัดกระบวนการเพ่ือให้ความรู้ 

ที่เหมาะสมไหลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง ณ เวลาที่เหมาะสมและเพ่ือให้บุคคลแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  

ได้น าไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลส าเร็จขององค์กร13 

สมชาย น าประเสริฐชัย กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการ  

การบริหารความรู้ของบุคคลหรือองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้14 

                                                           
11 จิระพงศ์ เรืองกุน , "ชุมชนนักปฏิบัติ : แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน," วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 7,  (2557), 16-27. 
12 ณัฐพล สมบูรณ์ และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, "ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง" (the 9th National Conference on  
Computing and Information Technology (NCIT2013), ป ร ะ เท ศ ไท ย , 9-10 พ .ค . 2556, 
กรุงเทพฯ, 2556). 

13 วิจารณ์ พานิช, ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2559), "ไม่ปรากฏเลขหน้า". 

14 สมชาย น าประเสริฐชัย, การจัดการความรู้, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558). 
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วิภ าดา เวทย์ประสิทธิ์  กล่ าวว่า การจัดการความรู้ เป็ นการรวบรวมองค์ความรู้ 

ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งในตัวบุคคลและเอกสารต่าง ๆ น ามาพัฒนาจัดให้เป็นระบบเพ่ือที่จะให้บุคลากร 

ในองค์กรน าความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะท าให้

องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามพันธกิจและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ได้ทันเวลา รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน15 

จากการศึกษาและทบทวนนิยามความหมาย จากนักวิชาการและนักการศึกษาพอสรุปได้ว่า 

การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งในตัว

บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว ซึ่งมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลและยั่งยืน 

ความส าคัญของการจัดการความรู้  

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา ระบุความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้        

1. เพ่ือพัฒนาตน พัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. เพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะระหว่างบุคคลและร่วมกันในเวลา 

ที่รวดเร็วเป็นการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร  

 3. ท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยน

ระบบการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความเข้มแข็งและม่ันคง  

4. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน การผลิตจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ 

มีการจัดการความรู้ที่น ามาใช้ในกิจกรรม ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน  

 5. ช่วยให้องค์กรด าเนินกิจการ ภารกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เช่น เมื่อบุคลากรลาออก  

เกษียณอายุหรือมีการเปลี่ยนงานใหม่ อาจท าให้ความรู้และประสบการณ์หายไปกับตัวบุคคล   

                                                           
15 วิภาดา เวชประสิทธิ์ ,"การจัดการความรู้  (Knowledge Management)," 2563, 

accessed 1 มี น า ค ม , 2565, "สื บ ค้ น จ า ก "  http://hsmi2.psu.ac.th/upload/forum/Phd_ 
Wiphada_slide.pdf. 
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6. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท าให้การท างานมีความ 

รวดเร็ว จึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์16 

จากการศึกษาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

เป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินการขององค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของการจัดการความรู้  

 ในการจัดความรู้นั้นมีหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอกรอบความคิด

ที่แตกต่างกันออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียด ไว้ดังนี้ 

นฤมล สายะบุตร และประกอบ คุณารักษ์  กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการความรู้  

มีอยู่ 8 องค์ประกอบหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1) การก าหนดองค์ความรู้ 2) การรวบรวมองค์ความรู้  

3) การคัดเลือกองค์ความรู้ 4) การจัดเก็บองค์ความรู้ 5) การแบ่งปันองค์ความรู้ 6) การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ 7) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 8) การถ่ายทอดองค์ความรู้17 

เมอร์ซี่ ฮาร์เปอร์ กล่าวถึง องค์ประกอบ 4 อย่างที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้ คือ คน 

(People) กระบวนการ (Process) เนื้อหาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Content/IT) และกลยุทธ์ 

(Strategy) ไม่ว่าขนาดองค์กรหรือความรู้ เป็นอย่างไร องค์กรต้องการคนเสมอ ๆ คน เพ่ือน า 

และสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ ต้องการกระบวนการเพ่ือจัดการและวัดการไหลของความรู้  

ต้องการเนื้อหาความรู้และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถเชื่อมคนที่ถูกต้องกับเนื้อหาที่

                                                           
16 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , คู่ มือเรียนรู้งานตลาดนัดการจัดการความรู้

ระดับชาติ ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และ
ท าปกเจริญผล, 2553). 

17 นฤมล สายะบุตร และ ประกอบ คุณารักษ์, "รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ," วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 4, 1 (2557), 17-22. 
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ถูกต้องที่เวลาที่ถูกต้อง และท้ายที่สุดต้องการกลยุทธ์ที่ชัดเจนและท าเป็นเอกสารเพ่ือใช้ KM ให้ตรง

กับความต้องการที่เร่งด่วนและส าคัญที่สุดของงาน18 

สตีเฟน เอฟ กู๊ดเฟลโลว์ (Goodfellow F. Stephen) กล่าวถึง องค์ประกอบหลักของ 

การจัดการความรู้ที่ส าคัญ ไว้ดังนี้ 1) การวินิจฉัยองค์กร (Diagnosis Stage)  2) การก าหนดวิสัยทัศน์ 

การจัดการความรู้ (The Knowledge Management Vision Stage)  3) การสื่อสารการจัดการ

ความรู้ (The Knowledge Management Communication Stage) การละลายพฤติกรรมและ 

การเปลี่ ยนแปลง (Unfreezing and Change Stage) 4) การแสวงหาความรู้  (Knowledge 

Acquisition Stage) 5)การแบ่ งปันความรู้ (Knowledge Sharing Stage)  6) การสร้างความรู้ 

(Knowledge Creation Stage) 7) การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ (Knowledge Storage and 

Retrieval Stage) 8) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Accessibility Stage) 9) การซึมซับความรู้ 

(Knowledge Assimilation) 10 ) ก ารป ระยุ กต์ ใช้ ค วาม รู้  (Knowledge Application Stage)  

11) การประเมินผล (evaluation Stage)19  

ทราฟ  (Trapp) ได้ เสนอองค์ป ระกอบของการจัดการความรู้  (Components of a 

Approach to Knowledge Management) 9 ประการ ดังนี้   1) เป้าหมายความรู้ (Knowledge 

Goals)  2) การระบุถึงความรู้ (Knowledge Identification) 3) การจัดหาความรู้ (Knowledge 

Acquisition) 4) การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) 5) การเคลื่อนย้าย/กระจาย

ค ว า ม รู้  (Knowledge Transfer/Distribution) 6 )  ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้  (Knowledge Usage)  

                                                           
18 Mercy Harper,"What are the Best Four Components of Knowledge 

Management?," 2019, accessed March 25, 2022, available from 
https://www.apqc.org/blog/what-are-best-four-components-knowledge-management. 

19 Stephen F. Goodfellow,"Key Sections of the Knowledge Organization  
Model," accessed March 20, 2022, available from http:/ / www.accesskm.com/ 
Resources/S_Articles/km.htm. 
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7) การเก็บรักษาความรู้ (Knowledge Preservation) 8) การประเมินทบทวนความรู้ (Knowledge 

Evaluation/Review) 9) การควบคุมความรู้ (Knowledge Controlling)20 

 จากแนวคิดและการเสนอของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้

ว่าองค์ประกอบของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรซึ่งเป็น

กระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้เข้าใจถึงข้ันตอนที่จะเกิดกระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ 

ในการจัดการความรู้ มีผู้เสนอรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ไว้หลายรูปแบบ ดังนี้   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร.) ได้กล่าวว่า กระบวนการ  

จัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร

เข้าถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้น 

ภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วยการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง การค้นหาแหล่งความรู้ในองค์การและนอกองค์การ ที่มี

ผู้เกี่ยวข้องหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 

การบันทึกลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานอยู่ที่ใครหรือความรู้ที่องค์การจ าเป็นต้องมี 

และ มีการประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ต้องน าความรู้มาใช้ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ ที่อยู่ 

กระจัดกระจายมารวมไว้โดยบุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียนมา

ใช้ในการท าเอกสารคู่มือและบทเรียนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้

ของผู้ใช้การสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้เพ่ือต่อยอด

และเพ่ือให้องค์การมีความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

3. การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ หมายถึง การจัดความรู้ให้ เป็นระบบโดยบุคลากร 

มีการสื่อสารให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในโรงเรียนเพ่ือจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละ

ฝ่าย และการค้นหา การน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็วและการแบ่งชนิดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน หรือ

                                                           

 20 Holger Trapp,"Benefits of an intranet-based knowledge management  
system-Measuring the effects," accessed March 10, 2022, available from 

http://www.avinci.de/competence/publikationen/ diplomarbeit_holger_trapp.pdf. 
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ประเภทความรู้โดยค านึงว่าผู้ใช้น าไปใช้และลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่งตาม

ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยมีการสื่อสารให้ความรู้ร่วมกันพัฒนาความรู้ 

อย่างต่อเนื่อง  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้หมายถึง บุคลากรมีการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ

ตามมาตรฐานที่ก าหนดและภาษาที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้และในรูปแบบของ เอกสารต้อง

เป็นมาตรฐานเดียวกันสะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นหาและใช้ภาษาความหมายของค าต่าง ๆ  

ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียนโดยให้มีความเที่ยงตรง ปรับปรุงความรู้ให้ครบถ้วนทันสมัย สอดคล้องและ  

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การจัดเก็บและกระจายความรู้เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ใช้ประโยชน์โดย

บุคลากรภายในโรงเรียนมีการป้อนความรู้เป็นการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับ เช่น การส่งหนังสือเวียนแจ้ง

ให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์แนะน าเกี่ยวกับความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันต่อ

เหตุการณ์และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้การที่ผู้รับสามารถเลือกหรือรับใช้แต่เฉพาะข้อมูลความรู้ 

ที่ต้องการ   

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  หมายถึง การแบ่งปันความรู้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น บุคลากรมี

การสอนงานการแลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่ งกั นละกันมี การมี การเชิญ วิทยากรมาให้ ความรู้  

การประชุมสัมมนา จัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ 

มีการแบ่งปันความรู้เพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง  

7. การเรียนรู้ หมายถึง บุคลากรเกิดการเรียนรู้สังเกตได้จากความสามารถในการท างานที่ดี

ขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาในงานได้ดีขึ้น

และเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมมากข้ึนและน าไปสู่การ

ท าให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น21  

จากการศึกษาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ 

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้  3) การจัดการ
                                                           

21 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), การจัดการความรู้ Knowledge 
Management (ปรับปรุงใหม่),โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552), 83-87. 



