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 ช านาญ เหล่ารักผล : การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย . (DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES 
FOR SCHOOLS UNDER THE ST.GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:  
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ.ดร. โชติกา ภาษีผล, 413 หน้า. 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 15 สถาบัน เก็บข้อมูลโดยการใช้การจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
และการให้ตอบแบบสอบถาม เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้บริหารโรงเรียนประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบสอบถามจากผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอื่นๆ ตามองค์ประกอบการจัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และเอื้อต่อการจัดการความรู้ ที่สร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และการนิยามเชิงปฏิบัติการของการจัดการความรู้  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยนเบนมาตราฐาน 
สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าเฉล่ียโดยใช้ t-test และ ANOVA ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้ในภาพรวมสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีการปฏิบัติมากคือด้านการแสวงหาความรู้ ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอื่นๆ คือด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ ส่วนปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้  สภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ที่ มีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาวะผู้น า ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับน้อยที่สุดที่ควรปรับปรุง คือด้านการวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการความรู้ในทุกระดับขององคก์ร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรยีนในเครือมูลนิธิฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอื้อตอ่การจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือขา่ยภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจดัการความรู้  
 แต่ละยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ย่อย และนโยบาย/แนวทางการด าเนินการ ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด คือในช่วงระดับ
คะแนน 4.51-5.00 และการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปใช้กับโรงเรียน โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหาร
โรงเรียน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เป็นไปได้ในระดับมากมากที่สุด คือในช่วงระดับคะแนน 4.51-5.00  
 
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปน็ผู้น าทางการศกึษา ลายมือชื่อนสิิต............................................... 
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 This study aimed to develop knowledge management strategies for schools under the St.Gabriel’s 
foundation of Thailand. The researcher used descriptive research through mixed methods. The quantitative information 
and data were collected by using a questionnaire to discover the authentic state and the preferred state of knowledge 
management and key success factors for knowledge management of 15 schools under the St.Gabriel’s foundation. 
The qualitative information collected from focus group discussion, interviews and questionnaires in order to formulate 
strategies. The strategies were verified, in terms of quality, by experts and school directors to study feasibility and 
appropriateness of the implementation of the strategies. The questionnaire was structured based on knowledge 
management and key success factors for knowledge management, in accordance with concepts, theories and 
operational definitions of knowledge management. and a focus group discussion amongst co-administrators, teachers 
and related stuff. The quantitative data were analyzed in descriptive statistics by applying frequency, average and 
standard deviation, inferential statistics by applying t-test and ANOVA. The qualitative data were analyzed in content 
analysis. 
 The research findings could be summarized that the authentic state of knowledge management was 
practiced at a high level. The preferred state was at the highest level; knowledge acquisition was practiced at a high 
level. Knowledge transmission and knowledge utilization need to be improved. The important problem was a lack of 
knowledge and an understanding of knowledge management of persons. Related factors considered the key success 
factors for knowledge management were information technology and leadership. Measurement and evaluation need to 
be improved. The knowledge management strategies for schools under the St.Gabriel’s foundation of Thailand 
comprised 5 strategies. Such strategies were as follows:  
 1. Formulating strategic plans of knowledge management in all levels of the organization,   
 2. Developing schools under the St.Gabriel’s foundation to be learning organizations for sustainable development,   
 3. Promoting the administration structure, leadership and culture to facilitate knowledge management, 
 4. Developing an information technology system for knowledge management.      
 5. Creating internal and external networks to support knowledge management.  

Each strategy had sub-strategies and policies/directions examined and certified in terms of quality by 
experts, with the average value at the highest level (between 4.51-5.00). From the evaluation of feasibility and 
appropriateness of the implementation to schools by school directors, it turned out that the highest level (between 
4.51-5.00).  

 
Department :  Educational Policy, Management and Leadership  Student’s Signature………………………. 
Field of Study : Educational Administration                                 Advisor’s Signature………………….........                                                                             
Academic Year :   2010                                                                  Co-advisor’s Signature…………..…..........



 

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดระเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ภราดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการปรบัปรุงวิทยานิพนธใ์ห้สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการตรวจ
เครื่องมือวิจัย และตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ และได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การท าวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารการศึกษา สาขาวิชาอื่น และจากภายนอก ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดวิชาความรู้
อันมีค่าอย่างยิ่งกับผู้วิจัย 

ขอขอบคุณ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา อาจารย์อภิรดี ไชยกาล เพื่อน พี่น้อง ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการให้ก าลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและ
ผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นไปได้ด้วยดี ขอบคุณผู้ร่วมบริหารและคณะครูของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่
ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

ขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดาและมารดาที่ได้เป็นแบบอย่างการด ารงชีวิตที่ดี กราบระลึก
พระคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และขอขอบคุณ บรรดาญาติ พี่น้อง 
และผู้ เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้สนับสนุนและเป็นก าลังใจ จนสามารถประสบความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กระแสของโลกาภิวัตน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า 

"การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับ
ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ"  เป็น
สิ่งที่บุคคลหรือองค์กรต้องเผชิญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ระบบสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลกระทบกับการด าเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สภาพโลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ท่ี
สลายข้อจ ากัดในมิติเวลาและพื้นที่ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดน สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ใด
ที่หนึ่ง สามารถแผ่อิทธิพลไปส่วนอื่นของโลกได้รวดเร็วและกว้างขวาง  ท าให้แต่ละส่วนของโลก
เข้าถึงกันได้ง่าย กระแสโลกาภิวัตน์มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบ
ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และด้านการเมือง สภาพการณ์เช่นนี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆ ในอนาคต ซึ่งหาก
องค์กรใดสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้ จะส่งผลให้องค์กรนั้นสามารถพัฒนา
ตนเองและแข่งขันได้ในอนาคต ในทางตรงข้ามหากองค์กรใดไม่ตระหนัก  และไม่พร้อมรับกระแส
โลกาภิวัตน์อย่างเท่าทันจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย จนท าให้ไม่สามารถด ารงองค์กรอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้องค์กรและหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับ
ท่าทีเพื่อความอยู่รอด และสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง  

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 
และแก้ไข ปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง
ในด้านต่าง  ๆการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านต่างๆ  ที่จะด ารงชีพและประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะต้อง
เข้าสู่วงจรของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง การศึกษาจึงมีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงต้องมีการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่ก าลังมุ่งไปสู่สังคมฐานความรู้ 

แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคน โดยระบุไว้ในวัตถุประสงค์ที่ 2 เรื่องสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา
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และการเรียนรู้ ในแนวนโยบายเพื่อด าเนินการข้อ 5 เรื่องการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน โดยการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
ทุกระดับเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และการเรียนรู้ของคนและสังคมไทย เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ 
มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้ และพร้อมที่จะ
เรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานความรู้ของประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมตลอดถึงการแสวงหา การรวบรวม การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และ
การเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

องค์กรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในทุกระดับของประเทศต้องตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามที่ได้กล่าวไว้ในแผน 
การศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาว่า “การศึกษาเป็น
กลไกการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมน าความรู้ สมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นมนุษย์และความเป็นคนไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัตน์ มีทักษะในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา รักษา
และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ น าไปสู่ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 54) และได้ระบุ
ไว้ในนโยบายข้อ 6.5.5 ว่า “พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
ทั้งระบบการสร้างและจัดหาความรู้ ระบบการแพร่กระจายความรู้ และระบบการสร้างมูลค่า/ คุณค่า 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ” 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 56) 

ผลจากรายงานข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้
ประเมินผลการปฏิรูปครั้งที่ผ่านมาว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการคิดวิเคราะห์ 
การใฝ่เรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ขาดคุณธรรม จริยธรรม จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไว้ว่า คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
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เป้าหมายอยู่ที่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทยโดยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นแนวทางที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาควรน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคล
ในองค์กรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ก่อต้ังขึ้นมา
โดยมีจุดหมายที่จะพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่สังคม จึงมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกระแส
โลกาภิวัตน์ใน  2 ด้านกล่าวคือ ด้านหนึ่งโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเป็นองค์กรจะต้องผลิตเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีคุณภาพ และในอีกด้านหนึ่งเป็นองค์กรที่จะต้อง
พัฒนาปรับตัวเพื่อจะยืนหยัด อยู่ในสังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ในการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะทรัพยากร
บุคคลเป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กรที่จะยืนหยัด
อยู่ได้อย่างยั่งยืนในสังคมโลกาภิวัตน์จึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้ 
 กรรณิกา  เจิมเทียนชัย (2539) ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้
และทักษะ มีพฤติกรรม การท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขณะที่ไพโรจน์  อุลิต (2548) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง กระบวนการที่ได้สร้างไว้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน 
โดยการศึกษาอบรมและการพัฒนาเป็นการด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของตนเองและความเจริญก้าวหน้า
ขององค์กรด้วย 
 ส่วน Pace, Smith and Mills (1991) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในระดับที่ต้องใช้ความช านาญแบบมืออาชีพในการฝึกหัดและพัฒนา 
อันจะน าไปสู่คุณภาพ เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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และมีสมาชิกขององค์กรอ่ืนๆ ด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกจ ากัดความโดยปรัชญาของ
ตัวมันเอง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพจึงถูกการศึกษาน ามาใช้ในการจัดการ
และพัฒนาบุคลากรขององค์กร และระบบงานอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพทั้งตัวบุคคล กลุ่ม และระบบงาน
ทั้งหมดขององค์กร 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เมื่อพิจารณาลักษณะของบุคคลในองค์กรจะเห็นว่า
มีความแตกต่างกันทั้งในส่วนตัวบุคลากรและส่วนขององค์กร ส าหรับบุคลากรในองค์กรย่อม
แตกต่างกัน ตามลักษณะ เพศ อายุ วัย ลักษณะนิสัย ความมุ่งมั่นในการท างาน และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ในส่วนขององค์กรจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรของรัฐบาล
อาจมีระบบขั้นตอนยุ่งยากล่าช้ากว่าขององค์กรเอกชน องค์กรของรัฐบาลจึงเน้นการให้บริการและ
สวัสดิการแก่ประชาชน ส่วนองค์กรของเอกชนจะด าเนินงานเน้นไปในทางธุรกิจ คือมุ่งผลประโยชน์ 
หรือก าไรจากการด าเนินงาน เป็นต้น ลักษณะของบุคลากรและองค์กรดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบว่าองค์กรมีความจ าเป็นอย่างไร จะพิจารณาอย่างไรว่าบุคลากรแต่ละคนมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และต้องพัฒนาอีกเท่าไร 
ความสามารถเดิมหรือศักยภาพมีระดับใด และต้องการพัฒนาไปสู่ระดับใด และที่ส าคัญคือ จะใช้
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อองค์กร 
 เมื่อกล่าวถึงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ไพโรจน์  อุลิต (2548) ได้กล่าวถึงหลักการ
ที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้เป็นประเด็นดังนี้ 
 1.  มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และเจตคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ 
 2.  การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ต้ังแต่การสรรหา การคัดเลือก
น ามาสู่การพัฒนาในระบบขององค์กร 
 3.  วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์กร และบุคลากร 
 4.  องค์กรควรจัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะๆ 
เพื่อช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม ให้พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้
ผู้มีขีดความสามารถสูง ได้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น 
 5.  องค์กรจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้
เป็นรายบุคคล 
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 6.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าทุกด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านจิตใจ หรือด้านคุณธรรมให้มีควบคู่กันไป 
 7.  องค์กรต้องค านึงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนในองค์กร
ควบคู่กับความก้าวหน้าขององค์กร องค์กรจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่มีก าลังกาย ก าลังใจ และ
สติปัญญาทุ่มเทให้กับองค์กร 
 วิโรจน์  ลักขณาอดิศร (2548) กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันว่า หากสัมภาษณ์ 
องค์กรโดยทั่วไปแล้ว ผู้บริหารส่วนใหญ่จะกล่าวถึงความจ าเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาส่วน
ใหญ่จะมีค าตอบดังนี้ 
 1.  เป็นการท าให้พนักงานได้พักผ่อน และได้รู้เท่าทันโลก 
 2.  เป็นการฝึกอบรมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทจะต้องขอรับรอง 
เช่น ISO 9001 หรือ 14001 เป็นต้น 
 3.  เป็นการท าให้พนักงานรู้สึกไม่ล้าหลัง อยู่กับบริษัทได้นานๆ 
 นอกจากนั้น สมชาย  หิรัญกิตติ (2542: 57) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างกว้างๆ ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถท่ี
จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือเป็นบุคคลในองค์กรที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบ
การบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนั้นองค์กรจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย 
 จากหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ท าให้
เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งโดยหลักการพื้นฐาน
ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีจะต้องสร้างไว้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยการศึกษาอบรม ปฏิบัติ ทดลอง และการพัฒนา เป็นการด าเนินการ
เพิ่มพูนความรู้ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเอง และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการเสริมสร้าง
ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคติที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
การท างานได้เป็นอย่างดี และนอกจากนั้นสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคต มูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนพัฒนามูลนิธิฯ ระยะ 
6 ปี (2553-2558) ได้ระบุไว้ในเป้าหมายหลักข้อที่ 3 ว่า “สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา 
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และการเรียนรู้” โดยมีเป้าหมายรองข้อ 3.4 คือ “จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการความรู้ของ
บุคลากร และเผยแพร่ความรู้” 

ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลมีหลักการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยให้แต่ละโรงเรียนได้วางแผน
ในการพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละโรงเรียน สภาพของโรงเรียน
มีความแตกต่างกันตามบริบทของที่ต้ัง โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่ดี
ก็มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสูง ส่วนโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร การบริหารงานในส่วนกลางของมูลนิธิฯ ยังขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ ท าให้การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัด
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลยังขาดความเป็นเอกภาพ อีกด้านหนึ่งโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลทั้งหมดเป็นโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากรัฐในด้านการพัฒนาบุคคล การส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการพัฒนาที่จัดโดยภาครัฐ
หรือหน่วยงานภายนอก ยังต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของโรงเรียนเอง ท าให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลยังประสบปัญหาสมองไหล 
เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพแล้วถูกดึงตัวไปอยู่ในหน่วยงานอ่ืน ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน เพราะไม่สามารถแข่งขันในด้านผลตอบแทนที่ดีกว่าท าให้การพัฒนาบุคลากรขาดความ
ต่อเนื่อง  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารงานอย่างมาก และผลจาก
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้หน่วยงานต่างๆ ต้องเรียนรู้และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานของตน เพื่อให้หน่วยงานมี
ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งปริมาณข้อมูล
ข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและความจ าเป็นในการบริหารงาน
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งในการบันทึก การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล เพื่อประกอบ 
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ (สุณิสา ศิลปะศร, 2543)  

องค์กรทางการศึกษาต่างๆ ได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารงาน
ทางการศึกษาอย่างมาก รวมถึงสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเองก็ได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้เป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้า  
การท างานวิจัย การเรียนการสอนทางไกล และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถใช้ในด้านการวางแผน การบริหารงาน การบริการ 
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลจะสามารถน ามาแก้ไขปัญหาและ
ข้อจ ากัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
ความรู้ก็มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารท่ี
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งการพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จและอยู่รอดในยุคนี้ต้องอาศัยฐานความรู้ที่
ทันสมัย มั่นคง มีระบบและมีความต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงมีบทบาทที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ซึ่งสอดคล้องกับที่พรธิดา  
วิเชียรปัญญา (2547)  สรุปว่า สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นสังคมที่ความรู้ได้กลายมาเป็นทรัพยากร
ท่ีมีค่าย่ิง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นฐานที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า การจัดการความรู้มี
ความส าคัญกับงานทุกอย่างในองค์กร การจัดการความรู้ที่ดีน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรโดยรวม วิจารณ์ พานิช (2548) สรุปว่า  ยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้ มองว่าความรู้มาจากการจัดระบบ และความรู้จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่น าไปสู่
การกระท าหรือการตัดสินใจ ในการจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งสังคมที่ใช้ความรู้
เป็นฐาน (Knowledge-based society) มองความรู้ว่าเป็นทุนปัญญา  การจัดการความรู้จึงเป็น
กระบวนการใช้ทุนปัญญา น าไปสร้างคุณค่า และมูลค่าซึ่งอาจเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่า
ทางสังคมก็ได้ 

องค์การต่างๆ จ าเป็นต้องต่ืนตัว และเร่งพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ให้เท่าทันสภาพโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นกระแสแห่งโลกยุคฐานข้อมูลความรู้ องค์กรจึงต้องอาศัย
ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างความเติบโต และความมั่นคงขององค์กร การที่องค์กรจะสร้าง
และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการท าวงจร
การเรียนรู้หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบ กระบวนการที่กล่าวนี้คือ 
การจัดการความรู้  ดังนั้นบุคลากรในองค์กรทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
และวิธีการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอ เพื่อจะติดตามความรู้ในปัจจุบัน สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เท่าทันกระแสและอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน องค์การต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร  
เพราะการขับเคลื่อนองค์กรให้สู่เป้าหมาย ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดก็คือบุคลากรขององค์กรที่มีคุณภาพ 
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มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพและองค์กร และในกระแสภาวะปัจจุบันที่
มีเศรษฐกิจอยู่บนฐานความรู้ บุคลากรขององค์กรจะต้องมีความใฝ่รู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นมีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบ
อาชีพ สามารถแก้ปัญหาของตนเอง และสังคม เพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างชาญฉลาด สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ในส่วนขององค์กรจะต้องพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรที่สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความรู้ พัฒนาความรู้ เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ และสามารถ
ด ารงอยู่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมีการเรียนรู้เป็นฐานในการด าเนินงาน  
สภาพสังคมในอนาคตจะมีการแข่งขันกันสูง การซื้อตัวและการเปลี่ยนงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
จะมีมากขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคลากรขององค์กรในอนาคตจะมีอัตราการเปลี่ยนงานสูงขึ้น การพัฒนา
องค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง จึงต้องค านึงถึงระบบการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมความรู้
ขององค์กรซึ่งแต่เดิมมามักจะกระจัดกระจายและอยู่ในตัวบุคคล ท าอย่างไรจึงจะสามารถน าความรู้
ที่อยู่ในตัวบุคคลให้มารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบที่องค์การมากที่สุด เพื่อที่เมื่อบุคคลนั้นออกจาก
องค์กรไป จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
บุคลากรอ่ืนๆ ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นอีกด้วย 

ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge-based management) จึงเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์กรมี
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (learning) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการท างานได้ และสามารถที่
จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคต  

The World Bank (2007) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่าเป็นการรวบรวมวิธี
ปฏิบัติขององค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การสร้าง การน ามาใช้ และเผยแพร่ความรู้และบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

European Foundation for Quality Management (EFQM) (2008) ให้ความหมายของ
การจัดการความรู้ว่าเป็นวิธีการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์และกระบวนการในการจ าแนก จัดหา
และน าความรู้มาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร (2548: 97) เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นการจัดการเกี่ยวกับความรู้ 
ในอันที่จะให้มีกระบวนการสร้าง การจัดเก็บ การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์ในความรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและการปรับตัวขององค์กร 
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นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2549) ให้นิยามและความหมาย การจัดการความรู้ คือกระบวนการท่ี
เป็นเครื่องมือให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ร่วมกันสร้าง เลือกสรร รวบรวม จัดเก็บ ถ่ายทอด 
(แบ่งปัน) ใช้ประโยชน์ เผยแพร่ และพัฒนาความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยมีเป้าหมายพัฒนางานและพัฒนาคน 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลได้เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2444 โดยรับกิจการ
ต่อจากบาทหลวงเอมิลกลอมเบต์ โดยใช้ชื่อโรงเรียนแรกว่า โรงเรียนอัสสัมชัญ และมีการขยายกิจการ
อย่างต่อเนื่อง กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ปัจจุบันมีจ านวนโรงเรียน 15 สถาบัน โรงเรียนในเครือ
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นผู้น าทางด้านการจัดการศึกษา 
การบริหารงานของโรงเรียนเน้นหนักทางด้านภาคปฏิบัติ โดยมีคติพจน์ในการด าเนินการให้กับทุกสถาบัน
ว่า LABOR OMNIA VINCIT มีความหมายว่า ความวิริยะ อุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ ซึ่งบุคลากร
ที่ก้าวเข้ามาสู่สถาบันจะต้องตระหนักเพื่อจะน าไปสู่ภาคปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ การเน้นในภาคปฏิบัติ
ท าให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน ท าให้บุคลากรสะสมความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อมีเวลา
ท างานมากขึ้น แต่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการบันทึกหรือเก็บรวบรวมงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ในเครือมูลเซนต์คาเบรียลไม่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเน้นในเรื่องการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ความรู้ส่วนใหญ่จึงอยู่ในตัวบุคคล กระจัดกระจาย  
ไม่เป็นระบบ และขาดการจัดเก็บ ท าให้ยุ่งยากต่อการค้นหา และการพัฒนา การท างานในลักษณะ
เช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามากนักในสมัยก่อน เพราะบุคลากรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนสถานที่
ท างาน แต่ในยุคปัจจุบันที่มีภาวการณ์แข่งขันสูงขึ้น คนที่มีคุณภาพมีโอกาสในการเลือกงานได้มากขึ้น 
ท าให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ บุคคลที่โรงเรียนได้พัฒนาจน
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อหวังที่จะให้ท าประโยชน์ให้กับสถาบันได้ลาออก โดยที่น าความรู้
และประสบการณ์ที่มีอยู่ตามตัวบุคคลนั้นออกไปด้วย ขาดคู่มือและบันทึกการท างานที่จะสานต่อ
การท างานให้ก้าวหน้า โรงเรียนกลับจะต้องมาเริ่มต้นพัฒนางานและบุคคลใหม่ จึงเป็นความสูญเสีย
ที่ฉุดรั้งการพัฒนาของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯไม่ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น การจัด 
การเรียนรู้จึงเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ  

ในการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการจัดการความรู้ หรือที่เรียกว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะ
ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์
เป็นรูปแบบการวางแผนที่จะช่วยให้หน่วยงานได้พัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม การวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในหน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนท่ี
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ช่วยให้หน่วยงานในทุกระดับมีความเป็นตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบต่อความส าเร็จและความล้มเหลว
ของตัวเองมากขึ้น เพราะยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนขององค์กรโดยองค์กรและเพื่อองค์กร ในแผน
ยุทธศาสตร์นั้นจะต้องมีการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารองค์กรในปัจจุบัน  
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนที่ให้ความส าคัญต่อการก าหนด “กลยุทธ์” ที่ได้มาจากการคิด
วิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร และ
งบประมาณมาเป็นข้ออ้าง แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบ
การวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกาภิวัตน์ 
และสังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลจะต้องให้ความส าคัญสูงสุด
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนของเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลให้มีคุณภาพมากขึ้น 
จะส่งผลต่อความส าเร็จและความเข้มแข็งของมูลนิธิฯให้มีมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จากการบริหารที่ผ่านมา มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งที่
จะน าความรู้ที่มาจากภายนอกโรงเรียน ขาดความสนใจความรู้ที่มีอยู่ภายใน ปล่อยให้ความรู้เก็บสะสม
ไว้อยู่ในตัวบุคคล ท าให้เกิดปัญหาทุกครั้งที่มีการโยกย้าย หรือลาออกจากงาน แนวความคิดในเรื่องการจัดการ
ความรู้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ เพราะการจัดการความรู้  คือกระบวนการใดๆ 
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ  เพื่อที่จะน ามาใช้หรือถ่ายทอดกันได้
ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้  จะคงอยู่
เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ รวบรวมจัดระบบ
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายในองค์กร เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเผยแพร่ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถแก้ปัญหาและข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ซึ่ง
จะท าให้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจะ
ท าให้แนวคิดดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติได้นั้น กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์นับว่าเป็นวิธีการที่นิยม และ
แพร่หลายในองค์กรต่าง  ๆเพราะยุทธศาสตร์จะเป็นแบบแผนที่รวมเอาจุดมุ่งหมายหลัก  ๆนโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานขององค์กรไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรไปในทางที่มีเอกลักษณ์
และเป็นไปได้ โดยค านึงถึงความเข้มแข็งและจุดอ่อนขององค์กร พร้อมทั้งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน ด้วยแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ประกอบกับแผนพัฒนา
โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลที่ผ่านมายังไม่ได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นกรรมการ
ท่ีปรึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เห็นว่าการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
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ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาใช้
ในการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
1.  สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 
2.  สภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 
3.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทยที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ย่อย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
2.  เพื่อศึกษาสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3.  เพื่อจัดท าและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน าแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้

มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตลอดจนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อก าหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน 15 โรงเรียน 
2.  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่   

 2.1  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่  
ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน  15 โรงเรียน   
รวมทั้งสิ้น 14 คน 
 2.2  ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่  
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน  15 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 186 คน 
 2.2  ครูและบุคลากร ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
จ านวน  15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 3,089 คน 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
1.  การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการการจัดการที่เป็นระบบต้ังแต่การประมวลผล 

ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล 
ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) 
จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 
โดยมีการจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก และมีการเผยแพร่
ความรู้ ตลอดจนน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ 1) การแสวงหาความรู้ 
2) การสร้างความรู้ 3) การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

2.  การแสวงหาความรู้ หมายถึง กระบวนที่ครอบคลุมต้ังแต่การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ การค้นหา 
ความรู้ อาจแสวงหาจากภายในหรือจากภายนอกองค์กรก็ได้ หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ค้นคว้า
หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ การยอมรับ และการเปิดรับความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร 

3.  การสร้างความรู ้หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ โดยการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือในองค์กร ทั้งความรู้ชัดแจ้ง
และความรู้ฝังลึก น ามาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่า โดยการ 
เพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม เกิดเป็นความรู้ใหม่ สร้างแนวคิดและทฤษฎีใหม่ 

4.  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบ รักษาและจัดสรร 
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ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีวิธีการในการเก็บรักษา มีการจัดหมวดหมู่ 
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน ์หมายถึง กระบวนการในการโอนถ่าย เผยแพร่ 
และการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้ความรู้ ในการวางแผนงาน การตัดสินใจ 
แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในตัวองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้หมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งสนับสนุน 
ให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์กรในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 
2) วัฒนธรรมองค์กร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) โครงสร้างพื้นฐาน และ 5) การวัดและประเมินผล   
 7.  ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในด้านการจัดการความรู้ 

8.  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เป็นวัฒนธรรมของ 
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เช่น ความไว้วางใจ การเห็นคุณค่า
ความส าเร็จ การท างานเป็นทีม การยอมรับความรู้ของคนอ่ืน วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์จะช่วย
หล่อหลอมให้บุคลากรยอมรับ ไว้วางใจกัน รักและผูกพันต่อองค์กร เกิดจิตส านึกในการร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

9.  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการ 
ความรู้ เช่น ช่วยจัดเก็บ รวบรวม ประมวล เผยแพร่และการน าความรู้ไปใช้ ช่วยให้บุคลากรค้นหาความรู้ 
ดึงความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้การจัดการความรู้ในองค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ระบบรองรับทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สถานที่ เครื่องมือ  
อุปกรณ์ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงโครงสร้าง
หน่วยงาน หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
ระบบประเมินผลงาน ระบบการยกย่องชมเชย ระบบการให้รางวัล 

11.  การวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้องค์กรได้ทราบสถานะปัจจุบัน 
ว่ามีความคืบหน้า และมีผลเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ท าให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล
และปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู ้
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12.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง กรอบทิศทางเชิงรุกและแนวทางด าเนินงาน 
จัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนางานภายในองค์กร โดยมีการวางยุทธวิธีไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้บุคลากร
น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  

13.  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

14.  ผู้ร่วมบริหาร หมายถึง รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกต่างๆ ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

15.  บุคลากร หมายถึง ครูผู้สอนและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

16.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน 15 สถาบัน ได้แก่  
  1.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 
 2.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 3.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
 4.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 
 5.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 6.  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
 7.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
 8.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
 9.  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  
 10.  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 11.  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  
 12.  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
 13.  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
 14.  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
 15.  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีแนวคิด และหลักการใน

การน าเรื่องการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
2.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรูข้องแต่ละแห่งแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน 
3.  ยุทธศาสตร์จัดการความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนขององค์กรอ่ืนๆ 

ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยประมวลจากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ และแนวคิดในเรื่องการจัดการความรู้ที่กล่าวไว้ในแผนการจัดการศึกษาในระดับชาติ น าแนวคิดต่างๆ 
เหล่านี้มาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ดังนี้  
 1.  แผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส าหรับองค์การทางการศึกษา  
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2545-2559 ) 

2.  การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการจัดการที่เป็นระบบต้ังแต่การประมวลผลข้อมูล  
(Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลทั้งความรู้ท่ี
เป็นความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) จากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยมีการ
จัดเก็บความรู้ในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก และมีการเผยแพร่ความรู้ 
ตลอดจนน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ กระบวนการการจัดการความรู้  มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้   
(Marquardt, 1996; Trapp, 1999; Probst และคนอ่ืนๆ, 2000; Kucza, 2001; Sveiby, 2003) 

2.1  การแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนที่ครอบคลุมต้ังแต่การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้  
การค้นหาความรู้ อาจแสวงหาจากภายในหรือจากภายนอกองค์กรก็ได้ หรือการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ การยอมรับ และการเปิดรับความรู้ใหม่
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร 
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2.2  การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ โดยการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือในองค์กร ทั้งความรู้
ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก น ามาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่า 
โดยการ เพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม เกิดเป็นความรู้ใหม่ สร้างแนวคิดและทฤษฎีใหม่ 

2.3  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ รักษา และจัดสรร 
ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีวิธีการในการเก็บรักษา มีการจัดหมวดหมู่ 
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ เป็นกระบวนการในการโอนถ่าย เผยแพร่  
และการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้ความรู้ ในการวางแผนงาน การตัดสินใจ 
แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในตัวองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้หมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งสนับสนุน 
ให้เกิดความส าเร ็จและความล้มเหลวขององค์กรในการจัดการความรู ้ ม ีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (Authur and APQC,1996; O’Dell,1996; บุญดี บุญญากิจ, 2548) 

3.1  ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในด้านการจัดการความรู้ 

3.2  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ เป็นวัฒนธรรม 
ของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เช่น ความไว้วางใจ การเห็น
คุณค่าความส าเร็จ การท างานเป็นทีม การยอมรับความรู้ของคนอ่ืน วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
จะช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรยอมรับ ไว้วางใจกัน รักและผูกพันต่อองค์กร เกิดจิตส านึกในการร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการ 
ความรู้ เช่น ช่วยจัดเก็บ รวบรวม ประมวล เผยแพร่และการน าความรู้ไปใช้ ช่วยให้บุคลากรค้นหาความรู้ 
ดึงความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้การจัดการความรู้ในองค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ระบบรองรับท้ังสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สถานที่ เครื่องมือ  
อุปกรณ์ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงโครงสร้าง
หน่วยงาน หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
ระบบประเมินผลงาน ระบบการยกย่องชมเชย ระบบการให้รางวัล 
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3.5  การวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการเพื่อใหอ้งค์กรได้ทราบสถานะปัจจุบัน 
ว่ามีความคืบหน้า และมีผลเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ท าให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล
และปรับปรุงยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

4.  กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการ 
ด าเนินงานจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนางานภายในองค์กร โดยมีการวางยุทธวิธีไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้บุคลากร
น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือ 1) ข้อมูลที่น ามาใช้ในการท ายุทธศาสตร์ 2) ก าหนดยุทธศาสตร์ หรือกลวิธี วางแนวทาง วิธีการ
หรือเครื่องมือ 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้เป็นแผนระดับสูง
ที่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อท าให้การจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 ซึ่งการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของมูลนิธิควรประกอบด้วยขั้นตอนที่
ส าคัญดังนี้  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน (Environmental 
Scanning) / SWOT Analysis  และ 2)  การก าหนดยุทธศาสตร ์(Strategies)    
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

การจัดการความรู้ 
1.  การแสวงหาความรู้   
2.  การสร้างความรู้  
3.  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้   
4.  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  
 (Marquardt, 1996; Trapp, 1999; Probst และคนอื่นๆ, 
2000; Kucza, 2001; Sveiby, 2003) 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน  
     (Environmental Scanning) / SWOT Analysis 
2.  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategies)  

แผนการจัดการศึกษาระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ 
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559 ) 
- แผนยุทธศาสตรม์ูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2553-2558) 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งและเอือ้ตอ่การจัดการความรู้ 
ของโรงเรียนในเครือฯ 

1.  ภาวะผู้น า     2.  วัฒนธรรมองค์กร 
3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
5.  การวัดและประเมินผล 

(Authur and APQC,1996; O’Dell,1996; บุญดี บุญญากิจ, 2548) 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรโรงเรียนเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีจากต ารา 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาสรุปรวมเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
2.  การจัดการความรู้ 
3.  แผนการศึกษาระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
4.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้รับการก่อต้ังโดยมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยมีภราดาคณะเซนต์คาเบรียลด าเนินงาน มีประวัติความเป็นมาโดย
สรุปคือ เมื่อปี ค.ศ.1877 เมื่อคุณพ่อกอลมเบต์ (Father Colombet) บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส 
วัดอัสสัมชัญบางรักได้เปิดโรงเรียนไทย-ฝรั่งเศสขึ้น เพื่อสอนเด็กก าพร้าที่วัดอัสสัมชัญ โดยในระยะเริ่มต้น
มีนักเรียนเพียง 12 คนเท่านั้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์เป็นหลัก กระทั่งในป ี
ค.ศ.1885 โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College : AC) จึงได้เปิดเป็นสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ 
พร้อมกับมีการว่าจ้างครูชาวอังกฤษมาเป็นผู้ด าเนินการสอน แต่ด้วยเหตุที่การศึกษายังเป็นของแปลก
ใหม่ ท าให้มีนักเรียนเพียง 33 คนในการเรียนปีแรก ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 130 คนในปีต่อมา
ในปี ค.ศ.1900 จ านวนนักเรียนของอัสสัมชัญก็เพิ่มมากขึ้นถึง 400 คน ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง
บาทหลวงกอลมเบต์ได้เดินทางไปพักรักษาตัวที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้ขอความช่วยเหลือด้านบุคลากร
จากคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ด้วยการเชิญชวนให้ส่งภราดามาสอนในประเทศไทย ซึ่งภราดาอัครธิการ 
มาเชียล (Martial) ได้ตอบสนอง โดยส่งภราดาจากฝรั่งเศสชุดแรกจ านวน 5 ท่าน เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
ในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.1901 โดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้เข้ารับช่วงงานและหน้าที่จากบาทหลวง
กอลมเบต์นับแต่นั้นมา 

การจัดการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ได้รับความนิยม
ท าให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากจนไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการ จึงเป็นที่มาของสถานศึกษา
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ที่ 2 คือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (St.Gabriel's College : SG)  ที่สามเสนในปี ค.ศ.1920 หรือเพียงเวลา
ไม่ถึง 20 ปีนับจากการเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยของคณะเซนต์คาเบรียล การใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
เซนต์คาเบรียล แทนที่จะระบุว่าเป็น อัสสัมชัญ สามเสน เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของทั้งสอง
โรงเรียนไม่สามารถที่จะกระท าได้เพราะข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาไทยสมัยนั้น ท่ีไม่อนุญาตให้มีโรงเรียน
ใช้ชื่อเดียวซ้ าซ้อนกัน โรงเรียนของคณะเซนต์คาเบรียล จึงเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่เซนต์
คาเบรียลสามเสน หรือมงฟอร์ต เชียงใหม่ ก่อนที่ข้อก าหนดนี้จะถูกยกเลิกไปในเวลาต่อมา จึงเกิดมีโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชย์, อัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนอัสสัมชัญอ่ืนๆ ที่คณะภราดาสร้างขึ้นในระยะหลัง
จากนั้นซึ่งต่างใช้ชื่ออัสสัมชัญทั้งสิ้น 

