52252910 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : มาตรวัดการจัดการความรู
นางเพ็ชรรัตน ฮีมินกูล : มาตรวัดการจัดการความรู. อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ : ผศ.
วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร. 156 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อทราบองคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา
2. เสนอมาตรวัดการจัดการความรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามการจัดการความรู
2) มาตรวัดการจัดการความรู ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
กลุมตัวอยางไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผานการประเมินคุ ณภาพภายนอก รอบที่สอง และมีผลการประเมินใน
ระดับดีมากทุกมาตรฐาน จํานวน 98 โรง มีผูใหขอมูลโรงละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน
บุคลากรครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน สถิติในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก มัชฌิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบการจัดการความรูของสถานศึกษา (Content Analysis)มี 4 ดาน ไดแก ดาน
การวางแผน ดานการปฏิบัติ ดานการตรวจสอบ และดานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
2. มาตรวัดการจัดการความรู แสดงผลลัพธบนหนาปทมที่มีเข็มชี้บอกระดับ และคะแนน
ของการจัดการความรูเป นเชิง ประจัก ษ ไดผลลัพธอยูใ นระดับดีทุกดาน และมีคะแนนดานการ
วางแผน 40 คะแนน ดานการปฏิบัติ 80 คะแนน ดานการตรวจสอบ 40 คะแนนน และดานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 40 คะแนน
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The purposes of this research were to determine the knowledge management factor of
schoolsand the knowledge management measurement. The instrument used in this study were
The mshument used in this study were 1) the Knowledge management questionnaire ,and
2) the knowledge management measurement which was developed from the software and checked
by the expert. The sample of this study was the 98 school under the offire of the Basic
Education which had an external assessment and evaluation results at very satisfactory.
The respondents composed of one administrator and 2 teachers in each school,totally 294
people. The statistical used were Arithmetic mean, standard deviation, and percentage using
computer software and programs developed as called “The Meter of Knowledge Management".
The results showed that Knowledge management component of the school (Content
Analysis) is planning, practice, audit and monitoring and improvement. When the knowledge
management measurement program analyze of the plan, practice, audit, and monitoring and
improvement, the results were good in all aspects and proposed 40 points of planning, 80 points
of practice, 40 points of audit and 40 points of monitoring and improvement. The Meter of
knowledge management programe can be displayed on a dial with a needle point and scores of
knowledge management are clearly visible.
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาจาก ผศ.วาที่พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร ,ผศ.
รศ.ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร, ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ, และผศ.ดร.พิชัย ชัยสงคราม. อีกทั้งคณาจารย
ในภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนําการวิจัยและใหกําลังใจ,
อาจารยโกศล ดีศีลธรรม ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพยุคใหม , คณะอาจารยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน คณะวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่ไดให
ขอความรู และการสืบคนเอกสารเกี่ยวกับการแปลงสัญญาณดวย Converter นาวาตรี ดร.พงศเทพ
จิระโร ร.น, ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ, ดร. กมาลาศ ศรประสิทธิ์, ดร.จรัสศรี เพ็ชรคง, รศ.ดร.นันทิยา
นอยจัทร คือคณะผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแบบสอบถาม, นายศักดิ์ชัย พรมสวัสดิ์, นายพีรพัฒน ศรีศรัณ
ยา, นายนันทภัทร ศรีขวัญ, นายปติวัตร ฮีมินกูล และนางสาวอภิญญา เกษมสุขไพศาล เปนคณะ
ผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบโปรแกรมและการใชโปรแกรม, ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่ง, ผูเชี่ยวชาญที่กรุณา
ตรวจการสะกดคํา, ดร.สมพร สามทองกล่ํานักวิชาการชํานาญการสํานักนวัตกรรมการจัดการศึกษา
, นางมัลลวีร รอชโฟล นักวิชาการชํานาญการไดใหความกรุณาอํานวยความสะดวกในทุกๆเรื่อง
และตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ และอาจารย วีรศีลป ทรัพยมูล ที่กรุณาใหความสะดวกใน
การทดสอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุณคณะผูบริหารและคณะครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณาใหการสนับสนุนการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม
และการสงกลับคืน
ทายที่สุดขอขอบคุณพี่ นอง เพื่ อน และครอบครัวที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจ
ดวยดีอยางสม่ําเสมอ จึงสงผลใหไดดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณเลมนี้
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