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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้

ของสถานศึกษา	 2.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีของปัจจัยที่มีต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากรในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	จ�านวน	400	

คน	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่

ความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 และวิเคราะห์โดยสมการ

ถดถอยพหุคูณ

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 1.	 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา	 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่ามีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก	 2.	 ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

คือ	 การให้รางวัลและการยอมรับ	 (X19)	 ความรู้	 ทักษะและขีดความสามารถ	 (X17)	 วุฒิปริญญาตรี	

(X5)	การวัดและประเมินผล	(X20)	ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า	10	ปี	(X4)	ขนาดของสถาน

ศึกษา	501-1,000	คน	(X10)	สถานศึกษาด้านอุตสาหกรรม	(X12)	และขนาดของสถานศึกษา	1-200	

คน	 (X7)	 ตามล�าดับ	 สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้ร้อยละ	

81.00	เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้

Y′	=	-1.21+	.44X19	+	.40X17	+	.35X20	+	.27X5	+	.21X4	+	.19X10	+	.15X12	+	.11X7

Z	=	.44Z19	+	.33Z17	+	.32Z20	+	.24Z5	+	.18Z4	+	.11Z10	+	.09Z12	+	.09Z7

ค�าส�าคัญ:	การจัดการความรู้	และอาชีวศึกษา
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ABSTRACT

	 In	this	 research,	the	researcher	studies	1.	the	factors	 influencing	knowledge	

management	in	the	vocational	education	institutes	2.	to	construct	a	good	predictive	

equation	of	the	factors	which	affected	the	knowledge	management	in	the	vocational	

education	institutes.	The	sample	population	consisted	of	400	employees	of	the	voca-

tional	 education	 institutes.	 A	 questionnaire	was	 used	 as	 a	 research	 instrument	 to	

collect	germane	data.	Using	techniques	of	descriptive	statistics,	the	researcher	ana-

lyzed	the	data	collected	in	terms	of	frequency,	percentage,	mean,	and	standard	de-

viation.	 Correlation	 coefficient	method	 and	multiple	 regression	 analysis	were	 also	

employed	by	the	researcher.

	 Findings	are	as	follows:	1.	The	factors	which	influenced	the	knowledge	man-

agement	in	the	vocational	institutes	in	the	study	were	found	to	be	functioning	at	a	

high	level.	2.	The	factors	which	were	related	to	the	knowledge	management	in	the	

vocational	institutes	at	a	statistical	significance	of	.05	were	rewards	and	acceptance	

(X19);	 knowledge,	 skills	 and	 ability	 (X17);	 bachelor	 degree	 (X5);	measurement	 and	

evaluation	(X20);	working	experience	more	10	years	(X4);	institute	size	501-1,000	stu-

dents	(X10);	industrial	vocation	institutes	(X12)	and	institute	size	1-200	students	(X7).	

These	 factors	 could	 predict	 the	 vocational	 institute	 knowledge	management	 by	

81.00%.	The	equation	can	be	written	in	terms	of	raw	and	standardized	scores	as	fol-

lows:

Y′	=	-1.21+	.44X19	+	.40X17	+	.35X20	+	.27X5	+	.21X4	+	.19X10	+	.15X12	+	.11X7

Z	=	.44Z19	+	.33Z17	+	.32Z20	+	.24Z5	+	.18Z4	+	.11Z10	+	.09Z12	+	.09Z7

Keyword:	Knowledge	Management	and	Vocational	Education
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 การจัดการความรู ้มีความส�าคัญและ

จ�าเป็นต่อการบริหารสถานศึกษา	 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา	 ที่มี

ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและ

สังคม	ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	ยุคในปัจจุบันที่เป็น	ยุค

เศรษฐกิจฐานความรู้	 สังคมสารสนเทศ	 (infor-

mation	society)	สังคมแห่งความรู้	เพราะสังคม

แห่งความรู้มีแก่นสาระส�าคัญท่ีอยู่ท่ีการจัดการ

ความรู ้ 	 ที่ ผ ่ านการจัดการ ท่ีดีแล ้วจะเป ็น

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลส�าคัญอย่าง

มากและเป็นปัจจัยชี้ขาดคามได้เปรียบในการ

แข่งขัน	 และความอยู ่รอดขององค์การ	 การ

จัดการความรู้ต้องอาศัยปัจจัยท่ีส�าคัญช่วย	 คือ	

เทคโนโลยีสารสนเทศและผู ้รับผิดชอบด้าน

สารสนเทศขององค์การ	 เรียกว ่า	 ผู ้บริหาร

สารสนเทศ	 (Chief	 Information	Officer-CIO)	

เพื่อมีผลท�าให ้	 ความรู ้คือพลัง/อ�านาจของ

องค์การ	 (knowledge	 is	 power)	 บุคคลท่ีมี

ความรู้จึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อองค์การ	 ความ

ไม่รู้และความรู้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการบ่งชี้

ความส�าคัญในทุกด้าน	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

สถานศึกษาจะต้องมีศักยภาพในการจัดการ

ความรู้	แต่สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน

ยังคงประสบปัญหาในด้านคุณภาพ	 การบริหาร

จัดการตามภารกิจของตนเอง	 ซึ่ งส ่งผลต ่อ

คุณภาพการศึกษา

	 สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นคลังความรู ้

ของสังคม	 จึงต้องตอบสนองความคาดหวังและ

ความต้องการของสังคม	 ด้วยการใช้ความรู้ความ

ช�านาญน�าสังคมในทิศทางที่ถูกต ้องและให ้

บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง	แต่

ในทางหลักการและการปฏิบัติ	พบว่า	องค์ความรู้

ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเหล่านั้นยังไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เท่า