เมื่อขยายสาขาที่สอง ในนามโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในปี ค.ศ.1932 หรือ 12 ปีถัดมา ภราดา
คณะเซนต์คาเบรียล ได้ขยายไปเปิดโรงเรียนแห่งที่ 3 ในเครือภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามกระแสเรียกร้องของเหล่าศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Montfort College : MC) จึงเกิดขึ้น
นอกเหนือจากการเปิดโรงเรียน 3 แห่งดังกล่าวแล้ว ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ยังได้เปิดโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ (Assumption Commercial College : ACC) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสายอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในสมัยนั้น สาเหตุจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้คณะเซนต์คาเบรียล
จ าเป็นต้องย้ายนักเรียนจากอัสสัมชัญ และเซนต์คาเบรียลอพยพ  ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่ศรีราชา 
กระทั่งในปี ค.ศ.1944 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา(Assumption College Sriracha : ACS) จึงได้เกิดขึ้น 
การขยายตัวออกไปในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงสงคราม ท าให้ชื่อเสียง
ของโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียล ลงหลักปักฐานในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 1948 
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (St. Louis College : SL) ที่ฉะเชิงเทราจึงเกิดขึ้น ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1958-1967 
หรือภายในระยะเวลาเพียง 9 ปี คณะเซนต์คาเบรียลฯ ได้เปิดโรงเรียนในภูมิภาค ต่างๆ ขึ้นอีกถึง 5 โรงเรียน 
เริ่มต้ังแต่โรงเรียนอัสสัมชัญ ล าปาง (ACL : 1958), อัสสัมชัญ ธนบุรี (ACT : 1961), อัสสัมชัญ ระยอง 
(ACR : 1963), อัสสัมชัญ อุบลราชธานี (ACU : 1965), และอัสสัมชัญ นครราชสีมา (ACN : 1967) 
ช่วงห่างที่ยาวนาน 12 ปีระหว่างปี ค.ศ.1967 ถึง ค.ศ.1979 ที่มีเพียงอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP : 
1979) เป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นใหม่แห่งเดียว ก่อนที่คณะเซนต์คาเบรียลฯ จะยุติการขยายตัวของสถานศึกษา
ระดับประถม-มัธยม และมุ่งอยู่ที่การพัฒนาหลักสูตรของอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)เพื่อพัฒนาสู่ระดับ 
อุดมศึกษา โดยการก้าวไปสู่การเปิดเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (Assumption Business 
Administration College : ABAC) ในปี ค.ศ.1969 ซึ่งเป็นการต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ก่อนที่จะเปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University : AU) เมื่อปี ค.ศ.1990 และเพื่อเป็นการแสดงถึง
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เจตนารมย์ในการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คณะภราดาเซนต์คาเบรียลจึงได้อนุมัติให้
เปิดโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ เพื่อให้การศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมเป็น
แห่งสุดท้ายคือ อัสสัมชัญเทคนิค นครพนม (ACNP : 1989) 

แนวทางในการบริหารงาน 
การบริหารงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของส านักงานใหญ่ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล (Brothers of Saint Gabriel) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
โดยมีวิธีการบริหารโดยแบ่งเป็นแขวงต่างๆ (Provinces) กระจายกันไปตามประเทศต่างๆ คณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นแขวงหนึ่งของการบริหาร โดยมีอธิการเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศ 
(Provincial) เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหาร อธิการเจ้าคณะฯจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ 1 คณะ 
(Council) เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารงานต่างๆ ในแขวงอธิการเจ้าคณะฯและคณะที่ปรึกษาจะ
มีวาระการบริหารงานวาระละ 3 ปี การบริหารงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทยมีการ
จัดโครงสร้างองค์กรโดยการแบ่งงานในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1)  ส านักงานบริหารมูลนิธิฯ 2)  
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 3)  ฝ่ายการศึกษา 4)  ฝ่ายยุติธรรม สันติ และบูรณภาพของสิ่งสร้าง 5)  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ6)  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ โดยแต่ละหน่วยงานจะ
บรหิารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
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 โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 

สมาพันธส์มาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธฯิ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานธุรการ 
- งานทะเบียน 
- งานบุคลากร 
- ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานงบประมาณ 
- งานกองทุน 
- งานทรัพย์สิน 
- งานลิขสิทธิ์ 
- งานแผนแม่บทอาคาร 
   สถานท่ี 

- งานพัฒนาการศึกษา 
- งานมาตรฐานคุณภาพ 
   การศึกษา 
- งานการเรยีนการสอน 
   ภาษาต่างประเทศ 
- งานวิจยั 

- งานสังคมสังเคราะห์ใน 
   และนอกประเทศ 
- งานเสริมสร้างความ 
   ยุติธรรมและสันติ 
- งานเสริมสร้างบูรณภาพ 
   ของสิ่งสร้าง 
- งานส่งเสริมสิทธิมนษุยชน 

- งานประชาสัมพันธ ์
- งานส่ือมวลชน 
- งานวิทยบริการ 

- งานอภิบาล 
- งานเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 
- งานกิจกรรมบคุลากร 
- งานกิจกรรมมูลนิธิฯ 
- งานนันทนาการและกีฬา 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ประธานมูลนิธฯิ 

ส านักงานบริหาร
มูลนิธฯิ 

ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 

ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายยุติธรรม สันต ิ
และบูรณภาพของสิ่งสร้าง 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

สมาพันธส์มาคมศิษย์เก่าฯ 

ที่มา : คู่มือการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(2539) และปรับโครงสร้างตาม พ.ร.บ.การศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2550 

แผนภาพที่  2  โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คือ 
 1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิด
แห่งชีวิต 
 2.  มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังคติ
พจน์ที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT 

 วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
 1.  ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นผู้รู้จักใช้ปัญญา  
และมีทักษะในระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ และความจริง 
ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต อันจะเอ้ือต่อการประกอบสัมมาชีพและการด ารงชีวิตอยู่ 
 2.  มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่นเพื่อจะได้บรรลุถึงวุฒิภาวะเชิง  
ศีลธรรม อันจะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี ตัดสินใจ
ด้วยสติปัญญาและความสุขุม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 นโยบายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีดังนี้ 
 1.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ 
ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 
 2.  ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบ
ประชาธิปไตย รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 
 3.  เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคน
มีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ในสังคมมนุษย์ 
 4.  เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึก 
ก าลังความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
ของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง
มวลมนุษย์  
 จากคู่มือการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2539) 
ในการบริหารโรงเรียนได้ก าหนดฝ่ายและต าแหน่งงานต่างๆ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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ควบคุมดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานตามแผนภูมิสายการบริหารโรงเรียน โดยโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มีการแบ่งฝ่ายในการบริหาร ดังนี้คือ 
 1.  ฝ่ายวิชาการ 
 2.  ฝ่ายปกครอง 
 3.  ฝ่ายกิจกรรม 
 4.  ฝ่ายธุรการและการเงิน 
 5.  ฝ่ายบริการ 
 6.  ส านักผู้อ านวยการ 
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- งานวิทยบริการ 
- งานแนะแนว 
- งานสวัสดิการและ 
   สวัสดิภาพ 
- งานโภชนาการ 
- งานบริการชุมชนและ 
   สถาบัน 
- งานห้องสมุด 

ส านัก ผ.อ. 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทย 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 

- งานทะเบียน 

- งานสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานเอกสารการพิมพ์ 
- งานยานพาหนะ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานวิจัยวางแผนและ 
   ติดตามผล 

- ศูนย์ข้อมูล 

- งานบัญชีและงบดุล 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุและจัดซื้อ 
- งานบัญชีทรัพย์สิน 
- งานภาษ ี

- งาน ผช.ฝ่ายวิชาการ 
- งานกลุ่มสาระฯ/ 
   ประสบการณ ์
- งานวัดและประเมินผล 
- งานหลักสูตร 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

- งาน ผช. ฝ่ายปกครอง 
- งานชั้น/แผนกประถม 
- งานชั้น/แผนกมัธยม 
- กรรมการนักเรียน 

- งาน ผช.ฝ่ายกิจกรรม 

- งานกีฬา 
- งานลูกเสือ 
- งานกิจกรรมเสริม 
   หลักสูตร 
- งานรักษาดินแดน 
- Campus Ministry 

สมาคมศิษย์
เก่า 

สมาคมผู้ปกครองและคร ู

แผนกธุรการ แผนกการเงิน 
การเงิน 

ฝ่ายธุรการและการเงิน
(ผู้จัดการ) 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริการ 

ที่มา : คู่มือการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(2539) และปรับโครงสร้างตาม พ.ร.บ.การศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2550 

* ฝ่ายธุรการและการเงิน อาจแยกได้เป็น 2 ฝ่าย ถ้ามจี านวนนักเรยีนมากกวา่ 3,500 คน 

- งานแผนงานและ 

   นโยบาย 
- งานบุคคล 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานโครงการพิเศษ 

 

 

 

แผนภาพที่  3  แสดงสายการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 



 การบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีรูปแบบ
การบริหารโดยยึดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) โดยมี
ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะต้องเป็นภราดา (นักบวช) ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมูลนิธิมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียล และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการเป็นผู้ร่วมบริหาร แต่เดิมการบริหาร
โรงเรียนจะมีคณะภราดาเป็นผู้บริหาร โดยจะมีการโยกย้ายตามวาระ และมีคณะครูเป็นผู้ด าเนินการ 
ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลได้ปรับการบริหารใหม่โดยน าครูที่เป็นฆราวาสเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น เพราะปริมาณงานของโรงเรียนมีการขยายตัว และภราดามี
จ านวนลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน โรงเรียนแต่ละแห่งจะด าเนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายของมูลนิธิฯ ผู้อ านวยการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด มีอิสระในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล 
งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาแตกต่างกันไปตามบริบท และผู้น าของ
โรงเรียน 

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลกระทบต่อการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการเปลี่ยนงานของบุคลากร 
เนื่องจากคนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสในการเลือกงานสูงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรที่โรงเรียนได้
พัฒนาจนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงมีอัตราการลาออกจากโรงเรียนสูงขึ้น โดย
ไปอยู่กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะมีผลตอบแทนและแรงจูงใจที่สูงกว่าเพื่อ
ความก้าวหน้า มั่นคงในอนาคต ท าให้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีต่างๆ หายไปพร้อมกับบุคลากร
ที่ออกไปด้วย ท าให้ต้องเริ่มที่จะสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทนและเริ่มพัฒนาใหม่ สิ่งนี้ท าให้
เกิดการสูญเสีย และฉุดรั้งการพัฒนาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มีปรัชญา
การท างานคือ “วิริยะ อุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ” ท าให้บุคลากรให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน
มากกว่าการบันทึก สะสมข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งงาน การขาดการบันทึกการท างาน ท าให้ความรู้และประสบการณ์ติดไปกับตัว
บุคคล คนที่เข้ามารับงานใหม่ไม่สามารถศึกษาข้อมูล วิธีการท างาน และความรู้ที่เกิดขึ้นในงานนั้น
ได้ ต้องมาเริ่มต้นในงานนั้นใหม่ ท าให้งานขาดการพัฒนา และขาดความต่อเนื่อง และเมื่อบุคคล
นั้นไปรับภาระงานใหม่ ความรู้ ประสบการณ์ที่เคยสะสมมาและไม่ได้น าออกมาใช้ ท าให้ความรู้นั้น
ค่อยๆ ลืมหายไป อีกทั้งบุคลากรบางส่วนมักจะยึดติดกับการท างานแบบเดิน ไม่เปิดตัวในการพัฒนา
ตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะคนที่มีอายุเฉลี่ย
ค่อนข้างมากจะท างานตามหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ท าให้องค์กรขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างบุคลากรแต่
ละรุ่น หรือกลุ่มวัยที่ต่างกันในเรื่องของข้อมูล สารสนเทศและความรู้ แม้ว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
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เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแต่ละแห่งมีการด าเนินการมาอย่างยาวนาน ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศและ
ความรู้มากมาย แต่มักจะกระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่ในแหล่งเก็บที่หลากหลาย ที่ส าคัญยิ่ง ไป
กว่านั้นคือ มีข้อมูลมากมาย แต่ความรู้มีน้อย ในยามที่ต้องการข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ต้องใช้
เวลาในการค้นหานาน และหลายครั้งไม่ครบถ้วน ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแล้ว ในด้านการเมืองก็ส่ง 
ผลกระทบต่อการการบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในเรื่องการก าหนดกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิ บทบาท และหน้าที่ของการจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ระบุในมาตรา 43 ให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าสิบสองปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนรัฐบาล กับโรงเรียนเอกชนในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประกอบกับการกระจายการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
เกิดการแข่งขันทางด้านการจัดการศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ส่งผลต่อโครงสร้าง รูปแบบ และแนวทางการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากกฏหมายฉบับนี้
ได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา สิทธิหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน และ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยระบุให้การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนอ่ืนๆ โดยจะต้องมีเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลาย 
การปฏิบัติ ส าหรับการศึกษาเอกชนได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน  สามารถ
เปิดสอนได้หลากหลายรูปแบบ ให้มีความเป็นอิสระ มีการก ากับ ติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของรัฐ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร  
โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา นอกจากนี้การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้นโยบายทางด้าน
การศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อโรงเรียนให้โรงเรียนต้องปรับตัวให้ทันต่อ
นโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 
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นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นท าให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม 
ทางการค้าระหว่างประเทศ ท าให้แต่ละประเทศต้องพยายามเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์กรค้ากลุ่มต่างๆ 
ภายใต้ข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) และ APEC ร่วมทั้ง การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) 
เพื่อท าให้เกิดอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การบริการ
ทางการศึกษาเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นสากลมากขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างชาติ 

ดังนั้นแนวคิดในเรื่องการจัดความรู้เพื่อจัดระบบความรู้ภายในองค์กร จึงเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ จึงควรให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บความรู้ที่มีประโยชน์ภายในองค์กร  เพื่อสะดวกต่อ
การน ามาใช้ โอนถ่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดกันในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และอนาคต อันจะเป็นการสนับสนุนให้บุคคลได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม  พร้อม
ที่จะน าความรู้มาพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 

2.  การจัดการความรู้ 
กระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กร การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วและรุนแรง ก็ด้วยปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความซับซ้อนของระบบสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
กระทบกับการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงส่งผลให้เวทีการแข่งขันที่เคยจ ากัดอยู่
ในวงแคบๆ ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก ท าให้องค์กรและหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับท่าที 
เพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง ดังนั้นในยุคของสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
ความรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรชนิดอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อีกทั้งในตัวคนยังมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถก่อให้เกิดความรู้ ความช านาญซึ่งเป็น  “ทุน
ความรู้” (Knowledge Capital) ซึ่งมักเป็นที่ทราบกันในตัวคนหรือกลุ่มคน จะท าอย่างไรให้ความรู้
ในทางปฏิบัติและฝังอยู่ในตัวบุคคล จะได้ถูกปรับเปลี่ยนและจัดการอย่างเป็นระบบ (Knowledge 
Management) เพื่อเก็บรักษาความรู้นั้นไว้ ให้เป็นขององค์กร เพื่อจะได้น าความรู้นั้นมาพัฒนา
เพื่อให้เป็นประโยชน์ส าหรับคนทั้งองค์กรต่อไป การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึง
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เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้บุคลากรรู้จักพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ และน าความรู้
มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

ความรู้เป็นสิ่งที่พัฒนามนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์อื่นๆในโลก  มนุษย์นั้นมีการพัฒนาได้
ก็เพราะความสามารถในการถ่ายทอดสารต่างๆ ผ่านภาษาและมีการจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ช่วยรักษาองค์ความรู้ต่างๆ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การจัดการความรู้จะท าให้ทราบว่าในขณะนี้องค์กรมีความรู้ด้านใดบ้าง องค์ความรู้ 
แต่ละหน่วยอยู่ที่ไหน องค์กรจะพัฒนาความรู้ด้านใดบ้าง ในจุดไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น การจัดการความรู้
จึงมีความส าคัญต่อองค์กร การเจริญเติบโตขององค์กรในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับการจัดการความรู้
ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง หากองค์กรมีความสามารถในการจัดการความรู้จะเป็นข้อได้เปรียบ
เหนือกว่าองค์กรอ่ืน ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เป็นบุคคล
ที่มีความสามารถในการสร้าง ถ่ายทอด กระจาย และน าความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม 

ความหมายของความรู้ 
ค าว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ มีความใกล้ชิดกันมาก และ

หลายครั้งมีความเข้าใจ และให้ความหมายที่ไม่ถูกต้อง เช่น ค าว่า ข้อมูล (Data) กับสารสนเทศ 
(Information) หรือค าใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ความรู้ (Knowledge) และภูมิปัญญา (Wisdom) 
ในหลายๆ ครั้งมีการน าค าเหล่านี้ไปใช้แทนกัน ซึ่งในความจริงค าว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
ไม่ใช่ความหมายที่ใช้แทนกันได้ Hideo Yamazaki (2003) ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ได้ให้ค าจ ากัด
ความของความรู้ ดังนี้ 

ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริง  ข้อมูลดิบหรือตัวเลขต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความ 
สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีบริบทซึ่งเกิดจากความเชื่อ สามัญส านึก หรือประสบการณ์
ของผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ โดยมักอยู่ในรูปของข้อมูลที่วัดได้หรือจับต้องได้ แต่สารสนเทศอาจมีข้อจ ากัด
ในเรื่องช่วงเวลาที่ใช้และขอบข่ายของงานที่จะน าไปใช้ ความรู้ (Knowledge) เป็นสารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์
ในการสรุปและตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่าเป็นสารสนเทศท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการน าไปใช้งาน  ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน าไปใช้ได้ 

จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ อาจสรุปได้ว่า 
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบ ข้อเท็จจริง ตัวเลข รูปภาพ และเมื่อข้อมูลดิบเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการ
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ประเมินผล การจัดกลุ่ม การคัดเลือกข้อมูล การจ าแนกตามประเภทของความต้องการในการใช้งาน  
ผลผลิตที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบก็คือ  สารสนเทศ (Information) ส่วนความรู้ (Knowledge) 
เป็นกระบวนการใช้สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการคิด ตัดสินใจ เลือกใช้และบูรณาการ ดังนั้นการ
มีข้อมูลเพียงอย่างเดียวจึงไม่ถือเป็นจุดแข็งแต่อย่างใด สิ่งส าคัญเหนือกว่าข้อมูลคือ ต้องสามารถน า
ข้อมูลมาสังเคราะห์  พัฒนา วิจัย และน ามาประยุกต์ใช้ หรือท าให้เป็นประโยชน์ในแง่ของการแปลง
ข้อมูลเป็นความรู้  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความรู้ที่เหนือกว่าการวิจัยคือ  
การท าให้เกิดปัญญา ซึ่งต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้ทั้งจากการศึกษาและประสบการณ์อย่าง
ครบถ้วน โดยกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1)  การแสวงหาความรู้ 2)  การแปลความหมายท า
ความเข้าใจกับความรู้ และ 3)  การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี 

ส าหรับความหมายของความรู้ (Knowledge) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้มากมาย ดังนี้ 

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่
ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

Hotspur (อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์, 2532: 15-16) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) 
นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจ า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยการนึกได้ 
มองเห็นได้ หรือได้ฟัง ความรู้นี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค าจ ากัดความ
หรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
ความรู้เป็นเรื่องของการจ าอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถ
ของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจ าได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยา และเป็น
ขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความ สามารถทางสมองมากขึ้นเป็นล าดับ  

Webster Dictionary (http://www.bus.utexas.edu/kman/) ให้ความหมายค าว่า ความรู้ 
(Knowledge) คือข้อเท็จจริง หรือเงื่อนไขของการรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยความคุ้นเคย ผ่านประสบการณ์
หรือการสมาคม ซึ่งความรู้จะถูกพรรณนาในฐานะชุดของรูปแบบที่อธิบายถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมต่าง  ๆ
ความรู้จะถูกบันทึกในสมองแต่ละบุคคลหรือฝังตัวอยู่ในกระบวนการจัดการ ผลผลิต สิ่งอ านวย
ความสะดวก ระบบ และในเอกสารต่างๆ 

http://www.bus.utexas.edu/kman/


 
 

 

30 

Davenport and Prusak (1998) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ 
คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอกบการท างานส าหรับการประเมินและรวมกันของ
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ 

พรธิดา วิเชียรปัญญา (2548: 21) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นกระบวนการขัด
เกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้สารสนเทศเหล่านั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (New Knowledge) 
ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ 

สมศักด์ิ คงเที่ยง (2550) กล่าวว่า ความรู้ คือ สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถที่จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีกว่า ความรู้เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่าง
ความเข้าใจตลอดจนการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ความรู้ คือ กรอบของการประสมประสานระหว่าง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบทและความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิด
กับกิจกรรมมากกว่าข้อมูลและสารสนเทศ ท าให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของความรู้  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวไว้ว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษา
เล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน  ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ
องค์วิชาในแต่ละสาขา 

จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความรู้ (Knowledge) หมายถึง 
กรอบการผสมผสานระหว่างความคิด  ความเชื่อ ประสบการณ์ ความสามารถ ค่านิยม กับเนื้อความ
ของข้อเท็จจริงที่มีการจัดกระท าให้มีความหมายเชิงเนื้อหาส าหรับบุคคล 

ประเภทของความรู้ 
พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540) ได้อธิบายไว้ว่า

ความรู้เป็นองค์ประกอบ 1 ใน 3 ส่วนของกระบวนการรับรู้ อันได้แก่ ตัวความรู้ (Knowledge) ผู้รู้ (Knower) 
กับสิ่งที่ถูกรู้ (Known) ซึ่งสามารถรับรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ นักวิชาการ  นักการศึกษา 
และองค์กรต่างๆ ได้จัดแบ่งประเภทของความรู้ไว้ดังนี้ 

IBM (2544) ได้ระบุไว้ว่า ความรู้ของคนเรามี 3 ลักษณะคือ 
1.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) คือความรู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงลงมา

เป็นเอกสาร หรืออ่ืนๆ ที่สามารถจับต้องได้ 
2.  ความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) คือ ความรู้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้จับ

ต้องได้  เช่น ความรู้ที่อยู่ในหัวสมองเรา 
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3.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร (Embedded knowledge) คือ ความรู้ ความเข้าใจที่
ชัดเจนในกระบวนการประกอบการ และการให้บริการ 

Davenport, Delong and Beers (1998) กล่าวว่า ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ 

1.  ความรู้ภายนอกองค์กร (External knowledge) เช่น อัจฉริยะภาพที่มีการแข่งขันต่าง  ๆ
2.  ความรู้ภายในองค์กร (Internal knowledge) เช่น คู่มือ รายงานการวิจัยต่างๆ 
3.  ความรู้ภายในองค์กรที่ไม่เป็นทางการ (Informal internal knowledge) ปกติ 

เรียกว่า ความรู้ที่ซ่อนเร้น ซึ่งมันซ่อนอยู่ในใจของพนักงานแต่ละคน 
Trapp (1999) กล่าวว่า หลักการจ าแนกความรู้ตามการเน้นที่แตกต่างกันใน  4 ลักษณะ 

ดังนี้ 
1. จ าแนกตามต าแหน่ง (Location) แบ่งเป็นความรู้ภายในกับความรู้ภายนอก 

(internal vs external knowledge) 
2.  จ าแนกตามเวลา (Time) แบ่งเป็นความรู้ในปัจจุบันกับความรู้ในอนาคต 

(actual vs future knowledge) 
3.  จ าแนกตามรู้แบบ (Form) แบ่งเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งกับความรู้โดยนัย 

(explicit vs tacit knowledge) 
4.  จ าแนกตามเจ้าของ (Owner) แบ่งเป็นความรู้เฉพาะตัวบุคคลกับความรู้สาธารณะ 

(private vs common knowledge) 
Nickols (2000) ได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของความรู้ โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 

3 ลักษณะ คือ 
1.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นระบบและเป็นทางการ  

มักจะพบได้จากการสะสมในรูปเอกสาร หรือแฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ รายงานผลการวิจัย วัสดุและ
กรรมวิธีการด าเนินงานต่างๆ 

2.  ความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถท าให้ชัดแจ้งได้ 
เช่น ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในการท างาน 
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3.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลหรือองค์กร (Implicit knowledge) เป็นความรู้ที่ท าให้ 
ชัดแจ้งได้ แต่ไม่มีการท าเป็นความรู้ที่ถูกท าให้ปรากฏได้โดยการถูกอ้างถึงจากพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของบุคคลในองค์กรที่สามารถสังเกตได้ 

นอกจากนี้ Nickols (2000) ยังได้กล่าวว่า การแบ่งประเภทความรู้ไม่ได้มีเพียงเท่าที่
กล่าวมาข้างต้น ถ้าเป็นนักจิตวิทยาทางด้านสติปัญญา จะแบ่งประเภทความรู้ไว้ 2 ประการ คือ 

1.  ความรู้เชิงอธิบาย (Declarative knowledge) ส่วนมากประกอบด้วยความรู้ที่ 
มีความชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยการอธิบายถึงข้อเท็จจริงถึงสิ่งต่างๆ หรือการอธิบายถึง
วิธีการ และกระบวนการต่างๆ เป็นต้น 

2.  ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) เป็นความรู้ที่มีความประจักษ์ชัด 
ในตัวของมันเองในการท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การสะท้อนความคิด ทักษะฝีมือ ทักษะการคิด
และทักษะด้านสติปัญญา 

อีกแนวคิดที่น่าสนใจ คือ Jkujiro Nonaka (อ้างถึงใน ยุทธนา แซ่เตียว, 2547: 253) 
ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  ความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) จะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล 
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซึ่งสื่อสาร หรือถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร 
หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดนี้พัฒนา และแบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อ ให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จะเป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถ 
รวบรวม และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ซึ่งท าให้
คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550: 21–23) ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็นความรู้ที่มาจาก 

การปฏิบัติ บ้างก็จัดว่าเป็น “เคล็ดวิชา” หรือภูมิปัญญา เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์
ต่างๆ อธิบายออกมาได้ยาก แต่สามารถพัฒนาและแบ่งปันได้  

2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในต ารับต ารา เช่น พวกหลักวิชาหรือทฤษฎีทั้งหลายอันได้มาจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผ่านกระบวนการพิสูจน์วิจัย สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ 
คู่มือ เอกสาร  
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เมื่อพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้ง 2 ประเภท พบว่าอัตราความรู้ที่ฝังอยู่ใน คนมากกว่า
ความรู้ความชัดแจ้งถึง 80:20 เปรียบเสมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ภูเขาน้ าแข็งที่เปรียบความรู้ชัด
แจ้งเป็นน้ าแข็งส่วนที่โผล่พ้นน้ าขึ้นมาเพียง 20 % แต่ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนเป็นน้ าแข็งส่วนที่จมอยู่ใต้
น้ าถึง 80 % 

สมศักด์ิ คงเที่ยง (2550) กล่าวถึง ประเภทของความรู้ ไว้ว่าการแบ่งประเภทของความรู้
สามารถมองได้หลายมิติ แต่มิติที่ได้รับความนิยมมากทีสุดคือ มองในด้าน “รูปแบบที่มองเห็น” ซึ่ง
สามารถแบ่งความรู้เปน็ 3 ประเภท คือ  

1.  ความรู้ฝังลึก (Implicit Knowledge) หมายถึง เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เกิดจาก 
ประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชื่อ เจตคติของแต่ละ
บุคคล 

2.  ความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาจาก
บุคคลด้วยการบันทึกในรูปแบบต่างๆ 

3.  ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ  
ศรัทธา ซึ่งจะเกิดจากผลสะท้อนกลับของตัวความรู้และสภาพแวดล้อมขององค์กร  องค์กรที่พัฒนา
มาเป็นระยะเวลานานจะมีการพัฒนาความเชื่อร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งก็คือวัฒนธรรม
ขององค์กรน่ันเอง 

จากที่ได้กล่าวมาพบว่า มีการจัดแบ่งประเภทความรู้แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับมิติ
ของการจัดแบ่งแต่โดยสรุปสามารถจัดแบ่งลักษณะของความรู้ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1)  เป็นความรู้
ที่สะท้อนสภาพภายในตัวบุคคล เป็นความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา ไม่สามารถท าให้
ชัดแจ้งได้ เช่น รูปแบบความนึกคิด ความเชื่อ 2) เป็นความรู้ที่สามารถท าให้ชัดแจ้งได้และบ่อยครั้ง
มีการจดบันทึกเป็นข้อความ หรือภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ 

ความหมายของการจัดการความรู้ 
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ได้มีนักวิชาการ

ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
Wig (1993)  กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นพื้นฐานของการจัดการระบบความรู้ภายใน

องค์กรและจัดการสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะช่วยในการพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์กร 
Davenport and Prusak (1994) กล่าวว่า การจัดความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ

ประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการท างานส าหรับการประเมิน
และรวบรวมประสบการณ์ และสารสนเทศใหม่ 
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Marquardt (1996) ได้ให้ความส าคัญกับ ”ความรู้” ในฐานะที่เป็นทรัพยากรหลักใน
การปฏิบัติงาน ในองค์กร ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบในองค์กรทั้งวัฒนธรรมองค์กร ประเพณีในการปฏิบัติ 
เทคโนโลยี ระบบการท างาน และวิธีการในการท างานล้วนต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ
ทั้งสิ้น พนักงานในองค์กรต้องการความรู้ในการเพิ่มพูนความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ความรู้จึงเปรียบได้กับโภชนาการขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่สร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เป็นที่แน่นอนว่าผู้คนต่างๆ ที่เข้ามาในองค์กร
นั้น เมื่อถึงวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจากไป คงเหลือไว้แต่ความรู้อันมีค่าของพวกเขาที่จะคง
อยูคู่่กับองค์กรตลอดไป 

Davenport (1998: 12) กล่าวว่า การจัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ได้มา
ซึ่งความรู้ (Capture)น ามาแบ่งปันและเผยแพร่ (Share and Dissemination) รวมถึงการใช้ความรู้
น้ัน (Utilization) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency  and Effectiveness) 

Carl Binder (1999) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการต่างๆ และเป็นระบบ
หลายๆ ระบบที่มีการรวบรวม แลกเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ เพื่อเพิ่มผล
ในการปฏิบัติงานในระดับบุคคล กลุ่มและในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น 
  Trapp (1999) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งก็มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ
เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นความรู้ในองค์กร  
 Barron (2000) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการบูรณาการ และการจัดการอย่าง
เป็นระบบเพื่อที่จะระบุ บริหาร และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล เอกสาร นโยบาย และกระบวนการ
ต่างๆ อันเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge 
Worker) ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ทุกองค์กรปรารถนา 
  Kucza (2001) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
ของการสร้างความรู้ การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ รวมถึงการระบุสภาพปัจจุบัน การก าหนด
ความต้องการ และการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีขึ้น 
เพื่อบรรลุถึงความต้องการ 
  Boyett and  Boyett (2001) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผล
ขององค์กร ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์กร โดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการประยุกต์ ใช้ความรู้ สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้น าในองค์กร 
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 Horwitch and Amacost (2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการสร้าง การก าหนด 
และรวบรวม การถ่ายโอนและการเข้าถึงความรู้และสารสนเทศเมื่อต้องการตัดสินใจที่ดีขึ้นเพื่อ 
กระท าการใดๆ ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ธุรกิจ 
 Gardner Research (2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้คือการท างานกับผู้อ่ืนอย่าง
สมานสามัคคี และร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่าของธุรกิจ และควรค่า
แก่การลงทุนเป็นอันดับแรกในทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันคีนัน แห่งเอเชีย (2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กร
ทุกขนาด ส าหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความยืดหยุ่นสูง ความรู้ในการตอบสนอง
อย่างฉับไวต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบริหารความรู้ในองค์กรเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อันจ ากัดในองค์กรได้อย่างสูงสุดเป็นหัวใจของความส าเร็จ นอกจากนี้การรักษาความรู้ให้อยู่กับองค์กร
โดยไม่ยึดติดกับบุคคลนับเป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่เชื่อมโยงความรู้ระหว่างหน่วย
ธุรกิจ อีกทั้งการจัดเก็บรวมรวมความรู้เป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Repository) เพื่อเป็นฐานในการ
ต่อยอดความรู้และสะดวกต่อการเรียกใช้เป็นสิ่งที่ต้องค านึงอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้
เป็นหลักสากลขององค์กรที่ประสบความส าเร็จทุกองค์กร 
 Henries and Hedgepeth (2003) ให้ความหมายว่า  การจัดการความรู้เป็นระบบ
การจัดการทรัพย์สินความรู้ขององค์กรทั้งที่เป็นความรู้โดยนัย และความรู้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
ระบบการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจ าแนกความรู้ การตรวจสอบความรู้ การ
จัดเก็บความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การเตรียมการกรองความรู้และการเตรียมการเข้าถึงความรู้
ให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ ท าให้ความรู้ถูกใช้ ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับขึ้น 
 Sveiby (2003) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นศิลปะของการสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์
ที่แตะต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ขององค์กร 
 Smith และคนอ่ืนๆ (2007) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ ระบบที่จะช่วยให้ข้อมูล
และความรู้เกิดขึ้นกับบุคคล อย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ในจ านวนที่เหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
 วิจารณ์ พานิช (2546) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง
ซึ่งเป็นการยากที่จะนิยามด้วยถ้อยค าสั้นๆ การจัดการความรู้ว่า คือการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ 
และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้โดยใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูล เช่น ระบบเครือข่าย (Network) 
คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้  เมื่อจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
แล้วก็จะต้องด าเนินการจัดการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ท าให้ความรู้เป็นเรื่องที่บุคคล
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ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น นอกจากน้ี การจัดการความรู้ยังต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาช่วยประยุกต์ใช้ความรู้นั้น เพื่อสร้างนวัตกรรมและน าความรู้นั้นไปต่อยอดสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับสังคมในยุคสังคมเศรษฐกิจ 
ฐานความรู้ ประเทศ และองค์กรที่มีความสามารถในการจัดการความรู้ก็จะมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง  มีความสามารถในการปรับตัว น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตัวบุคคล องค์กร เครือข่าย
ขององค์กรหรือชุมชนและประเทศจะต้องมีทักษะในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเป็น
พลวัต (Dynamic and Lifelong Learning) 
 รัตนา  ณ ล าพูน (2546) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการน าความรู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นประโยชน์และส าคัญต่อองค์กรมาจ าแนก วิเคราะห์ จัดระเบียบ เพื่อให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงและเผยแพร่ การผสมผสาน การสังเคราะห์ รวมทั้งมีการใช้อย่างสร้างสรรค์ นั่นคือ
การน าไปสู่นวัตกรรม 
 ส่วน น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้มาจากค าว่า Knowledge 
และ Management หมายถึง การจัดการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ใน
ทุกองค์กรมีการใช้สารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิตอล (Digital) และจัดเก็บความรู้ใหม่ที่บุคคลในองค์กรมี
การเผยแพร่และแบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กร 
 วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2547)  กล่าวว่าการจัดการความรู้ คือ ความสามารถหรือกระบวนการ
ภายในองค์กรที่จะพัฒนา หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยอาศัยความรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้  คือ 
กระบวนการใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือน
สินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะน ามาใช้หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร  อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  หรือเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับ
การจัดการอย่างเป็นระบบนี้ จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป   
 พรธิดา วิเชียรปัญญา (2548: 33) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจาย
และไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร 
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ดวงเดือน  จันทร์เจริญ (2549) กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้  คือกระบวนการที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อค้นหา สร้างสรรค์ จ าแนก วิเคราะห์ รวบรวม จัดเก็บความรู้ที่มีประโยชน์ภายในองค์กร 
เพื่อสะดวกต่อการน ามาใช้ โอนถ่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดกันในองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นการสนับสนุนให้บุคคลได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม พร้อมตอบสนองต่อการเรียนรู้
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม น าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเอง เพื่อยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร 