  16 

ความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้  

ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและมุมมองของนักวิชาการเก่ียวกับประโยชน์ของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้  

สุประภาดา โชติมณี กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้  

1. ท าให้องค์กรได้ทบทวนองค์ความรู้ขององค์กร (Organization’s Knowledge) ว่าจริง ๆ แล้ว

องค์กรมีความรู้เรื่องใด และความรู้นั้นสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้หรือไม่   

2. สามารถก าหนดจุดขายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  

3. สามารถเพ่ิมศักยภาพในการตัดสินใจ เพราะมีข้อมูลสารสนเทศและความรู้ขององค์กรที่

ถูกต้อง   

4. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เพราะมีคลังความรู้ที่สามารถดึงความรู้นั้น

มาช่วยแก้ปัญหาและท าให้งานประสบผลส าเร็จได้รวดเร็วและง่ายขึ้น  

5. ท าให้เกิดนวัตกรรม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการท างานในองค์กร   

6. ท าให้บุคลากรเกิดการวางแผนการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถนัดและเหมาะสมกับ

ตนเองและสามารถน าความช านาญในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด22 

ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์และญาณี โชคสมงาม กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการความรู้ไว้ ดังนี้ 

1. ลดความผิดพลาดของการตัดสินใจ เนื่องจากองค์ความรู้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์

และการเรียนรู้ในหลายช่วงเวลา ท าให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นลดความผิดพลาดของการ

ตัดสินใจให้น้อยลง 

2. ตอบสนองได้รวดเร็ว ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ต้องการการแก้ไขและการตัดสินใจที่รวดเร็วมาก

กว่าเดิม การจัดการองค์ความรู้ที่ดีสร้างให้พนักงานมีความรู้และกลายเป็นนักตัดสินใจที่ดี ความเร็วใน

การตัดสินใจจึงเร็วมากขึ้น 

                                                           
22 สุประภาดา โชติมณี, จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ, (กรุงเทพฯ: พงษ์ว

รินทร์การพิมพ์ จ ากัด, 2554). 
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3. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน การคิดค้นองค์ความรู้มักจะเกิดจากการสร้าง

ชุมชนของนักปฏิบัติเข้าด้วยกัน (Community of Practices) คนในกลุ่มนี้มักจะมีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ในเรื่องกระบวนการท างานและการแลกเปลี่ยนนี้ จะน าไปสู่แนวความคิดในการปรับปรุง

กระบวนการท างานซึ่งส่งผลต่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ปรับปรุงกลยุทธ์ ในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงกลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ธุรกิจก้าวไป

ข้างหน้า องค์ความรู้และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) 

จะช่วยให้ผู้บริหารออกแบบกลยุทธ์ได้คมมากขึ้นโดยเฉพาะความเข้าใจต่อภัยคุกคามความเสี่ยงและ

ผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้น 

5. สร้างองค์กรที่มีความกระชับและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรในอดีตมักจะมีเป็น 

ชั้นบังคับบัญชาหลายขั้นเพ่ือสั่งการและควบคุม (Command and Control) แต่ยุคใหม่นี้การสร้าง

องค์ความรู้และเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในช่วงของการปรับโครงสร้างองค์กร 

หลายองค์กรไม่ได้ต้องการผู้บริหารระดับผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการ เพราะพนักงานสามารถคิดและ

ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น ท าให้ลดจ านวนพนักงานที่ไม่จ าเป็นออกไปได้เหลือไว้แต่พนักงานที่มี

ความรู้เท่านั้น23 

จากการศึกษาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพอสรุปประโยชน์ของการจัดการความรู้  ได้ว่า 

การจัดการความรู้ช่วยท าให้องค์กรได้ทบทวนองค์ความรู้ขององค์กรเ พ่ือลดความผิดพลาดของการ

ตัดสินใจสามารถตอบสนองได้รวดเร็วภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ท าให้งานประสบผลส าเร็จได้รวดเร็ว

และง่ายขึ้น มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรเกิดการวางแผนในการพัฒนาตนเองไปใน

ทิศทางที่ถนัดและเหมาะสมกับตนเอง ท าให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการท างานในองค์กร และ

ปรับปรุงกลยุทธ์สามารถน าความช านาญในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

                                                           
23 ศุภวิทย์ ภาษิตและนิรันดร์ ญาณี โชคสมงาม , KM KNOWLEDGE MANAGEMENT, 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิช (ในเครือบริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด), 2564). 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนวัดปรังกาสี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

ประวัติของโรงเรียนวัดปรังกาสี 

โรงเรียนวัดปรังกาสี เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการส่งเสริมการจัด

การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่ต าบลท่าขนุน ให้ได้รับการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

โรงเรียนวัดปรังกาสี สร้างเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2479 โดยก านันไซยี มรคา เป็นหัวหน้า

จัดสร้างอยู่ภายในวัดปรังกาสี  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2505 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากอ าเภอทอง

ผาภูมิเป็นเงิน 8,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ห่างจากบริเวณวัดประมาณ 700 เมตร และ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 120,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน

เพ่ิมเติมฯ 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดปรังกาสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์

71180 โทรศัพท์  / โทรสาร 0-3468-4058 e- mail : wpks_school@hotmail.com  เว็บ ไซต์ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

1.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.  มีเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่บ้านปรังกาสี 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

    นางพัชรา ดีหล้า  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตร

บริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  

อัตลักษณ์  

มีวินัย สุจริต  จิตอาสา 
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ค าขวัญโรงเรียน  

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าประชาธิปไตย  ไร้มลภาวะ 

สีประจ าโรงเรียน   

ขาว-เหลือง 

  ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ 

  เหลือง หมายถึง แสงสว่าง ความสดใส ทางปัญญา 

อักษรย่อโรงเรียน  

ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา  ใช้อักษรย่อ  ป.ส. 

 ระดับมัธยมศึกษา  ใช้อักษรย่อ  ม.ป.ส. 

รหัสโรงเรียน 

ที่ ศธ 04019.092/......... 

โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดปรังกาสี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 งาน ได้แก่ 

 1. งานบริหารวิชาการ 

 2. งานบริหารบุคคล 

 3. งานบริหารงบประมาณ 

  4. งานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย / เป้าหมายของหลักสูตร 

3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 

มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ภายในปี 2567 โรงเรียนวัดปรังกาสี มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สู่ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 

1. พัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มี

ความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

5. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. ครูจัดการเรียนรู้และวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะทางวิชาการ 

5. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม วินัยและสติปัญญาตามวัย 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่เน้นเป็นอัตลักษณ์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

7. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะในการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี 

9. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

10. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องและ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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11. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

ข้อมูลผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล นางพัชรา ดีหล้า วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)       

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

ชื่อ–สกุล นายอธิพรรณ   เทพวงษ์  วุฒิ การศึกษาสู งสุด ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต                

(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดปรังกาสี                              

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  

1. ผู้บริหาร  จ านวน 2 คน 

2. ครูผู้สอน  จ านวน 38 คน 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน 

4. เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

4. ห้องพยาบาล 

5. ห้องสมุด 
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6. ห้องนาฏศิลป์ 

7. ห้องประชาสัมพันธ์ 

8. โรงอาหาร 

9. ห้องตัดผม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ 

1. ห้องสมุดประชาชน อ.ทองผาภูมิ 

2. สถานีอนามัยปรังกาสี 

3. วัดปรังกาสี 

4. น้ าพุร้อนหินดาด 

5. สวนยางพารา หมู่บ้านปรังกาสี 

6. ศูนย์วิจัยชุมชนต าบลท่าขนุน 

สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน ซึ่งประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกล

กัน แต่มีทางคมนาคมไปมาที่สะดวก  ประชากรประมาณ  1,250  คน  ประชากรส่วนใหญ่ 

เป็นชาวกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธ มีฐานะยากจน และประชากรบางส่วนเป็นชาวพม่า 

ซึ่งมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และย้ายออกในพ้ืนที่บ่อยครั้งในรอบปี อาชีพหลัก 

ของชุมชนคือเกษตรกรรมและรับจ้างเนื่ องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ เหมาะ 

แก่การท าอาชีพเกษตรกรรม บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดปรังกาสีและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านปรังกาสี  ผู้ ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

คิดเป็นร้อยละ 80  นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90  ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉลี่ย 

ต่อครอบครัว ต่อปี 48,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน24 

 

                                                           
24 โรงเรียนวัดปรังกาสี, รายงานผลการด าเนินกิจกรรมข้อมูลสารสนเทศในโครงการระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563. 



  23 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก จากการวิจัยพบว่า ภาพรวมของสภาพ  

การจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยปัญหาเกิดจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ คน การจัดการความรู้ 

องค์กร การเรียนรู้และเทคโนโลยี และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการความรู้ คือ ด้านองค์กร 

ควรมีการสนับสนุนในต่างต่าง ๆ เช่น  งบประมาณ การมีพ้ืนที่ เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ด้านการจัดการความรู้ควรมีการพัฒนาระบบ การจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และ

จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ทั้งภายใน  

และภายนอกโรงเรียน และด้านคนควรให้ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ 

ในโรงเรียน25 

อทิต พลจันทึก ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษา

ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จากการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และระดับประสิทธิผลด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนของความสัมพันธ์

ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก และส าหรับ 

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้มีประสิทธิผลด้าน

การศึกษาจากความสามารถในการผลิตผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน  

การพัฒนาทัศนคติทางบวกของผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา26 

                                                           
25 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, "สภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก" (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555). 