ที่ควร	ดังค�ากล่าของ	Stewart	(1997)	ว่า	สถาน

ศึกษาเป็นแหล่งรวมของบุคคลที่มีความรู้	 ความ

ฉลาด	แต่สถานศึกษาบางแห่งยังไม่เป็นแหล่งรวม

ความรู้	 และความฉลาดอย่างแท้จริง	 เนื่องจาก

การแบ่งปันความรู้ระหว่างกันเกิดข้ึนน้อย	 และ

ยังไม ่ มีการสะสมความรู ้อย ่างแท ้จริ ง 	 ซึ่ ง

สอดคล้องกับความคิดของ	วิจารณ์	พานิช	(2546)	

นั ก วิ ช า ก า รด ้ า นก า ร จั ดก า รคว ามรู ้ ข อ ง

ประเทศไทยที่ให้ทัศนะว่า	สถานศึกษาไม่สามารถ

ใช ้ศั กยภาพของคนในสถานศึกษาให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคมได้	 ทั้งที่

สถานศึกษามีคนที่เฉลียวฉลาดเป็นจ�านวนมาก	

สาเหตุเพราะพฤติกรรมการท�างานของสถาน

ศึกษาที่เป็นเฉพาะตัว	 เฉพาะหน่วยงานของ

ตนเอง	 ขาดการใช้พลังงานในการท�างานภายใต้

ความสัมพันธ์เส้นตรง	 และขาดวัฒนธรรมการ

ท�างานร่วมกัน	 ท�าให้ไม่เกิดการแบ่งปันแลก

เปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน	สถานศึกษาของไทยจึง

ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	ไม่สามารถปรับตัวให้เท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 เหตุผล

ส�าคัญที่สถานศึกษาจะต้องมีการจัดการความรู้	

เพราะสภาพแวดล ้อมมีการเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็ว	 การลดขนาดของหน่วยงาน	 สินค้าและ

บริการที่มีลักษณะที่ใช้ความรู้มากขึ้น	 การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและเท่า

ทันกระแสโลกาภิวัตร	 (ทิพวรรณ	 หล่อสุวรรณ

รัตน์,	2549)

	 ความท้าทายของสถานศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา	 คือท�าหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในสถาน

ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 โดยการับ

ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู ้ใน
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ด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได ้อย ่างถูกต ้อง	 รวดเร็วและเหมาะสมกับ

สถานการณ์	 รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ	 สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ,	 2546)	 การสร้างตนเองให้เป็น

แหล่งความรู้	 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มุ ่ง

พัฒนาทักษะและขยายความสามารถในการ

สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง	 มีการเรียนรู้	 ถ่ายทอด

ความรู้และบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อันเนื่องมาจากความรู้ใหม่	 และเข้าใจการจัดการ

ความรู้อย่างถ่องแท้ต่อเน่ือง	 เกิดการเรียนรู้ท้ัง

องค์การ	 ได้แก่	 ระดับบุคล	 กลุ ่มบุคคลและ

องค์การ	 ดังที่นักวิชาการด้านองค์การเพื่อการ

เรียนรู้หลายคน	 เช่น	 Senge,	 Garvin,	Watkins	

and	 Geombiewsky	 ต่างให้ความหมายของ

องค์การแห่งการเรียนรู ้	 ซึ่งสามารถน�ามาเป็น

ข ้ อคิ ดสู ่ ก า รพัฒนาของสถานศึ กษาด ้ าน

อาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีว่า	 องค์การแห่งการ

เรียนรู้	 หมายถึง	 องค์การที่สามารถพัฒนาและ

ขยายความสามารถในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง	

และองค์การแห่งการเรียนรู ้จะมีการปรับการ

เรียนรู้เพื่อความอยู่รอด	รวมทั้งเรียนรู้ที่จะพัฒนา

และขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ดียิ่ง

ขึ้น	 (Senge,	1990)	หรือองค์การแห่งการเรียนรู้	

หมายถึง	 องค์การท่ีมีทักษะในการสร้างสรรค์	

การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้	 และบุคลากรที่มี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมากจากความ

รู้ใหม่	 และเข้าใจอย่างถ่องแท้	 (Garvin,	 1993)	

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้

และปรับเปลี่ยนตนเองอย่างต่อเนื่อง	 การเรียนรู้

ในองค์การนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล	กลุ่มบุคคล	

หรือ ทีมองค ์การและในสั งคมที่ องค ์การมี

ปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการ

ใช้กระบวนการหรือขั้นตอนอย่างมีกลยุทธ์	(Wat-

kins	&	Geombiewsky,	1995)	และขั้นตอนที่จะ

น�ามาสู่ความส�าเร็จ	 ได้แก่	 พัฒนาเครือข่ายการ

จัดการความรู้	 พัฒนาการจัดการความรู ้เป็น

นโยบายให้มีความชัดเจน	 โดยปัจจัยความส�าคัญ

เพื่อบรรลุเป้าหมาย	 ประเมินตนเองแลกเปลี่ยน

ความรู้ภายใน	 สร้างขุมทรัพย์ความรู้	 (knowl-

edge	 asset)	 และพบปะเครือข่ายการจัดการ

ความรู้	 การวิจัยดังกล่าวนี้จะท�าให้ได้ข้อค้นพบที่

มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การ จัดการความ รู ้ ขอ งสถานศึ กษาด ้ าน

