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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์
ของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ และสังเคราะห์กระบวนการจัดการความรูบ้ นพืน้ ฐานของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พเิ ศษ จ�ำนวน 226 คน ใช้เทคนิคการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยใช้ภมู ภิ าคเป็นชัน้ ในการสุม่ เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ และระดับผลส�ำเร็จของการจัดการความรู้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์
จ�ำแนกกลุม่ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการจัดการความรูข้ นั้ สูง
3 โรงเรียน และโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ขั้นต�่ำ 3 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน และรองผู้อำ� นวยการโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จและความส�ำเร็จของการจัดการความรู้ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ปัจจัยด้านความสามารถของบุคลากร ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้เริ่มจากปัจจัยวิสัยทัศน์และภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ซึ่งต้องวาง
โครงสร้างองค์การให้เป็นระบบ ส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการ มีการ
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วัดผล ประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกขั้นตอน และมีการด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

Abstract

The purpose of this research was for studying the achievement of knowledge management,
the relationship between existing situations of factors affecting its success as well as the synthesis
process based on all factors being parts of their accomplishment of the specially large-sized
secondary schools under the Office of Basic Education Commission. This research was conducted
in both quantity and quality aspects. The sample groups used for the first aspect were from the
directors and their deputy directors of the specially large-sized secondary schools in the number
of 226 people. The technique used for this was Stratified random sampling in level. Each level
was separated by the regional area. The tools used in the research were questionnaires involving
factors influential in success and the levels of the knowledge management. The statistical tools
used for data analysis were the Mean, the Standard Deviation, the Pearson Product Moment
Simple Correlation and the Discriminating Analysis. The other sample groups used for the second
aspect were from the three successful school in high and three successful in low level of knowledge.
The way of getting information was the interviewing their directors and deputy directors. The tools
of the second one were the interviewing forms which were analyzed data by content analysis.
The result of research found that the factors influenced the success of knowledge
management in some and whole dimensions were rated as high. It comprises of the leadership
of the administrators, the structures of organization, the school culture, the personnel efficiency,
the inspirations and the information technology. All of the references are related to positive way
with statistical significance at .01 level. The procedure of success initiates from the vision and the
leadership of the directors who know how to administer their infrastructure systems including
with cultural school enhancement, flexible knowledge and potential development as well as
some inspirations. Besides studying how to use new technology accompanied by managing
administration is essential. At the same time there were continuous and exact measurement and
assessment in all steps.
Keywords: Knowledge Management, Specially Large - Sized Secondary School
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บทน�ำ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก
หน่วยงานด�ำเนินการจัดการความรูอ้ ย่างเป็นระบบน�ำไป
สูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาระบบการจัดเก็บ
การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ และการให้บริการทาง
วิชาการหรือเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูส่ าธารณชนอย่างทัว่ ถึง ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นบุคคลให้เป็นองค์ความรูข้ ององค์การ
หรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั การ
จัดการความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
ขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา ครูมีหน้าที่สอน
และพัฒนาการเรียนการสอน มีการจัดการความรู้เรื่อง
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง สือ่ และเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษาเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพ มี ท รั พ ยากร
ทางการศึกษาเพียงพอกับความต้องการ และโรงเรียน
สามารถก�ำหนดความต้องการและให้ความส�ำคัญกับ
การจัดการความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงมี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้วธิ กี ารจัดการความรูท้ ดี่ ี เพือ่ ผลดีตอ่
ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับ
ความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกระดับ
เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ประสบ
ผลส�ำเร็จ มีสาเหตุมาจากขาดระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีของผู้บริหาร บางโรงเรียนไม่สามารถน�ำการจัดการ
ความรูม้ าก�ำหนดในนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ สูก่ ลยุทธ์
ของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังที่การประเมิน
สถานศึกษาพบว่า โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินในระดับดีเพียงร้อยละ 60 และ
อี ก จ� ำ นวนหนึ่ ง ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ขั้ น ต�่ ำ ของ
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องรับรูแ้ ละเรียนรู้
ในเรือ่ งการจัดการความรูใ้ นสถานศึกษา แต่จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาองค์การ
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อย่างจริงจังและต่อเนื่องและน�ำกระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้ในสถานศึกษาอย่างจริงจังและประสบผล
ส�ำเร็จนั้นมีจ�ำนวนน้อยมาก สัมภาษณ์การศึกษาน�ำร่อง
การจัดการความรูใ้ นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
(Muangthong, 2014) โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นฐาน
อันส�ำคัญในการสร้างความรูท้ หี่ ลากหลายแก่ผรู้ บั บริการ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
เพราะการจัดการความรู้ที่ดีท�ำให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาทั่วทั้งองค์การ
เป็นที่ยอมรับของสังคมสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค ประเทศ และสังคมของโลกได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้กับ
ความส�ำเร็จในการจัดการความรูข้ องโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้บน
พื้นฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ จากเอกสาร
บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจยั ต่างๆ ทีม่ เี นือ้ หา
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความรู้
ในสถานศึกษา ความส�ำเร็จของการจัดการความรู้ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ของ
Boonyaki, Prasopsukchokechai & Pornchanoknart
(2005), Klaisubun (2007: 117-123), Klinngam
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(2008), Titipongvanich (2009), Sisan (2011),
Hughes & Holbrook (1998), Davenport & Prusak
(2000: 229-238), Hlupic, Pouloudi & Rzevski
(2002: 96), Chen (2004: 2)
ความรู้เป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้ และความเข้าใจ
ในสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ซึง่ เกิดจากประสบการณ์ ค่านิยมความเชือ่
กระบวนการ หรือข้อมูลสารสนเทศ ซึง่ ท�ำให้เกิดคุณค่าสูง
และสามารถสร้างคุณค่า และน�ำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และสถานศึกษาได้ โดยความรูแ้ บ่งออกเป็น 2 ประเภท
(Choo, 2000 cited in Panich, 2003: 22-23) คือ
1. ความรู้ฝังลึกในคน (Tacit knowledge) เป็น
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน แต่ยังไม่ได้น�ำเสนอสู่ภายนอก
เช่น ทักษะ หรือความรูเ้ ฉพาะตัวของแต่ละบุคคลทีม่ าจาก
ประสบการณ์ ความเชือ่ ค่านิยม หรือความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้เปิดเผย (Explicit knowledge) เป็น
ความรูท้ มี่ กี ารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรและใช้รว่ มกัน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารทางราชการ การบันทึก
การรายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์
หนังสือ ต�ำรา เป็นต้น
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย
การก�ำหนดการแสวงหา การสร้าง การจัดเก็บ การถ่ายโอน
และการใช้ความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ขององค์การเพื่อการ
ด� ำ เนิ น การจั ด การกั บ ความรู ้ ข ององค์ ก ารทั้ ง มวลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย
ขององค์การ อาจกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ถือเป็น
ระบบงานอันหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดของทุก
องค์การในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการท�ำงาน
ประสานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างกลุม่ และองค์การ
โดยมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ และสามารถน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้ไปจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลทีบ่ คุ คล
สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ทีอ่ งค์การจัดเก็บ
เตรียมไว้ (The Secretariat of the Senate, 2011:
13-15)
Marquardt (2002) กล่าวว่า กระบวนการจัดการ

ความรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) หมายถึง
การเลือกข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์การ
2. การสร้างความรู้ (Creation) หมายถึง การพัฒนา
ความรูใ้ หม่ หรือนวัตกรรมซึง่ เกิดขึน้ ได้จากความสามารถ
ในการมองเห็นถึงความสัมพันธ์ใหม่ โดยมีการเชื่อมโยง
กับองค์ประกอบต่างๆ ของความรู้และผสมผสานกัน
อย่างมีเหตุมผี ลตามวิธกี ารสรุปจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) หมายถึง การจัด
ระบบข้อมูล และการน�ำไปจัดเก็บไว้สร้างคุณค่าของ
ความรูใ้ ห้งา่ ยต่อการเข้าถึงของบุคลากรทีส่ ามารถน�ำไป
ใช้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
4. การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้ (Transfer
and dissemination) หมายถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก าร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และภายในบุคคลที่มีการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ทั้งมีเป้าหมายและไม่มี