26 อทิต พลจันทึก, "การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ" (วิทยานิพนธ์สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556). 
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ธงชั ย  ศรีกั มพล  ได้ ศึ กษ าสภ าพการจั ดการความรู้ ใน โรงเรียนสั งกั ดส านั ก งาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จากการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอนนั้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากก็คือ ด้านการแบ่งปันความรู้  

ในส่วนด้านวิสัยทัศน์ทางความรู้และด้านการสร้างคลังความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และในส่วน  

ของผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผู้สอนเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0127 

ศิรินันท์  เพชรแอน ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม  

(คงทองอนุสรณ์) จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

การจัดการความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ การ

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ การจัดการความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้าน 

การบ่งชี้ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้  และการจัดการความรู้ด้านการประมวล  

และกลั่นกรองความรู้ และส าหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม 

(คงทองอนุสรณ์) ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และ 

ศึกษาต่อในระดับสูงการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและชัดเจน 3) ร่วมมือพัฒนาระบบ  

ความต่อเนื่อง 4) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงานด้วยวิธีต่าง ๆ 5) เปิดโอกาส  

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน 6) สร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 

ในโรงเรียน 7) ปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร28 

กิ่งแก้ว ประเทืองผล ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

                                                           
27 ธงชัย ศรีกัมพล , "สภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน" (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2557). 

28 ศิรินันต์ เพชรแอน , "การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) " 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 
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โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

การเรียนรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างและแสวงหา

ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ และการบ่งชี้ความรู้ ตามล าดับ  

และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในด้านที่มี  

ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ คือ การพัฒนาการวิเคราะห์แหล่งความรู้  

ที่มีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการบันทึกลายลักษณ์อักษรและการมีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์ความรู้โดยการประชุมหารือเก่ียวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน29 

ไอลดา สุขสี ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15  

(บ้านม่วงเฒ่า) ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างและ 

การแสวงหาความรู้  ด้านการบ่งชี้ความรู้  ด้านการเรียนรู้  ด้านการจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ  

ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 

ตามล าดับและส าหรับแนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) มีดังนี้ 

1) ควรด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้าใจวิธีการวิ เคราะห์ความส าเร็จของความรู้ ในโรงเรียน  

และนอกโรงเรียน 2) ควรส่งเสริมให้ครูไปทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและผลงาน 3) ควรกระตุ้นครู

ให้มีการรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็น  

ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน 5) ควรกระตุ้น

ให้ครูปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 6) ควรให้ครูน าความรู้มาจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรและ  

7) ควรกระตุ้นให้ครูมีทัศนคติต่อความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง30 

งานวิจัยต่างประเทศ 

วิลดา (Wilda) ศึกษาการจัดการความรู้และการใช้ความรู้ในบริบท พบว่า การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงมีการก าหนดการจัดการความรู้ประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง

                                                           
29 กิ่งแก้ว ประเทืองผล, "การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี " 

(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562). 
30 ไอลดา สุขสี, "แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)" (สาร

นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563). 
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ปรับเปลี่ยนปรับปรุงองค์กร กฎระเบียบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

ขององค์กร ซึ่งเกิดจากการก าหนดความส าเร็จร่วมกัน ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์  

การร่วมมือกันไม่ก่อให้เกิดช่องว่างของการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  

มีการก าหนดอนาคตร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาซึ่ งส่งผลต่อความมั่นคงและการบรรลุผล 

ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการร่วมกัน31  

กลิคแมน (Glickman) ศึกษาสิ่งที่ปฏิบัติในด้านการจัดการความรู้ในวงการศึกษา พบว่า 

แนวทางปฏิบัติสามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้และสามารถปรับปรุงได้โดยพยายามหล่อหลอม

วัฒนธรรมของความร่วมมือและมีการปฏิสัมพันธ์ภายในระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ หรือกลุ่มครูและการ

พยายามที่จะจัดการความรู้ในการท างานอย่างเป็นระบบให้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพ่ือการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเขตการศึกษาในการปฏิบัติการจัดการความรู้ในการท างาน32 

อัมบรัส (Armbrus) ศึกษาการจัดการระบบการจัดการความรู้ขององค์กรและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์กับฐานะแหล่งทรัพยากรระบบการจัดการความรู้ที่ได้รับ 

การออกแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้และการท าหน้าที่ชองระบบสามารถใช้ความรู้ที่

ได้รับจากการออกแบบได้ เห็นได้จากการเปลี่ยนต้นแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เทคโนโลยี

ความรู้ผ่านการใช้ระบบเดิม33 

ลอซัน (Lawson) ศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการ

ความรู้ พบว่า ค่านิยมมีความส าคัญกับองค์กรในฐานะการเตรียมน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติตั้งแต่

                                                           
31 Wilda B. Newman,"WildKnowledge Management Research and End User  

Work Environment 2010," 2010, accessed March 10, 2022, available from 
http://forge.fh-potsdam.de. 

32Glickman Dan,"Knowledge seeking practices of healthcare leaders in 
learning organization," 2004, accessed March 18, 2022, http://proquest.umi.com. 

33 Ambrus Megan E,"An integrative framework for an enterprise-wide 
information and knowledge management system," 2004, accessed March 18, 2022, 
http://proquest.umi.com. 
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เริ่มต้นจะท าให้ประสบความส าเร็จเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกี่ยงข้องกับวัฒนธรรมองค์กรใน

ปัจจุบัน34 

สรุป 
จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทสังคมสภาพแวดล้อมนั้น ๆ และมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป 

ซึ่งท าให้ ได้ข้อสรุปคือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาตามแนวคิด  

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้  

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และ 7) การเรียนรู้ ซึ่งองค์กรการศึกษา 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าพาและขับเคลื่อนองค์กรโดยกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อบรรลุตาม

เป้าประสงค์ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Sherron Lawson,"Examining the Relationship Between Organization 

Culture and Knowledge Management," 2005, accessed March 20, 2022, 
http://proquest.umi.com. 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ

การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 3  และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใช้บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอนจ านวน 34 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัด

ปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตามแนวคิดการจัดการ

ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ซึ่งในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธี

วิจัย ไว้ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาการจัดการความรู้และ

สภาพปัญหาต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา กฎระเบียบ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

น ามาจัดท าโครงร่างการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือเสนอโครงร่างการวิจัย

ต่อภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนสร้างเครื่องมือทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ

ของเครื่องมือ จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 

มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และ

เสนอแนะ 

ขัน้ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัยโดยการน า

ร่างผลการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผลมาจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาผู้

ควบคุมสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุม  
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สารนิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจบ

การศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร  

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบ 

การวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 

case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 

เมื่อ R  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 

 X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

 O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี  สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวนทั้งสิ้น 40 คน  
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 36 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางประมาณ

การขนาดตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

ด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยได้

ผู้บริหารจ านวน 2 คน และครูผู้สอนจ านวน 34 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ประกอบด้ วย  ตั วแปรพ้ืนฐานและตั วแปรที่ ศึ กษา  

ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรที่ ศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ใน โรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ตามแนวคิดและหลักการ  

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้  

2.1 การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง การค้นหาแหล่งความรู้ในองค์การและนอกองค์การที่มี 

ผู้เกี่ยวข้องหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 

การบันทึกลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน อยู่ที่ใครหรือความรู้ที่องค์การจ าเป็นต้องมีและ 

มีการประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ต้องน าความรู้มาใช้ 

2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  

ที่อยู่กระจัดกระจายมารวมไว้โดยบุคลากรมีการค้นหาแหล่งความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน

มาใช้ในการท าเอกสารคู่มือและบทเรียนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้

ของผู้ใช้การสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้เพ่ือต่อยอด

และเพ่ือให้องค์การมีความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

2.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การให้ความส าคัญในการจัดเก็บ

ความรู้ในโรงเรียนเพ่ือจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายและการค้นหา การน ามาใช้ได้ง่าย

และรวดเร็วและการแบ่งชนิดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน หรือประเภทความรู้โดยค านึงว่าผู้ใช้น าไปใช้และ
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ลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่งตามความช านาญหรือความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร โดยมีการสื่อสารให้ความรู้ร่วมกันพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การประมวลความรู้ให้อยู่ใน

รูปแบบตามาตรฐานที่ก าหนดและภาษาที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้และในรูปแบบของ เอกสาร

ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นหาและใช้ภาษาความหมาย  

ของค าต่าง ๆ ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียนโดยให้มีความเที่ยงตรง ปรับปรุงความรู้ให้ครบถ้วนทันสมัย 

สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันและเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว

ในการท างาน  

2.5 การเข้าถึงความรู้  หมายถึง การจัดเก็บและกระจายความรู้ เพ่ือให้ผู้ อ่ืน 

ได้ใช้ประโยชน์โดยบุคลากรภายในโรงเรียนมีการป้อนความรู้เป็นการส่งข้อมูลความรู้ให้ผู้รับ เช่น  

การส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์แนะน าเกี่ยวกับความรู้

ข่าวสารต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้การที่ผู้รับสามารถเลือกหรือรับใช้  

แต่เฉพาะข้อมูลความรู้ที่ต้องการ   

2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  หมายถึง การสอนงานการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง

กันละกันมีการมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้การประชุมสัมมนา จัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ โดย

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และมีการแบ่งปันความรู้เพ่ือผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวก

เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง  

2.7 การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการท างานที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาในงานได้ดีขึ้นและเกิดความรู้ใหม่ ๆ 

ขึ้นช่วยเพ่ิมพูนองค์ความรู้ขององค์การที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมมากขึ้นและน าไปสู่การท าให้องค์การมี การ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น35 

                                                           
35 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), การจัดการความรู้ Knowledge 

Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
83-87. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยใช้ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ ประเภท

แบบสอบถามความคิดเห็น และประเภทแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่  1 สอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ 

ส ารวจรายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา  

4) ต าแหน่งหน้าที่และ 5) ประสบการณ์ในการท างาน 

ตอน ที่  2 สอบถามการจั ดการความรู้ ใน โรงเรียนวัดป รั งก าสี  สั งกั ดส านั ก งาน 

เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ ากาญ จนบุ รี  เขต  3  ซึ่ งมี ลั กษ ณ ะเป็ น แบ บ สอบ ถาม 

ชนิดจัดล าดับคุณภาพ (rating scales) ซึ่งจัดล าดับคุณภาพได้ 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 

(Likert’s five rating scales)36 ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้  

ระดับ 5 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  อยู่ ในระดับมากที่ สุด  

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน  

ระดั บ  4 หมายถึ ง  ก ารจั ดการความรู้ ใน โรงเรี ยน วัดป รั งก าสี  อยู่ ใน ระดั บมาก  

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน  

ระดับ 3 หมายถึง การจัดการความรู้ใน โรงเรียนวัดปรังกาสี  อยู่ ในระดับปานกลาง  

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  

ระดั บ  2 หมายถึ ง  การจั ดการความรู้ ใน โรงเรียนวัดปรั งกาสี  อยู่ ใน ระดั บน้ อย  

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  

ระดับ 1 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  อยู่ ในระดับน้อยที่สุด  

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน  

2.แบบสัมภาษณ์ 

เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เสนอ

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

  

                                                           
36 Rensis Likert, The human Organization, (New York: McGraw – Hill, 1963). 
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การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  

 1. แบบสอบถามของการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวิจัย  

ของศิรินันท์ เพชรแอน มาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือดังกล่าวได้ผ่าน  

การหาค่าความสอดคล้องเป็นไปตามที่ก าหนด (ค่า IOC อยู่ที่  0.5 –1.00) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี 

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ในทุกด้านที่ระดับ 0.972237 

2. แบบสัมภาษณ์ของการวิจัย 

ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็น ฉบับที่  1 โดยการพิจารณาข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) น้อยที่สุดในแต่ละด้าน  

มาเป็นประเด็นปัญหาในการสร้างเป็นข้อค าถามของการสัมภาษณ์และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์หาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ใน

โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยสัมภาษณ์

จ านวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

จ านวน 36 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ วิจัยจัดท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในก ารเก็บข้อมูลส าหรับ 

กลุ่มตัวอย่าง ในการขอความร่วมมือให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้ 

                                                           
37 ศิรินันต์ เพชรแอน, "การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)," 91. 
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2. น าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

น าส่งไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บคืน 

ด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากร  

ของโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้วผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  

1. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พิจารณาข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( )  

น้อยที่สุดในแต่ละด้าน มาเป็นประเด็นปัญหาในการสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ในปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  

ใช้ค่าความถี่ (Frequency : f) และค่าร้อยละ (Percentage : %) 

2. ในการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D). โดยการน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)38 ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

อยู่ในระดับมากที่สุด  

                                                           
38 John W. Best, Research in Education, (Englewood cliffs: Prentice Hall, 

1981), 182. 
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

อยู่ในระดับมาก  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

อยู่ในระดับปานกลาง  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

อยู่ในระดับน้อย  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง การจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน 

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

สรุป 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 

research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ใน

โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี จ านวน 36 คน ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 

คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครูผู้สอน 34 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน

โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ตามแนวคิด  

ข อ งส านั ก ง าน ค ณ ะก ร รม ก าร พั ฒ น า ระบ บ ราช ก าร  (ก .พ .ร .) แ ล ะแ บ บ สั ม ภ าษ ณ์  

ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใน ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ได้ แ ก่  ค ว า ม ถี่  (Frequency) ร้ อ ย ล ะ  (Percentage)  

มัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ส าหรับการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียน  

วัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต  3 เพ่ือให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ  บุคลากร 

ของโรงเรียนวัดปรังกาสี ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  

และครูผู้สอน 34 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ 

ทั้ง 36 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้ แ ก่  ค ว า ม ถี่  (Frequency : f) ร้ อ ย ล ะ (Percentage : %) มั ช ฌิ ม เล ข ค ณิ ต ( ) แ ล ะ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  น ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง

ประกอบค าบรรยายแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร 

ของโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 36 คน โดยแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ

ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน โดยผู้วิจัยใช้ ค่าความถี่ (Frequency : f) และค่าร้อยละ 

(Percentage : %) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
9 
27 

 
25.00 
75.00 

รวม 36 100 

2 อายุ 
1. 21 - 30 ปี    
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 - 50 ปี   
4. 51  ปีขึ้นไป 

 
15 
13 
4 
4 

 
41.67 
36.11 
11.11 
11.11 

รวม 36 100 
3 วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตรี  
2. ปริญญาโท    

 
28 
8 

 

 
77.78 
22.22 

 
รวม 36 100 

4 ต าแหน่ง  
1. คร ู
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียน    

 
34 
1 
1 

 
94.44 
2.78 
2.78 

รวม 36 100 

5 ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 
1. 1 - 5 ปี     
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี    
4. 16 – 20 ปี 
5. 21 ปีขึ้นไป 

 
18 
8 
7 
1 
2 

 
50.00 
22.22 
19.44 
2.78 
5.56 

รวม 36 100 
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จากตารางที่  1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  

เพศหญิง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ด้านอายุต่ ากว่า 30 ปี มีมากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ อายุ 30 – 40 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 และน้อยที่สุดคือ 

อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 11.11 ทั้งนี้ด้านวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีมากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

77.78 และระดับปริญญาโท น้อยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ส าหรับด้านต าแหน่ง 

พบว่า ต าแหน่งครู มีมากที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็น 94.44 รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.78 และผู้อ านวยการโรงเรี ยน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 และ 

ด้านประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี มีมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 11 – 15 ปี จ านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 และ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และน้อยที่สุดคือ

ระหว่าง 16 – 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

ในการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุ รี  เขต 3  ผู้ วิจั ย ได้ วิ เคราะห์ โดยใช้ค่ ามัชฌิ ม เลขคณิ ต  ( )  และ 

ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) จากกลุ่ มตั วอย่ างผู้ ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  36  คน  

แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 2 ถึงตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3  
โดยภาพรวม 

(n = 36) 

ด้าน 

การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 4.15 0.47 มาก 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 4.24 0.44 มาก 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4.15 0.49 มาก 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  4.07 0.49 มาก 

5 การเข้าถึงความรู้ 4.08 0.60 มาก 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 4.15 0.36 มาก 

7 การเรียนรู้ 4.25 0.41 มาก 

รวม 4.16 0.39 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16 , S.D. = 0.39 ) 

และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึ กษาประถมศึกษากาญ จนบุ รี  เขต 3  อยู่ ในระดับมากทั้ ง  7 ด้ าน  โดย เรียงล าดั บ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ (  = 4.25 , S.D. = 0.41 ) ด้านการสร้าง

และแสวงห าความรู้  (  = 4 .24 , S.D. = 0 .44  ) ด้ านการแบ่ งปั น แลก เปลี่ ยนความรู้ 

(  = 4.15 , S.D. = 0.36) ด้านการบ่งชี้ความรู้ (  = 4.15 , S.D. = 0.47 ) ด้านการจัดการความรู้

ให้เป็นระบบ (  = 4.15 , S.D. = 0.49 ) ด้านการเข้าถึงความรู้ (  = 4.08 , S.D. = 0.60 ) และ

ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (  = 4.07 , S.D. = 0.49 ) และเมื่อพิจารณาค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.36 – 0.60 เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.39 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3  
ด้านการบ่งชี้ความรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 

การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
1 บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 3.83 0.56 มาก 

2 บุคลากรวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน 3.92 0.60 มาก 

3 บุคลากรร่วมประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

4.50 0.56 มาก
ที่สุด 

4 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความรู้ 4.47 0.65 มาก 
5 โรงเรียนจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพ่ือระบุจุดเด่น จุดด้อย

โอกาส และอุปสรรคเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร 

4.36 0.63 มาก 

6 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

3.75 0.80 มาก 

7 โรงเรียนมีการก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน ์

4.44 0.65 มาก 

8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนว่าจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใด 

3.83 0.69 มาก 

9 โรงเรียนมีการประชุม ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 

4.36 0.59 มาก 

10 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายความส าเร็จสูงสุดของโรงเรียนให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจอย่างท่ัวถึง 

4.06 0.82 มาก 

รวม 4.15 0.47 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุ รี  เขต 3 ด้านการบ่ งชี้ ความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
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(  = 4.15 , S.D. = 0.47 ) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้ อยู่ระดับมาก

ที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ บุคลากร

ร่วมประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน (  = 4.50 , S.D. = 0.56) 

โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความรู้  (  = 4.47 , S.D. = 0.65) 

โรงเรียนมีการก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  (  = 4.44 , S.D. = 0.65)  

โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 

(  = 4.36 , S.D. = 0.59) โรงเรียนจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพ่ือระบุจุดเด่น จุดด้อย 

โอกาส และอุปสรรคเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร (  = 4.36 , S.D. = 0.63)  โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายความส าเร็จสูงสุดของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจอย่าง

ทั่วถึง (  = 4.06 , S.D. = 0.82) บุคลากรวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน 

(  = 3.92 , S.D. = 0.60) บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน (  = 3.83 