อาชีวศึกษา

	 2.	 เพ่ือสร้างสมการพยากรณืท่ีดีของ

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ของสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา

สมมุติฐานการวิจัย

	 ปัจจัยด้านชีวสังคม	 และปัจจัยด้านองค์	

มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งสห

สัมพันธ์	 (Causal	Modeling)	 เพื่อค้นหาตัวแปร

เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา	 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบ	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (multiple	
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regression)	แบบ	Stepwise	มีวิธีการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ผู้

ท่ีมีรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา	จ�านวน	421	แห่ง	

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้ที่มีรับผิดชอบด้าน

การจั ดการความรู ้ ข อ งสถาน ศึกษาด ้ าน

อาชีวศึกษา	จ�านวน	421	แห่ง	จ�านวน	400	คน	

ด�าเนินการสุ่มโดยการสุ่มแบบง่าย	(simple	ran-

dom	sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บ

ข ้อมูลได ้แก ่ 	 แบบสอบถามแบบมาตรส ่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้

	 1.	 ศึกษาจากเอกสารด้านวิชาการและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา	 ได้แก	่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความ

ผูกพันต่อองค์กร	 โดยใช้เป็นแนวทางในการตั้ง

กรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดค�า

นิยามศัพท์เฉพาะของทุกตัวแปร	

	 2.	 ร่างข้อค�าถามให้สอดคล้องกับนิยาม

ศัพท์ของทุกตัวแปร

	 3.	 ส่งให้กรรมการที่ปรึกษาปรับแก้ก่อน

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ	

	 4.	ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	5	ท่าน	โดย

ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามเสนอผู ้เชี่ยวชาญ	 โดย

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา	

(content	 validity)	 เพื่อพิจารณาว่า	 ข้อค�าถาม

ในแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้อง

กับเรื่องที่ศึกษาหรือไม่	 และเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น	 โดยการ

หาความเที่ยงตรง	 ในเนื้อหา	 (validity)	 ของ

เครื่องมือ	 แล ้วน�ามาค�านวณหาดัชนีความ

สอดคล้อง	(Index	of	Item-Objective	Congru-

ence--IOC)	 (สุวิมล	 ติรกานันท์,	 2542)	 ของข้อ

ค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร	 น�าผล

คะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้มาพิจารณาแต่ละข้อแล้ว

น�าคะแนนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	

ระหว่างข้อค�าถามกับส่ิงท่ีต้องการวัด	 โดยผู้วิจัย

จะเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่าต้ังแต่	 0.5	 ข้ึนไป	 ซ่ึง

แบบสอบถามได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.80	-	1.00

	 5.	ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	

(try-out)	 กับกลุ่มบุคลากรกองบัญชาการศึกษา	

ซึ่งมิได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง	จ�านวน	30	คน	แล้ว

น�าผลมาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นรายข้อโดยหา

ค่าอ�านาจจ�าแนกแบบ	Item-Total	Correlation	

โดยต้องมีค่าตั้งแต่	0.20	ขึ้นไป	และหาค่าเชื่อมั่น

รายด้านโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	

Cronbach	ได้ค่าความเชื่อมั่นรายด้านดังนี้	(5.1)	

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม	

ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 0.306	 ถึง	 0.809	 ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.956	 (5.1.1)	 ด้านการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีในการท�างาน	 ค่าอ�านาจจ�าแนก

ระหว่าง	0.306	ถึง	0.619	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.847	 (5.1.2)	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 ค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.382	ถึง	0.799	ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ	 0.849	 (5.1.3)	 ด้านการได้รับ

โอกาสให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าในองค์กร	 ค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.548	ถึง	0.726	ค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ	 0.854	 (5.1.4)	 ด้านคุณลักษณะ

งาน	ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.629	ถึง	0.780	

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.887	(5.1.5)	ด้านภาวะ

ผู้น�า	ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.588	ถึง	0.809	

ค่าความ-เชื่อมั่นเท่ากับ	 0.889	 (5.1.6)	 ด้านค่า

ตอบแทนโดยรวม	 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	

0.483	ถึง	0.649	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.868	(	
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5.2)	 ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม	 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกระหว่าง	0.425	ถึง	0.821	ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	0.903	(5.2.1)	ความผูกพันด้านจิตใจ	ค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.619	ถึง	0.821	ค่าความ

เช่ือม่ันเท่ากับ	 0.818	 (5.2.2)	 ความผูกพันด้าน

การคงอยู่	 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 0.425	 ถึง	

0.585	 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.728	 (5.2.3)	

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน	 ค่าอ�านาจจ�าแนก

ระหว่าง	0.644	ถึง	0.744	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.905

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ผู ้วิ จัยแนะน�าตัวกับบุคลากรกอง

บัญชาการศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์	 และ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	พร้อมทั้ง

ชี้แจงรายละเอียดในการวิจัยครั้ งนี้ ให ้กลุ ่ม

ตัวอย่างทราบ

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแจกให้กับ

บุคลากรกองบัญชาการศึกษา	 จ�านวน	 300	 ชุด	

และแจ้งก�าหนดวันท่ีผู้วิจัยขอรับแบบสอบถาม

คืนจากลุ่มตัวอย่าง	 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับ

มาตรวจความสมบูรณ์	 ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้

สามารถเก็บได้ครบตามจ�านวนท่ีก�าหนดไว้	 คิด

เป็นร้อยละ	100

	 3.	 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาลง

รหัส	 และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนด

ไว้	 เพื่อน�าไปด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต	ิ

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการ

ประมวลผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร	

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และ	 อายุงาน	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และค่า