สมศักด์ิ คงเที่ยง (2550) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการที่ว่าด้วย
การน าเอาความรู้และเข้าใจถึงการท างานร่วมกันของปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกันในองค์กรมาเก็บ
รวบรวมและเรียบเรียงในเชิงประโยชน์ในการสร้างคุณค่า  เพื่อความแตกต่างและพัฒนาระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้ จึงเป็นกระบวนการที่
เป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ ความคิด การกระท า  ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรมและจัดเก็บไว้ในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่ จะแพร่กระจาย
และไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการการจัดการที่เป็นระบบต้ังแต่การ
ประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์
ของบุคคล ทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ที่ฝังลึก (Tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) 
จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้
งาน โดยมีการจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก และมีการ
เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 

ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เห็นคุณค่าของบุคลากร

ในองค์กรว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้ยังเป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์กรสมัยใหม่จึง
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องสามารถ
ท างานได้คลอบคลุมงานหลักขององค์กรทุกด้าน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ เพื่อที่จะ
ผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่รอดได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
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ทุกๆ ด้าน การจัดการความรู้จึงมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยมีการกล่าวถึง
ความส าคัญของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 

ดวงเดือน  จันทร์เจริญ (2549) กล่าวว่า การจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจาย
ในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง การจัดการฐานความรู้ (Knowledge-based management) 
ให้สามารถสะสมและรวบรวม มีการส่งเสริมและน าองค์ความรู้มาแบ่งกันใช้งาน (Knowledge sharing) 
ให้กับทุกคนในองค์กร ท าการต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านั้นยิ่งขึ้นไป และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning organization) โดยมีสมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning person) 
ในที่สุด  

สมศักด์ิ  ภิญโญธรรมากร (2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
เพราะการด าเนินงานการบริหารงานในองค์กรมีความซับซ้อนกว่าเดิม มีการแข่งขันกันมากขึ้น ท าให้
หน่วยงานต้องท าการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน ความรอบรู้ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ องค์กรต้องมีการ
เรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ของตนเอง  ด้วยเหตุนี้การเก็บรวบรวมความรู้ทั้งที่จับต้องได้ เช่น 
ต ารา เอกสาร คู่มือ อินเทอร์เน็ต และที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นความรู้ที่สั่งสมอยู่ในแต่ละบุคคล และ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์  ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพื่อ
ไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญหายไป 

กิตติ ลิ่มอภิชาต (2548) ได้ให้ความเห็นว่า เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้ทราบถึง
การแสวงหาความรู้และน าความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการ
ความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องจะท าให้บุคคลมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าอะไร ไม่ควรท าอะไร 
ในช่วงเวลาไหน  รับรู้ถึงข้อดีข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความสามารถต่างๆ 
เหล่านี้เองที่จะสะท้อนถึงคุณค่า (Value) ของตัวบุคคล การท างานโดยการใช้ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย 
โดยวิธีการที่ดีที่สุด มีขึ้นตอนน้อยที่สุด ประหยัด (เวลา และทรัพยากร) มีประสิทธิภาพสูงเป็นนวัตกรรม 
จะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ  ความสนุกและความสุขในการท างาน ถ้าองค์กรใดมีวิธีการบริหาร
จัดการความรู้ที่ดี ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้กับผู้ท างานโดยตรง ผลประโยชน์ต่อองค์กร คือท าให้
เป็นองค์กรที่มีความรู้ สามารถส่งถ่ายความรู้ให้บุคลากรได้รวดเร็ว มีความเจริญงอกงามและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ได้เปรียบต่อองค์กรอ่ืนๆ 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้มีความส าคัญต่อองค์กร เพราะการจัดการความรู้เป็นการ
รวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรมาจัดระบบเป็นสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารองค์กร เป็น
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คลังความรู้เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
มีความสามารถในการแข่งขันและคงความเจริญก้าวหน้าต่อไป   

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการความรู้ไว้

ดังต่อไปนี ้
Trapp (1999) ได้เสนอองค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Components of a Holistic 

Approach to Knowledge Management) มี 9 องค์ประกอบ คือ 
1.  เป้าหมายความรู้  (Knowledge Goal) การบ่งชี้ถึงเป้าหมายของการจัดการความรู้ที ่

ชัดเจน และมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการน าการจัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การน ามาซึ่งประโยชน์ของความรู้ 

2.  การระบุถึงความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการบอกถึงความรู้ที่ต้องการ 
จัดเก็บลงในฐานข้อมูล หรือแฟ้มเก็บสะสมงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ
ของพนักงาน 

3.  การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นการแสวงหาความรู้ขององค์กร 
จากแหล่งภายนอกองค์กร อาจจะเป็นความรู้ใหม่ หรือเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในการใช้ปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักการ คือ น าความรู้จากภายนอกองค์กรรวมเข้ากับความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรในรูปแบบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องให้พนักงานสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ 

4.  การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) เป็นการปรับเปลี่ยนความรู้ 
ภายในองค์กรให้สามารถด าเนินการต่อไปจนสร้างเป็นฐานของความรู้ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ทักษะใหม่และเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงาน การพัฒนาความรู้เป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อน
ระหว่างคนกับเทคโนโลยี 

5.  การเคลื่อนย้าย/กระจายความรู้ (Knowledge Transfer/Distribution) การเคลื่อนย้าย 
และกระจายความรู้ความสามารถ ช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากความรู้อย่างสูงสุด เท่าที่ต้องการ
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา โดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นตัวกระจายความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ  

6.  การใช้ความรู้ (Knowledge Usage) ความรู้จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการน า 
ความรู้ใหม่นั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กร หรืออาจเป็นการน าความรู้เก่ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 
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7.  การเก็บรักษาความรู้ (Knowledge Preservation) เป็นการเก็บรักษาและรวบรวม 
ความรู้ไว้ โดยให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้และสืบค้นความรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ อาจเก็บไว้
ในตัวบุคคลหรือรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ก็ได้ 

8.  การประเมิน/ทบทวนความรู้ (Knowledge Evaluation/Review) เป็นการวัด 
ความก้าวหน้าและคุณค่าของทรัพย์สินความรู้ (Knowledge Assets) ซึ่งอาจวัดได้ 5 กลุ่ม คือ 
การเงิน ลูกค้า กระบวนการ การสร้างใหม่ การพัฒนาและมนุษย์ หรืออาจวัดที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual capital) ขององค์กรก็ได้ 

9.  การควบคุมความรู้  (Knowledge Controlling) เป็นการติดตามความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นและปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

Probst, Raub and Romhardt (2000) ได้สรุปว่า การจัดการความรู้จะประสบความส าเร็จได้ 
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1.  การระบุถึงความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการบอกความต้องการใน
ความรู้แต่ละชนิดที่พนักงานต้องการ 

2.  การจัดหาความรู้  (Knowledge Acquisition) เป็นการจัดหาความรู้ตามความ
ต้องการของพนักงาน 

3.  การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) เป็นการพัฒนาความรู้และ
สร้างความรู้ใหม่ๆ  

4.  การแบ่งปัน/การกระจายความรู้ (Knowledge Sharing/Distribution) เป็นการ
แลกเปลี่ยนและน าความรู้นั้นกระจายสู่ภายนอก 

5.  การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) เป็นการน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.  การเก็บรักษา/จดจ าความรู้  (Knowledge Retention) เป็นการเก็บรักษาความรู้

ไว้ในรูปแบบต่างๆ  
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แผนภาพที่ 4  แสดงองค์ประกอบการจัดการความรู้ ของ Probst 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Probst, Raub and Romhardt (2000)  

 
Sveiby (2003) กล่าวว่า องค์กรต้องมีการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของ

การตัดสินใจในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้มีการจัดการความรู้ต้องประกอบด้วย 
1.  การจัดการเนื้อหา (Content Management ) คือ การจัดการความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) โดยเน้นการจัดระเบียบเอกสาร หรือโครงสร้างต่างๆ  
2.  การจัดการความรู้ผ่านเรื่องเล่า (Narrative Management) เป็นการจัดการความรู้ 

โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่รู้มา ภายใต้แนวคิดที่ว่าเราไม่สามารถเขียนทุกเรื่องออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการเขียน ดังค าที่ว่า “We know more than we can say, we’ll always 
say more than we can write down: เรารู้มากกว่าเราพูดและเราพูดมากกว่าเราเขียน” การใช้
เทคนิคนี้ต้องเชื่อมต่อระหว่างการสื่อที่น่าสนใจและเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อ 

3.  การจัดการความรู้ตามบริบท/สภาวะแวดล้อม (Context Management) เป็นการจัด 
การความรู้โดยใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยเครือข่ายทางสังคม 

โกศล  ดีศีลธรรม (2546) กล่าวว่า การจัดการความรู้มีองค์ประกอบหลักแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ สังคม–วัฒนธรรม และองค์กร (Social-cultural and organization Components) และองค์ประกอบ

การระบุถึงความรู้  
(Knowledge Identification) 

การเก็บรักษา/จดจ าความรู้
(Knowledge Retention) 

การจัดหาความรู้ 
 (Knowledge Acquisitions) 

การใช้ความรู้  
(Knowledge Utilization) 

การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge Development) 

การแบ่งปัน / กระจายความรู้ 
(Knowledge Sharing/Distribution) 
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ทางเทคโนโลยี (Technological Components) โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management System) ที่เป็นส่วนเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนเข้า
ด้วยกัน โดยกระบวนการการจัดความรู้ความสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1.  การสร้างและจัดหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) ตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ก็คือ องค์กรธุรกิจญี่ปุ่น ที่ให้ความส าคัญต่อการมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้โดยนัย (Tacit  
Knowledge) ที่มิได้แสดงออกในรูปเอกสาร  แต่องค์กรมักกระตุ้นให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ เพื่อ
สร้างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และใช้สารสนเทศทางความรู้ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นที่สร้างความรู้ในการพัฒนารูปแบบ
ของรถ โดยใช้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างการสับเปลี่ยนพนักงานให้ท างานในหน้าที่
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความรู้ 
(Knowledge creator) 

2.  การจัดการและจัดการเก็บความรู้ (Knowledge organization and storage) 
เป็นการจัดการความรู้ที่สร้างให้เป็นหมวดหมู่ และเก็บลงในฐานข้อมูลที่จัดเก็บ แล้วกระจาย
สู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งาน 

3.  การกระจายความรู้ (Knowledge distribution) โดยใช้เครื่องมือในการสืบค้น
สารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บ แล้วกระจายสู่หน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งาน 

4.  การประยุกต์ความรู้ในการใช้งาน (Knowledge application) การเชื่อมโยงกิจการ
หลักต่างๆ ผ่านระบบการไหลของงาน ด้วยระบบเครือข่าย (network) ไปยังหน่วยงานต่างๆ 

กระบวนการของการจัดการความรู้ 
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการของการจัดการความรู้ 

ดังต่อไปนี ้
Marquardt (1996) ได้เสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1.  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นความสามารถในการเรียนรู้ 
ของคนส่วนใหญ่ในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร  
เป็นการแสวงหาความรู้ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร 

2.  การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การแสวงหาความรู้นั้นเป็นการปรับใช้ 
ความรู้โดยทั่วไป แต่การสร้างความรู้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Generative) การสร้างความรู้ใหม่
เกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยั่งรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล การสร้าง
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ความรู้ใหม่ควรอยู่ภายใต้หน่วยงานหรือคนในองค์กร ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ คนสามารถเป็นผู้สร้าง
ความรู้ได ้

3.  การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval)  
ในการจัดการความรู้ องค์กรต้องก าหนดสิ่งส าคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ และต้องพิจารณาถึง
วิธีการการเก็บรักษา และการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ องค์กรต้องเก็บรักษาสิ่งท่ี
เรียกว่าเป็นความรู้ไว้ให้ดีที่สุด ในการจัดโครงสร้างขององค์ความรู้ องค์กรต้องพิจารณาความแตกต่าง
ของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันในการค้นคืนความรู้ ระบบการเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ต้องมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตามความจ าเป็นของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์
ของงาน ความช านาญของผู้ใช้ หน้าที่การใช้สารสนเทศและสถานที่ที่สารสนเทศถูกเก็บไว้ 

4.  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization)  
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร เนื่องจากองค์กรจะเรียนรู้ได้
ดีขึ้น เมื่อความรู้มีการกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร การถ่ายทอด
ความรู้และการใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านอิเลคทรอนิกส์ นอกจากน้ีการเคลื่อนที่
ของสารสนเทศ และความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้น เป็นไปได้โดยต้ังใจและไม่ได้
ต้ังใจ 

Kucza (2001) ได้น าเสนอรูปแบบของกระบวนการในทางปฏิบัติของการจัดการความรู้ไว้ 
6 ประการ ดังนี้ 

1.  การระบุถึงความต้องการความรู้ (Identification of Need for Knowledge)  
ซึ่งประกอบด้วย การระบุความต้องการ (Identification of needs) และการก าหนดความต้องการ 
(Identification of requirements) 

2.  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Pull) จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดการ 
ความรู้ คือ การแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ในกระบวนการจัดการความรู้
ที่มีคุณค่าที่องค์กรค้นพบควรถูกถ่ายทอด 

3.  การส่งมอบ ถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Push) เป็นกระบวนการของการส่ง
มอบความรู้ไปให้กับผู้ที่ต้องการ 

4.  การสร้างความรู้ (Creation of Knowledge) มีกระบวนการย่อยๆ คือ มีการระบุ 
ถึงความคิดใหม่ๆ การประเมินความคิดใหม่ๆ การรวบรวม การประเมินและการคัดเลือกผู้ที่อยู่ใน
ข่ายท่ีมีความคิดใหม่ๆ และการสร้างความรู้ 



 
 

 

44 

5.  การรวบรวมและจัดเก็บความรู้ (Knowledge Collection and Storage) มีกระบวนการ 
ย่อย คือ การระบุถึงความรู้ การประเมินความรู้ การออกแบบสิ่งที่ใช้เก็บความรู้ การจัดความรู้ให้
เป็นหมวดหมู่ การบูรณาการความรู้ การปรับปรุงแผนที่ความรู้ให้ทันสมัย 

6.  การปรับปรุงความรู้ (Knowledge Update) ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
และความต้องการที่ไม่หยุดนิ่ง มีกระบวนการย่อย ๆ คือ การระบุถึงความเปลี่ยนแปลง การประเมินผล
กระทบของความเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย 

น้ าทิพย์  วิภาวิน (2547) กล่าวว่า ความต้องการน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ประโยชน์ 
เป็นแนวทางการจัดการความรู้ในองค์กร โดยสร้างแหล่งจัดเก็บความรู้และพัฒนาวิธีการเข้าถึงความรู้
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.  การจัดหาหรือการสร้างความรู้ (Knowledge acquisition)เป็นกระบวนการพัฒนา 
และการสร้างความรู้ใหม่จากทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็นวิธีการพัฒนาความรู้
ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการระดมความคิด 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลในกลุ่ม (Socialization) 

2.  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นขั้นตอนต่อมาในการน าเอาความรู้ 
ที่สร้างไว้บันทึกไว้ ออกมาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และแพร่หลายในองค์กร โดยใช้เครื่องในการติดต่อ 
สื่อสารที่เรียกว่า Collaborative tools ได้แก่ E-mail, Newsgroup 

ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการแปลความรู้แต่ละบุคคลออกมาเป็นรูปแบบ แนวทาง
เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่มีการบันทึกได้ (Externalization) และเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสาร 
ฐานข้อมูล คู่มือไปใช้แก้ปัญหาได้จริง ท าให้เกิดเป็นทักษะใหม่ เป็นความช านาญในการแก้ปัญหา
ของงานนั้นๆ (Internalization) 

3.  การใช้การเข้าถึงความรู้ (Knowledge utilization) เป็นการใช้ความรู้ในองค์กร 
จากฐานข้อมูล วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เป็นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
(Combination) 

วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2548) กล่าวว่า กระบวนการที่ส าคัญของการจัดการความรู้ มีด้วยกัน 
2 ขั้นตอน คือ การพัฒนาความรู้ (Knowledge generation) และการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge 
transfer) การพัฒนาความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรทุกคนใน
องค์กร จนหลอมรวมเข้ากันกลายเป็นความรู้ขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร ต้องถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง หากไม่มีการถ่ายทอดกันต่อไป ความรู้ที่สั่งสมมานานนั้น ก็ไม่มีประโยชน์แต่
อย่างใด ดังนั้นองค์กรที่สามารถสร้างและรักษาความรู้ขององค์กรไว้ได้ จึงมีโอกาสประสบความส าเร็จ
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มากกว่า แต่ปัญหาของผู้บริหารในปัจจุบัน ก็คือ การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร 
เพราะมีบุคคลากรมากมายที่ไม่ยอมแบ่งบันความรู้ต่อผู้อ่ืน ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันพร้อมกับการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้กัน จึงมีความส าคัญมากขึ้นทุกทีในปัจจุบัน 

วิจารณ์  พานิช (2548) ได้เสนอ กระบวนการจัดการเพื่อให้มีการน าความรู้ มาใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย 

1.  การก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ (Define) เป็นการน าความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ พันธกจิ  
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ขององค์กรมาก าหนดความรู้ ที่ต้องการใช้เพื่อให้มีการจัดการความรู้  
มีจุดเน้น ไม่สับสน 

2.  การเสาะหา และยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพัฒนาขีดวามสามารถใน 
การเสาะหา และยึดกุมความรู้ที่กระจัดกระจาย หรือแฝงอยู่ตามที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ จนเกิดทักษะ ความช านาญ ในการเสาะหา และยึดกุมแหล่งของความรู้ที่จะเสาะหา 
อาจจะมาจากภายนอกหรือจากผู้ที่ท างานด้วยกันในองค์กร 

3.  การสร้างความรู้ (Create) ในมุมมองเดิม ความรู้จะต้องสร้างโดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 
ในมุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึ้นทุกจุดของการท างาน โดยทุกคนที่ท างาน เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในสมอง 
ซึ่งอาจจะพูดออกมาไม่ได้ การสร้างความรู้ การสร้างความรู้อาจท าได้ทั้งก่อนลงมือ ระหว่างการท างาน 
และสรุปประมวลประสบการณ์ หลังจากการท างาน ในการสร้างความรู้ ไม่จ าเป็นต้องสร้างใหม่
ทั้งหมด 100% อาจเริ่มจาก 10–20 % ก็ได ้

4.  การกลั่นกรอง (Distill) ความรู้บางอย่าง เป็นสิ่งล้าสมัย บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ 
เหมาะสมกับบริบท หรือสภาพแวดล้อมส าหรับเรา จ าเป็นต้องมีการกลั่นกรอง เพื่อให้น าความรู้ที่
เหมาะสมมาใช้ 

5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด  
เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกัน ต้องมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยู่ภายในตัว 
ไม่มีการยกระดับความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลี่ยน ความรู้ที่มีอยู่จะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ไม่งอกงาม 
ยิ่งแลกเปลี่ยนมาก ก็ยิ่งได้ก าไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งยากท่ีสุด คนไม่อยากแลกเปลี่ยน
เพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ต้องสร้างเงื่อนไขและกติกาท่ีส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การแบ่งปัน 
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีพฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีพฤติกรรมกักตุน หรือ
ปกปิดความรู้ 

6.  การประยุกต์ใช้ความรู้ (Use) ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/ 
บริการ พัฒนากระบวนการท างาน พัฒนาสมาชิกองค์กร 
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Nonaka and Takuechi (1995) ได้พัฒนารูปแบบหรือโมเดลการสร้างองค์ความรู้โดย
การขยายผลจากความรู้ 2 ประเภท คือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) กับความรู้แจ้งชัดหรือ
ความรู้ที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆ (Explicit  Knowledge) ซึ่งความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถเปลี่ยน
สถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) 
รูปแบบหรือโมเดลดังกล่าวมีชื่อว่า “SECI–Knowledge Conversion Process” ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
บทบาทส าคัญในการสร้างกระแสการจัดการความรู้ในองค์กร ดังแผนภาพที่ 5 
 
แผนภาพที่ 5 Knowledge Spiral หรือ SECI Model ของ Nonaka และ Takuechi 

 
ที่มา: Nonaka and  Tekuechi (1995) 

 
รูปแบบการจัดการความรู้ของ Nonaka  และ Takuechi  มี 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่งถือ

เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนวงจรการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่า “SECI” (Socialization–Externalization–Combination–Internalization) 

Socialization  คือ การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงระหว่างตัวบุคคลหรือระหว่างกลุ่มคน โดยไม่ผ่าน
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การเขียน เช่น การเสวนา (Dialogue) พูดคุยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Forum) การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) 

Externalization คือ การถ่ายโอนหรือถ่ายทอดความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
ออกมาสู่ภายนอก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้ Tacit เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้แจ้งชัด 
(Explicit Knowledge) ในการนี้องค์กรอาจมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสอน นิเทศงาน และถ่ายทอดความรู้
ผ่านสื่อต่างๆ ได้ หรือมีการสร้างและพัฒนาแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence–CoE) เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในสมองของผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ (Tacit  Knowledge) 
ออกมาสู่ภายนอก (Explicit Knowledge) เพื่อให้ผู้อ่ืนในองค์กรได้รับรู้และเรียนรู้ ทั้งนี้องค์กรต้องมี
วิธีการจัดเก็บความรู้อย่างเปน็ระบบ ไม่ว่าจะเปน็ในรูปของฐานข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ที่บุคลากรในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้เกิดการกระจายการใช้ความรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

Combination คือ การที่องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรมีการศึกษาเรียนรู้และเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ (Explicit Knowledge) จากสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมโยงความรู้ 
explicit ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนาองค์กรหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

Internalization เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ 
Tacit  ซึ่งเป็นทักษะที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ อีกครั้ง ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลได้น าความรู้ explicit 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาปฏิบัติ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริงก็จะเกิดการซึมซับความรู้ดังกล่าวไว้
ในสมองในรูปของประสบการณ์ ปัญญา และทักษะที่ฝังลึกในตัวบุคคลนั้นๆ (Tacit Knowledge) 
ซึ่งอาจน าไปขยายผลได้ต่อไป 

นอกจากนี้ Nonaka และ Takuechi (1995) ได้ให้ค าแนะน าว่า รูปแบบของการจัดการ
องค์กรที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้คือ แบบ “กลาง-ขึ้น-ลง” (middle-up-down) ซึ่งต่างจาก
ต าราด้านการบริหารจัดการท่ัวไปที่มักเอ่ยถึงวิธีการจัดแบบ “บนลงล่าง” (top-down) กับแบบ “ล่าง
ขึ้นบน” (bottom-up) การจัดการองค์กรแบบ กลาง-ขึ้น–ลง จะเน้นการใช้พนักงานหรือผู้บริหาร
ระดับกลางเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน  โดยที่พนักงานระดับกลางจะเป็นผู้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์
หรือความฝันของผู้บริหารระดับสูงเข้ากับความเป็นจริงหรือการปฏิบัติของพนักงานระดับล่าง 

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2549) แห่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  ท่ี
ได้น าเสนอ TUNA Model หรือ KM Model “ปลาท”ู ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

ส่วนที่หนึ่ง Knowledge Vision (KV) มีส่วนหัว ส่วนตา มองว่าก าลังจะไปทางไหน 
ต้องตอบได้ว่า “ท า KM ไปเพื่ออะไร” ความสนใจร่วมหรือปัญหาร่วมของชุมชนในองค์กร  
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ส่วนที่สอง Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางล าตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้
ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  (Share and Learn) ถ้าไม่
สามารถท าให้รู้สึกรักและปรารถนาดีต่อกันด้วยความจริงใจได้ ใจใครก็บังคับใครไม่ได้ 

ส่วนที่สาม  Knowledge Assets (KA) เป็นส่วนขุมความรู้ที่ท าให้มีการน าความรู้ไป
ใช้งานและมีการต่อยอดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ดังแผนภาพที่  6 
 
แผนภาพที่ 6  แสดงรูปแบบ TUNA Model 

 
 
ที่มา : ประพนธ์ ผาสุขยืด (2549) 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการของการจัดการ
ความรู้ พบว่า องค์ประกอบและกระบวนการของแต่ละแนวคิดมีความคล้ายคลึงกันในด้านของการ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้ดังตารางที่ 1 
 

KV KS KA 
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ตารางที่  1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
 

องค์ประกอบ 
Marquardt 

(1996) 
Trapp 
(1999) 

Probst 
(2000) 

Kucza 
(2001) 

Sveiby 
(2003) 

การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้      
การก าหนดเป้าหมายของความรู้      
การระบุองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม      
การแสวงหาความรู้      

การพัฒนาความรู้      
การถ่ายโอน/กระจาย/แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

     

การวัด/ประเมินความรู้      
การควบคุมความรู้      
การสร้างความรู้      

การเก็บรวบรวมความรู้      
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้      

การป้อนความรู้      
การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้      
การปรับความรู้ให้ทันสมัย      
การคงไว้ซึ่งความรู้      
การกลั่นกลองความรู้      

การติดตาม/ ตรวจสอบความรู้      

การน าความรู้ไปใช้      
 
โดยสรุป องค์ประกอบของการจัดการความรู้  มีขั้นตอนส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

(Marquardt, 1996; Trapp, 1999 ; Probst และคนอ่ืนๆ, 2000 ; Kucza, 2001; Sveiby, 2003) 
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1.  การแสวงหาความรู้ เป็นกระบวนที่ครอบคลุมต้ังแต่การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้  
การค้นหาความรู้ อาจแสวงหาจากภายในหรือจากภายนอกองค์กรก็ได้ หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ การยอมรับ และการเปิดรับความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร 

2.  การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนิน  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ โดยการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือในองค์กร  
ทั้งความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก น ามาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดสิ่งที่มี
คุณค่า โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม เกิดเป็นความรู้ใหม่ สร้างแนวคิดและทฤษฎีใหม่ 

3.  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ รักษา และจัดสรร 
ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีวิธีการในการเก็บรักษา มีการจัดหมวดหมู่ 
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ เป็นกระบวนการในการโอนถ่าย เผยแพร่  
และการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้ความรู้ ในการวางแผนงาน การตัดสินใจ 
แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในตัวองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รูปแบบและกรอบความคิดการจัดการความรู้ 
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการจัดการความรู้ สามารถน ามา

พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการจัดการความรู้ (Framework of Knowledge Management) ซึ่ง
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ได้เสนอกรอบความคิดหลายรูปแบบ แต่ที่น่าสนใจคือ  

Bonnie Rubenstein-Montano (2001) ได้แบ่งกรอบความคิดของการจัดการความรู้
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แบบ Prescriptive แบบ Descriptive และ แบบผสมผสานระหว่าง Prescriptive 
และ Descriptive 

กรอบความคิดการจัดการความรู้แบบ Prescriptive เป็นกรอบความคิดที่นิยมกัน 
มากที่สุด เน้นการพัฒนาการของความรู้ในองค์กรที่เรียกว่า “วงจรความรู้” ได้แก่ องค์ประกอบของ
วงจรความรู้ ล าดับองค์ประกอบของวงจรความรู้และขั้นตอนต่างๆ ขององค์ประกอบย่อย กรอบความคิด
ชนิดนี้มีสาระส าคัญดังนี้  

1.  การค้นคว้าหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้ที่
จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้  (knowledge creative and acquisition) 
3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  (knowledge organization) 
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4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  (knowledge codification) 
5.  การเข้าถึงความรู้  (knowledge access) 
6.  การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันความรู้  (knowledge sharing) 
7.  การเรียนรู้ (learning) 

นักวิชาการที่มีความคิดเห็นภายใต้ในกรอบความคิดเช่นนี้  ได้แก่ 
Wiig (2002) ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่มเรียกว่า “เสาหลักของการจัดการความรู้” 

(pillar of knowledge management) โดยแต่ละเสาจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อท าให้วงจร
ความรู้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง (create) การน าเสนอ (manifest) การใช้ (use) และการ
ถ่ายทอดความรู้ (transfer) 

Nonaka and Takeuchi (1995) ได้น าเสนอวงจร “SECI” ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
องค์กรต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญจ านวนมาก กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น 
หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดตลอดเวลา การสร้างความรู้เกิดขึ้น
ใน 4 ลักษณะคือ socialization  externalization  combination และ internalization 

Leibowitz and Beckman (1998) เสนอแนวความคิดครอบคลุมถึงวงจรความรู้ที่
ละเอียดและครบถ้วน ดังนี้ 

-  Identification เป็นการก าหนดความถนัดเฉพาะ กลยุทธ์ การค้นหาแหล่งความรู้ 
-  Capture การดักจับและเก็บความรู้ 
-  Select เป็นการประเมินความรู้ว่ามีคุณค่า เป็นจริง และตรงกับความต้องการ 

รวมทั้งการพิจารณาความรู้ที่ขัดแย้งกัน 
-  Store เป็นการจัดเก็บความรู้ขององค์กรในฐานความรู้ 
-  Share เป็นการกระจายความรู้ไปยังผู้ใช้ โดยดูความสนใจและชนิดของงานที่ท า 
-  Apply เป็นการน าความรู้มาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยในการท างาน

หรือการฝึกอบรม 
-  Create เป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยการวิจัย ทดลอง และการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ 
-  Sell เป็นการพัฒนา และท าการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ที่เป็นผล

มาจากการใช้ความรู้ 
กรอบความคิดการจัดการความรู้แบบ Descriptive เป็นกรอบความคิดที่กล่าวถึง

ขั้นตอนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการความรู้ 
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เช่น วัฒนธรรมองค์กร การเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับทิศทางองค์กร การที่ต้องมีข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับการจัดการความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นักวิชาการที่มีความคิดเห็นภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบ Descriptive มีดังนี้ 

O’Dell, Grayso and Essaides (1998) ได้เสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้
ในองค์กรซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ การก าหนดสิ่งส าคัญที่องค์กรจะต้องท าให้ส าเร็จ 
ปัจจัยที่ท าให้สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
แผนภาพที่ 7 กรอบความคิดการจัดการความรู้ของ O’Dell  

 
 
ที่มา: O’Dell, Grayso and Essaides (1998 : 21-27) 
 

กรอบความคิดการจัดการความรู้ของ O’Dell ประกอบด้วย 
1.  การก าหนดสิ่งส าคัญที่องค์กรต้องท าให้ส าเร็จ ขั้นตอนนี้ส าคัญที่สุด

เพราะจะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ต่อไปนี้ 

1.1  การท าให้ลูกค้าประทับใจ 
1.2  การลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 
1.3  ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ 
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2.  ปัจจัยที่ท าให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล องค์กร
ต้องสร้างปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 

2.1  วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการ  
เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรกล้าคิด กล้าท า เปิดเผยต่อกัน มีการท างานเป็นทีม 
และท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของระบบประเมินผล และพัฒนาบุคลากร 

2.2  เทคโนโลยีที่ช่วยท าให้จัดการความรู้ท าได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 
และอินทราเน็ต เป็นต้น 

2.3  โครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ได้แก่ การก าหนด 
บุคคลหรือทีมรับผิดชอบในการจัดการความรู้ในองค์กร การก าหนดเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้
ที่ชัดเจน เป็นต้น 

2.4  การวัดผลการจัดการความรู้ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะเป็นหลักฐาน
ที่บอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ในองค์กร 

3.  กระบวนการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
และมั่นใจว่ามีปัจจัยทั้ง 4 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น องค์กรจะต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

3.1  การวางแผน จะท าการประเมินตนเองว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่
ต้องการจะเป็นในอนาคต 

3.2  การออกแบบ จะก าหนดหน้าที่ บทบาทของผู้มีส่วนร่วม เทคโนโลยี
ที่จะใช้ก าหนดการวัดผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดท าแผนงาน 

3.3  การปฏิบัติ จะจัดท าโครงการน าร่อง และด าเนินการตามแผน 
3.4  การขยายผล จะน าความส าเร็จจากโครงการน าร่องไปใช้เพื่อขยายผล

ให้ทั่วทั้งองค์กร 
กรอบความคิดการจัดการความรู้แบบผสมผสาน Prescriptive และ Descriptive 

กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้ขององค์กร องค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ 
ปัจจัยที่ท าให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ส าเร็จ และอาจรวมถึงขั้นตอนในการจัดการความรู้ด้วย 
นักวิชาการในกรอบแนวคิดแบบผสมผสาน เช่น 

American Productivity & Quality Center (APQC) (1996) มีรูปแบบการ
จัดการความรู้ในทางธุรกิจประกอบด้วย 

1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ คือ ภาวะผู้น า  
วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล 
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2.  กระบวนการจัดการความรูป้ระกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความรู้ การจ าแนก
ความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้ การเรียบเรียงความรู้ การน าไปใช้ 
และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

3.  องค์ความรู้ขององค์กร รูปแบบการจัดการความรู้ในทางธุรกิจตามกรอบ
ความคิดการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจของ  American Productivity & Quality Center 
(APQC) แสดงได้ดังแผนภาพที่ 8 

 
แผนภาพที่ 8 The Knowledge management Assessment Tool 
 

 
 
ที่มา:  Anderson (1996) 
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Grover and Davenport (2001) ได้วางกรอบแนวคิดการจัดการความรู้เป็น 3 
มิติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ 

มิติที่ 1  กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การสร้าง การเก็บรักษา การน า
ออกมา การส่งทอดและการน าไปใช้ 

มิติที่ 2  ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร และ
เทคโนโลยี 

มิติที่ 3  ด้านบุคคล ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 
Singapore Productivity and  Standards Board (PSB) (2001) หรือเรียกอีกว่า 

“องค์กร Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING)” เป็นหน่วยงานระดับชาติ
ด้านการเพิ่มผลผลิตของประเทศสิงคโปร์ เสนอกรอบแนวคิดของการจัดการความรู้ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 
2 อย่างคือ ห่วงโซ่ความรู้ และปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1.  ห่วงโซ่ความรู้ หรือกระบวนการความรู้นี้ Singapore Productivity and  
Standards Board (PSB) เรียกกระบวนการนี้ว่า “GREAT” ซึ่งย่อมาจากตัวอักษรแรกของ
องค์ประกอบหลักของกระบวนการ (Generate, Represent, Access, Transfer) กระบวนการ 
“GREAT” ครอบคลุมกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรทุกกิจกรรม ซึ่งผลสุดท้ายที่ต้องการ คือ 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กร 

2.  ปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ การที่กระบวนการ 
“GREAT” จะหมุนได้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยเอ้ือหลักๆ มี 4 อย่างคือ 

2.1  ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์ 
2.2  วัฒนธรรมองค์กร 
2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  การวัดผล 

จะเห็นได้ว่ากรอบความคิด “SPRING” ครอบคลุมทั้งกระบวนการความรู้ 
ปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และการวัดผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ดังแผนภาพที่ 9 
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แผนภาพที่ 9 กระบวนการ “GREAT” 
 

 
 
ที่มา: Singapore Productivity and Standards Board (2001 : 21) 
 