, S.D. = 0.56) โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนว่าจะ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใด (  = 3.83 , S.D. = 0.69) และโรงเรียนส่งเสริมให้มีการ

ตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (  = 3.75 , S.D. = 0.80) และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ พบว่า มีค่าอยู่ในระหว่าง 0.56 – 0.82 เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.47 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3  
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
1 บุคลากรมีการจัดท าข้อมูลเอกสาร คู่มือและบทเรียน 4.42 0.64 มาก 
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ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (ต่อ) 

2 บุคลากรมีการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.67 0.53 มาก
ที่สุด 

3 บุคลากรน าความรู้เดิมมาสร้าง และต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ 4.31 0.66 มาก 
4 ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเป็น

วิทยากร การเข้าอบรม 

4.22 0.76 มาก 

5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ใหม่ทั้งในและนอกโรงเรียน
มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

4.28 0.70 มาก 

6 โรงเรียนให้อิสระกับการจัดหาและสร้างความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 4.06 0.79 มาก 

7 โรงเรียนมีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจ า 3.67 0.79 มาก 

8 โรงเรียนเชิญบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูเพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.08 0.60 มาก 

9 โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การปฏิบัติงาน 

4.19 0.57 มาก 

10 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต การอบรม สื่อและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

4.53 0.56 มาก
ที่สุด 

รวม 4.24 0.44 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 4.24 , S.D. = 0.44 ) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้ อยู่ระดับมาก

ที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ บุคลากร 

มีการท าวิจัยในชั้นเรียน (  = 4.67 , S.D. = 0.53) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ 

จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต การอบรมสื่อและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ (  = 4.53 , S.D. = 0.56)  

บุคลากรมีการจัดท าข้อมูลเอกสาร คู่มือและบทเรียน (  = 4.42 , S.D. = 0.64) บุคลากรน า 

ความรู้เดิมมาสร้างและต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ (  = 4.31 , S.D. = 0.66)  บุคลากรมีส่วนร่วม 
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ใน ก ารแส ว งห าความ รู้ ให ม่ ทั้ ง ใน แล ะน อก โรง เรี ย น ม าพั ฒ น างาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  

(  = 4.28 , S.D. = 0.70) ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเป็นวิทยากร 

การเข้ าอบรม (  = 4 .22 , S.D. = 0 .76) โรงเรียนส่ งเสริมบุ คลากรให้ แสวงหาความรู้ 

จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน (  = 4.19 , S.D. = 0.57) โรงเรียนเชิญบุคลากรภายนอก 

มาให้ความรู้แก่ครูเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (  = 4.08 , S.D. = 0.60)  โรงเรียนให้อิสระ 

กับการจัดหาและสร้างความรู้จากแหล่งต่าง ๆ (  = 4.06 , S.D. = 0.79) และโรงเรียนมีโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจ า (  = 3.67 , S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.53 – 0.79 เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.44 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3  
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
1 บุคลากรร่วมมือพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.17 0.50 มาก 

2 โรงเรียนจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน 3.94 0.89 มาก 
3 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน 3.97 0.84 มาก 

4 บุคลากรมีการสื่อสาร ให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในโรงเรียน 4.00 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีการจัดเก็บความรู้เป็นเอกสาร/แฟ้ม 4.31 0.74 มาก 
6 โรงเรียนจัดเก็บความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

เช่น สื่อ มัลติมีเดีย 

3.94 0.89 มาก 

7 โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมทุกภาคเรียน 
โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม เอกสารหรือวิธีอ่ืน ๆ 

4.64 0.48 มาก
ที่สุด 

8 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมความรู้อย่างชัดเจน 4.19 0.66 มาก 
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ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (ต่อ) 

9 โรงเรียนสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าการจัดเก็บและ
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

4.31 0.57 มาก 

10 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

4.11 0.78 มาก 

รวม 4.15 0.49 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.15 , S.D. = 0.49) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ระดับ 

มากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมทุกภาคเรียนโดยจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร  

หรือวิธีอ่ืน ๆ (  = 4.64 , S.D. = 0.48) โรงเรียนสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าการ

จัดเก็บและสรุปผลการปฏิบัติงาน (  = 4.31 , S.D. = 0.57) โรงเรียนมีการจัดเก็บความรู้เป็น

เอกสาร/แฟ้ม (  = 4.31 , S.D. = 0.74) โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ในการเก็บรวบรวมความรู้ 

อย่างชัดเจน (  = 4.19 , S.D. = 0.66) บุคลากรร่วมมือพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่อง  

(  = 4 .17 , S.D. = 0 .50 ) โรงเรียนจัด ให้ มี แหล่ งเรียนรู้ ในแต่ ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้  

เช่น ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (  = 4.11 , S.D. = 0.78) บุคลากรมีการสื่อสาร

ให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ในโรงเรียน (  = 4.00 , S.D. = 0.67) โรงเรียนมีการจัดเก็บ

ข้อมูลความรู้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน (  = 3.97 , S.D. = 0.84) โรงเรียนจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน

ของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน (  = 3.94 , S.D. = 0.89) และโรงเรียนจัดเก็บความรู้ในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียน เช่น สื่อ มัลติมีเดีย (  = 3.94 , S.D. = 0.89) และเมื่อพิจารณาค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ พบว่า มีค่าอยู่ในระหว่าง 0.48 – 0.89

เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.49 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3  
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

1 บุคลากรน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนด 4.25 0.55 มาก 

2 บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาเพ่ือก าหนดเป็น
มาตรฐานของโรงเรียน 

4.36 0.63 มาก 

3 โรงเรียนปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 3.92 0.69 มาก 

4 บุคลากรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย 4.00 0.63 มาก 

5 โรงเรียนมีการประมวลวิธีปฏบิัติที่ดีในการท าข้อมูลเป็นเอกสารและ
ท าข้อสรุปของข้อมูลที่ได้รับ 

4.06 0.71 มาก 

6 โรงเรียนรวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการเรียนรู้
แต่ละคน 

3.86 0.68 มาก 

7 โรงเรียนมีการประมวลความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.19 0.62 มาก 

8 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประมวล
ความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

4.00 0.79 มาก 

รวม 4.07 0.49 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.07 , S.D. = 0.49) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ระดับมาก

ทั้ง 8 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบ

และการใช้ภาษาเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานของโรงเรียน (  = 4.36 , S.D. = 0.63) บุคลากร 

น าความรู้มาจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนด (  = 4.25 , S.D. = 0.55) โรงเรียนมีการประมวล

ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 4.19 , S.D. = 0.62)  โรงเรียนมีการประมวลวิธีปฏิบัติที่ดี 
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ในการท าข้อมูล เป็น เอกสารและท าข้อสรุปของข้อมูลที่ ได้ รับ  (  = 4.06 , S.D. = 0.71)  

บุคลากรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย (  = 4.00 , S.D. = 0.63) โรงเรียน 

น าค ว าม รู้ จ าก ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งบุ ค ล าก รม าป ระม วล ค ว าม รู้ เ พ่ื อ เป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล 

(  = 4.00 , S.D. = 0.79) โรงเรียนปรับปรุงความรู้ ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 

(  =3.92 , S.D. = 0.69) และโรงเรียนรวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการเรียนรู้

แต่ละคน (  = 3.86 , S.D. = 0.68 ) และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านการ

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.55 – 0.79 เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.49 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3 
ด้านการเข้าถึงความรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการเข้าถึงความรู้ 

1 โรงเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย 4.17 0.60 มาก 
2 โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ 4.03 0.77 มาก 

3 โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน 4.03 0.77 มาก 

4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใหม่ให้บุคลากรได้รับรู้ 4.08 0.69 มาก 
5 บุคลากรได้รับความรู้ทันต่อเหตุการณ์ 4.14 0.72 มาก 

6 โรงเรียนให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้สะดวกในเวลาที่
ต้องการใช้ 

4.06 0.53 มาก 

7 โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้ง่าย 4.11 0.74 มาก 

รวม 4.08 0.60 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ด้านการเข้าถึงความรู้  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 

(  = 4.08 , S.D. = 0.60) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ระดับมาก 

ทั้ง 7 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ โรงเรี ยนสามารถเข้าถึงความรู้ 

ได้ ห ล าก ห ล าย  (  = 4 .1 7  , S.D. = 0 .6 0 ) บุ ค ล าก ร ได้ รั บ ค ว าม รู้ ทั น ต่ อ เห ตุ ก ารณ์ 

(  = 4.14 , S.D. = 0.72) โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้ง่าย 

(  = 4.11 , S.D. = 0.74) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใหม่ให้บุคลากรได้รับรู้ 

(  = 4.08 , S.D. = 0.69) โรงเรียนให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้สะดวกในเวลาที่ต้องการใช้ 

(  = 4 .06  , S.D. = 0 .53 ) โรงเรียนปรับปรุ งแก้ ไข เมื่ อ เกิ ดปัญ หาวิ ธีก ารเข้ าถึ งความรู้ 

(  = 4.03 , S.D. = 0.77) และโรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน 

(  = 4.03 , S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านการเข้าถึงความรู้ 

พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.53 – 0.77 เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 

0.60 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

1 บุคลากรถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นโดยการสอนงานซึ่งกันและกัน 4.22 0.48 มาก 
2 บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยการสับเปลี่ยนงาน 4.11 0.62 มาก 

3 บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยระบบพ่ีเลี้ยง 3.83 0.60 มาก 

4 บุคลากรในโรงเรียนร่วมคิด ร่วมท า และช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงาน 

4.39 0.54 มาก 
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ข้อ 

การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (ต่อ) 

5 โรงเรียนส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกันของ
บุคลากร 

4.03 0.84 มาก 

6 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.03 0.65 มาก 
7 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.47 0.56 มาก 

8 โรงเรียนเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอกโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต 