ร้อยละ

	 2.	ข้อมูลด้านความผูกพันต่อองค์กร	ของ

บุคลากรกองบัญชาการศึกษา	 โดยแบ่งออกเป็น	

3	ด้าน	ได้แก่	(1)	ความผูกพันด้านจิตใจ	(2)	ความ

ผูกพันด้านการคงอยู่	 และ	 (3)	 ความผูกพันด้าน

บรรทัดฐาน	วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 (mean--X)	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (standard	 devia-

tion--	SD)

	 3.	 ป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อความผูกพันใน

องค์กร	 และความผูกพันในองค์กร	 ของบุคลากร

กองบัญชาการศึกษา	วิเคราะห์โดยสมการถดถอย

พหุคูณ	(multiple	regression)	โดยการถดถอย

แบบ	Stepwise

ผลการวิจัย

	 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา	ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง	1

	 ตาราง	1	พบว่าปัจจัยด้านองค์การ	อยู่ใน

ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.27	 การจัดการ

ความรู้ของสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.03

	 ตอนที่	2	ผลการสร้างสมการพยากรณ์ที่

ดีของปัจจัยที่มีต่อการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง

ตาราง	2

	 จากตาราง	 2	 พบว่า	 การให้รางวัลและ

การยอมรับ	 (X19)	 ความรู้	 ทักษะและขีดความ

สามารถ	(X17)	วุฒิปริญญาตรี	 (X5)	การวัดและ

ประเมินผล	 (X20)	ประสบการณ์การท�างานน้อย

กว่า	10	ปี	(X4)	ขนาดสถานศึกษามากกว่า	1,000	

คน	 (X10)	 สถานศึกษาประเภทอุตสาหกรรม	

(X12)	และ	ขนาดสถานศึกษา	1-200	คน	(X7)	ส่ง
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ตัวแปรที่ศึกษา x SD ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยด้านองคก์าร

ด้านภาวะผู้น�าและกลยุทธ์ 4.37 0.71 มาก

ด้านโครงสร้าง 4.38 0.67 มาก

ด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร 4.39 0.64 มาก

ด้านความรู้ทักษะและขีดความสามารถ 4.21 0.72 มาก

ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการที่เอื้อผล 4.17 0.69 มาก

ด้านการให้รางวัลและการยอมรับ 4.15 0.67 มาก

ด้านการวัดและประเมินผล 4.20 0.71 มาก

รวมเฉลี่ย 4.27 0.68 มาก

การจัดการความรู้ของสถานศึกษา

1.	ด้านการบ่งชี้ความรู้ 4.11 0.72 มาก

2.	ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 4.04 0.69 มาก

3.	ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4.05 0.74 มาก

4.	ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4.02 0.67 มาก

5.	ด้านการเข้าถึงความรู้ 3.84 0.73 มาก

6.	ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3.87 0.78 มาก

7.	ด้านการเรียนรู้ 4.31 0.68 มาก

รวมเฉลี่ย 4.03 0.73 มาก

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษา
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ตัวแปรพยากรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์

t P
ß b

การให้รางวัลและการยอมรับ	(X19) .44 .44 7.45** .00

ความรู้	ทักษะ	และขีดความสามารถ	(X17) .40 .33 7.58** .00

วุฒิปริญญาตรี	(X5) .27 .24 6.57** .00

การวัดและประเมินผล	(X20) .35 .32 6.33** .00

ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า	10ปี	(X4) .21 .18 4.76** .00

ขนาดสถานศึกษามากกว่า	1,000	คน	(X10) .19 .11 2.93** .00

อุตสาหกรรม	(X12) .15 .09 2.41* .02

ขนาดสถานศึกษา	1-200	คน	(X8) .11 .09 2.31* .02

a = -1.21 R = .90 R2 = .81 SEest = .24 F = 79.56 P = .00

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์	และการทดสอบค่า	t	ผลการทดสอบค่า	F	

และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ผลต่อการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	 .90	

แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ที่ดีชุดนี้ร่วมกันสามารถ

พยากรณ์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาได้ร้อยละ	81.00	มีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ	 .24	 ดังนั้นจึง

เขียนเป็นสมการการจัดการความรู้สถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา	ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y′	=		-1.21+	.44X19	+	.40X17	+	.35X20	+	

.27X5	+	.21X4	+	.19X10	+	.15X12	+	.11X7

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z		=		.44Z19	+	.33Z17	+	.32Z20	+	.24Z5	+	

.18Z4	+	.11Z10	+	.09Z12	+	.09Z7

สรุปผลการวิจัย

	 1.	ปัจจัยด้านองค์การ	อยู่ในระดับมาก	มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.27	 การจัดการความรู ้ของ

สถานศึกษา	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	

4.03

	 2.	 การให้รางวัลและการยอมรับ	 (X19)	

ความรู้	 ทักษะและขีดความสามารถ	 (X17)	 วุฒิ

ปริญญาตรี	 (X5)	 การวัดและประเมินผล	 (X20)	

ประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า	 10	 ปี	 (X4)	

ขนาดสถานศึกษามากกว่า	 1,000	 คน	 (X10)	

สถานศึกษาประเภทอุตสาหกรรม	 (X12)	 และ	

ขนาดสถานศึกษา	1-200	คน	(X7)	ส่งผลต่อการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยมี

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	 .90	 แสดง

ว ่าตัวแปรพยากรณ์ที่ ดีชุดนี้ร ่วมกันสามารถ

พยากรณ์การจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาได้ร้อยละ	81.00
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อภิปรายผล