เป้าหมายทั้งหมดในองค์การ
5. การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละการท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
(Application and validation) หมายถึง การใช้และ
การประเมินผลความรูโ้ ดยบุคลากรในองค์การ โดยความ
ส�ำเร็จสามารถพิจารณาได้จากความต่อเนื่องหมุนเวียน
และการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับความรู้ และ
ประสบการณ์ที่มากมายขององค์การ
ส�ำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัย
สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ ได้แก่ ปัจจัยภาวะผูน้ ำ�
ของผูบ้ ริหาร ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของบรอน (Braun, 1991)
ปัจจัยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ใช้แนวคิดของบรอน (Braun,
1991) ปัจจัยโครงสร้างองค์กร ใช้แนวคิดของรอบบินส์
(Robbins, 1996) ปัจจัยวัฒนธรรมโรงเรียน ใช้แนวคิด
ของคุกและลาฟเฟอร์ที (Cooke & Lafferty, 1989)
ปัจจัยแรงจูงใจในการท�ำงาน ใช้ตามแนวคิดของเมอร์เร
(Murray, 1965 cited in McClelland, 1987) ปัจจัย
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ความสามารถของบุคลากร ใช้แนวคิดของเบ็นเน็ทและ
โอเบรียน (Bennett & O’Brein, 1994) ปัจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้แนวคิดของชู (Chua, 2004) น�ำมาเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส ่ งผลต่ อความส�ำ เร็จ ของการจัดการความรู้
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับผลส�ำเร็จของการจัดการความรู้ โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนผู้ตอบแบบ
สอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 31 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับผลส�ำเร็จของ
การจัดการความรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 50 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกีย่ วกับองค์ประกอบ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ของโรงเรียน และโรงเรียนมีกระบวนการจัดการความรู้
อย่ า งไร มี ป ั ญ หา อุ ป สรรค จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย และ
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความรูใ้ นโรงเรียนอย่างไร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน และรองผู้อ� ำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 226 คน จาก 113 โรงเรียน โดยใช้
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เทคนิคการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยใช้ภมู ภิ าคในการสุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (X) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) และ
วิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis)
การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในการ
จัดการความรู้ขั้นสูงโดยจ�ำแนกกลุ่มจากการศึกษาเชิง
ปริมาณที่มีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป
และกลุ่มโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ขั้นต�่ำโดยจ�ำแนกกลุ่มจากการศึกษาเชิงปริมาณ
ทีม่ คี ะแนนจากเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา แล้วด�ำเนินการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ภมู ภิ าคเป็นชัน้ ในการคัดเลือก
กลุ่มละ 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยเข้าศึกษา
กระบวนการจัดการความรู้และสัมภาษณ์บุคลากรด้วย
ตนเอง รวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์คือ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนและรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 6 โรงเรียน

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
		 1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร
ด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความสามารถของ
บุคลากรน้อยที่สุด
1.2 ระดับความส�ำเร็จของการจัดการความรู้ โดยรวม
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และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้าง
ความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ความรู้ และด้านการจัดเก็บความรู้ ตามล�ำดับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการความรูแ้ ละความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพบว่า ปัจจัยโดยรวม
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้และความ
ส�ำเร็จในการจัดการความรู้ โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูง (r = .764) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
		 การวิ เ คราะห์ จ� ำ แนกกลุ ่ ม (Discriminant
analysis) โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ขั้นสูง (มีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้น
ไป) พบว่า มีจำ� นวน 31 โรงเรียน และโรงเรียนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ขั้นต�่ำ (มีคะแนนจาก
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ทล์ ที่ 25 ลงมา) พบว่ า มี จ� ำ นวน 29
โรงเรียน ส่วนอีก 53 โรงเรียน ถือว่าเป็นโรงเรียนที่
ประสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
จ�ำแนกตามกลุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จขัน้ สูงและขัน้ ต�ำ่ ทัง้
7 ปัจจัย โดยได้คา่ ประมาณของสมการท�ำนายกลุม่ ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จขั้นสูง
รูปคะแนนดิบ
		 D1 = 7.215 (ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร) -.522
(วิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร) -2.071 (โครงสร้างองค์การ) -1.429
(วัฒนธรรมโรงเรียน) +11.672 (ความสามารถของ
บุคลากร) +7.038 (แรงจูงใจในการท�ำงาน) +11.180