สรุปได้ว่าจากแนวคิดและกรอบความคิดของการจัดการความรู้ขององค์กรและ
นักวิชาการต่างๆ Wiig (2002), Nonaka and Takeuchi (1995), Leibowitz and Beckman 
(1998), O’Dell, Grayso and Essaides (1998), American Productivity & Quality Center 
(APQC) (1996), Grover and Davenport (2001), Singapore Productivity and  Standards 
Board (PSB) (2001). เห็นว่ากรอบแนวคิดมีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ  

1.  กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 

2.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า วฒันธรรม
องค์กร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและประเมินผล 
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การประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กร   
การจัดการความรู้เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เห็นคุณค่าของบุคลากร

ในองค์กรว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้ยังเป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ องนั้นองค์กรสมัยใหม่จึง
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องสามารถ
ท างานได้คลอบคลุมงานหลักขององค์กรทุกด้าน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ เพื่อที่จะ
ผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่รอดได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ ด้าน การจัดการความรู้สามารถประยุกต์กับทุกกิจกรรมในองค์กร  
  O’Dell and Grayson (1998) และ Steward (1999) กล่าวถึงเป้าหมายของการประยุกต์
การจัดการความรู้ว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าขององค์กร (Customer 
intelligence) เป็นการจัดการความรู้เพื่อเป้าหมายในการรวบรวมและใช้ความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากน้ีการประยุกต์
การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือในการท างานเพื่อความเป็นเลิศ (Operational excellence) โดย
องค์กรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ด้วยกระบวนการของการแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการส่งผ่านความรู้เพื่อพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถท า
ได้หลายวิธีการ ได้แก่ การแบ่งปันถ่ายทอดระหว่างพนักงานกับพนักงานเครือข่ายของผู้ปฏิบัติ 
ชุมชนแนวปฏิบัติ ทีมงานที่รวมคนหลายหน้าที่ ฐานข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ในการการลดเวลาที่ต้องใช้ในการท างาน ลดความไม่คงที่ในการปฏิบัติ ปรับปรุงการด าเนินงาน 
พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  Nanaka (1991) กล่าวว่า การประยุกต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กร (Product-to-market excellence) เป็นกระบวนการในการเน้นการถ่ายทอด
และใช้ความรู้ เช่น แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ดีและมี
คุณภาพมากกว่าเดิม โดยใช้การเรียนรู้จากบทเรียนหรือประสบการณ์เก่า นอกจากนี้  การประยุกต์
การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน (Competitive intelligence) เป็นกระบวนการใน
การใช้ความรู้เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในสภาวะที่องค์กรเผชิญกับการแข่งขันสูง 
สติปัญญาเพื่อใช้ในการแข่งขันอาจมาจากหลายที่ในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
อินเทอร์เน็ต ลูกค้า ตัวแทนจ าหน่าย 
  สรุปได้ว่าการประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
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ความรู้ เพื่อปรับปรุงการท างาน พัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

 ประโยชน์และการประยุกต์การจัดการความรู้   
   Wah (1999) ได้จัดท ารายงานการส ารวจ The Management Review ซึ่งผลการส ารวจ
ชี้ให้เห็นว่าการด าเนินการในการจัดการความรู้ในองค์กร ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในหลายด้าน  ทั้ง
ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการหรือลูกค้า โดยร้อยละ 78 ท าให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการมาก
ขึ้น ร้อยละ 60 ท าให้ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจต่อการท างาน ร้อยละ 59 สร้างผลประโยชน์ให้องค์กรเพิ่ม
มากขึ้น และร้อยละ 52 ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มรายได้  
  ส่วน Bixler (2000) กล่าวว่า ประโยชน์ที่องค์กรคาดหวังจากการจัดการความรู้มีทั้งประโยชน์
ที่จับต้องได้และประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ได้แก่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งผ่านความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 
เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นต้น ส่วนประโยชน์ที่จับต้องได้ประกอบด้วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันขององค์กรและการปฏิบัติงาน เป็นต้น จากความหลากหลายของการจัดการความรู้ที่
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กรที่น าไปด าเนินการในหลายแง่มุม 
  Anantatmula (2004) ได้จัดกลุ่มประโยชน์ของการจัดการความรู้ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี ้
  1.  ด้านการสร้างความรู้ (Create knowledge) ได้แก่การแบ่งปันถ่ายทอดแนวปฏิบัติ
ที่ดีและได้วิธีการใหม่หรือช่วยให้การท างานดีขึ้นกว่าเดิม 
  2.  ด้านการใช้ประโยชน์จากความรู้ (Exploit knowledge) ได้แก ่ช่วยในการตัดสินใจ
ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะการท างาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มนวัตกรรม และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
และการประยุกต์ใช้ 
  3.  ด้านการพัฒนาบุคลากร (Employee development) ได้แก่ การส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ พัฒนาทักษะการท างาน เพิ่มอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  4.  ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) ได้แก่ช่วยให้การจัดการ 
และให้บริการลูกค้าดีขึ้น เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพของบริการ และสร้างคุณค่าที่
เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้า 
  5.  ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน (Succeed commercially) ได้แก่ เพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขนาดของธุรกิจ ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ 
และสร้างโอกาสใหม่ในการท าธุรกิจ 
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ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการความรู้ 
เมื่อองค์กรต้องการน าการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในองค์กร และต้องการให้การด าเนินการ

จัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ควรจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อความส าเร็จ  
เนื่องจากแต่ละองค์กรอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันอย่างมาก 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กล่าวว่า การจัดการความรู้ในองค์กรจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ที่ส าคัญที่สุดมี 3 ประการ คือ 
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการเรียนรู้ และภาวะผู้น า อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าขาดปัจจัยใดอย่างหนึ่งใน 
3 อย่างนี้ โอกาสที่การจัดการความรู้จะเริ่มต้นได้แทบจะไม่มี และเป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าปัญหา
อ่ืนๆ เช่น งบประมาณ หรือ เวลาในการด าเนินงาน ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจลักษณะของ
องค์ประกอบดังกล่าว  

1.  วัฒนธรรมองค์กร Marquardt (2002) ให้ค านิยามของวัฒนธรรมองค์ว่าเป็นคุณค่า 
ความเชื่อ การปฏิบัติ พิธีการและประเพณีขององค์กร ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงมีหลายประการ  
แต่ที่มีความสัมพันธ์และความส าคัญต่อการจัดการความรู้นั้น DeTienne และคนอื่นๆ (2004) 
กล่าวว่ามี 3 ประการได้แก่ ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร (Cooperation) ความไว้วางใจ
ระหว่างกัน (Trust) และแรงจูงใจจากภายนอก (Incentive) ถ้าไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว จะท าให้
ไม่สามารถจัดการความรู้ในองค์กรได้ 

2. วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญมี 10 ประการ คือ การต้ัง 
ค าถาม การให้ค าแนะน า การพิจารณาทางเลือก การเสี่ยงและการทดลอง การเปิดใจและเปิดเผย 
การเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียน การคิดอย่างไตร่ตรอง (Reflection) การคิดแบบทบทวน 
(Retrospect) การพูดคุยกันในเรื่องการเรียนรู้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
ยอมรับความผิดพลาดได้ (Marquardt, 2002: 231) นอกจากนั้น เขากล่าวว่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุด
ว่าองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมการเรียนรู้หรือไม่นั้น ให้ดูที่ความรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้จึงปรากฏอยู่ใน
ทุกส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ และลักษณะที่เด่นชั้นอ่ืนๆ ได้แก่ มีการท างานเป็นทีม บุคลากรสามารถ
จัดการตนเองได้ดี มีการเอ้ืออ านาจ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3. ภาวะผู้น าในการจัดการความรู้ ในกรณีที่วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการจัดการ 
ความรู้ ภาวะผู้น าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เช่น การที่ผู้บริหารท าตนให้เป็นตัวอย่าง สนับสนุน
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ น าหลักการและเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ สนับสนุนการสร้างทีม
และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงบวก ให้ก าลังใจ ให้การยอมรับ และมีความ
ภาคภูมิใจในบุคลากรของตน 
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Wiig (1997) กล่าวว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น ผู้น าควรจะมีลักษณะของการสื่อสารและการ
ใช้นวัตกรรม การวางนโยบายที่ควบคุมและแก้ไขระบบหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือระบบที่
ไม่มีประสิทธิภาพ 

Schilligo (2007) เสนอแนะเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ได้ครบและน าไปปฏิบัติ
ได้ง่าย รูปแบบนี้มาจากผลงานเรื่อง “Predictors of Effective Knowledge Management” พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การจัดการความรู้ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งปัจจัยทั้งหลายจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เช่น การที่องค์กรจะมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้น จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ในขณะเดียวกันภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้บุคลากร
ต้องการมีส่วนร่วม จากการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้พบว่าองค์กรหรือทีมที่เน้นความส าคัญของ
การเรียนรู้จะท าให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานสูง องค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ในเชิงบวกจะท าให้บุคลากรมีความเปิดเผย และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บุคลากรที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
และได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกจะท างานอย่างมุ่งมั่นและพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับองค์กร บุคลากร
ที่มุ่งมั่นในการท างานจะมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
(เช่น ความเชื่อมั่น หรือความภาคภูมิใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จะส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรและ
การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก) วัฒนธรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเข้า
ร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ 

O’Dell (1996) กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้องค์กรจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลมี 4 
ประการ คือ 

1.  วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การสร้างบรรยากาศ 
ให้บุคลากรกล้าคิด กล้าท า กล้าเปิดเผย มีการท างานเป็นทีม และท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลและพัฒนาบุคลากร 

2.  เทคโนโลยีที่ช่วยท าให้การจัดการความรู้ท าได้รวดเร็วขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต 

3.  โครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เช่น การก าหนดบุคคลหรือทีมงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ในองค์กร และการก าหนดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดเจน 
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4.  การวัดผลการจัดการความรู้ เป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่บอกถึงประโยชน์ของ 
การจัดการความรู้ องค์กรต้องมั่นใจว่ามีปัจจัยข้างต้นครบถ้วน และต้องบริหารปัจจัยดังกล่าวให้
ประสานกัน เพื่อให้กระบวนการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น 

Arthur Andersen and The American Productivity and Quality Center (1996) 
เสนอปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จมี 4 ประการ ดังนี้ 

1.  ภาวะผู้น า (Leadership) 
2.  วัฒนธรรม (Culture) 
3.  เทคโนโลยี (Technology) 
4.  การวัดผล (Measurement) 

สุวัฒน์ เงินฉ่ า และคณะ (2552) กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการจัดการความรู้ที่มีความส าคัญ
ระดับสูง ได้แก่ 1)  ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  2)  การให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  3)  ความพร้อมและ
ความสมัครใจที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  4)  บุคลากรในองค์กรยอมรับ
ความส าคัญของความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  5)  องค์กรมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม  
6)  บรรยากาศขององค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ความรู้  7)  การก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนขององค์กรที่จะสร้างความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 8)  การสนับสนุน
การจัดการความรู้ในฐานนวัตกรรมพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรเพื่อให้วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กรบรรลุผล 

บุญดี บุญญากิจ (2548) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ
ประกอบด้วย 

1.  ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) การจัดการความรู้จะไม่ 
ประสบความส าเร็จถ้าปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิด
และตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้ เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดัน
ให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว ปัจจัยหลักที่จะให้องค์กร
บรรลุผลส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ก็คือ ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ชัดเจน องค์กรจะต้อง
ตอบค าถามได้ว่าจะจัดการความรู้ในองค์กรเพื่ออะไร เพื่อจะได้น าเอาเป้าหมายของการจัดการความรู้
มาก าหนดเป็นแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สิ่งส าคัญคือ 
กลยุทธ์ของการจัดการความรู้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
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2.  วัฒนธรรม (Culture)  องค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน 
ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร บุคลากรในองค์กรมักจะไม่ยอมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพราะคิดว่าความรู้คืออ านาจที่จะช่วยให้ตนเองมีความส าคัญมากกว่าคนอื่น การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา สิ่งที่องค์กรจะต้องท าคือ การท าความเข้าใจและขจัดอุปสรรคต่างๆ 
ที่กีดขวางไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (Technology) ความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าได้ง่ายขึ้น และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วย
ให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้คนในองค์กร
สามารถค้นหาความรู้ น าเอาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการช่วยให้ข้อมูลต่างๆ 
มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การน าเทคโนโลยีมาใช้นั้นองค์กรต้องมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีนั้นๆ  
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่องค์กรมีอยู่ รวมถึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้  
และต้องตระหนักว่าเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่เป็นเครื่องมือที่ท าให้การ
แลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

4.  การวัด (Measurements) องค์กรจะไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เลยถ้าไมท่ราบถึง 
สถานะปัจจุบัน และองค์กรจะไม่สามารถทราบสถานะปัจจุบันได้ถ้าไม่มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผล
ของการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวน ประเมินผล และท าการปรับปรุงกลยุทธ์
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ ได้ นอกจากนั้นแล้วผลจากการจัด
ความส าเร็จของการจัดการความรู้จะโน้มน้าวให้บุคลากรทุกระดับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง
พนักงานปฏิบัติการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

5.  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงสร้างหรือระบบรองรับส าหรับบุคลากร 
ในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวก โครงสร้างนี้อาจเป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สถานที่
หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น โครงสร้างหรือระบบงานที่เอื้อให้เกิดสภาพที่
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ในชีวิตการท างานประจ าวัน 
นอกจากนี้แล้วยังหมายถึงโครงสร้างของหน่วยงานหรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการจัดการความรู้
ที่จะช่วยให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันวางแผนและด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ขององค์กร 
สุดท้ายยังหมายถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการประเมินผลงาน ระบบการยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัลที่ต้องเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 
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สุวัฒน์ เงินฉ่ า และคณะ (2552) ได้กล่าวถึง เงื่อนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้ในองค์กรทางการศึกษาประกอบด้วย 

1.  ขาดการสนับสนุนการจัดการความรู้จากผู้บริหาร 
2.  วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการจัดการความรู้ 
3.  ขาดการบริหารจัดการบุคคลที่เป็นระบบ 
4.  มีข้อบกพร่องด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  การบริหารจัดการทั่วไปไม่เหมาะสม 

Riege (2005) ได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้จ านวนมาก 
โดยแยกออกเป็นอุปสรรคระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับเทคโนโลยี ดังนี้ 

1.  ระดับบุคคล 
1.1  ไม่มีเวลามาให้ความรู้ส าหรับบางคน และส าหรับบางคนไม่มีเวลามารับ

รู้สึกกลัวว่าเมื่อเปิดเผยความรู้ของตนเองออกไปแล้ว ตนจะไม่เป็นท่ีต้องการขององค์กรอีกต่อไป 
1.2  ไม่ตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของความรู้ที่ตนเองมีอยู่ 
1.3  ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
1.4  บรรยากาศในองค์กรเน้นการให้ความส าคัญต่อความรู้ชัดแจ้งมากกว่า

ความรู้ฝังลึก 
1.5  การบริหารงานเน้นการบังคับบัญชาตามสายงาน 
1.6  มีการใช้ประโยชน์บทเรียนที่ผิดพลาดในอดีต 
1.7  ไม่มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคลากร 
1.8  การสื่อสารในองค์กรมีปัญหา อาจจะเป็นการสื่อสารด้วยเอกสาร หรือการ

สนทนา 
1.9  ไม่มีการสร้างกลุ่มและเครือข่าย 

2.  ระดับองค์กร 
2.1  ขาดภาวะผู้น า 
2.2  ทิศทางการบริหารงานไม่แน่นอน ชัดเจน 
2.3  ไม่มีสถานที่ที่จะแลกเปลีย่นเรียนรู้กันทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2.4  ไม่มีระบบการให้แรงจูงใจและให้รางวัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.5  วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.6  ไม่ให้ความส าคัญต่อการรักษาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร 
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2.7  ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็น 
2.8  ขาดทรัพยากรท่ีจะใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.9  ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการแข่งขันในองค์กร 
2.10  การสื่อสารและการลื่นไหลของความรู้ 

3.  ระดับเทคโนโลยี 
3.1  ไม่มีการบูรณาการระบบและกระบวนการท างานของเทคโนโลยี มีผลท า

ให้การท างานช้าลง 
3.2  มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีท าอะไรได้และท าอะไรไม่ได้ 
3.3  บุคลากรไม่กล้าใช้เทคโนโลยี 
3.4  มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี 
3.5  ไม่มีการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาใช้ ท าให้ต้องใช้ของเก่า

ล้าสมัย 
Martin (2004) ได้ท าการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร มีดังนี้  

  1.  พฤติกรรมของผู้บริหารที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการขาด 
การตระหนักถึงคุณค่าของสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้างขององค์กร ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมที่รีบตัดสินใจ 
ขาดการใช้กระบวนการความรู้มาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ ผู้บริหารที่ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารที่ไม่มีการตรวจสอบสารสนเทศก่อนน าไปใช้ โดยน าสารสนเทศที่ผ่านการกรอง
มาแล้วมาใช้งานเลย (filtered information) ท าให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการความรู้ต่ าลง โดยปัญหา
มาจากสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกกลั่นกรองหรือกระท าก่อนที่ผู้บริหารจะมีโอกาสรู้ในทุกทางเลือก 
ผู้บริหารที่มีลักษณะเผด็จการ ไม่เปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีการตรวจสอบปัญหาของความรู้ หรือ
การสนับสนุนให้การสร้างเครือข่ายเพื่อทดสอบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ปัญหาโครงสร้างของ
องค์กรที่มีการสั่งการแบบบนลงล่าง หรือ top-down organization โครงสร้างแบบนี้ท าให้เกิดปัญหา
เนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจในการตัดสินใจทั้งหมด โดยไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
และการควบคุม และการไม่มอบอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร ก็เป็นสิ่งที่กีดขวางกระบวนการ
แบบเปิดในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  2.  ความไม่พร้อมในเรื่องของทรัพยากรที่สนับสนุน การที่กระบวนการความรู้จะเกิด  
ขึ้นได้ องค์กรต้องมีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรที่สนับสนุน ให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างราบรื่นและปราศจากอุปสรรค แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ระบบการด าเนินงานในระดับฐานราก
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ยังมีปัญหา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของทรัพยากรที่มาสนับสนุนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
การขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยงบประมาณที่ได้รับลดน้อยลงหรือไม่สอดคล้อง 
  3.  การขาดนโยบาย (Lack of policy) นโยบายที่จ ากัดและไม่ชัดเจนน าไปสู่ความ
สับสนและไม่สอดคล้องในการปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
  4.  ช่องว่างของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อสภาพแวดล้อม 
ของกระบวนการความรู้ เช่นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น อีเมล์ แทนการพูดคุยแบบเผชิญหน้า 
หรือทางโทรศัพท์ ก็เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้การเปิดกว้างทางความคิดลดน้อยลง 
เพราะขาดการเผชิญหน้า 
  5.  การต่อต้านของบุคลากร (Resistance) ซึ่ง Martin (2004) พบว่าในสภาพปัจจุบัน 
คนในสถาบันเกิดการต่อต้านกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้มีวงจรการเรียนรู้ที่ไม่เข้มแข็ง ปัญหาด้านบุคลากร
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในสถาบันอุดมศึกษา พฤติกรรมของบุคลากรที่มีการต่อต้านวงจรการเรียนรู้
ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือการต่อต้านไม่ยอมเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการความรู้ และ
การไม่สนใจนวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการผลิตและสร้างความรู้ใหม่ การที่บุคลากรในองค์กร
มีการต่อต้านวงจรการเรียนรู้นั้น มีสาเหตุมาจากความเคยชินกับรูปแบบการท างานแบบเดิม และไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากมีอาชีพการงานที่ก้าวหน้ามาจากสภาพแวดล้อม
การท างานแบบเดิม เคยชินกับการท างานที่สะดวกสบาย และรู้สึกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมี
ความสะดวกสบายและมั่นคงแล้ว จึงพยายามหาวิธีการต่อต้านสภาพแวดล้อมการท างานแบบใหม่ 
เช่น ไม่ชอบการพบปะแลกเปลี่ยน (meeting) การมีภาระงานมากเกินไป มีความคิดว่ากระบวนการ
ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องท าอะไรมากเกินไป โดยมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น บุคลากรบางคนจัดวาง
อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมกระบวนการความรู้ ท าให้ไม่มีความสามารถในการ
เข้าร่วมกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน และบางคนรู้ว่ามีช่องว่างหรือเกิดปัญหาการขาด
ความรู้อยู่ในองค์กร แต่ก็ขาดความรู้สึกในการผลักดันตนเองให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552: 34) สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 
  1.  ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ส่งเสริมการแบ่งปัน 
ถ่ายทอดความรู้ เช่น ขาดการให้รางวัล การยกย่องชมเชย มีช่องว่างของการสื่อสาร ขาดการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้า  
  2.  ปัญหาด้านงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
  3.  ปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
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  4.  ปัญหาด้านองค์กรและการบริหารงานในองค์กร ที่ไม่สนับสนุนการจัดการความรู้
ดังนี้ 
  4.1  โครงสร้างองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร 
ที่เน้นการสั่งการแบบบนลงล่าง หรือ Top-down organization โครงสร้างแบบนี้ท าให้เกิดปัญหา
เนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจในการตัดสินใจทั้งหมด โดยไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงโครงสร้างที่มีล าดับขั้นของการบังคับบัญชาที่มีหลายช่วงชั้น เป็นอุปสรรคต่อการไหลของความรู้  
  4.2  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการ 
สร้างและแบ่งปันความรู้ เช่น บุคลากรบางคนถูกจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม
กระบวนการความรู้ ท าให้ไม่มีความสามารถในการเข้าร่วมกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น   
  4.3  องค์กรขาดนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงานจัดการความรู้ นโยบายที่จ ากัด 
และไม่ชัดเจนน าไปสู่ความสับสนและไม่สอดคล้องในการปฏิบัติ ส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างสมบูรณ์ 
  4.4  การบริหารงานในองค์กรขาดการเน้นให้แต่ละคนท างานเป็นทีม  
  4.5  การบริหารงานในองค์กรขาดการด าเนินงานในลักษณะการหมุนเวียนบุคลากร  
  5.  ปัญหาจากตัวผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วย 
  5.1  การขาดพันธะสัญญาและการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  
  5.2 พฤติกรรมของผู้บริหารที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้ มีดังนี้  
  5.2.1  การขาดการตระหนักถึงคุณค่าของสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้างของ
องค์กรเพื่อส่งเสริมให้คนในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
  5.2.2  ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมที่รีบตัดสินใจ ขาดการใช้กระบวนการความรู้มาใช้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
  5.2.3  ผู้บริหารที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  5.2.4  ผู้บริหารที่ไม่มีการตรวจสอบสารสนเทศก่อนน าไปใช้ โดยน าสารสนเทศ 
ที่ผ่านการกรองมาแล้วมาใช้งานเลย (Filtered information) ท าให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ความรู้ต่ าลง โดยปัญหามาจากสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกกลั่นกรองหรือกระท าก่อนที่
ผู้บริหารจะมีโอกาสรู้ในทุกทางเลือก 
  5.2.5  ผู้บริหารที่มีลักษณะเผด็จการ ไม่เปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีการตรวจสอบ 
ปัญหาของความรู้ หรือการสนับสนุนให้การสร้างเครือข่ายเพื่อทดสอบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
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  5.2.6  การบริหารงานที่มีการควบคุมและไม่มอบอ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  6.  ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากร ประกอบด้วย 
  6.1  ความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าขององค์กร  
  6.2  ขาดความต้องการในการประยุกต์การจัดการความรู้  
  6.3  ปัญหาจากการต่อต้านกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กร  
ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือการต่อต้านไม่ยอมเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการความรู้ และ
การไม่สนใจนวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการผลิตและสร้างความรู้ใหม่ อันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ความเคยชินกับรูปแบบการท างานแบบเดิม และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การมีภาระงานมากเกินไป การไม่ต้องการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาการท างาน หรืออยู่ในต าแหน่ง
งานที่ไม่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น  
  6.4  ขาดความเต็มใจในการแบ่งปันความรู้ และไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันถ่ายทอด
ให้ผู้อื่น    
  6.5  ขาดทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการน าการจัดการความรู้มาใช้  
  6.6  ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และไม่ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ  
  7.  ปัญหาด้านกระบวนการด าเนินงานจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
  7.1  กระบวนการจัดการความรู้ที่ขาดมาตรฐานในการด าเนินงาน  
  7.2  ปัญหาด้านการวัดผลการจัดการความรู้  
  7.3  องค์กรขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการ
ปฏิบัติงานในองค์กร  
  7.4  การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการจัดเก็บและรวบรวม  
  7.5  ปัญหาด้านการประเมินความรู้  
  7.6  ปัญหาด้านการท าให้ความรู้สะดวกในการใช้งาน  
 Vaas (1999) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่คนในองค์กรไม่เต็มใจในการแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้มาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาดความเต็มใจและการไม่มีเวลาเพียงพอ การขาดทักษะ
ด้านเทคนิคการจัดการความรู้ การไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับ 
การขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การขาดพันธะสัญญาและการส่งเสริมจากผู้บริหาร การขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแบ่งปันความรู้ 
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 นอกจานี้  Stankosky (1996) ได้ท ารายงานการส ารวจอุปสรรคของความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ใน Earnst and Young KM International Survey พบปัญหาของการจัดการความรู้ประกอบด้วย 
1) วัฒนธรรมองค์กร 2) ความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าขององค์กร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) โครงสร้างองค์กร 5) กระบวนการที่ไม่มีมาตรฐาน 6) พันธะสัญญาของผู้บริหารระดับสูง 7) การให้
รางวัล การยกย่องชมเชย 8) การเน้นให้แต่ละคนท างานเป็นทีม และ 9) การหมุนเวียนบุคลากร 
 สรุปได้ว่าปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ หมายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า 
วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การวัดและประเมินผล ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
  1.  ภาวะผู้น า คือ ความสามารถที่จะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างค่านิยม
และวัฒนกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในด้านการจัดการความรู้ 
  2.  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เป็นวัฒนธรรม 
ของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เช่น ความไว้วางใจ การเห็น
คุณค่าความส าเร็จ การท างานเป็นทีม การยอมรับความรู้ของคนอ่ืน วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
จะช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรยอมรับ ไว้วางใจกัน รักและผูกพันต่อองค์กร เกิดจิตส านึกในการร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ 
จัดการความรู้ เช่น ช่วยจัดเก็บ รวบรวม ประมวล เผยแพร่และการน าความรู้ไปใช้ ช่วยให้บุคลากร
ค้นหาความรู้ ดึงความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้การจัดการความรู้ในองค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ระบบรองรับทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สถานที่ เครื่องมือ  
อุปกรณ์ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงโครงสร้าง
หน่วยงาน หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น  
ระบบประเมินผลงาน ระบบการยกย่องชมเชย ระบบการให้รางวัล 
  5.  การวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้องค์กรได้ทราบสถานะ  
ปัจจุบันว่ามีความก้าวหน้า และมีผลเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ท าให้องค์กรสามารถทบทวน 
ประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
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องค์กรแห่งการเรียนรู้  
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ความรู้ส่งผลให้ความรู้ได้กลายเป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร ในการพัฒนาเพื่อพร้อม
รับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระแสของความต้องการพัฒนาองค์การดูเหมือนจะมีอิทธิพลแผ่ไปทั่วโลก 
มีนักคิดนักบริหารจ านวนมากได้เสนอแนวคิดพร้อมทั้งอธิบายปรากฎการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ในองค์กร และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์กที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีด
ความสามารถของตน โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบรรยากาศในองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และสามารถใช้แนวคิดการจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสามารถ
ด ารงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสืบทอดจุดหมายขององค์การต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพองค์กร 

 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Peter M. Senge (1990) องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรซึ่งคนในองค์กร

สามารถขยายขอบเขตความสามารถของเขาเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ๆ 
ส่งเสริมให้เกิดและขยายแนวความคิดใหม่ๆ ออกไป สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ 
และเป็นท่ีซึ่งคนเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง  

David A. Gavin (1993) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่มีลักษณะในการ
สร้าง แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ 
และการเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้ 

Watkins และ Marsick (1993) ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า เป็น
องค์กรที่ใช้คนในการสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกันก็ใช้องค์กรในการสร้างความ
เป็นเลิศให้แก่คน โดยใช้การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องและบูรณาการเข้ากับ
การท างานใช้การเสริมพลังอ านาจ (empowerment) แก่คนในองค์กร เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และเชื่อมโยงการพึ่งพา
ระหว่างบุคคล องค์กรและชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่  

Marquardt (1996) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึงองค์กรที่ซึ่งมีบรรยากาศ
ของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตมีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห ์เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความส าเร็จ
ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ พลวัตรการเรียนรู้ (Learning dynamics) การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization transformation) 
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การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (People empowerment) การจัดการความรู้ (Knowledge management) 
และการใช้เทคโนโลยี (Technology application) 

Yulk (2002) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่มีความปรารถนาในการที่
จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาการท างาน มีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจน
สร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

Pettinger (2002) ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง ยุทธวิธี
และวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรที่เน้นการพัฒนาความสามารถของ
พนักงานและการด าเนินงานต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของการสร้างเสริมพฤติกรรม เจตคติ และทักษะ 

วิจารณ์ พานิช (2547) แห่งส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า องค์กร
เอ้ือการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านๆ 
คล้ายมีชีวิต มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
รวมทั้งมีบุคลิกขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์สามารถรู้สึกได้ 

กมลรัตน์ วัชรินทร์ (2552) องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จาก
ภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง(Core competence) ขององค์กร เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   

องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Marquardt (1996) ยังได้เสนอ 5 องค์ประกอบส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ 

1.  การเรียนรู ้- พลวัตรการเรียนรู้ (learning dynamics) 
2.  องค์กร - การปรับเปลี่ยนองค์กร (organizational transformation) 
3.  สมาชิกในองค์กร - การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (people empowerment) 
4.  ความรู้ - การจัดการความรู้ (knowledge management) 
5. เ ทคโนโลย ี- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (technology application) 
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แผนภาพท่ี 10  องค์ประกอบส าหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Marquardt 
 

 
ที่มาภาพ : Marquardt, M.J. and Reynolds, A. (1996)  
 

นอกจากนี้ กมลรัตน์ วัชรินทร์ (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.   การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1  ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม 
และการเรียนรู้ระดับองค์กร 

1.2    ประเภทของการเรียนรู้  ได้แก่  การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้
จากการคาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

1.3   ทักษะการเรียนรู้  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) บุคคลรอบรู้  
(Personal Mastery)  2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
Vision)  4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
และ 6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)  

2.  องค์กร (Organization) หรือการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์  วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง 

การเรียนรู ้
(learning) 

คน 
(people) 

องค์กร 
(organization) 
 

ความรู ้
(knowledge) 

เทคโนโลยี 
(technology) 
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3.  สมาชิกในองค์กร (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร ผู้บริหาร/ผู้น า ผู้รับบริการ/ลูกค้า  คู่ค้าพันธมิตร/หุ้นส่วน 
และชุมชน 

4.  ความรู้ (Knowledge)หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายโอนความรู้และ
การใช้ประโยชน์ 

5.  เทคโนโลยี (Technology) หรือการน าเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application) 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Marquardt and Reynolds (1994) ได้ระบุว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 11 ประการ คือ 

1.  มีโครงสร้างที่เหมาะสม โครงสร้างที่เล็กและคล่องตัว (appropriate structure)  
มีค าอธิบายงาน (job description) มีความยืดหยุ่นต่อการจัดต้ังทีมงาน ใช้สมรรถนะ(competency)ใน
ค าอธิบายงาน มีโครงสร้างแบบองค์รวม (holistic structure) และมีลักษณะแบบทีมข้ามสายงาน
(cross functional work teams) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของทีม พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้ 

2.  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน (corporate learning culture) การมีบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ แม้จะเสี่ยงต่อความพลาดบ้างก็ตาม ซึ่งการวัดผลส าเร็จของการเรียนรู้
พิจารณาจากการบูรณาการความคิดทั้งหมดขององค์กรเข้าด้วยกัน วัฒนธรรมองค์กรต้องช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องความตระหนักในตนเอง การไตร่ตรอง และการสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการเรียน รู้
จากประสบการณ์ โดยให้คนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย สนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคน รวมทั้งต้องมีการสนับสนุนด้านขวัญก าลังใจและการเงิน
จากองค์กรอย่างจริงจัง 

3.  การเพิ่มอ านาจและความรับผิดชอบในงาน (empowerment) การส่งเสริม 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ของตนเอง กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่ระดับล่างหรือผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร 
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4.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental scanning) คาดคะเนการ 
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร ต้องไหวตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มี
การวาดภาพ (scenario) เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ เลือกเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรมุ่งที่
จะปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าจะเรียนรู้อะไร 

5.  ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ (knowledge creation and transfer)  
ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติทุกคนมีบทบาทเสริมสร้างความรู้ เรียนรู้จากส่วนอ่ืน ฝ่ายอ่ืน จาก
เครือข่าย สายสัมพันธ์ติดต่อกันผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน โดยการสร้างจากข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ใช้บอร์ดข่าวสารเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการสื่อสารระยะไกลและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างระบบ
เครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้น มีการสร้างความรู้ใหม่ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารภายนอกแล้วยังรวมถึง
การเรียนรู้ภายในและการหยั่งรู้ทางความคิดของแต่ละบุคคลในองค์กรด้วย 

6.  มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (learning technology) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและให้มีการเก็บ ประมวล 
ถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสภาพการณ์ เช่น การใช้
เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล (video conference) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) 
การสร้างเครือข่าย สร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรม การจ าลองเกม (simulation games) 
เพื่อพัฒนาพนักงานโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง เป็นต้น  

7.  มุ่งเน้นคุณภาพ (quality) ให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม
ที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

8.  ยุทธศาสตร์ (strategy) กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งใน
ด้านของการยกร่าง การด าเนินการและการประเมิน 

9.  บรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) บรรยากาศที่มุ่งส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน นั่นคือ ให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกัน ให้ความเป็นอิสระ 
สร้างบรรยากาศและแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยมีความสมดุล
ระหว่างความต้องการของบุคคลและองค์กร 



 
 

 

74 

10.  การท างานเป็นทีมและการท างานแบบเครือข่าย (teamwork and networking)  
เป็นการท างานที่มิใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างการแข่งขันและสร้างพลังร่วมกันอันจะท าให้
องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต 

11.  วิสัยทัศน์ (vision) เป็นความคิดเห็นร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อสนับสนุน 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงพันธกิจ (mission) ค่านิยม (value) และการมีความคิดความเชื่อ
คล้ายคลึงกันส่งผลให้มีการร่วมท ากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในที่สุด 

นอกจากนี้ Marquardt (1996) กล่าวถึง คุณลักษณะส าคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบไปด้วย  

1.  การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดเวลา 
2.  การบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการท างานอย่างมียุทธศาสตร์ 
3.  การยกย่องให้รางวัลในความส าเร็จ และมองความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ 
4.  การมีระบบการสื่อสารที่ดี ท าให้เข้าถึงความรู้ สะดวก คล่องตัวและยืดหยุ่น 
5.  การจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
6.  การปรารภนาในคุณภาพและการปรับปรุงแก้ไข 
7.  การบริหารโดยใช้หลักประชาธิปไตย 
8.  การส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 

ส่วน กมลรัตน์ วัชรินทร์ (2552) ได้สรุปลักษณะส าคัญ 5 ประการขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ดังนี้คือ 

1.   มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัย
หลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)  

2.   มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรเสมอ 
โดยอาจจะเป็น Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program  