	 1.	 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ

ความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ในภาพ

รวมพบว่า	 มีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก	

โดยมีระดับการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	 ด้านวัฒนธรรม

และการสื่อสาร	รองลงมาคือด้านโครงสร้าง,	ด้าน

ภาวะผู้น�าและกลยุทธ์,	ด้านความรู้	ทักษะและขีด

ความสามารถ,	ด้านการวัดและประเมินผล,	ด้าน

เทคโนโลยี	 และกระบวนการท่ีเอื้อต่อการจัดการ

ความรู้	 และด้านการให้รางวัล	 และการยอมรับ	

ตามล�าดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ศิริ

นทิพย์	ธิติพงศ์วณิช	(2552)	ที่พบว่า	ปัจจัยที่มีผล

ต่อการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

การจัดการศึกษาท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก	 ตามล�าดับ	 คือ	 ด้านภาวะผู้น�าและ

กลยุทธ์	 ด้านวัฒนธรรมองค์การ	 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ด้านการวัดผลและด้านโครงสร้างพื้น

ฐาน

	 2.	การจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา	 โดยภาพรวมมีการจัดการความรู้ใน

ระดับมาก	 โดยมีระดับการปฏิบัติสูงสุด	คือ	ด้าน

การเรียนรู้	 รองลงมา	 ด้านการบ่งชี้ความรู้,	 ด้าน

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ,	 ด้านการสร้าง

และแสวงหาความรู้,	 ด้านการประมวลและกลั่น

กรองความรู้,	 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	

และ	ด้านการเข้าถึงความรู้	ตามล�าดับ	สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	 สุวรรณ	 เหรียญเสาวภาคย์	

(2548)	 ที่กล่าวว่าองค์การต้องมีกระบวนการ

จัดการความรู้ที่เป็นระบบ	 เพื่อช่วยให้องค์การ

สามารถท�าให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่ต้องการ	 ได้

ทันเวลาที่ต้องการ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์การ

และน�าไปสู่องค์การที่เป็นเลิศต่อไป	 โดยผลการ

ศึกษาพบว่า	 ด้านการบ่งชี้ความรู้	 มีการปฎิบัติ

สูงสุด	 คือ	 สถานศึกษามีการก�าหนดวิสัยทัศน์	

ภารกิจเป้าหมาย	แผนปฏิบัติการไว้ชัดเจนเป็นรูป

ธรรม	 ด้านโครงสร้างและแสวงหาความรู้	 มีการ

ปฎิบัติสูงสุด	 คือ	 สถานศึกษามีการรวบรวมองค์

ความรู้จากบุคลากรภายในสถานศึกษาเองโดย

เรียนรู้จากความเชี่ยวชาญโดยตรง	 ด้านการจัด

ความรู้ให้เป็นระบบ	มีการปฏิบัติสูงสุด	คือ	สถาน

ศึกษามีการก�าหนดนโยบายในการจัดเก็บองค์

ความรู ้เพื่อใช้ในการท�างาน	 ด้านการประมวล

และกลั่นกรองความรู ้	 มีการปฏิบัติสูงสุด	 คือ	

สถานศึกษามีการด�าเนินการให้บุคลากรสรุป

รายงานผลสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

สัมมนา	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ด้านการเข้าถึงความรู้	

มีการปฎิบัติสูงสุด	คือ	สถานศึกษามีการจัดท�ามุม

ความรู้เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงและใช้ความรู้ได้

อย่างสะดวก	 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู	้

มีการปฎิบัติสูงสุด	คือ	สถานศึกษามีการถ่ายทอด

คามรู้โดยการสอนงานจากเพื่อนร่วมงาน	 และ

ด้านการเรียนรู้	 มีการปฎิบัติสูงสุด	 คือ	 ตระหนัก

ว่าการปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนขององค์กรมีความ

สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 และสุรชาติ	 การสะอาด	

(2551)	ได้ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในสถาน

ศึกษาข้ึนพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนฐานการ

ศึกษาอุบลราชธานี	 เขต5	 พบว่า	 ภาพรวมการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษา	 4	 ด้าน	 คือ	 การ

จัดหาหรือการสร้างความรู้	 การจัดเก็บความรู้	

การเผยแพร่ความรู้	 การน�าความรู้ไปใช้	 มีการ

ด�าเนินการอยู่ในระดับมาก	 ผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นกระบวน

การและเป ็นระบบที่ชัดเจนในการแก ้ไขจุด

บกพร่อง	 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิธีการ	
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กระบวนการท�างานใหม่	 ที่มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ	 มีการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลความรู	้

เอกสาร	 สื่อต่างๆ	 ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บแหล่งเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ	 มีกระบวนการให้ครูได้มีโอกาสเผย

แพร่	แบ่งปัน	แลกเปลี่ยน	และถ่ายโอนความรู้ให้

กันและกัน	 สามารถน�าองค์ความรู ้ ท่ีได้ไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการการศึกษา	 รวมถึง

น�าไปใช้ประโยชน์ในบริบทที่แตกต่างกัน

	 3.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้

ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 จากผลการวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้และระดับการ

จัดการความรู ้ โดยรวมของสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา	 การวิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน	 ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ณภัทร	 วรเจริญศรี	 (2553)	 ได้ท�าการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร

ส�าหรับการเรียนรู้และการจัดการความรู้	 และ

ศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัย

ด้านองค์กรของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยาน

ไทย	 จ�ากัด(มหาชน)	 พบว่า	 ระดับการจัดการ

ความรู้ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก	 ปัจจัยด้าน

องค์กรซึ่งได้แก่	วัฒนธรรมองค์กร	ภาวะผู้น�า	การ

ศึกษาอบรมและพัฒนา	 โครงสร ้างองค ์กร	

เทคโนโลยี	 การประเมินผล	 การให้รางวัล	 แระ

บวนการจัดการความรู้	 วิสัยทัศน์	 การสื่อสาร

ความรู้	 บุคลากรที่ใช้ความรู้ในการท�างานมีความ

สัมพันธ์กับการจัดการความรู ้ของบุคลากรใน

บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สามารถสรุปได้ว่า	

มี	8	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการจัดการความรู้โดย

รวม	ซึ่งหมายความว่าเมื่อบุคลากรมีความคิดเห็น

หรือทัศนคติต่อปัจจัยทั้ง	 8	 เพิ่มขึ้น	 จะส่งผลต่อ

การปฏิบัติด้านการจัดการความรู้มากขึ้นตามไป

ด้วย	 แต่ในทางตรงข้าม	 ถ้าบุคลากรมีความคิด

เห็นหรือทัศนคติต่อปัจจัยทั้ง	 8	 น้อยลง	 ก็จะส่ง

ผลต่อการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้น้อยลง

ตามไปด้วย	ได้แก่

	 	 3.1	 การให้รางวัล	 และการ

ยอมรับ	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ

ความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	สูงที่สุด	ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ณภัทร	 วรเจริญ

ศรี	 (2553)	ที่พบว่า	ระดับการจัดการความรู้ของ

บุคลากรอยู่ในระดับมาก	 ปัจจัยด้านองค์กรซึ่ง

ได้แก่	 วัฒนธรรมองค์กร	 ภาวะผู้น�า	 การศึกษา

อบรมและพัฒนา	 โครงสร้างองค์กร	 เทคโนโลยี	

การประเมินผล	การให้รางวัลกระบวนการความรู้	

วิสัยทัศน์	การสื่อสารความรู้	บุคลากรที่ใช้ความรู้

ในการท�างาน	 มีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ความรู้ของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	โดยปัจจัยทางโครงสร้างองค์กร	การให้รางวัล	

และปัจจัยด้านการเรียนรู้	 มีอิทธิพลทางตรงต่อ

การจัดการความรู้ของบุคลากร	 และแนวคิดของ	

Gelinas,	Sutton	and	Fedorowicz	(2004)	ที่

กล่าวว่า	 การเก็บบันทึกการมีส่วนร่วมแบ่งปัน

หรือถ่ายโอนความรู้ของพนักงาน	 เพื่อใช้เป็นหนึ่ง

ในเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

ถือเป็นการให้รางวัล	 และสร้างความมีส่วนร่วม

ของพนักงานในองค์กร	 ระบบการให้รางวัลและ

การแสดงความขอบคุณ	 (Reward	and	Recog-
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nition	 System)	 ช่วยสนับสนุนให้บุคลากร

ท�างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

รางวัลส�าหรับการท�างานเป็นทีม	 หรือการท�างาน

ให้ได้ตามเป้าหมาย	 หรือเกินกว่าเป้าหมายของ

โครงการที่วางไว้	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	เป้าหมาย

ของการปฎิบัติภารกิจท่ีองค์กรหรือบุคคลพึง

ประสงค์ก็คือ	 การบรรลุความส�าเร็จและผล

ตอบแทนที่จะได้รับ	ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเงินเดือน	

ค่าจ้าง	 ความดี	 ความชอบ	 หรือปริมาณและ

คุณภาพของงานนั้น

	 	 3.2	ความรู้	ทักษะและขีดความ

สามารถ	 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับความสัมพันธ์รอง

ลงมา	 อาจเนื่องมาจากความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 และ

ความมุ่งมั่นในความส�าเร็จของบุคลากรจะส่งผล

โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคคล	และส่งผลสู่ประสิทธิภาพของกระบวนการ

จัดการความรู้ในสาถนศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ	Van	Zolinger,	 Streumer	and	

Stooker	 (2006) 	 ท่ี ได ้ท� าการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร	 กรรีการบริหารการ

จัดการความรู้	 และการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

ของบริษัท	COMP	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นองค์

ความรู ้ในการบริหารจัดการ	 ผลการวิจัยพบ

ปัญหาจากการบริหารจัดการความรู้	 และผลกระ

ทบที่ตามมาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่นุ ่มนวล	 หรืออีกนัยหนึ่ งคือ	 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ควรเน้นการผสมผสานของ

นโยบายทางด้านบุคลากร	 ระบบและกิจกรรมให้

เข้ากับกลยุทธ์องค์การ	 โดยการเฝ้าสังเกตจุดแข็ง	

สังเกตทักษะความรู้ของพนักงานท่ียังไม่สมบูรณ	์

และการสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ในส่วน

น้ันเป็นประจ�าและอีกนัยหนึ่ง	 คือ	 ใช้การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่

เน้นการเรียนรู้	 ซึ่งให้ความส�าคัญแก่สังคม	 โดย

เน้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ผ่านการสร้างเครือ

ข่าย	 และชุมชนในการท�างาน	 วีการนี้จะสร้าง

วัฒนธรรมในการท�างานที่เป็นข้อผิดพลายให้

กลายเป็นโอกาสและมีความไว้วางใจกันอย่าง

ชัดเจน	 โดยพนักงานได้รับเวลาและรางวัลจาก

การประมวลและจัดระบบความรู้ของตนเอง

	 	 3.3	 คุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ

ความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ในล�าดับ

ถัดมา	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประชากรครูและ

อาจารย์ในสถานศึกษามีคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 ซ่ึงครูอาจารย์