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) -80.324
รูปคะแนนมาตรฐาน
		 ZD1 = .481Z (ภาวะผู้นำ� ของผู้บริหาร) -.035Z
(วิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร) -.138Z (โครงสร้างองค์การ) -.095Z
(วั ฒ นธรรมโรงเรี ย น) +.778Z (ความสามารถของ
บุคลากร) +.469Z (แรงจูงใจในการท�ำงาน) +.745Z

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
		 กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จขั้นต�ำ่
รูปคะแนนดิบ
		 D2 = 6.706 (ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร) -1.95
(วิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร) -1.143 (โครงสร้างองค์การ) -1.085
(วัฒนธรรมโรงเรียน) +.028 (ความสามารถของบุคลากร)
+5.064 (แรงจูงใจในการท�ำงาน) + 8.637 (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) -43.641
รูปคะแนนมาตรฐาน
		 ZD2 = .447Z (ภาวะผู้นำ� ของผู้บริหาร) -.130Z
(วิสยั ทัศน์ผบู้ ริหาร) -.076Z (โครงสร้างองค์การ) -.072Z
(วั ฒ นธรรมโรงเรี ย น) +.535Z (ความสามารถของ
บุคลากร) +.338Z (แรงจูงใจในการท�ำงาน) .576Z
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้
บนพืน้ ฐานของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
ความรู้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และรองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียน สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการจัดการความรูข้ องโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พเิ ศษ ใน 7 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลทางบวก
ต่อประสิทธิผลของความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
สูงสุด ได้แก่ ความสามารถของบุคลากร รองลงมาคือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แรงจูงใจในการท�ำงาน วิสัยทัศน์
ของผูบ้ ริหาร และภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารต�ำ่ สุด ส่วนปัจจัย
ที่มีผลทางลบต่อประสิทธิผลของความส� ำเร็จในการ
จัดการความรู้สูงสุด ได้แก่ โครงสร้างองค์กร รองลงมา
คือ วัฒนธรรมโรงเรียน ทุกปัจจัยในการจัดการความรู้
มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน การด�ำเนินการให้การจัดการ
ความรูป้ ระสบความส�ำเร็จได้นนั้ ผูบ้ ริหารส่งเสริม พัฒนา
ความรูค้ วามสามารถบุคลากร สร้างทัศนคติทดี่ ดี า้ นการ
จัดการความรูอ้ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง มีความรับผิดชอบ
ท�ำงานร่วมกับทีม และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของ
บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการความรู้
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มีโครงสร้างองค์การและแผนยุทธศาสตร์ของการน�ำ
องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมิ น ผลเป็ น ระยะ นอกจากนี้ ยั ง มี ด ้ า นอื่ น ๆ
ที่สนับสนุนให้การจัดการความรู้เกิดผลส�ำเร็จ ได้แก่
งบประมาณ การจั ด ภาระงานของครู ใ ห้ เ หมาะสม
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการวัดผล
ประเมินผลการด�ำเนินงานในรอบด้านอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง ทุ ก ปั จ จั ย มี ค วามส� ำ คั ญ และสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็อาจท�ำให้การจัดการ
ความรู้ไม่ประสบผลส�ำเร็จ

อภิปรายผล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
เรียงจากมากไปหาน้อย 7 ปัจจัย มากที่สุด ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์กร รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน
ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านความสามารถของบุคลากร ต�ำ่ สุด ทุกปัจจัยมีความ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การจัดการความรูใ้ นองค์การประสบความ
ส�ำเร็จ
ส�ำหรับความส�ำเร็จในการจัดการความรูข้ องโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในด้านการแสวงหาความรู้
การสร้างความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การถ่ายโอน
เผยแพร่ความรู้ และการจัดเก็บความรู้ มีการวางระบบ
การจัดการความรูแ้ ละแผนการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
และมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมียทุ ธศาสตร์
ต่างๆ มีการอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ในทุกขั้นตอนจึง
ส่งผลให้ความส�ำเร็จของการจัดการความรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
ความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้และความส�ำเร็จ
ในการจัดการความรูข้ องโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกทัง้ โดยรวมและรายด้าน
ในระดับสูง จะเห็นได้วา่ ปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ�
ของผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร
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วัฒนธรรมโรงเรียน ความสามารถของบุคลากร แรงจูงใจ
ในการท�ำงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์
และส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้ โดยปัจจัย
ที่มีน�้ำหนักในการจ�ำแนกกลุ่มโรงเรียนที่ประสบความ
ส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ที่ส�ำคัญที่สุด ได้แก่ ปัจจัยความสามารถของบุคลากร
ปัจจัยแรงจูงใจในการท�ำงาน และปัจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการความรู้ในโรงเรียน
นัน้ จะประสบความส�ำเร็จได้ตอ้ งเกิดจากบุคลากรทุกคน
โดยเฉพาะบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ
และศักยภาพในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ Senge (1990: 7)
กล่าวว่า บุคคลเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการ
ความรู้ ทั้งที่เป็นเอกบุคคลและเป็นทีม ความสามารถ
ของบุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ ดังนัน้ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในด้านต่างๆ การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของบุคลากร
ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น
ปัจจัยหลักทีช่ ใี้ ห้เห็นความแตกต่างในการจัดการความรู้
ส�ำหรับโรงเรียนที่ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ย่อมมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ก็ถือว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร และ
วัฒนธรรมโรงเรียน มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการ
จัดการความรู้เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ เช่น
Suanpleng (2009) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการจัดการ
ความรูเ้ พือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสูอ่ งค์การแห่งการ
เรียนรู้ สรุปได้วา่ องค์การจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้
ต้องอาศัยปัจจัยการจัดการความรู้ ประกอบด้วยภาวะ
ผู้น�ำแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการความสามารถ
ของบุคลากร และการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
กระบวนการจัดการความรู้บนพื้นฐานของปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การความรู ้ จ ากผล
การค้นพบทีว่ า่ โรงเรียนจัดโครงสร้างการจัดการความรู้
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มีผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวางแผนในการจัดการ
ความรู้ โดยจัดท�ำเป็นแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีและให้
ความส�ำคัญในการแสวงหาความรู้ สนับสนุนการเรียนรู้
ของบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้แข็งแกร่ง
เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น
และพัฒนาสมรรถนะใหม่ๆ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง สร้างแรงจูงใจและกระตุน้
ให้บคุ ลากรมีความรูค้ วามสามารถในการแสวงหาความรู้
สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมในการจัดการความรู้
มีกระบวนการสร้างความรูด้ ว้ ยระบบการท�ำงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บความรูอ้ ย่างเป็นระบบ
ทั้งเอกสารและเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายโอนความรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย มีการปรับปรุง
ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ แก้ไขและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ ในด้านการจัดเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในองค์การ มีการเผยแพร่ความรู้
ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจและไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้การจัดการความรู้เป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ มีการสอนงานระบบพี่เลี้ยง มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และผลงาน สรุปรายงานการปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิทิน
ปฏิบตั กิ าร และแผนพัฒนาตนเองเป็นประจ�ำทุกภาคเรียน
มีโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ด้นำ� เอาความรูม้ าประยุกต์ใช้
ร่วมกัน หรือบูรณาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กั บ Jitlung (2007) ศึ ก ษารู ป แบบความสั ม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรูท้ สี่ ง่ ผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้พบว่า
ปัจจัยบรรยากาศ ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� แห่งการเรียนรู้ ปัจจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยระบบการจัดการ ปัจจัย
ความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ปัจจัยการจัดการความรูม้ อี ทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยด้านอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนให้การจัดการ
ความรูเ้ กิดผลส�ำเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ การจัด
ภาระงานของครูให้เหมาะสม การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และการวัดผล ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในรอบด้านอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทุกปัจจัยมีความส�ำคัญและ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
ก็อาจท�ำให้การจัดการความรู้ไม่ประสบผลส�ำเร็จอย่าง
สมบูรณ์ได้ จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการวิจยั
เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์
เป็นกรอบกระบวนการของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการความรูข้ องโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบการสังเคราะห์กระบวนการของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. กระบวนการจัดการความรู้
		 1.1 ด้านการแสวงหาความรู้ โรงเรียนควรพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการในการได้มาของความรู้เพื่อน�ำ
มาใช้ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนางาน การจัดภาระงาน
ของครูให้เหมาะสม มีเวลาเพียงพอที่จะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ควรส่งเสริมสนับสนุนครูรายบุคคล กระตุ้นให้
มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
		 1.2 ด้านการสร้างความรู้ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับองค์ความรูท้ บี่ คุ ลากรในองค์การจ�ำเป็น
ต้องเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน มีการ
คิดสร้างสรรค์งานตลอดเวลา ผู้บริหารติดตาม กระตุ้น
ให้เกิดการสร้างความรู้ และสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการจัดโครงการที่มีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้