4.25 0.60 มาก 

9 โรงเรียนน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก 

3.81 0.62 มาก 

10 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่
เสมอ 

4.44 0.55 มาก 

รวม 4.15 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(  = 4.15 , S.D. = 0.36) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ระดับมาก 

ทั้ง 10 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

รับการอบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (  = 4.47 , S.D. = 0.56) โรงเรียน 

มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ (  = 4.44 , S.D. = 0.55) บุคลากร

ในโรงเรียนร่วมคิดร่วมท าและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน (  = 4.39 , S.D. = 0.54) โรงเรียน

เผยแพร่ความรู้สู่ภายนอกโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต (  = 4.25 , S.D. = 0.60)  

บุคลากรถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืนโดยการสอนงานซึ่งกันและกัน (  = 4.22 , S.D. = 0.48) บุคลากร

แลกเปลี่ยนความรู้โดยการสับเปลี่ยนงาน (  = 4.11 , S.D. = 0.62) โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจาก

ภายนอกมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง (  = 4.03 , S.D. = 0.65) โรงเรียนส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากร (  = 4.03 , S.D. = 0.84) บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดย
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ระบบพ่ีเลี้ยง (  = 3.83 , S.D. = 0.60) และโรงเรียนน าความรู้ที่ ได้จากแหล่งเรียนรู้มาจัด

นิทรรศการและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก (  = 3.81 , S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณา

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.48 – 

0.84 เมื่อพิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.36 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูล

น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับของการจัดการความรู้ในโรงเรียน
วั ด ป รั งก าสี  สั งกั ด ส า นั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าก าญ จ น บุ รี  เข ต  3 
ด้านการเรียนรู้ 

(n = 36) 

ข้อ 
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 

ระดับสภาพ 
การจัดการความรู้ 

 S.D. ระดับ 

ด้านการเรียนรู ้

1 บุคลากรเกิดการเรียนรู้พร้อมน าประโยชน์ไปใช้เพ่ือความส าเร็จ 4.17 0.37 มาก 

2 บุคลากรมีความพร้อมที่จะน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน 4.28 0.45 มาก 

3 บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 4.33 0.53 มาก 

4 บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 4.33 0.47 มาก 

5 โรงเรียนน าความรู้ไปใช้พัฒนางานด้านต่างๆ 4.33 0.47 มาก 

6 บุคลากรน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโรงเรียน 4.22 0.54 มาก 

7 โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน 4.08 0.80 มาก 

รวม 4.25 0.41 มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ าก าญ จน บุ รี  เขต  3  ด้ าน ก าร เรี ยน รู้ โด ย รวมอยู่ ใน ระดั บ ม าก  

(  = 4.25 , S.D. = 0.41) และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดการความรู้อยู่ระดับมาก 

ทั้ง 7 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยได้ดังนี้  บุคลากรน าความรู้ไปใช้ใน  

การปฏิบัติ งาน (  = 4.33 , S.D. = 0.47) โรงเรียนน าความรู้ ไปใช้ พัฒนางานด้านต่าง ๆ  

(  = 4.33 , S.D. = 0.47) บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง  
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(  = 4.33 , S.D. = 0.53) บุคลากรมีความพร้อมที่จะน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและผู้ อ่ืน  

(  = 4.28 , S.D. = 0.45) บุคลากรน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโรงเรียน (  = 4.22 , S.D. = 0.54) 

บุคลากรเกิดการเรียนรู้พร้อมน าประโยชน์ไปใช้เพ่ือความส าเร็จ (  = 4.17 , S.D. = 0.37) และ

โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน (  = 4.08 , S.D. = 0.80) และเมื่อ

พิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านการเรียนรู้ พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่าง 0.37 – 0.80 เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.41 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตที่น้อยที่สุดในแต่ละด้านซึ่ง

ผู้วิจัยน ามาเป็นประเด็นปัญหาในการสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้  8 คน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

และแนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ

ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  

ของโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่ วมกัน

ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองโดยการส ารวจความเห็นและ

ความต้องการของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือน าประเด็นมาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีโครงการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจ า แนวทางในการพัฒนา คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจความเห็นและ

ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนในด้านความต้องการสร้างและแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ  

ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการความรู้ของสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุดมี 2 ข้อด้วยกัน คือ 

โรงเรียนจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน และโรงเรียนจัดเก็บความรู้ในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น สื่อ มัลติมีเดีย แนวทางในการพัฒนา คือ โรงเรียนผลักดันให้

บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มงาน

อย่างเป็นระบบ เพ่ือก าหนดขอบข่ายงานและความชัดเจนของหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสามารถ

จัดท าในรูปแบบเอกสาร หรือ ระบบออนไลน์ และรวบรวมจัดเก็บเป็นสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือให้

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียน

รวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการเรียนรู้แต่ละคน แนวทางในการพัฒนา คือ 

โรงเรียนควรมีการรวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์ ของบุคลากรในโรงเรียน  

โดยการประชุมร่วมจัดท าอภิธานศัพท์ของค าจ ากัดความความหมายของค าต่าง ๆ ที่โรงเรียนใช้

ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้อง ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา

เพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะประการณ์ของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  

ไปยังบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

5. ด้านการเข้าถึงความรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด 2 ข้อด้วยกัน คือ โรงเรียนปรับปรุง

แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ และโรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากร  

อย่างชัดเจน แนวทางในการพัฒนา คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจรับฟังปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ 

ในองค์กรและให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้อย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับแจ้งปัญหา 

และโรงเรียนควรแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร เช่น การ

จัดท าคู่มือ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการเข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างสะดวกและ

เข้าใจมากท่ีสุด 

6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียนน าความรู้

ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก แนวทางในการ

พัฒนา คือ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้น าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ 

นอกโรงเรียนมาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนโดยจัดท าในรูปแบบเอกสาร หรือ

รูปแบบเป็นฐานความรู้สารสนเทศของโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบที่เด่นชัดได้ และเผยแพร่ ขยาย

ผลโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น  ชุมชน อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น  
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7. ด้านการเรียนรู้ ข้อที่มีค่ามัชฌิมคณิตน้อยที่สุด คือ โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากร

เกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศให้

บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการสนับสนุน เชิดชู ผลักดัน ให้ก าลังใจแก่บุคลากรในด้านการ

เรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของ

โรงเรียนวัดปรังกาสีจ านวน 36 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 36 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ตามแนวคิดการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) และแบบสัมภาษณ์โดยการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นมา

พิจารณาข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) น้อยที่สุดในแต่ละด้านในการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งท าการสัมภาษณ์จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รอง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก  

ไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึง

ความรู้และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดตามล าดับ 
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2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จากการสัมภาษณ์บุคลากรของโรงเรียนวัดปรังกาสี จ านวน 

10 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน ได้แนวทางในการพัฒนารายข้อในแต่ละด้าน จ านวน 7 ด้าน สรุปได้

ดังนี้  

2.1 ด้านการบ่งชี้ความรู้ คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ

ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองโดยการส ารวจความเห็น

และความต้องการของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อน าประเด็นมาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

2.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจความเห็นและ

ความต้องการของบุ คลากรใน โรงเรียน ในด้ านความต้องการสร้ างและแสวงหาความรู้  

ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการความรู้ของสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นโครงการศึกษา 

ดูงานนอกสถานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากร

ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มงานอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือก าหนดขอบข่ายงานและความชัดเจนของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถจัดท าใน

รูปแบบเอกสาร หรือ ระบบออนไลน์ และรวบรวมจัดเก็บเป็นสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือให้บุคลากร

ทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

2.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการรวบรวมความรู้

และทักษะจากประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียน โดยการประชุมร่วมจัดท าอภิธานศัพท์ของค า

จ ากัดความ ความหมายของค าต่าง ๆ ที่โรงเรียนใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกันและ

ถูกต้อง ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะประการณ์ของ

บุคลากรในสถานศึกษาผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ไปยังบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

2.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจรับฟังปัญหาวิธีการเข้าถึง

ความรู้ในองค์กรและให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้อย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับแจ้ง

ปัญหา และโรงเรียนควรแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร เช่น 
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การจัดท าคู่มือ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการเข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างสะดวก

และเข้าใจมากที่สุด 

2.6 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง 

ๆ ให้น าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ครูบุคลากร

และนักเรียนโดยจัดท าในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบเป็นฐานความรู้สารสนเทศของโรงเรียนที่

สามารถเป็นต้นแบบที่เด่นชัดได้และเผยแพร่ขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น  ชุมชน อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

2.7 ด้านการเรียนรู้ คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้ในโรงเรียน โดยการสนับสนุน เชิดชู ผลักดัน ให้ก าลังใจแก่บุคลากรในด้านการเรียนรู้อย่าง

กัลยาณมิตร 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ผู้วิจัยได้น าไปสู่การอภิปราย

ผลการวิจัย ดังนี้ 

1.จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงล าดับ  

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างและ

แสวงหาความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็น

ระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็น

เพราะการจัดการความรู้เป็นนโยบายส าคัญที่โรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตระหนักและให้ความส าคัญมีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังผลการวิจัยที่ปรากฏออกมา ซึ่งจะพบว่าการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก

ที่สุด ทั้งอาจเป็นเพราะโรงเรียนวัดปรังกาสี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในการน าความรู้ไป
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ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงพัฒนางานด้านต่าง ๆ สนับสนุนให้มีความพร้อมที่จะน าความรู้

ความสามารถไปพัฒนาตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งอาจรวมไปถึงการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

โรงเรียนเพ่ือประโยชน์และความส าเร็จของโรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของไอลดา สุขสี 

ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) จากการ

วิจัยพบว่า การจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้  ด้านการบ่งชี้