3.  มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) ม ี
การบันทึก ข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้ศึกษาถึงความส าเร็จและความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก 

4.   มีการเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ 
(Interview), การสังเกต (Observation) ฯลฯ 
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5.   มีการถ่ายทอดความรู้โดยการท า Report, Demonstration, Training & 
Education, Job Rotation ฯลฯ  

การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
Senge (1990) กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์กรที่ซึ่งบุคลากรในองค์กร

ได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร 
เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง  ๆต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มีรูปแบบความคิด(patterns 
of thinking) ใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด เป็นที่ซึ่งสามารถสร้างแรง
บันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีที่จะเรียน
ร่วมกับคนอ่ืน และวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะขององค์กรท่ี
เรียนรู้ไว้ว่า องค์กรที่เรียนรู้นั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 5 ประการ คือ 

1.  System Thinking คือ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ คนในองค์กร  
สามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของ
สรรพสิ่ง และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ผูกโยงกันเป็นระบบเป็นเครือข่ายซึ่งผูกโยงด้วย
สภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักร โดยน ามาบูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับความเป็นไปในโลก
แห่งความจริง 

2.  Mental Model คือ การตระหนักถึง กรอบแนวคิดของตนเอง ท าให้เกิด 
ความกระจ่างกับรูปแบบ ความคิด ความเชื่อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตน และเพียร
พัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อ
เก่าๆ ที่ล้าสมัย และสามารถที่จะบริหารปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตน  ท าความเข้าใจได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดในเชิงการร้ือปรับระบบงาน (Reengineering)  

3.  Personal Mastery องค์กรที่เรียนรู้ต้องสามารถสง่เสรมิให้คนในองค์กรสามารถ 
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง คือการสร้างจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์
ผลที่มุ่งหวัง และสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งหมายถึง
การจัดกลไกต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศ ระบบการพัฒนาบุคคล 
หรือแม้แต่ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อให้คนในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมได้
อย่างต่อเนื่อง  
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4.  Shared Vision องค์กรที่เรียนรู้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งจะเป็นกรอบ 
ความคิด เกี่ยวกับสภาพในอนาคตขององค์กร ที่ทุกคนในองค์กรมีความปรารถนาร่วมกัน ช่วยกัน
สร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระท าให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้
การเรียนรู้ ริเริ่ม ทดลองสิ่งใหม่ๆ ของคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางที่มุ่งไปสู่
จุดเดียวกัน 

5.  Team Learning ในองค์กรที่เรียนรู้ จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ  
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิด เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงาน
โดยรวม มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกันและกัน ทั้งในเรื่องของความรู้ใหม่ๆ ที่
ได้มาจากการค้นคิดภายในหรือจากภายนอก การเรียนรู้เป็นทีมนี้ยังควรครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานร่วมกันเป็นทีมด้วย ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องนี้ ก็จะช่วยให้การท างานร่วมกัน
ในองค์กร มีความเป็นทีมที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา
ได้อย่างเต็มที่ 

จากหลัก 5 ประการนี้จะเกิดการเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาศัยพลัง
แห่งการเรียนรู้ เป็นกลุ่ม  พลังแห่งการมองภาพรวม  มองความเชื่อมโยง  มองความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต  มองอนาคต  มองเชิงบวก  มองเห็นสภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยึดติด 
มองที่ประโยชน์หรือความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม โดยอาศัยพลังแห่งทักษะของการเรียนรู้ร่วมกัน การ
เปลี่ยนสภาพหรือสิ่งที่ดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาให้กลายเป็นจุดแข็ง เป็นโอกาสหรือพลังใน
การด าเนินงานให้ก้าวหน้าไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ส่วนบุญส่ง หาญพานิช (2546) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการบริหารเพื่อให้
สมาชิกทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
และใช้ประสบการณ์ร่วมกัน ร่วมกันแสวงหาภูมิปัญญาและสรรสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่องค์กร 
โดยมีการด าเนินการพัฒนาในสิ่งต่อไปนี้  

1.  การก าหนดพันธกิจ 
2.  เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการด าเนินการ 
3.  ประเมินศักยภาพของระบบการเรียนรู้ 
4.  สื่อสารวิสัยทัศน์ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.  สร้าง ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดที่เป็นระบบและการกระท า 
6.  เรียนรู้ยุทธศาสตร์ 
7.  เรียนรู้ภาวการณ์เป็นผู้น า 
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ในขณะที่ กมลรัตน์ วัชรินทร์ (2552) กล่าวถึง แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้ประกอบไปด้วย 

1.   บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็น 
จุดเริ่มต้น คนในองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไป
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

2.   แบบแผนทางความคิด (Mental Model)  หมายถึง แบบแผนทางความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์
กลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.   การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคน
ในองค์กร ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 

4.   การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก 
ในลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ 

5.   การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมี 
ความ สามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม(Total 
System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะน าไปวางแผนและ
ด าเนินการท าส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน 

กล่าวโดยสรุปองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่บุคลากรให้ความส าคัญกับกระบวนการ
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกันอย่างเต็มใจในการยกระดับความรู้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยองค์กรให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การเรียนรู้นั้นให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

3.  แผนการศึกษาระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้   
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสรา้ง

ประชากรที่ท าให้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ของคนและระบบต่างๆ ใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะภาวะพึ่งพิงที่
จะมีสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ คนวัยแรงงานจะต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ ขณะที่พื้น
ฐานความรู้ ทักษะ และผลิตภาพแรงงานของไทยยังต่ า การผลิตของประเทศจะลดลงเพราะประชากร
ในวัยแรงงานลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดระบบการคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่อาจไม
เพียงพอ  โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ เนื่องจากการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุขและการจ่ายผลตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุ
ที่จะเพิ่มขึ้น  

ในอีกด้านหนึ่งประเทศไทยมีโอกาสจากประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่มี
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงเป็นนิยมบริโภคสินค้าธรรมชาติ และกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออก 
ท าให้สามารถน าจุดแข็งด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้ การประเมินสถานการณ์ในการพัฒนาคนและสังคมไทยพบว่า คนไทยจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังมีผลกระทบของการพัฒนาอีกหลายประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขและเสริมสร้าง
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่าง
รวดเร็ว โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังต่ ากว่าประเทศใน
แถบเอเชียอีกหลายประเทศ และที่ส าคัญคุณภาพการเรียนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เมื่อได้
พิจารณาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศไทยใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด รวมทั้งยังขาดความ
เข้มแข็งในด้านความรู้ และทักษะพื้นฐานในการท างาน ด้านการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ทักษะ
การอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินระดับ 2 จากทั้งหมด 5 ระดับ  คนไทยได้รับโอกาส
การเรียนรูต้ลอดชีวิตมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ขณะที่
หมูบ้านทั่วประเทศมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น ก าลังคนระดับกลาง
และระดับสูงขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ แม้แรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ าเมื่อเทียบ
กับมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน ก าลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ยังมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม 
และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่ า โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีอยู่เพียง 6.7 คนต่อประชากรหมื่นคน การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ในระดับต่ า แม้ว่ าการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์อยู่ในระดับต่ า  

นอกจากนี้คนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เชื่อมโยง
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ถึงการด าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสูประเทศไทยโดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สื่อสร้างสรรค์ยังมีน้อย สื่อที่เป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ้น แม้มีมาตรการปราบปราม
อย่างเข้มงวด แต่เว็บบริการทางเพศเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว  ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยัง
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับสถาบันทางสังคม 
อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ครอบครัวมีความ
เปราะบาง อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของผู้
เรียนไม่มากเท่าที่ควร สถาบันศาสนายังใช้ประโยชน์จากศาสนสถานและบุคลากรทางศาสนาซึ่งมี
อยู่มากมายไม่เต็มที่ และขาดความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมไทย
ที่มีความหลากหลายโดดเด่น มีระบบความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมรากฐานในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคมไทย รวมทั้งมีภูมิปัญญาไทยที่มีการสั่งสม สืบทอดและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า 
มีปราชญ์และผู้รู้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการต่อยอดความรู้ได้อีกมาก 
ท าให้ต้องมีการถ่ายทอด สืบค้น ถอดความรู้ รวบรวม พัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์โดยมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบให้มากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการมุ่งเพิ่มอัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ท าให้โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ ไม่เป็นธรรม และต้องพึ่งพิง
ต่างประเทศเป็นหลัก ได้แสดงผลให้ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าเป็นทิศทางการพัฒนาที่ผิดพลาด และได้ให้
ข้อสรุปอันมีค่ายิ่ง โดยเฉพาะในข้อที่ว่า คุณภาพชีวิต เป็นมิติขององค์รวมจากปัจจัยในทุกๆ ด้าน จึง
เป็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนายุทธศาสตร์ และแนวนโยบายใหม่ 
ภายใต้กรอบทิศทางที่ให้ความส าคัญอย่างทัดเทียมกันทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ 
และทุนธรรมชาติ โดยยึดมั่นในวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทยที่มีศาสนธรรมเป็นหลักประจ าใจ ให้คง
เอกลักษณ์มั่นคงไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลก โดยเฉพาะ
คุณภาพชีวิต ได้กลายเป็นหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนา ด้วยมิติแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
เท่านั้นที่จะช่วยประคับประคองให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืน โดยแสดงออกด้วย
ผลส าเร็จจากการพัฒนาคุณภาพของคน ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีล จิต และปัญญา พร้อมทั้ง
ความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอันกอปรด้วยความสมานฉันท์
และความเอ้ืออาทรต่อกัน สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ ที่การเรียนรู้ ความรู้ 
และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม และสร้าง
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สภาวการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 
และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคม
ทุกส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
ความส าเร็จ ในการปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคง
ในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป 

จากการประเมินสถานะคนและสังคมไทยประกอบกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาในอนาคต ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีคุณธรรมน าความรู้โดยการพัฒนาจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต ต้ังแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง  
มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต 
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ โดยการสร้าง
และพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยพยายาม
ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม มีการเสริมสร้างสุขภาวะของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เน้น
การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มีการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจ โดยการเสริมสร้างการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
และการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด ารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรม
ในสังคม เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและความตระหนักถึงคุณค่าและ
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง  

แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น าส าหรับการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละแผนงาน/โครงการ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร และการจัดการด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันทั้งประเทศในระยะ 15 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559  ที่มุ่ง
พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับ
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โอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ 
พาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ที่ 2 : สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ในแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการที่ 5 
และ 7 ดังต่อไปนี้ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559: 60-71) 

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 5  :  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน 
 สังคมคุณธรรม สังคมสันติ และสังคมการพึ่งตนเอง เป็นสังคมอุดมคติที่จ าเป็นจะต้องก้าวไปให้ถึง 
คนไทยทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความฉลาดรู้ เป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต โดยทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย จากแหล่งการเรียนรู้ในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และผสมกลมกลืน
ไปกับวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
จนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ
ส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ในทุกช่วงชีวิต 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
ซึ่งหากจะให้เกิดขึ้นได้จริงต้องก าหนดเป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 เป้าหมาย 
 1.  คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  
มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 2.  คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยัด 
อดออม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง 
 3.  คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุแต่ละ
วัยจากสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพและ
ยืดหยุ่นตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
 กรอบการด าเนินงาน 
 1.  จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เปิดกว้าง และเข้าถึงได้
ง่ายส าหรับทุกคน 
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 2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตลอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 3.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการท่ีหลากหลาย ส าหรับการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้ังแต่ระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ 
 4.  พัฒนาข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.  จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุมทั้งความรู้วิชาการ  
ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านอาชีพ และความรู้ด้านศาสนา ท่ีอ านวยประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 1.  รัฐบาล 
 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน  
ทั้งที่เป็นความรู้วิชาการ ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านอาชีพ และความรู้ด้านศาสนา ด้วยกระบวนการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนให้บ้านและครอบครัว
เป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งแรกของทุกคน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิด มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และมีความเพียร รวมทั้งพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่นเหมาะสมกับการศึกษา 
การปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน เพื่อน าไปสู่
การเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น ในการจัดให้มีการเรียนรู้ ทั้งในชุมชนและสถานศึกษาในทุกระดับด้วยรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 1.3  ก าหนดมาตรการและกลไกส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา  
สามารถจัดการศึกษาในทุกระดับด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศในระดับนานาชาติ 
 1.4  ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ  
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้อ่ืน โดย
กระจายแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้เท่า
เทียมกันในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 
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1.5  ให้ความส าคัญและสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ศาสนสถาน และสถานประกอบการในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน เช่น สนับสนุนให้
เกิดโครงการเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถเป็นบุคลากรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคนในชุมชน 
 1.6  รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้  
ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ต่อสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการ
สร้างกระแสค่านิยมที่ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งจัดหาประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ตัวอย่างผู้ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละช่วงของชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสังคม เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่ฝึกหัดอบรมตน 
  1.7  ก าหนดกลไกต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึง และการได้รับบริการ  
ด้านข้อมูลข้อสารสนเทศที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของทุกคน เช่น ก าหนดให้มีองค์กรเฉพาะที่มีความคล่องตัวและเป็นอิสระ ซึ่งอาจปรับปรุงองค์กร
ที่ท าหน้าที่อยู่เดิม เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่
บุคคล ชุมชน และภาคธุรกิจด้วยความร่วมมือของพันธมิตรต่างๆ โดยยึดถือหลักการที่ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด 
 1.8  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างมาตรการจูงใจผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้สร้างปัญญาเพื่อ 
ชุมชน ผู้จัด หรือผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยมาตรการหรือวิธีการต่างๆ เช่น การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง การให้รางวัล หรือผลตอบแทนในรูปเงินช่วยเหลือ หรือการได้รับลดหย่อน
ภาษ ี
  1.9  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานแบ่งระดับหรือเทียบระดับ รวมทั้งการเทียบโอน  
หลักฐานการศึกษาหรือการเรียนรู้กันได้ทั้งในการศึกษารูปแบบเดียวกัน และระหว่างการศึกษาทั้ง
สามรูปแบบ เพื่อให้บุคคลมีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถเลือกเรียนด้วยการศึกษา
ประเภทใดก็ได้ตามความต้องการ 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาให้บ้าน  
ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน เช่น การจัดต้ังเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน การสนับสนุนเงินทุนโครงการริเริ่มที่มี
ลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม /
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 2.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนท้องถิ่นมีโอกาส  
ได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต โดยใช้
คุณธรรมเป็นฐาน 
 2.3  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
อย่างแท้จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความได้เปรียบของชุมชนท้องถิ่น เกิดความ
รักผูกพัน และหวงแหนชุมชน พร้อมที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป 
 2.4  สนับสนุนให้มีศูนย์ความรู้ของชุมชนที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่  
ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ภายใน
ชุมชนต่างๆ มีการพัฒนาบทบาทของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการขยายประโยชน์จากศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้วย เช่น เปิดโอกาสให้ใช้สถานที่เพื่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
 3.  สถานศึกษา 
 3.1  พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการสร้างเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ของคนในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ให้มีความ
รอบรู้และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาส 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเหมาะสม มีการ
ใช้สื่อ และริเริ่มสร้างสื่อจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น สื่อจากศิลปะและศิลปินพื้นบ้าน และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปัญญา มีคุณธรรม มีความสุข และรักที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้วิธีการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด และการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 
 3.4  ให้สถาบันผลิตครูปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อผลิต 
และฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องส่งเสริมให้คนทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง 
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3.5  สร้างมาตรการและกลไกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้โอกาสส าหรับ 
ทุกคนได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ด้านวิชาการ ด้านการประกอบอาชีพ และความรู้
เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ 
 4.  ประชาชน/องค์การประชาคม/ภาคเอกชน 
 4.1  จัดให้มีเวทีของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเป็นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 4.2  ให้องค์การชุมชน องค์การอาสาสมัคร สนับสนุน เตรียมอุปกรณ์ ตลอดจน
การฝึกอบรมและสร้างบุคลากร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในบ้านและในชุมชนมากขึ้น 
 4.3  สถานประกอบการภาคเอกชนสนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งในลักษณะ 
การเรียนรู้ในงาน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในงานที่สูงขึ้น 
รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงกับสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้รับการพัฒนาในลักษณะ
ที่หมุนเวียนต่อเนื่อง 
 4.4  ส่งเสริมการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้
และมีทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพชุมชน โดยด าเนินงานในรูปแบบ
ของหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 5.  องค์การอิสระและองค์การวิชาชีพ 
 5.1  จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐกับผู้แทนองค์การ เช่น   
องค์การ ลูกจ้างและกลุ่มสหภาพเพื่อพัฒนาเกณฑ์/มาตรฐานขั้นต่ าของความรู้ และทักษะฝีมือต่างๆ 
เพื่อความสามารถในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในการท างานและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริม
และจัดบริการการเรียนรู้ในสถานประกอบการในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 5.2  ส่งเสริมให้องค์การทางสังคมทุกฝ่าย เช่น ครอบครัว ศาสนา สื่อมวลชน  
เข้ามามีส่วนร่วมสร้างและด าเนินงานเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นความรู้วิชาการ และความรู้
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกัน 
 5.3  ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมครัวเรือน และอุตสาหกรรมชุมชน ที่มี
ความสอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละชุมชน 

แนวนโยบายเพื่อด าเนินการ 7  :  การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และ
การเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
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 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศจ าเป็นที่จะต้องมีการแสวงหา สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้
และเผยแพร่ความรู้และการเรยีนรู้ เพื่อให้สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และแพร่หลาย ดังนั้นเป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแนวนโยบาย
ข้างต้น ควรก าหนดดังต่อไปนี้ 
 เป้าหมาย 
 1.  มีการพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
 2.  มีการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
 3.  มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่น ามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทย 
 กรอบด าเนินงาน 
 1.  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม 
และจากฐานความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ 
 2.  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนและประยุกต์ความรู้ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.  สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแสวงหา สร้างสรรค์ รับใช้ 
และเผยแพร่ความรู้ 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 1.  รัฐบาล 
 1.1  ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ความรู้ทั้งที่เป็นความรู้พื้นฐาน ความรู้ที่สามารถ 
ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของประเทศ และความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้าง
ฐานความรู้ของประเทศจากการปฏิบัติงานร่วมกับผู้น าในด้านนวัตกรรมต่างๆ จากการพยายามเข้าถึง
ความรู้ทางเทคนิคใหม่ๆ จากผู้ผลิตโดยการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีและจากการจูงใจให้ผู้
มีความรู้กลับมาท างานในประเทศ 
 1.2  ก าหนดมาตรการในการระดม สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนความรู้และการ 
เรียนรูจ้ากผู้มีความรู้ในต่างประเทศบนฐานแห่งความเท่าเทียมและยอมรับซึ่งกันและกัน และจากผู้
มีความรู้ในประเทศ เพื่อรวมความสามารถร่วมเป็นคลังสมอง และคลังปัญญาของประเทศ 
 1.3  ก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการในการระดมทรัพยากรด้านการศึกษา 
เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้ขยายกว้างและทั่วถึง เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้  
ก่อให้เกิดการหล่อหลอมการเรียนรู้ทางสังคม และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เกิดลักษณะ
ของสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ขึ้นในประเทศ 
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 1.4  ปรับปรุงกฎหมายและสถาบันเพื่อการบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
เพื่อเป็นกลไกรองรับการพิทักษ์คุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ความรู้ให้มากขึ้น 
 1.5  เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ รับ และปรับใช้ความรู้  
ของประชาชนให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต โดยการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทุกระดับของประชาชน 
การศึกษาและดูงาน การเข้าร่วมประชุมของสมาคมวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1  สร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงข้องมูลอย่างถูกต้อง ทันสมัย  
และให้ทุกคนมีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเป็นฐานในการสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยน
ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2.2  สร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ 
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
เพิ่มรายได้ และการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 3.  สถานศึกษา 
 3.1  ท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือคลังความรู้ ทีสอดคล้องกับสภาพ  
ของทรัพยากรและสังคมไทย พร้อมจะแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกับชุมชนอยู่เสมอ รวมทั้งการให้
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมของ
ชุมชน และปัจจัยซึ่งก่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนและการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างปกติสุข 
 3.2  สร้างความตระหนักให้ครู คณาจารย์ และผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง  
ต่อเนื่องรวมทั้งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยรู้จักเลือกสรรและใช้สื่อ
อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย 
 3.3  ร่วมกับองค์กรประชาคมในท้องถิ่นค้นหาความรู้ แหล่งเรียนรู้ และศักยภาพ 
ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีการจัดระบบเพื่อดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ประชาชน/องค์การประชาคม/ภาคเอกชน 
 4.1  องค์การประชาคมต้องสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่ 
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อการเก็บ รวบรวม สะสม พัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการสร้าง
ความรู้และการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน 



 
 

 

88 

 4.2  พยายามสร้างความรู้ขึ้นเองในท้องถิ่น หรือน าความรู้จากที่อ่ืนมาพัฒนาให้ 
เหมาะสม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ เพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 4.3  ร่วมก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการสร้างสรรค์ความรู้  
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อน าข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการใช้ประโยชน์ได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
 5.  องค์การอิสระและองค์การวิชาชีพ 
 5.1  สนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างคนใน 
ชุมชน ท้องถิ่น และระหว่างองค์การชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ และมีการรับรองมาตรฐานของการเรียนรู้ดังกล่าว 
 จากแผนการศึกษาแห่งชาติที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง โดยอาศัยการสร้างฐานความรู้ในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชน องค์การประชาคม ภาคเอกชน 
องค์การอิสระและองค์การวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ 
ดังนั้นโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์การหนึ่งในสังคมไทย จึงควรได้ตระหนักถึงแนวทางที่กล่าวไว้
ในแผนการศึกษาระดับชาติ โดยน าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเจตนารมณ์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  มีส่วนผลักดัน (Drive) ในลักษณะของ

องค์การต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งเงื่อนไขการแข่งขันใหม่ๆ ท าให้
ปัจจัยความส าเร็จขององค์การธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป องค์การแต่ละแห่งจึงจ าเป็น
ที่จะต้องคิดหาวิธีด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยยุทธศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อที่จะท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
และประสบความส าเร็จ เพราะยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในหน่วยงาน ยุทธศาสตร์จะได้มาจากการวิเคราะห์ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าใน
อดีต เป็นการวางแผนที่ท้าทายความสามารถ ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ เป็นการ
วางแผนขององค์การโดยองค์การและเพื่อองค์การอย่างแท้จริง   
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การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นการก าหนด
วิธีการ หรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้บรรลุถึง ทิศทาง และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น  โดยในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานนี้ องค์การธุรกิจจะต้องท า
การวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อคิดค้น แนวทาง ในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ การวางแผน และประยุกต์ 
ส าหรับธุรกิจเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารองค์การ การจัดท าและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์  
จัดเป็นหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้น  รวมทั้งเป็นหน้าที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานใน
ระยะยาวขององค์การ (พักตร์ผจง  วัฒนสิทธุ์, 2542) 

ความหมายของยุทธศาสตร์ 
ส าหรับความหมายของยุทธศาสตร์ ได้ถูกน ามาใช้เป็นเวลานานแล้ว แต่เป็นการใช้ใน

ความหมายของค าว่า ศิลปการสงคราม (The Art of War) หรือต าราพิชัยสงคราม หรือหลักการสงคราม 
(The Principles of War) หรือศิลปะของการน าทัพ (The art of generalship) ต่อมาค าว่า ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) ได้ถูกก าหนดขึ้นและถูกน ามาใช้ในประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1233 โดยมีที่มา
จากภาษาฝรั่งเศสว่า “Stratageme” ซึ่งมาจากภาษากรีก คือ Strategema ซึ่งหมายถึงการน าทัพ 
หรือกลศึกหรืออบาย เล่ห์กลทั้งปวงเพื่อเอาชนะข้าศึกโดยไม่ให้รู้ตัว มาใน ค.ศ. 1737 ได้เกิดค าว่า 
Stratege หรือ Strateque ที่มาจากค าในภาษาลาตินว่า Strategus ตรงกับค าในภาษากรีก คือ 
Stratigas Stratigia ตามความหมายเดิมของกรีก หมายถึงแม่ทัพใหญ่ แต่ที่น ามาใช้ในครั้งนี้ หมายถึง 
ศิลปะศาสตร์ในการน าทัพ  จนกระทั่งปี ค.ศ.1808 จึงเกิดค าใหม่ในภาษาฝรั่งเศสขึ้นคือ Stratigie 
ซึ่งมีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Strategy ในปัจจุบัน (พจน์  พงศ์สุวรรณ, 2536: 6-7, 
ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ, 2541: 17) 

Beaufre (1965: 13-15)  กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เป็นวิธีคิดที่มีเป้าหมายที่มาจากการรวบรวม
เรียบเรียง โดยจัดล าดับความส าคัญ แล้วจึงเลือกวิธีการปฏิบัติที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
ยุทธศาสตร์หนึ่งอาจเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์หนึ่ง แต่อาจเป็นยุทธศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดในอีก
สถานการณ์หนึ่ง เดิมทีนั้น ยุทธศาสตร์มักใช้ในการวางแผนสงคราม หรือแผนทางทหารเท่านั้น  
แต่ปัจจุบันสงครามไม่ได้เป็นเรื่องทางทหารเพียงอย่างเดียว สงครามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันของทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ดังนั้นยุทธศาสตร์จะเป็นวิธีคิดที่จะท าให้แน่ใจได้ว่า การที่ตัดสินใจก าหนดแนวทางหรือ
นโยบายใดก็ตาม ได้กระท าอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญอย่างดีที่สุด 
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Certo and Peter (1991) ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการด าเนินการที่คาดว่าจะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

Lewis Carroll (2004: 1) ได้กล่าวว่าทั้งหลายทั้งมวลแล้ว ยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่จะ
แก้ปัญหาการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นผลระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความผกผันต่อสภาวะแวดล้อมในอนาคต   

ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ (2541: 22) ได้สรุปว่า ยุทธศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และเป็น
ศาสตร์หลายสาขาวิชา (สหวิทยา) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ 
และทรัพยากร/เครื่องมือ ถ้าขาดองค์ประกอบใดไป จะท าให้การวิเคราะห์หรือการประเมินยุทธศาสตร์
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์  
 ปกรณ์ ปรียากร (2542) ยุทธศาสตร์ มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางการทหาร มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า Strategy ซึ่งมาจากภาษากรีกสองค ารวมกัน คือ “stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” 
และ “legei” ซึ่งหมายถึง “การน าหรือผู้น า” ถ้าเป็นค านามมีความหมายว่า นายพลผู้น าทัพ ค ากริยา
หมายถึงการวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝ่ายศัตรูด้วยการใช้ก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับผลคือได้รับชัยชนะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์บัญชาการรบ
เพื่อน ากองทัพเข้าท าลายล้างศัตรู โดยการใช้สรรพก าลังและอุบายเล่ห์เหลี่ยมอันชาญฉลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 บุญมี  จันทรวงศ์ (2543) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ (Strategy) ว่าเป็นจุดมุ่งหมาย หรือ ทิศทาง
ที่ชัดเจน ที่องค์การก าหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติในอนาคต และเป็นแผนที่มุ่งพิจารณาถึงการด าเนินงาน
ขององค์กรในระยะยาว และจะต้องตรงกับความเป็นจริง และเกิดความเข้าใจร่วมกัน และมุ่งการปฏิบัติ
เป็นส าคัญ 

กรมยุทธศึกษาทหาร (2544: 603) ได้สรุปความหมายของยุทธศาสตร์ว่า หมายถึง ศิลป์
และศาสตร์ในการพัฒนาและการใช้ก าลังอ านาจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางจิตวิทยา และก าลังรบ
ทางทหาร ตามความจ าเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม เพื่อท าให้บังเกิดการสนับสนุนอย่างสูงสุด
ต่อนโยบายด้านต่างๆ เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มพูนโอกาสและผลของชัยชนะในทางที่เกื้อกุล และลดโอกาส
ของการพ่ายแพ้ให้น้อยลง   

 ทองหล่อ เดชไทย (2544) ยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนตัวกระตุ้น (catalyst) หรือองค์ประกอบ
การจัดการท่ีเป็นพลวัต ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

จุลชีพ  ชินวรรโณ (2545: 6) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในความหมายที่แคบ มักเกี่ยวข้อง
กับทางทหาร นั่นคือ ยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางในการใช้ก าลัง หรือขู่ว่าจะใช้ก าลังทางทหารในการด าเนิน
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นแนวทางในการวางแผนทางทหาร หรือการวางแผน 
การใช้ก าลังอย่างแยบยล เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทางการเมือง อีกทั้งเป็นศิลปะการใช้ก าลังเพื่อให้
ประสบชัยชนะในสมรภูมิ เป็นการใช้ก าลังอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน เพื่อจัดการข้าศึก แต่ในปัจจุบันค าว่า 
“ยุทธศาสตร์” ได้ถูกขายความและน าไปใช้ในวงการต่างๆ นอกเหนือจากวงการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวงการธุรกิจ และในภาคเอกชน ความหมายของยุทธศาสตร์จึงขยายความไปหมายถึงการวางแผน 
การปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั่นเอง 

ชาติ นาววิชิต (2545: 2) ก็ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ว่า หมายถึง ศิลป์และศาสตร์ในการ
พัฒนาและการใช้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหารของชาติ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในยามปกติและยามสงคราม เพื่อสนับสนุนในการด าเนินนโยบายของ
ชาติเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพที่สุด ส าหรับการคาดการณ์ในอนาคตนั้น   

บุญส่ง หาญพานิช (2546) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ คือ แนวทาง กลวิธี หรือเทคนิค ใน
การปฏิบัติหรือด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์
จะต้องพิจารณาออกแบบและเลือกอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ หรือการน าเอายุทธศาสตร์
ลงไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างและวัฒนธรรมของสถาบัน 

อมรเทพ ณ บางช้าง (2545: 53) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือวิธีการที่
จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นทิศทางหรือวิธีการที่เราต้องพิจารณาก าหนดด้วยความรอบคอบ โดยการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 911) ได้ให้ความหมายของค าว่า ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า วิชาว่าด้วย
การพัฒนาและการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และก าลังรบทางทหารตามความจ าเป็น
ทั้งในยามสงบและยามสงคราม 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ (2546: 43) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ ว่าเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการตัดสินใจและการปฏิบัติการด้านบริหารเพื่อก าหนดผลงานขององค์การในระยะยาว และยุทธศาสตร์
ในภาพรวมที่ท าให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน แต่เดิมนั้น
เข้าใจกันว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะใช้ได้เฉพาะในองค์การขนาดใหญ่ และมักจะหมายถึง
องค์การทางการผลิตที่ซับซ้อน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าองค์การทุกประเภททั่วโลกต้องให้
ความสนใจกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ร่วมในเรื่องหายนะทางเศรษฐกิจ 
ท าให้ทรัพยากรซึ่งเคยมีความจ ากัดอยู่แล้วในระดับหนึ่ง  ทวีความจ ากัดมากขึ้น องค์การทุกขนาด 
ทุกประเภทที่มีการแข่งขันและความเสี่ยงมากขัน ภาวะโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดธุรกิจและการแข่งขัน
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ข้ามชาติ  เพื่อให้องค์การของตน  แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์
ได้อย่างจ ากัด 

นันทรัตน์ เจริญกุล (2551) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผน/แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอด
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่วางไว้ 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552: 36) ยุทธศาสตร์  หมายถึง กรอบในการด าเนินงาน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะและทิศทางขององค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

กล่าวโดยสรุป ยุทธศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการวางกรอบทิศทางและแนวทาง
ด าเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา และพัฒนางาน
ภายในองค์กร โดยมีการวางยุทธวิธีขององค์กร ที่ยึดหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
Wheelen and Hunger (1998 : 132) ได้เสนอแบบจ าลองพื้นฐานในการบริหารยุทธศาสตร์ 

(Basic Model of Strategic Management)  ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วนดังนี้ 
1.  การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) เป็นการวิเคราะห์ 

ปัจจัยภายนอก (External) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไปทางสังคม (Societal Environment) สภาพแวดล้อม
เฉพาะของงาน (Task Environment) และปัจจัยภายในองค์กร (Internal) ได้แก่ โครงสร้างองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ และทรัพยากร นั่นคือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม หรือ 
SWOT Analysis นั่นเอง 

2.  การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการพิจารณาก าหนดภารกิจ  
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์ โดยก าหนดเงื่อนไขเวลาไว้ด้วย ยุทธศาสตร์
เป็นแผนเพื่อท าให้บรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ และนโยบายในการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจ 

 3.  การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) เป็นการน ายุทธศาสตร์ 
และนโยบายที่ก าหนดมาจัดท าเป็นโครงการ (Programs) การจัดท างบประมาณของโครงการและ
ก าหนดล าดับขั้นตอนการท างาน 

 4.  การควบคุมและประเมนิ (Evaluation and control) เป็นกระบวนการในการติดตาม
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และด าเนินการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง 
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รายละเอียดของแบบจ าลองพื้นฐานในการบริหารยุทธศาสตร์ (Basic Model of Strategic 
Management) น าเสนอในแผนภาพท่ี 11 
 
แผนภาพที่ 11  แบบจ าลองพื้นฐานในการบริหารยุทธศาสตร์ (Basic Model of Strategic Management)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
วัตถุประ
สงค์ 

กลยุทธ ์

โครงการ 

กิจกรรมท่ี
ต้องท าให้
ส าเร็จ
ตามแผน 

การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม 

การก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ประเมิน 
ผลและ
ควบคุม  ภารกิจ 

ภายนอก 
สภาพแวดล้อม
ทางสังคม 

แรงผลักดันทั่วไป 
สถาพแวดล้อม
เฉพาะของงาน 
วิเคราะห์ทางธุรกิจ  

ภายใน 
โครงสร้าง
องค์การ 

สายการบังคับ
บัญชา 
 

วัฒนธรรม 
ความเชื่อ 
ความคาดหวัง 
ค่านิยม 
 

ทรัพยากร 
ทรัพย์สิน 
ทักษะ 
สมรรถนะ 
ความรู้ 

 

เหตุผล
ในการ
จัดตั้ง 

 

ผลลัพธ์
อะไรท่ี
ต้องการ
ท าให้
ส าเร็จ
เมื่อใด 

 

แผนท่ี
ต้องการ
บรรลุ
ภารกิจ
และ
วัตถุประ
สงค์ 

นโยบาย 

แนวทาง
กว้าง ๆ 
ในการ
ตัดสินใจ 

   

กระบวน 
การในการ
ติดตามผล
การปฏิบัติ
และ
ด าเนิน 
การ
ควบคุมให้
ถูกต้อง 

งบประ 
มาณ 

กระบวน
การ 

ค่าใช ้
จ่ายของ
โครงการ ล าดับ 

ขั้นตอนที่
ต้องการ
ท าแต่ละ
งาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 

ที่มา : Wheelen and Hunger (1998 : 132). 
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ส่วนประพนธ์  ผาสุขยืด (2549) เสนอว่า ยุทธศาสตร์ จ าเป็นที่จะต้องวางกลยุทธ์หรือ
แนวทาง เพื่อให้สามารถไปถึงจุดหมายได้นั้นต้องมีองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม  
(Value) ของชุมชน/องค์กรโดยรวมว่าต้องการจะเห็นชุมชน/องค์กรเป็นเช่นไร ? อะไรคือพันธกิจหลัก ? 
และอะไรที่ถือว่าเป็นคุณค่าหรือค่านิยมของชุมชน/องค์กรที่ต้องการ โดยที่ทั้งสามส่วนนี้จะต้องไม่
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน  

องค์ประกอบที่ 2  เป็นการระบุเป้าหมายซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ตอบค าถามที่ว่าเราท าสิ่งที่ท าอยู่นี้ไปท าไม (Why) และอะไร (What) คือผลลัพธ์ที่เราต้องการ 

องค์ประกอบที่ 3  จัดว่าเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพราะเป็น 
การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) กลวิธี (Tactic) เป็นการวางแนวทาง เสนอวิธีการหรือเครื่องมือ
ที่จะท าให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เทคนิคในการก าหนดยุทธศาสตร์มีหลาย
วิธี แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัญหาที่
รู้จักกันโดยทั่วไปว่า  SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะท าให้เราสามารถตอบค าถามที่ว่า 
เราจะเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไร (How) ภายใต้สถานภาพขององค์กรตามทีเ่ป็นอยู่ โดยดูจากสถานการณ์
รอบด้านประกอบ 

องค์ประกอบที่ 4  เป็นการพิจารณาเพื่อระบุว่ามีอะไรบ้างที่ถือเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จะ 
ผลักดันให้เราท างานได้ส าเร็จ โดยที่ปัจจัยเหล่านี้มักจะหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน และทรัพยากร
ที่จ าเป็น เช่น คน  เครื่องมือ หรืองบประมาณ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 5  เป็นการก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ส าหรับติดตามและประเมินงาน 
ต่อไป ซึ่งก็ได้แก่ การก าหนดตัวชี้วัดหลักๆ ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องมีจ านวนไม่มากจนเกินไป คือต้องเลือก
เฉพาะตัวหลักๆ เท่าที่จ าเป็น โดยที่ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นมานี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
ต้ังแต่ต้น      

รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์น าเสนอในแผนภาพที่ 12 
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แผนภาพที่ 12  องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 1 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 
 
 
 
ที่มา: ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549)  
 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ทีต่้องการ 
Why-ท าไปท าไม? 
What-อะไรคือผลที่ต้องการ? 