		 1.3 ด้านการจัดเก็บความรู้ โรงเรียนควรให้ทีม
ผูช้ ำ� นาญการและนักวิเคราะห์ความรูก้ ลัน่ กรองตรวจสอบ
คัดเลือกความรูท้ จี่ ะน�ำมาจัดเก็บ พัฒนาทักษะบุคลากร
ให้มีความช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะในรูปของไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือระบบ
อินเทอร์เน็ต
		 1.4 ด้านการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ โรงเรียน
ควรจัดเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคคลกับบุคคล และ
บุคคลกับกลุ่มบุคคล ส่งเสริมการถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้สู่ภายนอก มีการประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ครู
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพมิ พ์เอกสารทางวิชาการ
งานวิจัยต่างๆ และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเกี่ยวกับการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้
โดยการให้รางวัล ยกย่อง หรือใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
		 1.5 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ โรงเรียนควร
ประกาศเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ขององค์การ
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างครู
ระหว่างกลุ่มครู หรือระหว่างสถานศึกษา ในลักษณะ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ โ ดยการระดมความคิ ด
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การสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนา สื่อ สิ่งพิมพ์
และสร้างความรูใ้ หม่จากทักษะและความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู ด ้ ว ยกั น จากแหล่ ง ความรู ้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้
บุคลากรเกิดการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ เ ดิ ม เข้ า กั บ
ความรู้ใหม่ และเน้นการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
น�ำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรูห้ รือบูรณาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
การน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตอ่
ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น
2. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การ
ความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 2.1 จากการวิเคราะห์จำ� แนกกลุม่ พบว่า ปัจจัย
ที่มีน�้ำหนักในการจ�ำแนกกลุ่มโรงเรียนที่ประสบความ
ส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการความรู้
ที่ส�ำคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยความสามารถ
ของบุคลากรส�ำคัญที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยแรงจูงใจ
ในการท�ำงาน และปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรเน้นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานของบุคลากร
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดความช�ำนาญ
		 2.2 ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภาวะผู ้ น� ำ
ก�ำหนดปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จและกลยุทธ์ทใี่ ช้ดำ� เนินงานสู่
ความส�ำเร็จให้มคี วามชัดเจน มีการจัดตัง้ ทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง
มีการนิเทศ ติดตาม มีผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วม เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในเรือ่ งบุคลิกภาพ พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ การแสวงหา
ความรู้ การน�ำความรู้มาพัฒนาโรงเรียน โดยแสดงออก
อย่างเป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันวาง
โครงสร้างองค์การทีเ่ ป็นระบบ สร้างแรงจูงใจ สือ่ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการความรู้
สู่ชุมชนเครือข่าย
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		 2.3 ผูบ้ ริหารควรวางกลยุทธ์ในการบริหารปัจจัย
ด้านงบประมาณ การจัดภาระงานของครูให้เหมาะสม
มี ก ารประสานหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ในการสนั บ สนุ น
การจัดการความรู้ ควรด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง
และมีการวัดผล ประเมินผลการด�ำเนินงานในรอบด้าน
และในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้วปรับปรุงพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา
3. โรงเรียนในสังกัดควรร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เช่น
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทาง วิธี
ปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ การช่วยเหลือ
ทางด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกันและกัน ท�ำให้ลด
งบประมาณและเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการ

ความรู้ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับน�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบหรือรูปแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อน�ำ
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการ
จัดการความรู้ในตัวแปรอื่นๆ เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดต่างๆ โรงเรียนระดับประถมศึกษา / ขยายโอกาส
โรงเรียนในเมืองและนอกเมือง เป็นต้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีม่ นี ำ�้ หนักมากทีส่ ดุ
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของการจัดการความรู้คือ ปัจจัย
ความสามารถของบุคลากร ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรท�ำการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการส่งเสริมความ
สามารถของบุคลากรในการจัดการความรู้
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