กลุ่มนี้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานในด้านการ

บริหารจัดการการศึกษามาเป ็นระยะเวลา

ยาวนาน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 นุกูล	

ศรีนวล	 (2553)	 ท่ีพบว่าครูผู ้สอนท่ีมีวุฒิการ

ศึกษาและประสบการณ์ต่างกัน	 มีการจัดการ

ความรู้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.4	การวัดและการประเมินผล	

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	ในล�าดับถัดมา	ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากการวัดผลการจัดการความรู้จะ

ช่วยให้สถานศึกษาทบทวน	 ประเมินผล	 และ

ปรับปรุงกลยุทธ์	 รวมถึงกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ได้	 ผลจาก

การวัดความส�าเร็จของการจัดการความรู้จะโน้ม

น้าวให้บุคคลทุกระดับ	 เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้

รับจากการจัดการและการแลกเปลี่ยนความรู	้
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การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	 และ

สม�่าเสมอจะมีผลต่อการจัดการความรู้และอาจ

เนื่องจากผู ้บริหารมีการก�าหนดตัวช้ีวัดและ

เกณฑ์	 เพื่อใช้ประเมินผล	 เป็นกลไกขับเคลื่อน

การจัดการความรู้ของแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนงาน	

เพราะจะท�าให้ทราบความก้าวหน้า	และปรบปรุง

งานให้ดีขึ้นได้	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

บ�าเพ็ญ	อินทร์โสม	 (2555)	ท�าการศึกษารูปแบบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในสถาน

ศึกษาขึ้นพื้นฐาน	 พบว่า	 องค์ประกอบตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษา

ขึ้นพื้นฐานจ�าแนกเป็น	 6	 ด้าน	 คือ	 ด้านการ

ก�าหนดความรู้	ด้านการแสวงหาความรู้และสร้าง

ความรู้	 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้	 ด้าน

การแลกเปลี่ยนเผยแพร่และกระจายความรู้	ด้าน

การเข้าถึงยึดกุมสร้างขุมความรู ้และพัฒนายก

ระดับการด้านการประยุกต์และน�าความรู้ไปใช้	

ทั้งน้ีสถานศึกษาด�าเนินการจัดการความรู้ท้ัง	 6	

ด้านในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่า	 ด้านที่สถานศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด	 คือ	

ด้านการเตรียมการและการก�าหนดความรู้	 ส่วน

ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการจัดเก็บ

และสืบค้นความรู้	 รวมทั้งผลการศึกษาของ	ณ

ภัทร	 วรเจริญศรี	 (2553)	 ได้ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กร	 ในประเด็น

เกี่ยวกับการเรียนรู ้กับการจัดการความรู ้และ

ศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัย

ด้านองค์กร	 ด้านการเรียนรู้กับการจัดการความรู้

และศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ

ปัจจัยด้านองค์กรด้านการเรียนรู้กับการจัดการ

ความรู้ของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 พบว่า	 ระดับการจัดการความรู้

ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก	 ปัจจัยด้านองค์กร

ซึ่งได้แก่	วัฒนธรรมองค์กร	ภาวะผู้น�า	การศึกษา

อบรมและพัฒนา	 โครงสร้างองค์กร	 เทคโนโลยี	

การประเมินผล	การให้รางวัลกระบวนการจัดการ

ความรู้	วิสัยทัศน์	การสื่อสารความรู้	บุคลากรที่ใช้

ความรู ้ในการท�างานมีความสัมพันธ์กับการ

จัดการความ รู ้ ขอ งบุ คลากร ในบริ ษั ทท ่ า

อากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.5	 ประสบการณ์ท�างานน้อย

กว่า	 10	 ปี	 เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการ

ความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ในล�าดับ

ถัดมา	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของของ	 Rob-

bins	 (2010)	 กล่าวว่า	 การเรียนรู ้	 คือ	 การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรซึ่งเป็นผลมา

จากประสบการณ์	 และบุญดี	 บุญญากิจ	 และคน

อื่นๆ	 (2548)	 ที่ได้ให้ทัศนะว่า	 วัตถุประสงค์ที่

ส�าคัญที่สุดในการจัดการความรู้	 คือ	 การเรียนรู้

ของบุคลากร	 ซึ่งจะก่อเกิดมวลประสบการณ์ที่

ทรงคุณค่า	 และน�าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ใน

การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร	

และการศึกษาของ	นุกูล	ศรีนวล	(2553)	ที่พบว่า	

ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน	 มีการจัดการ

ความรู้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์อยู่ในช่วง

ดังกล่าวนี้ก�าลังเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู ่การ

เล่ือนวิทยฐานะในต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 จึงอาจกลาย

เป็นกลุ ่มปัจจัยที่ส ่งผลต่อการจัดการความรู ้

ตลอดจนการพัฒนางานในทุกด้านของสถาน

ศึกษาด้วย

	 	 3.6	ขนาดของสถานศึกษา	501	

–	1,000	คน	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
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ความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ในล�าดับ

ถัดมา	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญเรือน	

กิจสะสม	 (2552)	 ที่พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ขนาดใหญ่มีการยอมรับการจัดการความรู้แตก