กลยุทธ์/ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
How-กลยุทธ/์ยุทธศาสตร์/แนวทาง? 
Who-ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มเป้าหมาย? 
What-กิจกรรม/ส่ิงทีต่้องการ? 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ค่านิยม 
What-ต้องการจะเป็นอะไร? 
Why-ตั้งขึ้นมาท าไม? 

ตัวชีว้ัด 
สมรรถนะ(Performance) ด้านตา่งๆ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
Where-พื้นที่เป้าหมาย/สถานท่ี? 
When-แผน/ก าหนดการ/ระยะเวลา? 
How much-ค่าใช้จา่ย? 
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 ขั้นตอนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2547) กล่าวถึง ขั้นตอนในการ

พัฒนายุทธศาสตร์ คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดพันธกิจ (Mission)  
ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กับหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 3   การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) 
ขั้นตอนที่ 4   การก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) ของแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 5  การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identification) 
ขั้นตอนที่ 6  การก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) 
ขั้นตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 

ส าหรับขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถท าได้โดย น าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อ
ท่ีหน่วยงานได้รับมอบหมายต้ังแต่แรกก่อต้ัง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า
พันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร  
เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กับหน่วยงาน หมายถึง สิง่ที่เราต้องการ 
ให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท า
เมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงน าพันธกิจทั้งหมดมาพิจารณา
ในภาพรวมว่าหน่วยงานจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจ
ได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) หมายถึง การก าหนด 
ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน า
พันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใด
เป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางใด ทั้งนี้ในการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
น าแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงต้นสังกัดมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย 
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ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) ของแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ 
หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการ
จนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับ
ประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ 
โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ นั่นเอง 

ขั้นตอนที่ 5  การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identification) หมายถึง สิ่งที่จะ 
เป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้อง
พิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของค าจ ากัดความและการระบุ
ขอบเขต เช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” เป็นต้น โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกน าเป็นหลัก
ในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6  การก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง การก าหนดตัวเลข หรือ 
ค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า
ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด 
จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์เพิ่มเป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะ 
เวลา 5 ปี เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้ 
บรรลุเป้าประสงค์ โดยยุทธศาสตร์น้ีจะก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical 
success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น 
มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ (2546: 43-49) กล่าวถึง ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ว่า
มีขั้นตอนส าคัญ 3  ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด (Strategic Implementation) และการควบคุมหรือการประเมินและควบคุม 
(Evaluation and Control) ส าหรับผู้ที่ก าหนดร่างออกไป อาจแยกการวิเคราะห์บริบท (Environmental 
Scanning)  ไว้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ หรือก าหนดกระบวนการไว้เป็นขั้นตอนย่อยๆ โดยในที่นี้
จะก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยเน้นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร 3 ประการ คือ การ
วางแผน การสนับสนุน การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการควบคุม ตามแผนภาพที่ 13 
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แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ก ากับ 
ประเมิน 
* ทบทวนสภาพแวดล้อม   
    ภายนอก ภายใน 
* วัดผลการด าเนินงาน 
* เปรียบเทียบกับเกณฑ์    
   (PERFORMANCE VS   
   VISION) 
*   บันทึกความแตกต่าง 

การควบคุม การด าเนินงาน 

จัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
(ACTION PLAN) 

* แผนงาน 

* งบประมาณ 

* วิธีด าเนินการ 

สนับสนนุการ
ด าเนนิงาน 

* จัดสรรทรัพยากร 

* เตรียมความพร้อมบุคคล 

* จูงใจ นิเทศ  ติดตาม 

ด าเนนิการ 
* ปฏิบัติตามแผน 
* แก้ไขปรับปรุง (TAKING     
CORRECTIVE   ACTIONS) 

 

การวางแผนกลยุทธ ์

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
(ENVIRONMENTAL 
SCANNING/ SWOT) 

สภาพแวด 
ล้อมภายใน 

สภาพแวด 
ล้อมภายนอก 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

พันธกิจ (MISSION) 

จุดหมาย (GOALS) 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives)  
ZZ((OBJECTIVES) 

กลยุทธ์ (STRATEGIES) 

นโยบาย (POLICIES) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

ที่มา : สนานจิตร  สุคนธทรัพย์ (2546) 
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จากแผนภาพที่ 13  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน
ดังนี้ 

1.  การวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 
1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน จุดมุ่งหมาย 

เพื่อจะหาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีจะเป็น
ตัวก าหนดอนาคตขององค์การ วิธีการที่ใช้เป็นการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weaknesses) ภายในองค์การ รวมทั้งโอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม 
(Threats) จากภายนอกโดยที่สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในระดับมหภาค 
อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานขององค์การ เช่น สภาพแวดล้อมเฉพาะของโรงเรียนได้แก่ ระบบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย
ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือการมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการบริหารของโรงเรียน  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในส่วนใหญ่จะกล่าวถึงโครงสร้าง
องค์การ (เช่น รวมอ านาจ กระจายอ านาจ สายการบังคับบัญชา เป็นต้น)  ทรัพยากรขององค์การ
และในปัจจุบันได้เน้นย้ าเรื่องวัฒนธรรมองค์การ (เช่น ปรัชญา/ความเชื่อ ความคาดหวัง ค่านิยม เป็นต้น) 
จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในน้ีอาจเป็นทั้งปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

1.2  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ผลจากการวิเคราะห์ SWOT จะน าไปสู่การ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ภาพอนาคตขององค์การที่ต้องการจะไปให้ถึง เมื่อมีการก าหนดวิสัยทัศน์แล้ว
ก็จะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เช่น ถ้าภาพอนาคตของของโรงเรียนคือ จะเป็นองค์การที่
ยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวอย่างตัวชี้วัดอาจเป็นจ านวนรายวิชาเลือกโดยอิสระ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ควรใช้การมีส่วนร่วมซึ่งตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา หลักการมีส่วนร่วมโดยทั่ว ไป คือเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่นมีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเป็นผู้รับผลกระทบเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องที่จะมีส่วนร่วม 
และเต็มใจมีส่วนร่วม ดังนั้นโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจึงควร
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้ผลผลิตของสถานศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู บุคลากร และสังคมโดยรวม 
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้นจะต้องมีความชัดเจน ให้ทุกคนรับทราบเข้าใจ และยอมรับเป็นข้อสัญญาที่จะ
ยึดถือและใช้เป็นทิศทางร่วมกัน โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ 
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1.3  การก าหนดพันธกิจ (Mission) เป็นการกล่าวถึงสิง่ที่องค์การจะกระท าพันธกิจ 
ต้องเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย หรือเหตุผลในการจัดตั้งองค์การนั้น พันธกิจอาจตั้งให้กว้างเพื่อให้
ยืดหยุ่นได้ แต่ต้องมีความชัดเจนและต้องก าหนดโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย 

1.4  การก าหนดจุดหมาย (Goals) เป็นผลที่ต้องการให้เกิดในระยะยาว 
1.5  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นในลักษณะ 

จ าเพาะเจาะจง จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์จะระบุว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จเมื่อไร และควรจะวัดได้ วัตถุประสงค์ในทุกระดับของ
องค์การต้องสอดคล้องกัน 

1.6  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) ยุทธศาสตร์เป็นวิธีการที่จะท าให้เกิด  
ผลส าเร็จ ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งในการก าหนดทั้งวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์จะต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อเลือกปฏิบัติในเรื่องที่มีความส าคัญสูง ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติจริงอาจมีทั้งส่วนที่เป็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนและยุทธศาสตร์ที่ปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายใน เพื่อจะเลือกวิธีการที่ได้ใช้ โอกาส
จากภายนอกและจุดแข็งที่องค์กรมีอยู่ แปลงข้อจ ากัดและภัยคุกคามจากภายนอกเป็นโอกาส จ ากัด
หรือขจัดจุดด้อยหรือใช้จุดด้อยขององค์การให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นจะต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับขององค์การและทุกหน่วยย่อยในระดับเดียวกัน 
เช่น ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ฝ่ายและงาน  หรือระหว่างส่วนวิชา เป็นต้น 
เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์การทางธุรกิจมีการก าหนดรูปแบบยุทธศาสตร์ที่จะใช้กับองค์การในสภาวการณ์ต่าง  ๆ
ไว้อย่างหลากหลาย 

1.7  การก าหนดนโยบาย (Policies) เป็นแนวการด าเนินงานอย่างกว้างๆ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงการก าหนดยุทธศาสตร์กับการน าไปปฏิบัติ นโยบายจะเป็นสิ่งที่ช่วยก ากับให้ทุกจุดในองค์การ
ตัดสินใจและปฏิบัติการไปในทิศทางที่สนับสนุนการบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย 
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 

ในขั้นตอน 1. 1-1.7 ดังกล่าวขั้นต้น อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นขั้นการก าหนด
หรือจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 

2.  การด าเนินงาน เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องท าใน  
2 ระดับ คือระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เมื่อองค์การได้ก าหนดนโยบายแล้วก็ เป็นหน้าที่ของ
หน่วยปฏิบัติที่จะน านโยบายไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน (Program) 
งบประมาณ (Budget) และวิธีการด าเนินการ (Procedures) ในทางธุรกิจอาจใช้ว่า Standard Operation 
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Procedures (SOP) ซึ่งการระบุขั้นตอนหรือเทคนิคการด าเนินงานในรายละเอียดว่าแต่ละงานจะต้อง
ท าอย่างไร แผนปฏิบัติการน้ีจะใช้วิสัยทัศน์เป็นเครื่องน าทางโดยเน้นว่า แนวทางการด าเนินงานของ
แต่ละคนจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงานจริง ผลส าเร็จของงานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการที่ฝ่ายบริหาร 
ท าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั้งตรงตามประเภท ตรงตามปริมาณ และคุณภาพ
ที่ก าหนดตรงเวลา ในส่วนของทรัพยากรบุคคลก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี มีการจูงใจ การนิเทศ ติดตาม เพื่อให้งานเป็นไปตามที่ก าหนด ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ 
ก็จะต้องลงมือด าเนินการไปตามแผน และแก้ไขปรับปรุงเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้โดย
อาศัยข้อมูลจากการประเมิน 

3.  การควบคุม ส าหรับขั้นตอนของการควบคุม ประกอบด้วยการก ากับและประเมิน 
การประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จะมีขั้นตอนของการทบทวน สภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายในด้วย เพื่อตรวจสอบว่า การด าเนินงานและผลงานยังสามารถตอบสนองความ
จ าเป็นของสภาพแวดล้อมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเมื่อมีการวัดผลงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ สิ่งที่ควรให้ความสนใจ คือ สิ่งที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ ซึ่งถ้าแตกต่างไปในทางลบ ก็จะเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง ถ้าเกิดความแตกต่างในทางบวกก็อาจมีการ
ปรับเป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ขององค์การ ผลประเมินในภาพรวมจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ไปสู่วัฏจักรใหม่ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในขึ้นตอนแรกคือ การวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคม ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดให้โรงเรียนวางระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลิตตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ ดังแผนภาพที่ 14 ดังนี้ 
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แผนภาพที่  14  การวางแผนยุทธศาสตร์ในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) 

 
 
 
 
  

การด าเนินงานตามแผน 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

สอดคล้องกับสภาพการณ์ / 
การชี้น าหรือไม่ 

วิเคราะห์สภาพทั่วไป 

สรุป/รายงาน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
การนิยามความหมายของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้นั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ค านิยามที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
Wigg (1997)  กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง การวางระบบที่ชัดเจน 

รอบคอบ ในการสร้าง การให้รางวัล และการน าความรู้ไปใช้ เพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
Davenport and Prusak (1998) กล่าวไว้ว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คือ ความพยายาม

อย่างเป็นระบบในการสร้าง รวบรวม เผยแพร่ และใช้ความรู้ 
Graduate School of Bussiness, University of Texas at Austin (1998) กล่าวว่า 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบของการค้นหา การเลือก การจัดการ  
การกลั่นกรอง และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ในทางที่ปรับปรุงความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน
ที่เฉพาะเจาะจงและสนใจ กิจกรรมเน้นที่การได้มาซึ่งความรู้ การเก็บรักษาความรู้ และการน าความรู้
ไปใช้  

O’Dell and Grayson (1998) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ว่าหมายถึง 
การได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อบุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกต้อง และช่วยให้บุคคลได้
แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กร 

Sarvary (1999) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่องค์การใช้
สร้างและรวบรวมความรู้ ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการคือ 1) การเรียนรู้องค์กร 2) การผลิตความรู้ 
และ 3) การเผยแพร่ความรู้ 

SAP (2000) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไว้ว่า เป็นการจัดการกับ
จุดรวมหรือคลังข้อมูลของทรัพยากรในองค์กร 

Keyser (2004) ได้อธิบายความหมายของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ว่า หมายถึง
ยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการและใช้ประโยชน์จากความรู้ภายใน
องค์กรเพื่อประโยชน์ในแง่ของการแข่งขัน และเป็นพันธะสัญญาของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์
ในการใช้และถ่ายทอดความรู้ในองค์กรควรมีการสื่อสารไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ควร
ก าหนดขึ้น เช่น การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี, มาตรฐานเทียบเคียง, ระบบพี่เลี้ยงพนักงาน, การคิดอย่าง
เป็นระบบ และการวางแผนก่อนการท างาน เป็นต้น 

วิจารณ์  พานิช (2550) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ว่าหมายถึง 
การด าเนินการจัดการความรู้ที่ไม่เปะปะ เหวี่ยงแห ไม่ก่อให้เกิดการลงทุนลงแรงในการจัดการความรู้
อย่างมากมาย แต่ได้ผลน้อย หรือไม่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กร ไม่สร้างขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันให้แก่องค์กร หากมีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้อย่างถูกต้อง การด าเนินการ
การจัดการความรู้จะมีการลงทุนต่ า แต่ได้ผลก าไรสูง 

สมศักด์ิ คงเที่ยง (2550) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คือสิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีหลาย
แนวทาง 

บุญส่ง หาญพานิช (2551) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คือ การอธิบายถึง
สิ่งที่องค์กรอยากจะเป็น สิ่งที่จะต้องท า และสิ่งที่จะได้รับ โดยใช้กรอบความคิดการจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาหน่วยงานโดยอาศัยความรู้เป็น
ฐานในการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คือ 
การจัดการในเรื่องที่ส าคัญ จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กรโดยใช้มิติกระบวนการความรู้ เพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่แล้วน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายท าให้องค์กรสามารถ
อยู่รอดและแข่งขันได้ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552: 36) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง
กรอบในการด าเนินงานจัดการความรู้ที่อธิบายว่าท าอย่างไร องค์กรจึงจะจัดการกับความรู้ที่องค์กร
มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) การก าหนดยุทธศาสตร์
ช่วยท าให้เกิดความข้าใจในทิศทางการด าเนินงานจัดการความรู้ขององค์กรที่จะก้าวต่อไป โดยยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ที่ดีควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายโดยรวมขององค์กร  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง กรอบทิศทางและแนวทาง
ด าเนินงานจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนางานภายในองค์กร โดยมีการวางยุทธวิธีไว้อย่างหลากหลาย 
เพื่อให้บุคลากรน าไปเป็นแนวปฏิบัติ ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้ในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ความส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
Skyrme (2002) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่มีความชัดเจนก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่  
1.  ช่วยให้คนในองค์กรเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น   
2.  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความชัดเจนขององค์กรในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ และก าหนดประโยชน์ที่มีศักยภาพในการด าเนินงานขององค์กร   
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3. เป็นประโยชน์ในแง่เป็นพันธะสัญญาที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ  
4.  ท าให้องค์ทราบว่าจะต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการ

ความรู้ให้ประสบความส าเร็จ  
5.  เป็นการสื่อสารให้เห็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดี   
6.  ท าให้องค์กรมีความชัดเจนในการสื่อสารแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้ในด้านสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทิศทางที่จะด าเนินการในอนาคต และท าอย่างไรจึงจะวางแผน
ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

7.  เป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางที่องค์กรสามารถประเมินความก้าวหน้าได้  
ส่วนบุญส่ง หาญพานิช (2546) กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีความส าคัญ

ดังต่อไปนี้ 1)  ช่วยให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น  2) สนับสนุนการบริการซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม  3) เพิ่มโอกาสในการร่วมแรงร่วมใจและแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ของบุคคลภายในและนอกองค์กร 4) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ความรู้ของ
บุคคลและองค์กร 5) ช่วยให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น  6) ปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ  7) ช่วยใน
การค้นพบได้ง่ายขึ้น  น าไปสู่นวัตกรรม  8) ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในการด าเนินการมากขึ้น  
และ 9) ช่วยให้เกิดผลตอบแทนจากการด าเนินการมากขึ้น  

 ประเภทของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
 Hansen และคนอ่ืนๆ (1999) พบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ขององค์กรแต่ละแห่ง 
มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.  ยุทธศาสตร์ที่เน้นการประมวลความรู้ (Codification strategy) เป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีเน้นการประมวลความรู้ฝังลึกของคนและทีมงาน (Tacit knowledge) ให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง
หรือ Explicit Knowledge หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์แบบ People-Document เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมจัดเก็บความรู้ให้อยู่ในรูปของคลังความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และแพร่กระจายหรือถ่ายทอดให้คนอ่ืนๆ มาใช้งานได้
ทั่วทั้งองค์กร ยุทธศาสตร์ประเภทนี้เน้นที่องค์กรต้องพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบ
ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ความรู้ 
  2.  ยุทธศาสตร์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึกของคน (Personalization  
strategy) หรือเรียกว่ายุทธศาสตร์แบบ People-to-People เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพูดคุยกันของคน 
การสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นการสนทนา
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แบบเผชิญหน้า อีเมล์ การประชุมทางไกล อาจมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แต่ไม่มุ่งเน้นการใช้เพื่อจัดเก็บและแพร่กระจายองค์ความรู้  
  3.  ยุทธศาสตร์แบบผสมผสาน (Hybrid strategy) โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ผสมผสาน 
ยุทธศาสตร์ทั้งสองประเภทข้างต้น ในลักษณะของมียุทธศาสตร์หนึ่งน าและตามด้วยยุทธศาสตร์อีก
ประเภทหนึ่ง 
 นอกจากนี้ Choi and Lee (2003) ได้แบ่งประเภทของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  1.  The system-oriented style เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการรวบรวมจัดเก็บ และแพร่ 
กระจายองค์ความรู้ที่เป็น Explicit knowledge   
  2.  The human-oriented style เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการแสวงหา และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างคน หรือ Tacit knowledge  
  3.  The dynamic style เป็นยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการ
จัดการความรู้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ Explicit knowledge และ Tacit knowledge 
 ต่อมา Choi และคณะ (2008) ได้จัดกลุ่มแนวคิดประเภทของยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ใหม่ โดยผสมผสานระหว่างแนวคิดเดิมและเพิ่มประเภทของยุทธศาสตร์ใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม  คือ 
  1.  KM focus หมายถึง การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้โดยให้ความส าคัญ
กับความรู้ที่ฝังลึกและความรู้ที่ชัดแจ้ง ทิศทางของยุทธศาสตร์แบบ KM focus แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1.1  Explicit-oriented strategy เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งการจัดเก็บและใช้ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ   
  1.2  Tacit-oriented strategy เปน็ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างคนหรือ Person-to-person contact  
  2.  KM source เป็นการจ าแนกประเภทของยุทธศาสตร์ตามแหล่งความรู้ หมายถึง  
การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้โดยให้ความส าคัญกับแหล่งความรู้ภายในองค์กร และแหล่ง
ความรู้ภายนอกองค์กร ยุทธศาสตร์ประเภทนี้ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทคือ  
   2.1  External-oriented strategy เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้
จากภายนอกองค์กรเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์  
   2.2  Internal-oriented strategy เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปัน
ความรูภ้ายในองค์กร 
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 ซึ่ง Choi และคนอ่ืนๆ (2008) ยังได้เสนอแนะไว้ว่าที่ผ่านมางานวิจัยทางด้านยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ยังขาดความสมบูรณ์ในการศึกษา เพื่อให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนและน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัยความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ส่วนจะ
ช่วยให้การศึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานในองค์กร
มากที่สุด ทั้งนี้ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ต้องประกอบด้วยปัจจัยความส าเร็จหลายตัวที่เอ้ือให้การ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาการท างานในองค์กรให้ดีขึ้น และขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร 
 อย่างไรก็ตามในการเลือกประเภทของยุทธศาสตร์นั้น Morrow (2001) ได้ชี้ว่าผลการวิจัย
หลายเรื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพควรน าด้วยยุทธศาสตร์ประเภทใดประเภท
หนึ่งเป็นหลัก และใช้ยุทธศาสตร์อีกประเภทหนึ่งสนับสนุนในสัดส่วน 80 ต่อ 20 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hansen และคนอ่ืนๆ (1999) และบดินทร์  วิจารณ์ (2549) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าองค์กร
ที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์การจัดการความรู้ควรเลือกใช้ยุทธศาสตร์แบบผสมผสาน 
(Hybrid strategy) โดยไม่ควรเลือกใช้เฉพาะยุทธศาสตร์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพราะจะท าให้
การจัดการความรู้ล้มเหลวได้ ยุทธศาสตร์ทั้งสองประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกัน Codification strategy 
เน้นการจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ ในขณะที่ Personalization strategy เน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความรู้  แนวคิดในการใช้ยุทธศาสตร์แบบผสมผสานคือควรน าด้วย
ยุทธศาสตร์แบบ Personalization strategy ที่ให้ความส าคัญกับ “คน” โดยต้องมีกระบวนการสร้าง
บรรยากาศและการส่งเสริมให้ “คน” เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ และตามด้วยกลยุทธ์ที่เน้นเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บความรู้ เพื่อแพร่กระจายการใช้งานอย่างทั่วถึง 

 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้นั้น หลักการส าคัญคือต้องมีความเข้าใจ

องค์ประกอบที่ต้องก าหนดในยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบ (framework) 
โดยองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีหลายด้านด้วยกัน ซึ่งยุทธศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญ
ของการจัดการความรู้จะต้องก าหนดทั้งในสิ่งที่องค์กรควรท าและไม่ควรท า  
 Keyser (2004) ได้ศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานในองค์กร ทั้งนี้ Keyser ท า
การสังเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมีในการก าหนดยุทธศาสตร์จากวรรณกรรมและงานวิจัย
หลายชิ้น ซึ่งองค์ประกอบที่ประมวลโดย พบว่า มี 4 ด้านได้แก่  
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  1.  มีการก าหนดโครงสร้างที่สนับสนุนการจัดการความรู้ (KM structure) ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ การวัดผล หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  2.  มีการก าหนดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer) ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศ การด าเนินงาน ชุมชนแนวปฏิบัติ มาตรฐานเทียบเคียง ระบบพี่เลี้ยง   
  3.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ขององค์กร   
  4.  ในยุทธศาสตร์ต้องมีการก าหนดประเด็นที่ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการจัดการความรู้
ขององค์กร 
 ส่วน Smith and Mckeen (2003) ได้ศึกษาขอบเขตของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
ว่ามี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การสนับสนุนจากองค์กร ในด้านงบประมาณและการส่งเสริมจากผู้บริหาร
ระดับสูง  2) การเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ควรก าหนด
ในยุทธศาสตร์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่เห็นว่าส าคัญมากที่สุด 3) เนื้อหาความรู้ 
เป็นการก าหนดประเภทของความรู้และความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นส าหรับองค์กร ที่มาจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  4) เทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรในการสนับสนุน
การจัดการความรู้ และเพื่อให้องค์กรเตรียมการในการลงทุนด้านฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์  5) การประยุกต์
การจัดการความรู้ในการด าเนินงาน และ 6) ก าหนดวิธีการในการประเมินผลการจัดการความรู้ 
ทั้งนี้ Smith and McKeen ได้ใช้วิธี Focus group ได้องค์ประกอบที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเพิ่มอีก 2 
องค์ประกอบ คือ 1) ขอบเขตของการประยุกต์การจัดการความรู้ และ 2) เครื่องมือ วิธีการในการ
ถ่ายทอดความรู ้
 นอกจากนี้ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552) ได้สรุปองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ที่ปรากฏในงานวิจัยหลายเรื่อง พบว่าองค์ประกอบที่ต้องก าหนดในยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักคือ 1) ปัจจัยความส าเร็จ 2) กระบวนการที่เหมาะสม และ 3) การเชื่อมโยง
กับการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง และเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์
และน าเสนอองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และน าเสนอเป็นแผนภาพที่ 19 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 15  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: จุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์ (2552) 
 
 ในขณะที่ Moslehi (2004) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ว่าองค์กร
ต้องเริ่มที่การก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่องค์กรเน้น หลังจากนั้นจึงน าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์
ที่สนับสนุนเป้าหมายที่องค์กรต้องการโดยการเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้และเนื้อหา และองค์ประกอบที่ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู้ ได้แก่ คน 
องค์กร และเทคโนโลยี โดยแนวคิดของ Moslehi ได้สรุปออกมาเป็นแผนภาพที่ 16 ดังนี้ 
 
 
 
 

เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและบริบทองค์กร
ได้แก่ทรัพยากรที่มี ความสามารหลัก 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร 

เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
KMขององค์กร 

กลยุทธ์ KM 
ก าหนดสิ่งที่องค์กร 

ไม่ควรท า 

ก าหนดสิ่งที่องค์กร 
ควรท า 

ขจัดปัญหาอุปสรรค 

1. กระบวนการ 
2. ปัจจัยความส าเร็จ 
    - คน 
    - เทคโนโลยี 
    - การวัดผล 
    - องค์กร 
      ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 16 การเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ตามแนวคิด
ของ Moslehi 
 
                                                                         องค์กร 
                                                                  (Organization) 
 
 
                                คน  เทคโนโลยี 

              (Human)                                                                               (Technology) 
       
 
 
                                       กระบวนการ     เนื้อหา 
                                         (Process)   (Content) 
 
ที่มา:   Moslehi (2004) 

 
องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มของปัจจัยความส าเร็จ หรือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เมื่อตัวหนึ่งเปลี่ยน ตัวอ่ืนก็จะ
ถูกกระทบและจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  ตัวอย่างเช่น  เมื่อวิสัยทัศน์เปลี่ยน วัตถุประสงค์
ก็จะถูกกระทบและอาจต้องเปลี่ยนตามไป หรือในกรณีที่สภาพขององค์การเปลี่ยนไปหรือสถานการณ์
รอบข้างเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยน ซึ่งก็จะมีผลท าให้ปัจจัยความส าเร็จ และเครื่องมือ
ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน 

ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
บุญส่ง หาญพานิช (2546) อธิบายถึงขั้นตอนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการความรู้ว่า ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ควรมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  ส ารวจสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันขององค์การเพื่อประเมินศักยภาพขององค์การ 
2.  ศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และ โอกาส  ขององค์กร 
4.  สัมภาษณ์บุคลากรหลัก/ทีมงาน 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
การจัดการความรู้ 

(KM Strategic Alignment) 
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5.  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ ของการจัดการความรู้ 
6.  ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และทบทวนยุทธศาสตร์  
7.  ทบทวนข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ 
8.  สร้างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่พร้อมจะน าสู่การปฏิบัติ 
9.  จัดท าคู่มือและรายงาน 
10.  น าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไปใช้ 
11.  วางแผนประเมินแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส่วนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) ได้น าเสนอขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 

1.  ระดมสมอง ระบุอุปสรรคการท างาน/ความผิดพลาดในงาน/ความไม่คล่องตัว
ของกระบวนการท างานแล้วท าการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ 
มองเห็นความส าเร็จ ถ้าได้ท าร่วมกัน ท าแล้วส่งผลต่อการพัฒนางานในหน่วยงาน 

2.  ก าหนดเป็นขอบเขตการจัดการความรู้ที่จะท า หรือกระบวนการท างานใดที่
ควรท าการจัดการความรู้ 

3.  ก าหนดเป้าหมายในการท าการจัดการความรู้  โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ 
4.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ โดยก าหนดว่าใคร ต้องท าอะไร 

เสร็จเมื่อไร ผลที่ได้คืออะไร 
5.  ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
6.  ทดลองใช้แผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปรับปรุง  
7.  ตกลงร่วมกันน าแผนยุทธศาสตร์ที่คิดค้นมาใช้ในงานตามปกติ  
8.  ประเมินผลการใช้แผนยุทธศาสตร์ 
9.  ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
10.  อาจจัดท าเป็นคู่มือ หรือ ฐานความรู้ 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552: 40-41) กล่าวว่าในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ได้มีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย ปรากฏทั้งในวรรณกรรมและงานวิจัยหลายชิ้น ประมวลได้ดังนี้ 

1.  การวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ควรเริ่มต้นจากผู้บริหารต้องมีการสื่อสาร 
ให้คนในองค์กรเห็นความส าคัญของการจัดการและใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และต้อง
มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ความส าเร็จของ
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ยุทธศาสตร์อยู่ที่การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องสื่อสารและผลักดัน
ไปสู่บุคลากร 

2.  หลักการส าคัญของการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การปฏิบัติต้องเน้นที่การรวบรวม จัดหา การจัดเก็บ การเผยแพร่และใช้ความรู้ของคน
ในองค์กรเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการริเริ่มการจัดการความรู้ และเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า 
สร้างความส าเร็จให้องค์กร และคุณค่าที่บุคลากรควรจะได้รับ  

3.  การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ควรเน้นการก าหนดยุทธวิธีในการจัดการ
และใช้ความรู้เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ผ่านความสามารถของคนในองค์กร  

4.  สาระส าคัญที่ต้องมีในเอกสารยุทธศาสตร์ที่ศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
4.1  สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Where are we now?) เป็นขั้นตอนในการประเมิน 

สถานการณ์ปัจจุบันของการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กรและปัญหาอุปสรรคที่มี ได้แก่
ความสามารถในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระบบที่เป็นอยู่ในในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
และทรัพยากรขององค์กรที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้ เช่นวัฒนธรรมองค์กร 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร การบริหารจัดการ   

4.2  ความต้องการหรือทิศทางที่องค์กรจะก้าวไปข้างหน้า (Where do we want  
to be?) เป็นส่วนของสาระส าคัญ (Outline) ของการด าเนินการจัดการความรู้ที่องค์กรจะท า ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงานไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับองค์กรนั้น  ๆและช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความก้าวหน้าได้   

4.3  วิธีการที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องการจะเป็น (How do we get there?) เป็นส่วน 
ที่อธิบายวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้องค์กรบรรลุถึงความส าเร็จของการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับองค์กรประกอบหลักด้านคน กระบวนการ เทคโนโลยี  
เครื่องมือและกระบวนการจัดการความรู้ที่จะใช้ในองค์กร รวมถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจและการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงทรัพยากรที่ต้องการ เป็นต้น 
  5.  ขอบเขต (Focus area) ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้มาจากองค์กร 
ควรมีการก าหนดเป้าหมาย (Goal) การจัดการความรู้ที่องค์กรเน้น โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักขององค์กร (Business strategies) กล่าวคือยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ที่ดีควรมีเป้าหมายท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร โดย



 
 

 

113 

ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย หรือคุณค่าที่องค์กรต้องการ ซึ่งการก าหนดขอบเขตยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้อธิบายดังแผนภาพที่ 17 ดังนี้ 
 
แผนภาพที่  17 หลักการก าหนดขอบเขตยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: จุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์ (2552) 
   
  6.  ในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ องค์กรควรเริ่มที่การก าหนดเป้าหมาย
การจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการเน้น และพัฒนายุทธศาสตร์ให้อยู่ในขอเขตของเป้าหมายที่ก าหนด 
  7.  การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีความแตกต่างจากยุทธศาสตร์ประเภทอ่ืน  
โดย ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้คือ ยุทธศาสตร์ที่เน้นทรัพยากรเป็นฐาน (Resource-based strategies) 
กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ควรต้องเชื่อมโยงกับทรัพยากรความรู้และความสามารถ
หรือสมรรถนะหลักขององค์กรที่จะสามารถใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 Robertson (2004) กล่าวว่า วิธีการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
2 วิธี คือ   
  1.  วิธีการพัฒนายุทธศาสตร์แบบบนลงล่าง (Top-down approaches) เป็นวิธีการ
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้จากการวิเคราะห์ทิศทางของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร 
โดยก าหนดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมขององค์กร   