ความรู้  ด้านการเรียนรู้  ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการเข้าถึงความรู้  ด้านการ

แลกเปลี่ยนความรู้  และด้านการประมวลและการกลั่นกรองความรู้ ตามล าดับ ต่อมาคือการจัดการ

ความรู้ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี พบว่า มีการจัดการความรู้อยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนและโรงเรียน

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต การอบรมสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งแก้ว ประเทืองผล ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ

โรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบล

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน คือ บุคลากร

มีการค้นหาแหล่งความรู้ที่อยู่ภายในและภายนอกของโรงเรียนมาใช้ในการท าเอกสารคู่มือและ

บทเรียน และอันดับสอง บุคลากรมีการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อยู่อย่างกระจัดกระจายมา

เก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน อีกทั้งยังพบว่าการจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดปรัง

กาสี ในด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนให้

ความส าคัญกับการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนา ประชุ ม เพ่ื อ พัฒ นาตน เองอย่ างต่ อ เนื่ อง ซึ่ งมี ความสอดคล้ องกับ งาน วิ จั ยของ 

กิ่งแก้ว ประเทืองผล ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี จากการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้านการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรก คือ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ

อบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และอันดับสอง คือ บุคลากรน าความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน และส าหรับการจัดการความรู้ในด้านการบ่งชี้ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน อีกทั้งมีการก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
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โรงเรียน ซึ่งมาจากการการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพ่ือระบุจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคเพ่ือ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกลิคแมน (Glickman) ศึกษา

สิ่งที่ปฏิบัติในด้านการจัดการความรู้ในวงการศึกษา พบว่า แนวทางปฏิบัติสามารถท าให้เป็นรูปธรรม

ได้และสามารถปรับปรุงได้โดยพยายามหล่อหลอมวัฒนธรรมของความร่วมมือและมีการปฏิสัมพันธ์

ภายในระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ หรือกลุ่มครูและการพยายามที่จะจัดการความรู้ในการท างานอย่างเป็น

ระบบให้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเขตการศึกษาในการ

ปฏิบัติการจัดการความรู้ในการท างาน  และในด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบของโรงเรียนวัดปรัง

กาสี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะโรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมทุก

ภาคเรียนโดยจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารหรือวิธีอ่ืน ๆ โดยการสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่า

การจัดเก็บและสรุปผลการปฏิบัติงานอาจจัดเก็บความรู้เป็นเอกสารหรือแฟ้ม ซึ่งต้องมีการเก็บ

รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนและมีการพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับอัมบรัส (Armbrus) ศึกษาการจัดการระบบการจัดการความรู้ขององค์กรและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์กับฐานะแหล่งทรัพยากรระบบการจัดการความรู้ที่ได้รับการ

ออกแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้และการท าหน้าที่ชองระบบสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับ

จากการออกแบบได้ เห็นได้จากการเปลี่ยนต้นแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เทคโนโลยีความรู้

ผ่านการใช้ระบบเดิม ส าหรับการจัดการความรู้ในด้านการเข้าถึงความรู้ของโรงเรียนวัดปรังกาสี 

โดยรวมและรายข้อมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีกระบวนการที่

สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่าย ในเวลาที่ต้องการและสะดวกต่อการใช้ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก จากการวิจัยพบว่า ภาพรวมของสภาพการ

จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก โดยปัญหาเกิดจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ คน การจัดการความรู้ องค์กร การเรียนรู้และ

เทคโนโลยี และส าหรับการจัดการความรู้ในด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ในโรงเรียนวัดปรัง

กาสี พบว่า โดยรวมและรายข้อมีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้นของโรงเรียน มี

การน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมไปถึงมีการประมวลความรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น จัดท าข้อมูลเป็นเอกสารและท าข้อสรุป  มีการเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย ซึ่งมี
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ความสอดคล้องกับ ลอซัน (Lawson) ศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและการ

จัดการความรู้ พบว่า ค่านิยมมีความส าคัญกับองค์กรในฐานะการเตรียมน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ

ตั้งแต่เริ่มต้นจะท าให้ประสบความส าเร็จเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกี่ยงข้องกับวัฒนธรรม

องค์กรในปัจจุบัน  

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 มีดังนี้  

2.1 ด้านการบ่งชี้ความรู้ โรงเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองโดยการส ารวจความเห็นและ

ความต้องการของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือน าประเด็นมาเป็นแนวทางในการ

ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

2.2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจความเห็นและ

ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนในด้านความต้องการสร้างและแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ 

ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการความรู้ของสถานศึกษา และจัดตั้งเป็นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คือ โรงเรียนผลักดันให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ

งานในแต่ละฝ่ายร่วมกันจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ก าหนดขอบข่ายงานและความชัดเจนของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถจัดท าในรูปแบบ

เอกสาร หรือ ระบบออนไลน์ และรวบรวมจัดเก็บเป็นสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรทุกคน

ในโรงเรียนสามารถเข้าถึงได้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

2.4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการรวบรวมความรู้

และทักษะจากประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียน โดยการประชุมร่วมจัดท าอภิธานศัพท์  

ของค าจ ากัดความ ความหมายของค าต่าง ๆ ที่โรงเรียนใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน

และถูกต้อง ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะประการณ์

ของบุคลากรในสถานศึกษาผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ไปยังบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

2.5 ด้านการเข้าถึงความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจรับฟังปัญหาวิธีการเข้าถึง

ความรู้ในองค์กรและให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ อย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับแจ้ง

ปัญหา และโรงเรียนควรแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นกัลยาณมิตร เช่น 
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การจัดท าคู่มือ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการเข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างสะดวก

และเข้าใจมากที่สุด 

2.6 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมกิจกรรม 

ต่าง ๆ ให้น าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ครู

บุคลากรและนักเรียนโดยจัดท าในรูปแบบเอกสาร หรือรูปแบบเป็นฐานความรู้สารสนเทศของโรงเรียน

ที่สามารถเป็นต้นแบบที่เด่นชัดได้ และเผยแพร่ ขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น  ชุมชน อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

2.7 ด้านการเรียนรู้  คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศให้บุคลากร 

เกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการสนับสนุน เชิดชู ผลักดันให้ก าลังใจแก่บุคลากรในด้านการเรียนรู้

อย่างกัลยาณมิตร 

ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบการศึกษาวิจัยและการอภิปรายเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียน

วัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์

ยิ่งขึ้น และสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการความรู้ให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ด้านการบ่งชี้ความรู้ โรงเรียนควรมีการโรงเรียนส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ

ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน 

2. การจัดการความรู้ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  โรงเรียนควรมีโครงการศึกษาดูงาน

นอกสถานที่เป็นประจ า เพ่ือสร้างและแสวงหาความรู้ในด้านที่บุคลากรต้องการเพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง

พัฒนางานและองค์กร 
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3. การจัดการความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โรงเรียนควรมีการจัดท าคู่มือในการ

ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน และจัดเก็บความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น 

สื่อ มัลติมีเดีย เป็นต้น 

4. การจัดการความรู้ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โรงเรียนควรมีการรวบรวม

ความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการเรียนรู้แต่ละคน 

5. การจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้  โรงเรียนควรมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

วิธีการเข้าถึงความรู้ และโรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน 

6. การจัดการความรู้ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โรงเรียนควรมีการน าความรู้ที่ได้จาก

แหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก 

7. การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้  โรงเรียนควรมีการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการ

เรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือให้งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เผยแพร่ออกไปและเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

ของนักวิชาการและบุคคลผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

 

  



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: อักษรไทย, 2542. 
กิ่งแก้ว ประเทืองผล. "การจัดการความรู้ของโรงเรียนในต าบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร.ี" ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562. 
จิระพงศ ์เรืองกุน. "ชุมชนนักปฏิบัติ : แนวทางการจัดการความรู้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน." 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 7 (2557): 16-27. 
ณัฐพล สมบูรณ์ และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร. "ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 

กรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง." the 9th National Conference on  
Computing and Information Technology (NCIT2013), ประเทศไทย, 9-10 พ.ค. 2556, 
กรุงเทพฯ, 2556. 

ธงชัย ศรีกัมพล. "สภาพการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน." วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2557. 

ธีระ รุณเจริญ. ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา ยุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
เพ่ือปฏิรูปรอบ 2 และประเมินภายนอกรอบ 3. พิมพ์ครั้งที่ 7 ed. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2555. 

นฤมล สายะบุตร และ ประกอบ คุณารักษ์. "รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย." วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 4, no. 1 (2557): 17-22. 

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. "สภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
เขตภูมิภาคตะวันตก." วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. 

โรงเรียนวัดปรังกาสี. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดปรังกาสี ปีการศึกษา 2564 - 2566 "ม.
ป.ท.", 2564. 

———. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมข้อมูลสารสนเทศในโครงการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563. "ม.ป.ท.", 2563. 

วิจารณ์ พานิช. ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือ
สังคม, 2559. 

 



  62 

 

"การจัดการความรู้ (Knowledge Management)." 2563, accessed 1 มีนาคม, 2565, "สืบค้นจาก" 
http://hsmi2.psu.ac.th/upload/forum/Phd_ Wiphada_slide.pdf. 

ศิรินันต์ เพชรแอน. "การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)." วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

ศุภวิทย์ ภาษิตและนิรันดร์ ญาณี โชคสมงาม. Km Knowledge Management. Vol. 2564, 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิช (ในเครือบริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด), 2564. 

สมชาย น าประเสริฐชัย. การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). การจัดการความรู้ Knowledge 

Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วย
ตนเอง Edited by พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
2552. 

———. การจัดการความรู้ Knowledge Management (ปรับปรุงใหม่), โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2552. 

———. การจัดการความรู้ Knowledge Management (ปรับปรุงใหม่),โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ ชุดเครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2552. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. คู่มือเรียนรู้งานตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที ่2 การ
จัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล, 
2553. 