ต่างกันกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับกลางและ

ขนาดเล็ก	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาขนาด

ดังกล่าวนี้	 เป็นสถานศึกษาท่ีมีปริมาณบุคลากรที่

เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงาน	มีการกระ

จายปริมาณงานให้แก่ผู ้ปฎิบัติงานได้ตรงกับ

ความสามารถและความถนัด	 ซึ่งจะส่งผลในทาง

บวกต่อกระบวนการจัดการความรู ้ของสถาน

ศึกษา

	 	 3.7	 ประเภทของสถานศึกษา

ด้านอุตสาหกรรม	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	

ในล�าดับถัดมา	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	

สมคิด	สร้อยน�้า	(2557)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของสถาน

ศึกษาภาคตะวันออก	 โดยผลการศึกษาพบว่า	

ปัจจัยการปฏิบัติงานของครูและทีมงาน	 ปัจจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน	 ปัจจัยเป้า

หมายของข้อมูลย้อนกลับด้านการปฏิบัติงาน	

ปัจจัยจูงใจ	ปัจจัยการปฏิบัติด้านการจัดการ	และ

ปัจจัยด้านการบริหาร	 มีผลต่อการเป็นสถาน

ศึกษาที่ดีด้านอุตสาหกรรม

	 	 3.8	 ขนาดของสถานศึกษา	

จ�านวน	1	–	200	คน	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ใน

ล�าดับถัดมา	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญ

เรือน	 กิจสะสม	 (2552)	 ท่ีพบว่า	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาขนาดใหญ่มีการยอมรับการจัดการความรู้

แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก	 สถานศึกษา

ขนาดดังกล่าวนี้ซ่ึงได้จัดเป็นสถานศึกษาขนาด

เล็ก	 อาจจะมีข ้อจ�ากัดในเร่ืองของปริมาณ

ทรัพยากรทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร	แต่

ก็อาจมีความคล่องตัวสูงในการสั่งการและการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท�าให้กลาย

เป็นปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.จากการศึกษา	พบว่า	สถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษามีการจัดการความรู้สูงสุด	 คือ	 ด้าน

การเรียนรู้	 ดังนั้นผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุก

คนมีส่วนร่วมในการก�าหนดความรู ้ที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน	 และผู้บริหารควรสนับสนุน

ให ้ครูอาจารย ์ได ้มีการเพิ่มพูนความรู ้ความ

สามารถ	 ตลอดจนควรสนับสนุนสถานศึกษามี

หน่วยงานหรือบุคลากรรับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมสร้างความรู้	 เช่น	 การจัดประชุมสัมมนา	

การอบรม	 การสาธิต	 การวิจัยในชั้นเรียน	 การ

ระดมความเห็น	 การสนทนา	 เป็นต้น	 และ	 ผู ้

บริหารสนับสนุนให้ครูอาจารย์มีการสร้างความรู้

เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน	ควร

ให้ความส�าคัญและเป็นผู ้น�าในการเก็บความรู ้

ของสถานศึกษาและครูอาจารย์มีความสามารถ

ในการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ

	 2.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน

องค์กร	 ด้านการให้รางวัลและการยอมรับมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ในสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษาสูงสุด	 ดังนั้นผู้บริหารควร

ให ้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนา
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สมาชิกทีมงาน	 และผลักดันให้พวกเขาช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน	 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จะ

สามารถช่วยให้สมาชิกแต่ละคนและทีมงานทั้ง

ทีมมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมีระบบการพิจารณา

ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อบที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ กั บ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและควรมีการ

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่น	

เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีรางวัลแก่ทีมงาน	

บุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 บุคลากรของ

สถานศึกษาน�าองค์ความรู้ที่ได้จากเพื่อนร่วมงาน

ไปปรับใช้กับงานของตนและควรให้ความส�าคัญ

กับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน

วิชาชีพสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น

	 3.	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน

องค์กร	ด้านความรู้	ทักษะและขีดความสามารถมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการความรู ้ในสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 สูงสุด	 ดังนั้นผู้บริหารควร

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้	 ทักษะและ

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

โดยควรท�าความเข้าใจในการฟังเชิงรุก	 เข้าใจ

วัฒนธรรมของผู้ฟังท่ีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

และพฤติกรรมท่ีแสดงออก	 ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับ

บัญชาเป็นผู้ฟังที่ดี	 ควรค�านึงถึงความสัมพันธ์ท่ีมี

ในแต่ละบุคคล	ควรมีการศึกษาเรียนรู้ภารกิจงาน

ท่ีได้มอบหมายถือเป็นหน้าที่ของทุกคน	 ผู้บริหาร

ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ครูอาจารย์เกิดการเรียนรู้

จากการท�างานร่วมกันเป็นทีม	 ส่งเสริมกิจกรรม

การจัดการความรู ้ในสถานศึกษาเป็นอย่างดี	

ตลอดจนสถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในที่

มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลดีกับการปฏิบัติงาน

โดยใช้เทคโนโลยีหลายระดับ	 เช่น	 โทรศัพท	์

หนังสือราชการ	 ระบบเครือข่ายภายใน	 (In-

tranet)	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	ระบบ

เครือข่ายภายนอก	 (Internet)	 และมีการส่ือสาร

ความรู ้ในหน่วยงานโดยการใช้ประชุม	 อบรม	

สัมมนา	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาด้านการเข้า

ถึงความรู้	และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของ

ครูอาจารย์	 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ

ยกระดับการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาให้มี

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 2.	 ควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

วางแผนและพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาน

ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 3.	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ

บริหารการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา	 โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด้วยการ

สัมภาษณ์	 การสังเกตแบบมีส ่วนร ่วม	 การ

วิเคราะห์เอกสาร	 การอภิปรายกลุ่ม	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูป

แบบการบริหารจัดการความรู้ของสถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา
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