2. ก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ขององค์กร 

3. ขอบเขต (focus area) การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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  2.  วิธีการพัฒนายุทธศาสตร์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up approaches) เป็นวิธีการ 
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมการด าเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานหลัก
ขององค์กร โดยวิธีการนี้จะเน้นให้แผนการจัดการความรู้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
 ซึ่งทั้งสองวิธีต่างเป็นวิธีที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงควรผสมผสานกัน
ทั้งสองวิธี โดยที่ผ่านมาวิธีการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบ Top-
down เพียงวิธีการเดียว ซึ่งน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ เช่น เพื่อให้
องค์กรกลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ Robertson (2004) ได้ซึ่งพบว่ามีข้อจ ากัดหลาย
ประการคือ  
  1.  เป็นวิธีการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ดังนั้น 
จึงเป็นแผนที่ยากต่อการน าไปปฏิบัติหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนในองค์กร   
  2.  แผนที่พัฒนาขึ้นมีผลกระทบ (impact) ในระยะยาวต่อองค์กรน้อย ซึ่งหลักการ 
ส าคัญของการพัฒนายุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้ต้องมาจากความต้องการและสภาพที่แท้จริง
ขององค์กร  
 ซึ่งการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้โดยการวิเคราะห์ความต้องการ หรือวิธีการ
พัฒนายุทธศาสตร์แบบ bottom-up มีข้อดีในแง่เป็นการสร้างหลักประกันว่าเป็นวิธีการที่ครอบคลุ่ม
ทิศทางขององค์กรอย่างกว้างขวาง และมีประโยชน์หลายประการคือ  
  1.  เป็นวิธีการที่ท าให้ทราบความต้องการในวงกว้าง อาจเป็นความต้องการในระดับ 
องค์กร หรืออาจเฉพาะเจาะจงเฉพาะหน่วยงานหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ซึ่งการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ความต้องการอย่างกว้างขวาง น าไปสู่การก าหนดความต้องการได้หลายประเด็น เช่น ประเด็นด้าน
วัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติ กระบวนการ เป็นต้น   
  2.  เป็นวิธีการที่สามารถด าเนินการได้โดยอิสระ (Solution-independent) วิธีการนี้ 
สามารถก าหนดความต้องการและน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดของแผนได้ทันที โดยไม่ต้องอิง
กับเงื่อนไขอื่น เช่นไม่ต้องมีการน าไปประยุกต์กับเทคนิคการจัดการความรู้ หรือการน าไปทดลองใช้
กับเทคโนโลยี  
  3.  เป็นวิธีการที่ท าได้ง่าย (simple) และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ 
เป็นสิ่งที่สร้างหลักประกันว่าจะท าให้ยุทธศาสตร์ก าหนดจากข้อมูลที่เป็นจริงขององค์กร และเป็น
ยุทธศาสตร์ที่คนในองค์กรท าความเข้าใจได้ง่าย   
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4.  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ (efficient) สิ่งที่ได้จากการศึกษาความต้องการมี 
เพียงพอที่จะน าไปสู่การก าหนดปัญหาที่วิกฤติภายในองค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดกิจกรรม
และแผนที่เหมาะสมกับองค์กร เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่สัมผัสได้ นอกจากนี้ ยัง
เป็นวิธีการที่สามารถท าซ้ าได้ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น   
  5.  เป็นวิธีการที่มีผลกระทบ (impact) สูงต่อองค์กร การเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ 
ความต้องการ ท าให้วิธีการนี้มีเป้าหมายในการก าหนดประเด็นที่เป็นภาวะวิกฤต ซึ่งจะท าให้องค์กร
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้แบบผสมผสานที่เน้นวิธีการแบบ 
Bottom-up approaches ตามแนวคิดของ Robertson (2004) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 18 
ดังนี้ 
 
แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้แบบผสมผสานที่เน้นวิธีการแบบ 
Bottom-up approaches 
 
 
                                                                               
                                                                                        
 
                                                                                  
                                                                                       
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 
 
ที่มา: Robertson (2004) 
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กลยุทธ์และ 
ยุทธวิธี ดา้น KM 
ที่องค์กรจะท า 
(Strategic & 

Tactical 
initiatives) 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Input) 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
(Strategic focus) 

ความต้องการของบุคลากร 
(Staff need) 

บริบทขององคก์ร 
(Organization issues) 

ปัญหาอุปสรรค์ 
(Roadblocks) 
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  ซึ่งแต่ละขั้นตอนรายละเอียด มีดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1  คือ ขั้นตอนของการก าหนดกลุ่มบุคลากรหลักขององค์กร (key staff  
groups) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานหลักที่เป็นเป้าหมายที่องค์กรเน้น หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม /
การด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร key staff group หมายถึงกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานส าคัญที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร โดยปกติบุคลากรกลุ่มนี้จะท าหน้าที่ในการด าเนินงาน
ประจ าวันขององค์กรมากกว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร เช่นพนักงานฝ่ายสนับสนุนและงานบริหาร  
หัวหน้างานระดับแผนก บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่เฉพาะ 
เจาะจงออกไป ดังนั้น ในการพัฒนายุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้จะต้องท าให้สอดคล้องกันไป  
  ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มบุคลากรหลัก เพื่อน าไปสู่ 
การก าหนดความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการมีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะน าไปใช้
กับศาสตร์ใด เช่น ในแง่ของการจัดการความรู้ มานุษวิทยา เป็นต้น เทคนิคต่างๆ ได้แก่การอภิปรายกลุ่ม 
จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การส ารวจ (Survey) การสัมภาษณ์ (Staff interview) ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการก าหนดความต้องการของบุคลากร การสังเกตการณ์ท างาน (Workplace 
observation) โดยการเข้าไปสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและสภาพการท างาน การสอบถามจากบริบท
ขององค์กร (Contextual inquiry) เป็นวิธีการผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์และการสังเกตการ
ท างานเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กรและการวิเคราะห์งาน (task analysis) 
  ขั้นตอนท่ี 3  การศึกษาวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic input) นอกเหนือ  
จากการวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้แล้ว ควรมีการศึกษาจาก
เอกสารเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร อาจเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานขององค์กร 
รายงานการวิจัย รายงานประจ าปี และอ่ืนๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่นการสัมภาษณ์ การอภิปราย หรือการปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สอดคล้องและครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วนในองค์กรและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร ในขั้นตอนนี้ Robertson ได้ชี้แนะว่า การศึกษาจากเอกสาร
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู ้
  ขั้นตอนท่ี 4  จากข้อมูลที่ได้จากบุคลากร ผู้บริหารและการศึกษาจากเอกสารเชิง 
ยุทธศาสตรข์ององค์กร ขั้นตอนต่อไปคือการน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 
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  ขั้นตอนท่ี 5  เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ ซึง่จะน าไปสู่
การเลือกเทคนิคและวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมส าหรับองค์กรนั้นๆ 
 โดยสรุป กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้มีขั้นตอนส าคัญดังนี้ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน  2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
และ 3)  การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) โดยมีเงื่อนไขของการพัฒนายุทธศาสตร์  การจัดการความรู้ 
ดังนี้  1) ผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และมีความเข้าใจ  
2) ต้องมีพันธสัญญาว่า “เมื่อไร” และ “อย่างไร” ที่จะได้ผลลัพธ์ของการด าเนินการ  3) ต้องมีการตกลง
เกี่ยวกับบุคคล/กลุ่มบุคคล ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแผน ปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรมของการจัด 
การความรู้  4) ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในทุกระดับ  5) ต้องเข้าใจตรงกันว่า
เทคโนโลยีไม่ใช่การจัดการความรู้แต่เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งของการจัดการความรู้ การจัดการ
ความรู้มุ่งเน้นที่คนเป็นหลัก  และ 6) การจัดการความรู้เป็นพลวัต ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ศึกษาการน าเสนอระบบการจัดการความรู้ส าหรับ

องค์การภาคเอกชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของ
องค์การเอกชนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์การเอกชน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บและสืบค้นความรู้ 
การถ่ายโอนและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การเอกชน และ 3) เพื่อน าเสนอระบบการจัดการ
ความรู้ส าหรับองค์การเอกชน ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ระบบการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาคเอกชน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ  
คือ 1) ผู้น า/ผู้บริหาร องค์การ 2) วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 3) พันธกิจการจัดการความรู้ 4) นโยบาย
การจัดการความรู้  5) เป้าหมายการจัดการความรู้  6) เทคโนโลยี  7) บุคลากรที่ใช้ความรู้ และ 8) ทีม
ผู้ช านาญการ  

2.  ระบบการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาคเอกชนมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยดังนี้  

ข้ันท่ี 1  การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้มี 5 ขั้นตอนย่อย : ก าหนดนโยบายในสิ่ง 
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ที่องค์การต้องเรียนรู้ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ หาความต้องการในเรื่องที่จะเรียนรู้ของ
พนักงาน, ทีมผู้ช านาญการและนักวิเคราะห์ความรู้พิจารณาความเหมาะสม  และประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ต้องเรียนรู้  

ข้ันท่ี 2  การแสวงหาความรู้มี 7 ขั้นตอนย่อย : ก าหนดนโยบายในการแสวงหา 
ความรู้ ประกาศนโยบาย ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เตรียมทีมผู้ช านาญการและบุคลากร
เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อโสตทัศน์ ประเมินความพร้อม และแสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ 
เพื่อเป็นการสร้างความรู ้ 

ข้ันท่ี 3  การสร้างความรู้ในองค์กรมี 7 ขั้นตอนย่อย : ก าหนดนโยบายในการ 
สร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ 
ทดลองใช้ความรู้ที่องค์การสร้างขึ้น และประกาศองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่  

ข้ันท่ี 4  การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ในองค์กรมี 9 ขั้นตอนย่อย : ก าหนด 
นโยบายในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ในองค์การ ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ ก าหนด
องค์ความรู้ที่จะน ามาจัดเก็บ ทีมผู้ช านาญการและนักวิเคราะห์ความรู้ประเมินความรู้เดิมที่องค์การ
มีอยู่ บูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ทีมผู้ช านาญการและนักวิเคราะห์ความรู้กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ คัดเลือก ความรู้ เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บความรู้และปรับปรุง  
และพัฒนาองค์ความรู้ให้ใหม่อยู่เสมอ  

ข้ันท่ี 5  การถ่ายโอน และการน าความรู้ไปใช้มี 8 ขั้นตอนย่อย : ก าหนดนโยบาย  
ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ เตรียมทีมผู้ช านาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ เลือกวิธีการท่ีจะถ่ายโอนความรู้,เปิดโอกาสให้พนักงาน
มีการถ่ายโอนและน าความรู้ไปใช้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวาระ และเปิดโอกาส
ให้พนักงานถ่ายโอนและน าความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ขององค์การ   

ฉัตรชัย ธนาฤดี (2547) ศึกษาการจัดการความรู้เพื่อน าองค์การไปสู่ความได้เปรียบใน
การแข่งขันของบริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าหลักการจัดการความรู้
ไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยศึกษาถึงกระบวนการท างานภายในของบริษัท  
ยูโนแคล ไทยแลนด์จ ากัด และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพขององค์การในการจัดการความรู้
ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่า บริษัทยูโนแคล ไทยแลนด์ฯ มีกระบวนการ
ท างาน รูปแบบการท างานและวัฒนธรรมองค์การที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้การ
จัดการความรู้ในองค์การอย่างมีประสิทธิผล โดยประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับกระบวนการส ารวจ
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และขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ ามันดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสามารถน าการจัด 
การความรู้มาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการบริหารห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างเหมาะสมและลงตัวอีกทั้งบริษัทได้
ท าการสร้างผู้น าด้านการจัดการความรู้และทีมเสมือนขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ดีรวมถึงเผยแพร่ความส าคัญ กระบวนการและวิธีการในการจัดการความรู้
ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ส าหรับพนักงานต้ังแต่ต าแหน่งหัวหน้างานขึ้นไปของบริษัทฯ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับสมรรถภาพของบริษัทในการน าการจัดการความรู้ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
อยู่ในระดับสูงที่สุดในทุกองค์ประกอบ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านการบริหารห่วงโซ่มูลค่า และด้านการสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้   

สวรส  บัวมีธูป (2547) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และ
แนวทางการจัดการความรู้ในองค์การรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง  ผลการวิจัยพบว่าภาพรวม
ของการจัดการความรู้ขององค์การเน้นหนักที่การฝึกอบรมและพัฒนา และมีกิจกรรมในการจัดการ
ความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือพนักงานยังขาดแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ในการแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า หากองค์การมีความตระหนักใน
การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล จะท าให้
พนักงานทราบถึงกิจกรรมการจัดการความรู้ และประโยชน์ที่องค์การและพนักงานจะได้รับ และมี
ส่วนร่วมในการยอมรับกิจกรรมการจัดการความรู้ ส่งผลให้องค์การด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ 

นันทรัตน์  ศรีนุ่นวิเชียร  (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผล ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการจัดการ
ความรู้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล 
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการ ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง ส่วนการจัดการความรู้ และภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 

2.  การจัดการความรู้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข เขต
กรุงเทพมหานคร  



 
 

 

120 

ปฐนียา ศิริประพฤทธิ์ (2548) ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการ
จัดการความรู้ขององค์การที่ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

1.  ศึกษากระบวนการสื่อสารในการระดมและเผยแพร่ความรู้ขององค์การที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)  

2.  ศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารในการระดมและเผยแพร่ความรู้ขององค์การท่ี
ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 

3.  ศึกษาปัจจัยมีผลต่อความร่วมมือในการระดมและเผยแพร่ความรู้ของพนักงาน
ในองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)  

ผลการวิจัยมีดังนี้  
1.  กระบวนการสื่อสารในการจัดการความรู้ขององค์การต่างๆ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ได้แก่   
ข้ันท่ี 1  การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
ข้ันท่ี 2  เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมของการจัดการความรู้  
ข้ันท่ี 3  การกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ส่งสารที่ส าคัญคือผู้บริหาร คณะกรรมการ 

การจัดการความรู้ และพนักงานในระดับหัวหน้างาน ในขณะที่ผู้รับสารคือพนักงานทุกระดับในองค์การ 
สารที่ใช้ในการโน้มน้าวใจมีทั้งสารที่เป็นวจนะภาษาและอวจนะภาษา ส่วนช่องทางการสื่อสาร ใช้ทั้ง
ช่องทางการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

2.  ยุทธศาสตร์ในการโน้มน้าวใจให้พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการ 
ความรู้ ได้แก่ 1) การใช้ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ  2) การให้สิ่งจูงใจ ทั้งที่เป็นที่เป็นเงินหรือของรางวัล
และที่ไม่ใช่เงินหรือของรางวัล  3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน  4) การเชื่อมโยงความคิดใหม่กับความคิดเก่า  
5) การสร้างข้อผูกพันของการกระท า และ 6) การสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ  

3.  ปัจจัยมีผลต่อความร่วมมือในการระดมและเผยแพร่ความรู้ของพนักงาน 
คือ เพศ ระดับการศึกษา และความพึงพอใจในการท างาน 

5.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
กานดา ลือกาญจนวนิช (2546) ศึกษาการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของห้องสมุดโรงเรียน

อัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา ปีพุทธศักราช 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา 2) เพื่อศึกษาภาพที่พึงประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา 3) เพื่อก าหนดเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ของห้องสมุดโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา ส าหรับปีพุทธศักราช 2550 ผลการวิจัยพบว่า  
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1.  สภาพปัจจุบันของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา มีบริการ 
ที่ทันสมัยด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีโครงสร้างของงานที่ชัดเจน นโยบายของห้องสมุดสอดคล้อง
กับนโยบายของโรงเรียน บุคคลากร มีความสามารถท างานเป็นทีม และทรัพยากรสารสนเทศมีความ
หลากหลาย จุดอ่อน คือ อาคารสถานที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม ครุภัณฑ์ไม่เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศไม่คุ้มค่า เพราะมีผู้ใช้น้อย ความต้องการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้เปลี่ยนไป และ
ห้องสมุดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  

2.  ผลการศึกษาภาพที่พึงประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม  
ศึกษาใน 3 มาตรฐานตามเกณฑ์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก คือมาตรฐานด้านปัจจัย
น าเข้ามาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ในภาพรวมและรายข้อผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความต้องการให้เกิดในระดับมากทุกมาตรฐาน  

3.  แผนยุทธศาสตร์ของห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยมศึกษา ส าหรับ 
ปีพุทธศักราช 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด 2) การพัฒนาเทคโนโลยีที่สารสนเทศที่ใช้บริการให้ทันสมัยเสมอ 3) การจัดห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4) การพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการให้ทันสมัยเสมอ 5) การจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้
มีบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ และ 6) การจัดบริการเชิงรุกที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ทรงพล โสภณ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรบุคคล
ในสถาบันราชภัฏ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการทรัพยากรบุคคล
ในสถาบันราชภัฏ 2) เพื่อวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและภาพอนาคต
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ และ 3) เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบสภาพปัญหาและความต้องการทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันราชภัฏเกี่ยวกับอัตราส่วนวุฒิการศึกษาและจ านวนอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชา  รวมทั้ง
การขาดแคลนบุคลากรเสริมในสายงานนิสิตนักศึกษา จึงน าไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ ยุทธศาสตร์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรเสริม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทหัวหน้างาน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์รอง4 ด้านคือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ปรับตัว ยุทธศาสตร์พลิกฟื้น และยุทธศาสตร์
ประคองตัวรวมทั้งก าหนดกลวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ต่างๆ สถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง
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สามารถน ายุทธศาสตร์และกลวิธีต่างๆ ไปปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสถาบันราช
ภัฏในแต่ละท้องถิ่น   

สายฝน  เสกขุนทด (2546) ศึกษาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏ 2) วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของชาติกับแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏ 3) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ และ 4) พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีวิธีด าเนินการวิจัยคือ  

1.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันราชภฏั 
โดยการวิเคราะห์แบบส ารวจและแบบสอบถาม  

2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ 
กับแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันราชภัฏ โดยการสังเคราะห์เอกสาร  

3.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งใช้เทคนิค SWOT 
Analysis โดยการสัมภาษณ์อธิการบดี ผู้เชี่ยวชาญ และการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม  

4.  ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1.  ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏได้สนับสนุนให้สถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง มีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อสนับสนุนพันธกิจทุกด้านของสถาบัน  
2.  ในภาพรวมสถาบันราชภฏัมีปัญหาด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์

เครือข่ายโทรคมนาคม ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
3.  วิสัยทัศน์และนโยบายระหว่างกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของชาติ กับแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏมีความสอดคล้องกัน  
4.  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้จากการวิจัยคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัด

การศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ด้านวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปและ
วัฒนธรรม  
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ทุกยุทธศาสตร์สามารถน าไปสนับสนุนให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาชั้นน าของภูมิภาค ที่เน้นการน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความ
ทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

วรากรณ์ ใช้เทียมวงศ์ (2547) ศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อสาร 
มวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจ
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารที่เหมาะสม 
และ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ในปัจจุบันบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อส่งเสริม 
การใช้บริการผ่านสื่อมวลชนเป็นหลักคือ มีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์การเพื่อสร้างการรับรู้
และความเชื่อมั่นในองค์การ/บริการใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและโฆษณาเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ 
ส าหรับยุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล ยังมีการด าเนินงานที่ไม่ค่อยชัดเจน ทั้งนี้ในภาพรวมได้
ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจและสร้างก าไรให้องค์การ  

2.  แนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ควรใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร 
ผ่านสื่อสารมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และมุ่งใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยต้องปรับทัศนคติ/วัฒนธรรม
องค์การ และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานเพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และปรับ
ใช้เป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารหลักในอนาคต  

3.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประกอบด้วยปัจจัย 
ภายใน ได้แก่นโยบายองค์การ/ผู้บริหาระดับสูง บริการ บุคลากร งบประมาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สถาพการณต์ลาด และกลุ่มเป้าหมายบริการ    

อนุวัต สถิรศานต์  (2548) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา กรมควบคุมมลพิษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาสมรรถนะหรือความสามารถ
(Competency) ของบุคลากรในกรมควบคุมมลพิษ 2)  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมมลพิษ 3)  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ และ 4)  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จัดท าข้ึน  
ผลการศึกษาพบว่า  

1.  สมรรถนะหลักของบุคลากรในทุกส านัก/กอง/ฝ่ายที่ควรได้รับการพัฒนา 
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มากที่สุด การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานที่ควรได้รับการพัฒนา
มากที่สุด คือ การคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ 
การตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  

2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรพบว่า ปัจจัยภายในด้าน 
คนเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุด ประเด็นย่อยของจุดแข็งที่ส าคัญที่สุดคือ บุคลากรมีความรู้
พื้นฐานทางวิชาการและมีความสามารถเป็นอย่างดี ประเด็นย่อยของจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุดคือ การจัด 
ระบบการท างานไม่ชัดเจน ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ส าคัญที่สุด และด้านการเมือง
เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญที่สุด ประเด็นย่อยของโอกาสที่ส าคัญที่สุดคือ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วท าให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร และประเด็นย่อยของข้อจ ากัดที่ส าคัญที่สุด ปัญหาจาก
ทางการเมืองและนโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมพบว่า
กรมควบคุมมลพิษที่สถานะที่ปัจจัยภายในเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาบุคลากรแต่ในขณะเดียวกันก็
มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกในการพัฒนาบุคลากร 

5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Lethwood, Leonard and Sharratt (1998) ได้ท าการศึกษาสถานศึกษาที่มีการ

ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า  โครงสร้างของสถานศึกษาเหล่านั้น 
จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ยอมให้มีการตัดสินใจร่วมของคณะครู อาจารย์  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบร่วมมือ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีค่านิยมที่สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดของเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความกล้าในการสร้างผลงานใหม่  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับการยินดีกับความส าเร็จร่วมกัน มุ่งความต้องการและผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ  รวมทั้งมี
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 Davenport and Prusak (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้ พบว่ามี 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู ้เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่สุดที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จและยังเป็นปัจจัยที่สร้างได้ยากท่ีสุด เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้ 
 1.1  ต้องมีความโน้มเอียงด้านบวกต่อความรู้ คือ พนักงานทุกคนต้องมีความ
ฉลาดรอบรู้ และเต็มใจที่จะแสวงหาความรู้ได้อย่างเสรี 
 1.2  ไม่มีตัวขัดขวางความรู้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร คือ พนักงานไม่มีความ
โกรธเกลียดบริษัท และไม่กลัวว่าการแลกเปลี่ยนความรู้จะท าให้ตนเองต้องตกงาน 



 
 

 

125 

  1.3  การจัดการความรู้ต้องเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ซึ่งปัจจัย 
ที่ส าคัญส าหรับการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกส าหรับความรู้ ก็คือ ประเภทของบุคลากรที่บริษัทจ้าง
เข้ามาท างาน ถ้าได้พนักงานที่ชอบแสวงหาความรู้เข้ามาท างานก็จะเป็นผลดีอย่างมาก 
  2.  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคนิคเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างขึ้นมาได้ เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้
ส าหรับการจัดการความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การเก็บความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ เช่น โลตัส โน้ตและเวิลด์ ไวท์เว็บ หรือเครือข่ายใย
แมงมุม เป็นต้น ซึ่งถ้ามีเครื่องมือทางเทคนิคและพนักงานใช้เป็น การด าเนินการก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการสร้างอุปกรณ์พื้นฐานขององค์กรเพื่อจัดการความรู้ โดยจะต้องสร้างกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ขึ้นมา ต้องมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการน าการจัดการความรู้ไปใช้ 
และมีการก าหนดทักษะพิเศษที่โครงการแต่ละประเภทต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
และต้องมีการต้ังต าแหน่งใหม่ขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

3. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งวิธีการให้การสนับสนุน มีดังนี้ 
 3.1  แสดงให้พนักงานทุกคนรูว้่า การจัดการความรู้และการเรียนรู้ภายในองค์กร
เป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จขององค์การ 
  3.2  ปูทางให้และจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาอุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐาน 
 3.3  ก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่า ความรู้ประเภทไหนที่ส าคัญที่สุดต่อองค์กร 

4.  มีความเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าทางเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากการ 
ด าเนินการจัดการความรู้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และประโยชน์ที่ดีที่สุดของความส าเร็จ ก็คือ
การประหยัดงบประมาณและเพิ่มก าไร 

5.  มีความรู้ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการอยู่บ้าง เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น 

6.  มีวิสัยทัศน์ และภาษาที่ใชม้ีความชัดเจนในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในองค์กร 

7.  มีสิ่งล่อใจที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่ฝังแน่นในจิตของมนุษย์ 
ไม่ให้ไหลเวียนไปมาอย่างง่ายดาย  จึงต้องมีการกระตุ้นพนักงานบริษัทให้หันมาสร้างความรู้  
แลกเปลี่ยนความรู้และใช้ความรู้กัน ซึ่งสิ่งล่อใจที่จะน ามาใช้เป็นรางวัลจะต้องไม่ใช่ของธรรมดา  
และต้องมีคุณค่าพอส าหรับความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
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ด้านความรู้นั้น ควรจะเป็นสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยู่ในรูปที่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็นชัดเจน เช่น 
การมอบรางวัลผู้สร้างความรู้ดีเด่น เป็นต้น 

8.  มีโครงสร้างทางความรู้อยู่บ้างในด้านของประเภทและการเก็บความรู้ส าหรับ
ในด้านโครงสร้างของความรู้หรือการจัดความรู้ อาจมีความเป็นระบบตายตัวได้ 

9.  สร้างให้มีการใช้ช่องทางส าหรับการถ่ายทอดความรู้หลายช่องทางไม่เพียง
เฉพาะการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี แต่ควรมีเวลาในการพบปะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป 

Leitch and Rosen (2001) and Collison, Parcell (2004) ได้ท าการศึกษาถึงผล
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ พบว่า ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ซึ่งเกิดจาก
การผสมผสานการท างานระหว่างของคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) 
โดยองค์ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส าเร็จร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 

1.  ด้านคน (People) การจัดการความรู้ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
หากขาดคน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กร โดยคนจะเป็นทั้งผู้สร้างเครือข่าย 
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ เนื่องจากเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และทักษะของคนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในกระบวนการจัดการความรู้ โดยในทศวรรษน้ี องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมุ่งที่ความสามารถของคนใน
การสร้างนวัตกรรม และท าให้องค์กรมีความคล่องตัวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ด้วย 
ซึ่งองค์กรที่ประสบความส าเร็จจะใช้คน เป็นยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในองค์กรเป็นอันดับแรก  

2.  ด้านกระบวนการ (Business Processes) ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอน 
ของการจัดการความรู้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน
และภายนอก เป็นการแยกแยะว่าความรู้ชนิดใดที่ควรน ามาใช้ในองค์การแล้วน าความรู้นั้นมาก าหนด
โครงสร้าง รูปแบบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน ามาผลิตและเผยแพร่  โดยจะต้องเข้าใจ
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กรว่า ต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร โดยมีขั้นตอนในการจัดการความรู้ 
(Managing Knowledge) 3 ขั้นตอน คือ 
  2.1  การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge acquisition)  
การจัดหาความรู้เป็นขั้นตอนของการพัฒนา และการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจัยและพัฒนา มีการ
จัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระบบ (Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าที่ในการจัด
หมวดหมู่ความรู้โดยการแบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบ
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ตัวอักษรเป็นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ท าให้ความรู้ในหมวดเดียวกันอยู่ด้วยกันเพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บและการค้นหาเพื่อน ามาใช้ 
  2.2  การแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) โดยการให้ 
โอกาสและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ร่วมกันในองค์กรจะเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในองค์กร  
  2.3  การใช้ หรือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilitization) การเผยแพร่ 
สารสนเทศให้คนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และ
การด าเนินงานที่ไม่ผิดพลาดซ้ าซ้อน ตัวอย่างการสร้างคลังความรู้ขององค์กร เช่น 
  2.3.1  การรวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อบุคลากรผู้ช านาญ
ในแต่ละฝ่าย 
 2.3.2  การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณ์จ าแนกเป็นเรื่องๆ หรือหัวข้อ 
เพื่อเป็นคู่มือส าหรับคนในองค์กรใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 
 2.3.3  การรวบรวมข่าวส าคัญ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หรือธุรกิจ
เดียวกัน รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

3.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 
เครื่องมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  
ในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่บุคคลนั้นต้องการ โดยการจัดการความรู้จะประสบผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยทั้งคนและเทคโนโลยี  

สถาบัน MAKE (Most-Admired Knowledge Enterprises’) (Sallis and Jones, 
2002: 125) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการศึกษาความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จขององค์กร  พบว่า เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จ
ขององค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน ดังนี้ 

1.  ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ 
2.  การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
3.  ความสามารถในการพัฒนาและน าเสนอฐานความรู้ด้านสินค้าและบริการ 
4.  องค์การเห็นคุณค่าของทุนปัญญา 
5.  ประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.  ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
7.  ความสามารถในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ 
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Coukos-Semmel (2002) นักศึกษาปริญญาเอกแห่ง Florida Atlantic University 
ได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ประเมินการใช้ระบบการจัดการความรู้ซึ่งเชื่อมต่อกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   2) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการความรู้  3) พัฒนา
แบบจ าลอง (model) ที่สามารถจ าแนกประสิทธิภาพของการจัดการความรู้  4) วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ เครื่องมือในการวิจัยเป็นมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และกระบวนการในมิติของการใช้ (Use) และมิติของความส าคัญ (Importance) ซึ่งปรับปรุง
มาจากเครื่องมือของ Arthur Andersen Consulting และ American Productivity and Quality Center มี
คุณภาพของเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น 0.96 และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.72 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในสหรัฐอเมริกา 300 คน จาก 161 สถาบัน (มีอัตราการ
ตอบกลับแบบสอบถามจากประชากร 257 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 62.6) พบว่า ยุทธศาสตร์และกระบวนการ
จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยที่ส าคัญมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยมีการใช้ยุทธศาสตร์
ระดับมาก แต่มีการใช้กระบวนการในระดับน้อย (จากมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ) 2) เทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์
ที่ใช้มากที่สุด ส่วนการวัดผลการจัดการความรู้มีน้อยที่สุด 3)ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้ภาวะผู้น า
ในยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 4) ยุทธศาสตร์
และกระบวนการจัดการความรู้ สามารถจ าแนกประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ได้ร้อยละ 76 โดยมี
ความแปรปรวนของประสิทธิผลระหว่างร้อยละ 46.6 (ด้านการวัดผล) ถึงร้อยละ 30.1 (ด้านวัฒนธรรม) 
ประการสุดท้าย ปัจจัยที่มีความวิกฤติมากที่สุดต่อประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ คือ 
กระบวนการวัดผล 
 Forcadell and Guadamillas (2002) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้การใช้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สามารถผลักดันความส าเร็จในการท างานขององค์กรโดยเน้นเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรม โดยศึกษาบริษัทเอกชนในประเทศสเปน กระบวนการวิจัยเน้นการประยุกต์ยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคน ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนเริ่มต้ังแต่การเผยแพร่
แนวคิดในการน า KM มาใช้แก่คนในองค์กร โดยชี้ให้เห็นความส าคัญ เช่น ลดค่าใช้จ่าย การเพิ่ม
คุณภาพ หลังจากนั้นคือขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อศึกษาว่ามี
ปัจจัยตัวใดบ้างที่ส าคัญ ผลการวิจัยได้น าเสนอปัจจัยความส าเร็จโดยประยุกต์ตามโมเดล 7-S 
Mckinsey model โดยพบว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอ่ืนในทีมงานเดียวกัน และเป็นปัจจัยหลัก (Core factor) 
ที่ส่งผลต่อปัจจัยตัวอ่ืนๆ ได้แก่เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ภาวะผู้น าซึ่งประกอบด้วยการให้
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การสนับสนุน ส่งเสริม และการมีส่วนร่วม การส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม 
โครงสร้างการท างานแบบราบ (Flat organization) และการมอบอ านาจในการตัดสินใจในขอบเขต
ของความรับผิดชอบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
การท างานเป็นทีม และการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีความส าคัญ แต่คนมีความส าคัญ
มากที่สุด ซึ่งหากคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะสร้างความรู้ขึ้นมาเอง งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะว่าไม่
มีวิธีการเดียวที่ดีที่สุดในการประยุกต์การจัดการความรู้ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมองค์กร และ
วิสัยทัศน์ของผู้น า 

Gold  (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพการจัดการความรู้ขององค์กร ข้อค้นพบ
ที่ได้บ่งชี้ว่าสัญลักษณ์ของเศรษฐกิจแบบใหม่ คือ ความตระหนักในคุณค่าของสินทรัพย์แห่งความรู้ 
(Knowledge assets) แม้ว่าการแข่งขันจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรที่พัฒนาบนฐานการจัดการ
ความรู้ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ
ได้ เนื่องจากองค์กรยังมีกระบวนการท างานภายใต้ความส าเร็จของวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมอยู่ 
ประสิทธิผลของการจัดการความรู้จึงอยู่ที่ การลงทุนพื้นฐานของเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นต่อการจัดการความรู้ในองค์กร 

Sallis and Jones (2002) ได้ท าการศึกษา องค์ประกอบที่ส าคัญ ในการจัดการความรู้
ในองค์กร พบว่า องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
องค์กร องค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าและการจัดการ องค์ประกอบ
ด้านทีมงาน และทีมการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านกระบวนการในการแบ่งปันความรู้ การสร้างสรรค์
ความรู้และความช านาญ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้การจัดการความรู้ในองค์การ
ประสบความส าเร็จ โดยองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่สุด
ส าหรับการก าหนดความรู้ที่ส าคัญไว้ในองค์กร 

Conpening (2003)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตรวจปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรของการเรียนรู้
ของทีมภายในระบบมุ่งเน้นการเรียนรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาทีมนางพยาบาลที่สถานการณ์
การสอนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ขนาดใหญ่ โดยตัวแปรของการเรียนรู้ของทีมท่ี
ศึกษาประกอบด้วย 1) กระบวนการเรียนรู้ของทีม 2) เงื่อนไขการเรียนรู้ของทีม 3 )ผลการเรียนรู้ของทีม 
4)เงื่อนไขการเรียนรู้ขององค์กร 5)การมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร  ผลการวิจัยพบว่า ถ้าตัวแปร
การเรียนรู้ของทีมแตกต่างกันโดยชนชาติ เพศ  สถานภาพการท างาน แบบเต็มเวลา ชั่วคราว อายุและ
เงินเดือน ความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คนเอเชียมีคะแนนที่สูงกว่าคนผิวขาวในด้านเงื่อนไขการเรียนรู้
ของทีม และคนแอฟริกันมีคะแนนสูงกว่าคนผิวขาวด้านการมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ ขององค์กร
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และถ้ามีความสัมพันธ์เกิดขึ้นท่ามกลางตัวแปรของการเรียนรู้ของทีม และตัวแปรส ามะโนประชากร 
(อายุการท างานด้านการพยาบาล เงินเดือนและอายุ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแปรการเรียนรู้
ของทีมแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านส ามะโนประชากร (demographic variables) 

Kimberly (2003) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในนักศึกษาพยาบาล 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลระหว่างนักศึกษาและผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังการใช้ระบบการจัดการความรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า
ความสามารถในการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ผู้ป่วยดีขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาพยาบาล 

Kolody (2003) ได้วิจัยเรื่อง การวินิจฉัยว่าท าอย่างไรจะให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในองค์กร 
โดยใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของ Senge ที่ประกอบไปด้วยหลักการห้าประการ 
คือ ความรอบรู้แห่งตน การเรียนรู้เป็นทีม การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างแบบจ าลองความคิด 
และความคิดเชิงระบบ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า องค์กรที่เข้มแข็งต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การสร้าง
แบบจ าลองความคิดและความคิดเชิงระบบ การศึกษรแสดงให้เห็นว่า องค์กรที่เข้มแข็งต้องมีการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีการสนับสนุนจากหลายระดับจากองค์กร เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

Chen (2004) นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัย Nova Southeastern 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
พบว่า ปัจจุบันองค์กรที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีการน าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร  โดย
องค์กรเหล่านั้นมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญในการจัดการความรู้ คือ มีผู้น าที่มีพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู้โดยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์องค์กร  ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ และมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ด้วย 

Klaus และคนอ่ืนๆ (2004) ได้ศึกษาเรื่องประโยชน์ของการจัดการความรู้ (Benefits of 
knowledge management : Some empirical evidence) โดยชี้ให้เห็นว่า การจัดการความรู้ส่งผล
ในทางบวกต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยศึกษาในกลุ่มองค์กรธุรกิจ
ในประเทศเยอรมัน ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ สามารถจัดให้อยู่
ในรูปแบบของ Balanced scorecard ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ (Process) จะเกิดประโยชน์ เช่น เพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด 
ลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนจากกระบวนการผลิต 
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ด้านพนักงาน (Employee) จะเกิดประโยชน์ เช่น ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู ้