สุประภาดา โชติมณี. จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ. กรุงเทพฯ: พงษ์วรินทร์การพิมพ์ 
จ ากัด, 2554. 

อทิต พลจันทึก. "การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ." วิทยานิพนธ์สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556. 

ไอลดา สุขสี. "แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)." สารนิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. 

ภาษาอังกฤษ 

"An Integrative Framework for an Enterprise-Wide Information and Knowledge 
Management System." 2004, accessed March 18, 2022, http://proquest.umi.com. 

 

http://hsmi2.psu.ac.th/upload/forum/Phd_
http://proquest.umi.com/


  63 

 

Davenport, Thomas H., and Others. Successful Knowledge Management  Project. Vol. 
1998, “n.p.”: Winter, 1998. 

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational Administration : Concepts and 
Practices, 7th Ed. California SAGE Publications, 2020. 

"Knowledge Seeking Practices of Healthcare Leaders in Learning Organization." 2004, 
accessed March 18, 2022, http://proquest.umi.com. 

"Benefits of an Intranet-Based Knowledge Management  System-Measuring the 
Effects." accessed March 10, 2022, available from 

http://www.avinci.de/competence/publikationen/ 
diplomarbeit_holger_trapp.pdf. 

John W. Best. Research in Education. 4th Ed. Englewood cliffs: Prentice Hall, 1981. 
Marquardt, Michael J, and Angus Reynolds. The Global Learning Organization. Burr 

Ridge: Irwing, 1994. 
"What Are the Best Four Components of Knowledge Management?", 2019, accessed 

March 25, 2022, available from https://www.apqc.org/blog/what-are-best-four-
components-knowledge-management. 

Rensis Likert. The Human Organization. New York: McGraw – Hill, 1963. 
"Examining the Relationship between Organization Culture and Knowledge 

Management." 2005, accessed March 20, 2022, http://proquest.umi.com. 
"Key Sections of the Knowledge Organization  Model." accessed March 20, 2022, 

available from http:/ / www.accesskm.com/ Resources/S_Articles/km.htm. 
"Wildknowledge Management Research and End User  Work Environment 2010." 

2010, accessed March 10, 2022, available from http://forge.fh-potsdam.de. 

 

 

 

http://proquest.umi.com/
http://www.avinci.de/competence/publikationen/
https://www.apqc.org/blog/what-are-best-four-components-knowledge-management
https://www.apqc.org/blog/what-are-best-four-components-knowledge-management
http://proquest.umi.com/
www.accesskm.com/
http://forge.fh-potsdam.de/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามของการวิจัย 
เรื่อง 

แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 36 คน 

3. โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง ขอความกรุณาตอบค าถาม 

ทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อ

ท่านแต่อย่างใด และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ 

4. ส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ

ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

นายนจรส  ศิริขรรแสง 

นักศึกษาปริญญาโท 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

** วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
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แบบสอบถามของการวิจัย 
เรื่อง 

แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

  ชาย     หญิง 
2. อายุ 

  21 - 30 ปี      31 – 40 ปี 
  41 - 50 ปี      51  ปีขึ้นไป 

 3. วุฒิการศึกษา 
     ปริญญาตรี  
     ปริญญาโท     

4. ต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน     รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  คร ู

5. ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 
 1 - 5 ปี      6 – 10 ปี 
 11 - 15 ปี      16 – 20 ปี 
  21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2  หมายถึง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  อยู่ในระดับน้อย 

3  หมายถึง การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  อยู่ในระดับปานกลาง 

4 หมายถึง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

5 หมายถึง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ 

1 บุคลากรมีการวิเคราะห์รูปแบบของความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน      

2 บุคลากรวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

     

3 บุคลากรร่วมประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

     

4 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับ
ความรู้ 

     

5 โรงเรียนจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพ่ือระบุจุดเด่น 
จุดด้อยโอกาส และอุปสรรคเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
องค์กร 

     

6 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

7 โรงเรียนมีการก าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 

     

8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนว่าจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใด 

     

9 โรงเรียนมีการประชุม ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 

     

10 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายความส าเร็จสูงสุดของ
โรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง 

     

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 

11 บุคลากรมีการจัดท าข้อมูลเอกสาร คู่มือและบทเรียน      

12 บุคลากรมีการท าวิจัยในชั้นเรียน      

13 บุคลากรน าความรู้เดิมมาสร้าง และต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่      

14 ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
การเป็นวิทยากร การเข้าอบรม 
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (ต่อ) 

15 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ใหม่ทั้งในและนอก
โรงเรียนมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

     

16 โรงเรียนให้อิสระกับการจัดหาและสร้างความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ 

     

17 โรงเรียนมีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจ า      

18 โรงเรียนเชิญบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูเพ่ือพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

     

19 โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์
ตรงในการปฏิบัติงาน 

     

20 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ จากแหล่งต่างๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต การอบรม สื่อและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

     

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
21 บุคลากรร่วมมือพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่อง      

22 โรงเรียนจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน      

23 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน      

24 บุคลากรมีการสื่อสาร ให้ความส าคัญในการจัดเก็บความรู้ใน
โรงเรียน 

     

25 โรงเรียนมีการจัดเก็บความรู้เป็นเอกสาร/แฟ้ม      

26 โรงเรียนจัดเก็บความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียน เช่น สื่อ มัลติมีเดีย 

     

27 โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมทุกภาค
เรียน โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม เอกสารหรือวิธีอ่ืนๆ 

     

28 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมความรู้อย่างชัดเจน      

29 โรงเรียนสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าการจัดเก็บ
และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

     

30 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่น ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

     



  74 

ข้อ การจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

31 บุคลากรน าความรู้มาจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนด      

32 บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาเพ่ือก าหนด
เป็นมาตรฐานของโรงเรียน 

     

33 โรงเรียนปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร      

34 บุคลากรร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย      

35 โรงเรียนมีการประมวลวิธีปฏบิัติที่ดีในการท าข้อมูลเป็น
เอกสารและท าข้อสรุปของข้อมูลที่ได้รับ 

     

36 โรงเรียนรวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการ
เรียนรู้แต่ละคน 

     

37 โรงเรียนมีการประมวลความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น      

38 โรงเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติงานของบุคลากรมาประมวล
ความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

     

ด้านการเข้าถึงความรู้ 

39 โรงเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย      

40 โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้      

41 โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน      

42 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใหม่ให้บุคลากรได้รับ
รู้ 

     

43 บุคลากรได้รับความรู้ทันต่อเหตุการณ์      

44 โรงเรียนให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้สะดวกในเวลา
ที่ต้องการใช้ 

     

45 โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้
ง่าย 
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

46 บุคลากรถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นโดยการสอนงานซึ่งกันและกัน      

47 บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยการสับเปลี่ยนงาน      

48 บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยระบบพ่ีเลี้ยง      

49 บุคลากรในโรงเรียนร่วมคิด ร่วมท า และช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติงาน 

     

50 โรงเรียนส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน
ของบุคลากร 

     

51 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

52 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

53 โรงเรียนเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอกโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 

     

54 โรงเรียนน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและ
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก 

     

55 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่เสมอ 

     

ด้านการเรียนรู ้
56 บุคลากรเกิดการเรียนรู้พร้อมน าประโยชน์ไปใช้เพ่ือ

ความส าเร็จ 
     

57 บุคลากรมีความพร้อมที่จะน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน      

58 บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้ตามความสามารถของ
ตนเอง 

     

59 บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

60 โรงเรียนน าความรู้ไปใช้พัฒนางานด้านต่างๆ      
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ข้อ การจัดการความรู้ 
ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านการเรียนรู้ (ต่อ) 

61 บุคลากรน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในโรงเรียน      

62 โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

     

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 

นายนจรส  ศิริขรรแสง 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพ่ือหาแนวทาง 

การพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านจะมีค่ายิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบ 

ถือว่าเป็นความลับ และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรี ยนของท่าน 

แต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะน าผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบถ้วน  

ทุกข้อตามความเป็นจริง 

2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ด้าน  

3. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์นี้ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี จ านวน 1 คน  

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน 

รวมทั้งสิ้น 10 คน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบ

สัมภาษณ์เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้การ

ด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

นายนจรส  ศิริขรรแสง 

นักศึกษาปริญญาโท 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

** วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ.ราชมรรคาใน ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

แนวทางการจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

 

 

ชื่อ ............................................................ นามสกุล ..................................................... 

ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................................. 

สถานที่ท างาน ................................................................................................................ 

แนวทางการสัมภาษณ์ 

 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการความรู้และควรมีแนวทางการพัฒนาการ

จัดการความรู้ในโรงเรียนวัดปรังกาสี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 

3 เป็นอย่างไร 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้  

1.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรใน

โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้  

2.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนมีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจ า คือ 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................ ........................................................................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 
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3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  

3.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน คือ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

3.2 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนจัดเก็บความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

เช่น สื่อ มัลติมีเดีย คือ 

................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  

4.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนรวบรวมความรู้และทักษะจากประสบการณ์และการ

เรียนรู้แต่ละคน  คือ  

............................................................................................................................. ...................................

................................................................... .............................................................................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

5. ด้านการเข้าถึงความรู้  

5.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ คือ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

 

5.2 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนแนะน าวิธีการเข้าถึงความรู้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน คือ  

.................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................................................................................... ........ 
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6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

6.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและเป็น

วิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก คือ  

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................ ....................................................................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

7. ด้านการเรียนรู้  

7.1 แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ   

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

.................................................................... ................................................................................... ........ 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 

นายนจรส  ศิริขรรแสง 
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วัน เดือน ปี เกิด 8 มีนาคม 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดกาญจนบุรี 
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