ด้านลูกค้า (Customer) จะเกิดประโยชน์ เช่น สร้างความรู้ ความเข้าใจกับลูกค้า 
เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ ลดเวลาในการโต้ตอบกับลูกค้า 

ด้านการเงิน (Finance) จะเกิดประโยชน์ เช่น ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 1)  เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 2)  เพื่อศึกษาสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 3)  เพื่อจัดท าและตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

1.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของการ 

จัดการความรู้ ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ.2545-2559) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยระยะ 6 ปี 
(พ.ศ. 2553-2558) 

ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 3  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดและโครงสร้างของขั้นตอนการวิจัยน าเสนอในแผนภาพท่ี 19 
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แผนภาพที่  19  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งขอ้มูลที่ศึกษา ขั้นตอนการวจิัยและ
กิจกรรมย่อย 

วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. ขั้นตอนก าหนดกรอบแนวคดิใน
การวิจัย 
  1.1 ศึกษาแนวคดิการจัดการ
ความรูจ้ากแผนการจัดการศึกษาใน
ระดบัตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษาวิเคราะหแ์นวคดิ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
  1.3 ศึกษาแนวคดิเกี่ยวกับการ
จัดท ายุทธศาสตร ์
  1.4 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

แผนการจัดการศึกษา
ระดับต่างๆ 

เอกสารทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย 

การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุป
จากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิด 
ในการวิจัย 

2. ขั้นการศึกษาสภาพ ปัจจุบัน  และ
สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครผูู้ร่วมบริหาร 
ครู และบคุลากรอ่ืนๆ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
-แบบสัมภาษณ ์
-แบบสอบถาม 
-สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 

สภาพ ปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

3. ขั้นการจัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

น าผลจากแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
มาวิเคราะห์ ประเด็นที่มี
ความส าคัญ 

การวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS Matrix 

ร่างยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรบัโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

4. ขั้นตรวจสอบยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

น าร่างยุทธศาสตร์ที่ได้มา
ตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการความรู้ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรยีล
แห่งประเทศไทย 

ปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ ์

ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรบัโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 
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จากแผนภาพที่ 18  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ส าหรับการด าเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้  

ขั้นแรกเป็นการศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี การจัดการความรู้ 
ได้แก ่ศึกษาความหมายและประเภทของความรู้ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและกระบวนการ
ของการจัดการความรู้ รูปแบบและกรอบความคิดการจัดการความรู้ ประโยชน์และการประยุกต์
การจัดการความรู้ในองค์กร ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการความรู้ ศึกษา
ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และองค์ประกอบของยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ แนวทางในการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และยุทธศาสตร์
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์
และนโยบายของแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2545-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยระยะ 
6 ปี (พ.ศ. 2553-2558) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ และเขียนสรุปเชิงบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1.  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหา และสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โดยขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1.1  ผู้วิจัยออกแบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ 
ส าหรับผู้บริหาร 2)แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ส าหรับ
ผู้ร่วมบริหาร และ 3) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ส าหรับ
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ครูและบุคลากรอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นหลักในการสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และค าถามการวิจัยที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ 

1.2  จัดท าร่างแบบสอบถามและรายการข้อค าถามแต่ละประเด็นเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่ก าหนดค่าคะแนนของค าตอบหรือตัวเลือกแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับค าตอบ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ในระดับมากที่สุด 
ระดับค าตอบ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
ระดับค าตอบ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ในระดับปานกลาง 
ระดับค าตอบ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
ระดับค าตอบ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ในระดับน้อยที่สุด  
1.3  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้จ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ส าหรับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาและพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม มีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

-  มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
-  เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
-  มีความรู้ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
1.  ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ   
2.  ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ 
3.  ดร.สมลักษณ์  สุเมธ 
4.  รศ.ดร.สุรศักด์ิ  หลาบมาลา 
5.  ดร.บงกช เศวตามร์ 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 3 ฉบับ มีดังนี้  
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1.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับผู้บริหาร มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 
0.98 

2.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับผู้ร่วมบริหาร มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 
0.97 

3.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(IOC) เท่ากับ 0.97 

1.4  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้
กับผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียน
ราษฎร์บ ารุงศิลป์ และโรงเรียนอรุโณทัย  จ านวน 5 คน  ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  
จ านวน 15 คน  ครูและบุคลากรอ่ืนๆ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาคของ
แบบสอบถามเชิงส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้และ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
จ านวน 3 ฉบับ มีดังนี้  

1.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ส าหรับผู้บริหาร มีค่าประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) ส าหรับสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.9898  และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.9839 

2.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้  ส าหรับผู้ร่วมบริหาร มีค่าประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) ส าหรับสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.9876 และสภาพที่พึงประสงค์
เท่ากับ 0.9857 

3.  แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีค่าประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค 
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(Cronbach’s  Alpha Coefficient) ส าหรับสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.9862  และสภาพเที่พึงประสงค์
ท่ากับ 0.9842 

1.5   แบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูลออกเป็น  3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ร่วมบริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรอ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มผู้บริหารเก็บข้อมูลทั้งหมด กลุ่มผู้ร่วมบริหารเก็บข้อมูลทั้งหมด 
ส่วนกลุ่มครูและบุคลากรอ่ืนๆ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Yamane 
(1976 อ้างถึงในประคอง  กรรณสูตร, 2542: 10-11) ก าหนดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% หลังจากนั้นน าจ านวนที่ได้มาค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนแบ่งเป็น
สัดส่วนตามขนาดประชากรของแต่ละโรงเรียน 

1.6   ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์
เพื่อน าส่งไปยังโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน  15 โรงเรียน 
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
มีระบบ (Systematic random sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.7  การส่งแบบสอบถามและการรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย จ านวน 15 แห่งที่ท าการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การสง่แบบสอบถาม
และการรับคืนโดยการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยจะขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลในการส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ 

2.  แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังน้ี 

2.1  ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย น าแบบ
สัมภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไข 

2.2  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั้ง 15 โรงเรียน โดยสัมภาษณ์ทั้งหมด
ทุกโรงเรียน จ านวน 14 คน 

2.3  จัดสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะเป็นแกนหลักหรือผู้รับผิดชอบ
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ในการจัดการความรู้จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลทุกโรงเรียน จ านวน 31 คน ณ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งผู้วิจัยจะท าการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดท ายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้มาให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุม่ โดยผู้วิจัยด าเนินการประสานงานเองทุกขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 3  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  น าผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
มาวิเคราะห์แยกประเด็นข้อค้นพบ เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้  

2.  น าผลที่ได้มาสังเคราะห์เพือ่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จในการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การจัดท าร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

3.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโดยใช้หลักการวิเคราะห์
สถานการณ์ และ TOWS Matrix ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ (วัฒนา  วงศเ์กียรติรัตน์, 2542) 

3.1  จับคู่ จุดแข็ง–โอกาส เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - 
Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ  ที่เปิดมาหา
ประโยชน์อย่างเต็มที่    

3.2  จับคู่จุดอ่อน–ภัยอุปสรรค เนื่องจากองค์การต้องเผชิญอยู่กับอุปสรรค
จากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การต้ัง
รับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้องค์การเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด       

3.3  จับคู่จุดอ่อน–โอกาส องค์การมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
อยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนหลายอย่าง ดังนั้นทางออก คือ
กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อม
ที่จะฉกฉวยโอกาสที่เปิดให้    

3.4 จับคู่จุดแข็ง–อุปสรรค จากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินงาน แต่ตัวองค์การมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่ง
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สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ
(diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืนๆ แทน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์หลักออกมาได้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอื้อ

ต่อการจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าเสนอเป็นร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

-  มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
-  เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
-  มีความรู้ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีดังนี้ 

1.  ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ   
2.  ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ 
3.  ดร.ชวลิต หมื่นนุช 
4.  ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล 
5.  ดร.บงกช เศวตามร์ 

เพื่อท าการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า จากนั้นน าเสนอยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยต่อผู้บริหารทุก
ท่านของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
และพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
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2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน 15 โรงเรียน 
2.  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่   

 2.1  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่  
ผู้อ านวยการ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น  14 คน 
จาก 15 โรงเรียน 
 2.2   ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่   
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 186 คน 
จาก 15 โรงเรียน 
 2.3  ครูและบุคลากร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวม
ทั้งสิ้น 3,089 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 คน โดยแต่ละโรงเรียนมีจ านวนครูและบุคลากร
อ่ืนๆ ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม   จ านวน        225  คน 
 2.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  จ านวน        184  คน 
 3.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล   จ านวน        296  คน 
 4.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม)  จ านวน        225  คน 
 5.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม)  จ านวน        188  คน 
 6.  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   จ านวน         77   คน 
 7.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   จ านวน        282  คน 
 8.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์    จ านวน        272  คน 
 9.  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   จ านวน        296  คน 
 10.  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   จ านวน        292  คน 
 11.  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   จ านวน        164  คน 
 12.  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จ านวน        152  คน 
 13.  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จ านวน        188  คน 
 14.  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  จ านวน        236  คน 
 15.  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  จ านวน         12  คน 
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เก็บข้อมูลจากครูและบุคลากรอ่ืนๆ ทั้งหมด 15 โรงเรียน ดังนี้  
 2.2.1  ส ารวจจ านวนครูและบุคลากรจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจ านวน 15 โรงเรียน โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานสรุปการประชุมคณะกรรม
ฝ่ายการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2553 
 2.2.2  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1976 อ้างถึงในประคอง  
กรรณสูตร, 2542: 10-11) ก าหนดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

N = N 
  1 + Ne2 

 
เมื่อ  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N  =  จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด 
 e  =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

 
การแทนค่า  

n = 3,089 
  1 + 3,089 (.05)2 

 
n = 3,089 
  8.72 

 
n = 354 

 
ได้กลุ่มตัวอย่างของครูและบุคลากรจากการค านวณเท่ากับ 354  คน 

2.2.3  ผู้วิจัยใช้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั้งหมด
จ านวน 15 โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายตัว โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน
ตามสัดส่วน โดยวิธีการค านวณตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน ให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
352 คน โดยใช้สูตรดังนี้ 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียน = 
จ านวนครูและบุคลากรแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 

  จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ 
 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียน = จ านวนครูและบุคลากรแต่ละโรงเรียน x 354 
  3,089 

 
2.2.4  ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากรายชื่อของประชากรครูทั้งหมดที่มีการเรียงล าดับ 

เมื่อได้รายชื่อของประชากรครูจากแต่ละโรงเรียน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แบบสุ่ม
เป็นช่วงๆ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.  ก าหนดหมายเลขประจ าหน่วยตามบัญชีรายชื่อของประชากร (Sampling 
frame)  
 2.  ตัดรายชื่อของผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารออก 

 3. ค านวณช่วงของการสุ่ม (N/n) 
 4.  ท าการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น (Random start)  
 5.  นับหน่วยของตัวอย่างนับไปตามช่วงของการสุ่ม (Random interval) เพื่อให้ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูและบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

โรงเรียน 
ครูและบุคลากร  

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

ครูและบุคลากร (คน) 

1.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 225 26 
2.  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 184 21 
3.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 296 34 
4.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 225 26 
5.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 188 22 
6.  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 77 9 
7.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 282 32 
8.  โรงเรียนเซนหลุยส์ 272 31 
9.  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 296 34 
10.  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 292 33 
11.  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 164 19 
12.  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 152 17 
13.  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 188 22 
14.  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 236 27 
15.  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 12 1 

รวม 3,089 354 

3.  เครือ่งมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ผู้วิจัยใช้ส ารวจวิเคราะห์

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการความรู้และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  
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ชุดที่ 1  แบบสอบถาม   แบ่งเป็น  3 ตอน  ได้แก่  
ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ จ านวนนักเรียน 
และประเภทของโรงเรียน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2  สอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีตัวเลือกตอบ คือ มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์
ในระดับมากที่สุด (5) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก (4) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่
พึงประสงค์ในระดับปานกลาง (3) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย (2) มีการปฏิบัติจริง/
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด (1) น าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมารวมกันแล้ว
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงแปลคะแนนตามเกณฑ์การแปลคะแนน 
โดยประกอบไปด้วยประเด็นที่ส าคัญคือ สภาพปัจจุบัน และสภาพที่ต้องการในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้
จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และ
ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์  ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของโรงเรียนที่อยู่
ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (Multiple Comparison) โดยใช้สถิติ Anova หาความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) และใช้การวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ในการจัดการความรู้ขององค์กรจากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Modified  Priority  Needs Index 
(PNIModified)  

ตอนที่ 3  สอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ 
เอ้ือต่อการจัดการความรู้ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และการวัดและประเมินผล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีตัวเลือกตอบ คือ 
มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด (5) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับมาก (4) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง (3) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่
พึงประสงค์ในระดับน้อย (2) มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด (1) น าคะแนน
ที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
จึงแปลคะแนนตามเกณฑ์การแปลคะแนน โดยประกอบไปด้วยประเด็นที่ส าคัญคือ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองคกร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และการวัดและประเมินผล ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ของโรงเรียนที่อยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (Multiple Comparison) โดยใช้สถิติ Anova หาความแปรปรวน 
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(Test of Homogeneity of Variances) และใช้การวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นของปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรจากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Modified  
Priority  Needs Index (PNIModified) 

เกณฑ์การแปลคะแนน 
ผู้วิจัยแบ่งระดับคะแนนในแบบสอบถามการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากร

โรงเรียน สังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยก าหนดเกณฑ์ในการแบ่ง
ระดับของ ประคอง  กรรณสูต (2538) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00   หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึ 
ประสงค์ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึ 
ประสงค์ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึ 
ประสงค์ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึ 
ประสงค์ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึ 
ประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม  
เพื่อสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั้ง 15 โรงเรียน 
วิเคราะห์สภาพบริบทการจัดการความรู้ขององค์กร กระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียดที่ก าหนดเป็นประเด็นต่างๆ 
ตามแบบการจัดท ายุทธศาสตร์ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความ

เที่ยงของเครื่องมือ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  การหาความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

(Content Validity)  
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ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในด้านการจัดการความรู้ การจัดท ายุทธศาสตร์ และด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและขอบเขตของเนื้อหา ความรัดกุมในการใช้ภาษา การแปลความหมาย
ของข้อความ รวมทั้งค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าผลการพิจารณามาค านวณหาค่าความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : 
IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli and Hambleton, 1977) ดังนี้ 

    
IOC =  

  
               เมื่อ   IOC      หมายถึง        ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

      หมายถึง       ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
    หมายถึง       จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  

การพิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าผู้เชี่ยวชาญ
มีความเห็นสอดคล้องกัน 

ก าหนดระดับการแสดงความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ คือ 1, 0, -1 โดยแต่ละระดับ
มีความหมายดังนี้ 

1  หมายถึง  ค าถามมีความสอดคล้อง 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง  ค าถามไม่สอดคล้อง 

2.  การหาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability)  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และได้รับ

การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือแต่ละชุด 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) (ยุวดี  ฦาชา และ
คนอ่ืนๆ, 2540) จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 

n

R

 R

n
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4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในเรื่องการจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
แผนการจัดการศึกษาระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การบริหารงานโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการความรู้และ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 

2.1  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด แล้วน าไปสอบถามไปเก็บข้อมูลโดย  
กลุ่มผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารจะเก็บจากประชากรทั้งหมด ส่วนกลุ่มครูและบุคลากรอ่ืนๆ จะใช้วิธีการ
ค านวณเพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และแบ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของโรงเรียน การเก็บ
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) โดยผู้วิจัย
ท าการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห ์

2.2  ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ และออกไปเก็บข้อมูลเชิงลึกในแต่ละโรงเรียน โดย 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ใช้เวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น
น าผลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาสรุปวิเคราะห์ เขียนรายงานเชิงบรรยายด้วย
ตนเอง 

2.3  ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืน  ๆ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในแต่ละโรงเรียน  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งผู้วิจัยจะท า
การเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ขั้นตอนท่ี 3  การจัดท าร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาน าเสนอต่อที่ประชุม ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
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และปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยน าเสนอร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ การจัดท า
ยุทธศาสตร์ และการบริหารสถานศึกษาจ านวน 5 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นน าเสนอร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยต่อผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม และพิจารณาความเป็นไปได้ของการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ พิจารณาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ตามล าดับดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ใน 
การบริหารโรงเรียน ประสบการในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ จ านวนนักเรียน และประเภทของ
โรงเรียน โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2.2  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
สังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances) วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล (Multiple Comparison) และแบ่งระดับตามเกณฑ์การแบ่งระดับจากค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์การแปลผล  

2.3  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือ 
ต่อการจัดการความรู้ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)
และใช้การวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการจัดการความรู้ขององค์กร
จากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Modified  Priority  Needs Index (PNIModified)  

2.4  วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ หลังจากสัมภาษณ์ครบแล้ว ผู้วิจัย
ท าการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท าเป็นรายงานผลการสัมภาษณ์ 
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2.5  วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปผล 
และจัดท าเป็นรายงานการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
  น าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
จัดการความรู้ 

1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ใน
การจัดการความรู้ และปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ 

2.  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

3.  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

ตอนที่ 3  ร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย   

ตอนที่ 4  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตอนที่ 5  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย   

ตอนที่ 6 ผลการตรวจสอบการน ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไปใช้ โดยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจบุัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ
จัดการความรู้ 

1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ใน
การจัดการความรู้ 
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1.1  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ โดย 

ผู้วิจัยแบ่งระดับคะแนนในแบบสอบถามการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยก าหนดเกณฑ์ในการแบ่ง
ระดับของประคอง  กรรณสูต (2538) ดังนี้ 

เกณฑ์การแปลคะแนน 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00    หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ 

ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49    หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49    หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ 

ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49    หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พงึประสงค์ 

ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49    หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มสีภาพที่พงึประสงค์ 

ระดับน้อยที่สุด 
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1.1.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ตารางท่ี 3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ  รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ  5. ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
1.1  ชาย 14 100  5.1  ไม่เกิน 5 ปี 6 42.86 
1.2  หญิง 0 0  5.2  6 – 10 ปี 3 21.43 

รวม 14 100.00  5.3  11 – 15 ป ี 0 0 
2.  อายุ    5.4  16 – 20 ป ี 0 0 
2.1  41 – 50 ป ี 5 35.71  5.5  20 ปี ขึ้นไป 5 35.71 
2.2  51 – 60  ปี 5 35.71  รวม 14 100.00 

2.3  มากกว่า 60 ปี 4 28.58  6. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน   
รวม 14 100.00  6.1  ประเภทอาชีวศึกษา 2 14.29 

3. ระดับการศึกษา    6.2  ประเภทสายสามัญ จ านวน 5 35.71 
3.1  ปริญญาโท 9 64.29  นักเรียนน้อยกว่า 4,000 คน   

3.2  ปริญญาเอก 5 35.71  6.3  ประเภทสายสามัญ จ านวน 3 21.43 
รวม 14 100.00  นักเรียน 4,000-4,499 คน   

4. ประสบการณ์การบริหารในโรงเรียน  6.4  ประเภทสายสามัญ จ านวน 4 28.57 

4.1  ไม่เกิน 3 ปี 2 14.29  นักเรียน มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป   
4.2  4 – 6 ป ี 2 14.29  รวม 14 100.00 

4.3  7 – 9 ป ี 0 0    

4.4  10 ปี ขึ้นไป 10 71.42     

รวม 14 100.00 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
มีจ านวน 14 คน เป็นเพศชายทั้งหมด อายุของผู้บริหารมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี และ อายุ 51 – 60  
ปี มากที่สุด มีจ านวนเท่ากันคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.58 ผู้บริหารส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ  
64.29 และระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71  
 ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีประสบการณ์การบริหารในโรงเรียน10 ปี ขึ้นไป จ านวน10  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 71.42  มีประการณ์ไม่เกิน 3 ปี และ 4 – 6 ปี  เท่ากันคือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ผู้บริหารมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ไม่เกิน 5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71  
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รองลงมาคือมีประสบการณ์  20 ปี ขึ้นไป จ านวน 5  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.71 และ 6–10 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43  
 ผู้บริหารด ารงต าแหน่งในโรงเรียนประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 4,000 คน 
มากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาได้แก่ ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 
มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 
4,000-4,499 คน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และประเภทอาชีวศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 3.95 0.52 มาก 4.71 0.35 มากที่สุด 6.006* 0.19 2 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.96 0.48 มาก 4.63 0.36 มากที่สุด 5.433* 0.17 3 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้น

ความรู ้ 
3.56 0.71 มาก 4.55 0.46 มากที่สุด 5.088* 0.28 1 

4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์  

3.89 0.59 มาก 4.48 0.41 มาก 3.973* 0.15 4 

รวม 3.84 0.48 มาก 4.59 0.34 มากที่สุด 5.988*   

*  p ≤ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 3.84, S.D.= 0.48) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(X  = 4.59, S.D.= 0.34) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้ พบว่าผู้บริหารเห็น
ว่าสภาพ การจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการจัดการความรู้ พบว่า 
ผู้บริหารมีความต้องการจ าเป็นในด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการ
แสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ และด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพ่ึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่บุคลากรต้อง

เรียนรู้  ซึ่ งตรงตามภาระงานที่บุคลากรได้รับ
มอบหมาย 

3.64 0.63 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 5.508* 

2 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือ
กันในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อก าหนด
ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่  

4.21 0.58 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 3.309* 

3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามา
พัฒนาตนเองและองค์กร 

4.21 0.58 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 4.837* 

4 โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างบุคลากร

กับผู้เช่ียวชาญภายนอก  

3.79 0.80 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 3.667* 

5 โรงเรียนส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดท า

ฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ และ

ต ารา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและ

รวบรวมความรู้ 

3.71 0.83 มาก 4.57 0.85 มากที่สุด 3.710* 

6 โรงเรียนมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใน

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ 

โทรศัพท์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและ

รวบรวมความรู้ 

3.79 1.12 มาก 4.71 0.61 มากที่สุด 4.192* 

7 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแสวงหา

ความรู้ โดยการค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.07 0.62 มาก 4.71 0.49 มากที่สุด 3.798* 

8 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรแสวงหาความรู้
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

4.00 0.55 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 6.904* 

9 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมความรู้ที่เปิด

โอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และ

แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างสมาชิกในสายงานเดียวกันและต่างสายงาน 

3.71 0.91 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 4.192* 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ (ต่อ)  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
10 โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความ
คิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนอ่ืน 

3.79 0.97 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 3.379* 

11 โรงเรียนมีนโยบาย/มาตรการในการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าการสอน และแนะน าการ
ท า ง า น  ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ พัฒน า ขี ด
ความสามารถในการท างาน 

3.93 0.92 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 4.163* 

12 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกโรงเรียน 

4.50 0.65 มากที่สุด 4.79 0.43 มากที่สุด 1.472 

รวม 3.95 0.52 มาก 4.71 0.35 มากที่สุด 6.006* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ใน
ปัจจุบันในระดับมาก (X  = 3.95, S.D.= 0.52)  สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X  = 4.71, S.D.= 0.35) ) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้ พบว่า 
ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้มีสภาพการจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยพบว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอกโรงเรียน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอกโรงเรียน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างเต็มที่ และโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อม
ที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์กร ตามล าดับ 
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 ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนา
ตนเองและองค์กร รองลงมาได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่   โรงเรียนสนับสนุนให้
บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานที่รับผิดชอบ โรงเรียนมีนโยบาย /
มาตรการในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าการสอน และแนะน าการท างาน ให้กับบุคลากรเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างานและโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอก
โรงเรียน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้  และ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าอย่างมีอิสระ  
4.14 0.77 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 1.439 

2 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับ
จากการสอน และค าแนะน าในการท างานจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ขีดความสามารถในการท างาน 

4.21 0.80 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.121 

3 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 

4.14 1.03 มาก 4.71 0.49 มากที่สุด 2.104 

4 โรงเรียนสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคู่มือการ
ท างาน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.07 0.83 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.511* 

5 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือในองค์กรให้เกิดนวัตกรรมที่มี
คุณค่าต่อองค์กร 

3.79 0.58 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 7.320* 

6 โรงเรียนมีการให้รางวัลบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้มาพัฒนา ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการต่อยอด
ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

3.57 0.65 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 3.789* 
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
7 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้จาก

ภายนอกโรงเรียนมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 

4.07 0.73 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.229* 

8 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนการในการ
สร้างความรู้โดยการประมวลผลจากข้อมูล (Data) 
สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) 
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 

3.50 0.76 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 4.266* 

9 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันในการ
ผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้
และนวัตกรรม 

4.14 0.77 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.309* 

รวม 3.96 0.48 มาก 4.63 0.36 มากที่สุด 5.433* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ใน
ปัจจุบัน ในระดับมาก (X  = 3.96, S.D.= 0.48) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่มีต้องการใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.63, S.D.= 0.36) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้
พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้มีสภาพการจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยพบว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าอย่างมี
อิสระ การสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการสอน และค าแนะน าในการท างานจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน และการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ 
 ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการสอน และค าแนะน าในการท างานจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน รองลงมาได้แก่ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าอย่างมีอิสระ โรงเรียนมีนโยบาย
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สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร และโรงเรียนส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมมือกันในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม 

ตามล าดับ 
 ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร รองลงมา
ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือในองค์กรให้เกิดนวัตกรรมที่
มีคุณค่าต่อองค์กร โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้จากภายนอกโรงเรียนมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันใน
การผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีการก าหนดให้บุคลากรจัดเก็บ

ประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ กระบวนการ
ท างาน แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกภายหลัง 

3.36 0.50 ปานกลาง 4.57 0.51 มากที่สุด 6.497* 

2 โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ความรู้ที่เพียงพอ สะดวก และปลอดภัย 

3.07 1.00 ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 5.037* 

3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บความรู้
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารประกอบการ
สอน แผนการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

4.00 0.88 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.238* 

4 โรงเรียนสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนา
ฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ของโรงเรียนโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.43 1.02 ปานกลาง 4.57 0.51 มากที่สุด 4.163* 

5 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ
ความรู้ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

3.21 0.97 ปานกลาง 4.57 0.65 มากที่สุด 5.037* 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
6 โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่

ในการตรวจสอบความรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อ
การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และก าจัดความรู้เก่าที่
ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประโยชน์ออก 

3.21 0.97 ปานกลาง 4.57 0.65 มากที่สุด 4.413* 

7 โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 

4.21 0.80 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 2.511* 

8 โรงเรียนมีระบบการเก็บรักษาความรู้ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ทันต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 

3.57 1.02 มาก 4.36 0.74 มาก 3.294* 

9 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูลความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 

3.57 0.76 มาก 4.36 0.63 มาก 3.667* 

10 โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

3.93 0.92 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 3.229* 

รวม 3.56 0.71 มาก 4.55 0.46 มากที่สุด 5.088* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู้ ในปัจจุบัน ในระดับมาก (X  = 3.56, S.D.= 0.71) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด (X  = 4.55, S.D.= 0.46) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้
พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้มีสภาพการจัดการ
ความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บ
ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และโรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน ตามล าดับ 



 
 

 

160 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมี
การฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อ
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บความรู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการก าหนดให้บุคลากรจัดเก็บประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ 
กระบวนการท างาน แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก
ภายหลัง  โรงเรียนสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ของโรงเรียน
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 
 

โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การแบ่งปันความรู้ที่มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 

3.86 0.66 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 4.837* 

2 โรงเรียนมีการจัดแหล่งรวบรวมการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนให้บุคลากรน าเสนอ แบ่งปัน
ความรู้ และประสบการณ์ 

3.21 0.58 ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 5.090* 

3 โรงเรียนมีเอกสารและ/หรือเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการใช้ความรู้ 

3.57 0.76 มาก 4.36 0.84 มาก 2.621* 

4 โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการ
จัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการส าหรับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3.21 10.0
5 

ปานกลาง 4.36 0.74 มาก 4.947* 

5 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกบั
สถานศึกษาในเครือฯเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

4.43 0.94 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 1.000 

6 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์การท างาน 

4.21 0.80 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.121 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
7 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรใน

การแบ่งปันความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.14 0.95 มาก 4.43 0.51 มาก 1.472 

8 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่
สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4.14 0.77 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 2.857* 

9 โรงเรียนมีแนวทางการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น Webpage, Web board 

4.14 0.86 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 1.710 

10 โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.14 0.77 มาก 4.57 0.76 มากที่สุด 1.710 

11 โรงเรียนมีการน าผลจากการจัดการความรู้มา
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3.50 0.85 มาก 4.29 0.61 มาก 2.474* 

12 โรงเรียนมีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่าง
คุ้มค่า  

3.79 0.80 มาก 4.36 0.63 มาก 2.104 

13 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรน าความรู้ใหม่ๆ มา
ใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ภายในองค์กร 

4.14 0.95 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.482* 

14 โรงเรียนมีการน าผลจากการจัดการความรู้มา
ใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาโครงการใหม่ในโรงเรียน 

3.93 0.83 มาก 4.36 0.74 มาก 1.883 

รวม 3.89 0.59 มาก 4.48 0.41 มาก 3.973* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดและการ
ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันในระดับมาก (X  = 3.89, S.D.= 0.59) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่มี
ต้องการในระดับมาก (X  = 4.48, S.D.= 0.41) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการ
ความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์มีสภาพ
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การจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ประมาณครึ่งหนึ่งสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 โดยพบว่ามีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาในเครือฯเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การท างาน การสนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรในการ
แบ่งปันความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนมีแนวทางการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Webpage, Web 
board โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และโรงเรียนมีการน าผลจากการจัดการความรู ้มาใช้ในการ
วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการใหม่ในโรงเรียน ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ 
 ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาในเครือฯเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รองลงมาได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์การท างาน โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่สนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และโรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตามล าดับ 

 ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รองลงมาได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การท างาน โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับ
สถานศึกษาในเครือฯเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้
ใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันใน
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 4.25 0.53 มาก 3.88 0.31 มาก 3.54 0.41 มาก 3.81 0.73 มาก 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 4.31 0.35 มาก 4.00 0.45 มาก 3.50 0.08 มาก 3.63 0.50 มาก 
3 ด้านการจัดเก็บและ

สืบค้นความรู ้
3.64 0.80 มาก 3.55 0.70 มาก 3.80 0.14 มาก 3.27 1.03 ปาน

กลาง 
4 ด้านการถ่ายทอดและ

การใช้ประโยชน์ 
3.81 0.80 มาก 4.05 0.51 มาก 3.92 0.00 มาก 3.76 0.72 มาก 

รวม 4.00 0.55 มาก 3.87 0.44 มาก 3.69 0.09 มาก 3.62 0.66 มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่าสภาพ
การจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันในระดับมาก คือ ภาคกลาง (X  = 4.00, S.D.= 0.55) 
รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (X  = 3.87, S.D.= 0.44) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 3.69, S.D.= 
0.09)และภาคตะวันออก (X  = 3.62, S.D.= 0.66) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 การจัดการความรู ้ 0.412 0.748 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 1.102 0.393 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 2.853 0.091 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 0.222 0.879 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 0.143 0.932 

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพการจัดการ
ความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าผู้บริหารเห็นว่า
ปัจจุบันสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 4.85 0.25 มาก
ที่สุด 

4.73 0.34 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

4.47 0.50 มาก 

2 ด้านการสรา้งความรู ้ 4.82 0.34 มาก
ที่สุด 

4.69 0.42 มาก
ที่สุด 

4.44 0.31 มาก 4.33 0.22 มาก 

3 ด้านการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู ้

4.76 0.33 มาก
ที่สุด 

4.45 0.64 มาก 4.50 0.71 มาก
ที่สุด 

4.37 0.35 ปาน
กลาง 

4 ด้านการถ่ายทอดและ
การใช้ประโยชน์ 

4.71 0.40 มาก
ที่สุด 

4.41 0.29 มาก 4.39 0.56 มาก 4.26 0.50 มาก 

รวม 
4.79 0.29 มาก

ที่สุด 
4.57 0.38 มาก

ที่สุด 
4.50 0.51 มาก

ที่สุด 
4.36 0.24 มาก 

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่าสภาพที่พึง
ประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ขององค์กรของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคในระดับมากที่สุดคือ 
ภาคกลาง (X  = 4.79, S.D.= 0.29) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (X  = 4.57, S.D.= 0.38)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.50, S.D.= 0.51) และภาคตะวันออก (X  = 4.36, S.D.= 0.24) 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 
 การจัดการความรู ้ 1.081 .401 - 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 0.688 .579 - 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 1.503 .273 - 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 0.507 .686 - 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 0.883 .483 - 

จากตารางที่ 12 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพที่พึงประสงค์ใน
การจัดการความรู้ขององค์กรไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าผู้บริหารเห็นว่าปัจจุบัน
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สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านภาวะผู้น า 4.00 0.76 มาก 4.56 0.38 มากที่สุด 2.748* 0.14 4 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.79 0.60 มาก 4.63 0.41 มากที่สุด 5.089* 0.22 2 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.15 0.66 มาก 4.61 0.52 มากที่สุด 3.822* 0.11 5 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.89 0.66 มาก 4.56 0.48 มากที่สุด 3.442* 0.17 3 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.31 0.75 ปานกลาง 4.42 0.48 มาก 4.483* 0.34 1 

รวม 3.83 0.61 มาก 4.56 0.41 มากที่สุด 4.211*   

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.83, S.D.= 0.61) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.56, S.D.= 0.41)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กรพบว่าผู้บริหารเห็นว่าปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรมีสภาพ
การจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้  พบว่า ผู้บริหารมีความต้องการจ าเป็นในด้านการวัดและประเมินผลมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภาวะผู้น าและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า 

ข้อ เนือ้หา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการ

ความรู้ในโรงเรียน 
4.07 0.92 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 1.989 

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน  

3.86 1.03 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 2.386* 

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการ
จัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ  

3.93 1.00 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 2.223* 

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย / แผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 

3.93 0.92 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 3.229* 

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้ เป็น
ภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงาน
ต้องน าไปปฏิบัติ 

3.93 1.07 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.386* 

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์
การจดัการความรู้ในโรงเรียน และผลักดนัให้เกิด
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

4.00 0.96 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 1.836 

7 ผู้บริหารได้ให้การชี้แนะบุคลากรให้เกิดการ
พัฒนา และเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 

3.71 0.91 มาก 4.43 0.65 มาก 2.500* 

8 ผู้บริหารเอาใจใสต่่อความต้องการของบุคลากร 
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

4.00 0.68 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.511* 

9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้
หัวหน้าหน่วยงานน าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน 

3.93 0.73 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 2.828* 

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและส่งเสริม
วัฒนธรรมที่ให้ความ ส าคัญกับการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานทุกด้านในโรงเรียน 

3.93 0.92 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.924* 

11 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นใน
โรงเรียน โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ 
เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 

4.14 0.86 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 1.325 

 
 



 
 

 

167 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน

โรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้ และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ  ต่อการ
แบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

4.07 0.83 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 2.857* 

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้เกิดการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน 

4.07 0.92 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.280* 

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือ
กับบุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

4.29 0.83 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 1.147 

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.21 0.89 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 1.710* 

รวม 4.00 0.76 มาก 4.56 0.38 มากที่สุด 2.748* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 
ด้านภาวะผู้น า ในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 4.00, S.D.= 0.76) สภาพที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.56, S.D.= 0.38) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพ
การจัดการความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะ
ผู้น ามีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่สูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่
พึงประสงค์ของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในโรงเรียน และผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน 
โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ เทคโนโลยี 
เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ และผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกับ
บุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้  
 ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
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เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้  รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดย
การสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้
การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จตามล าดับ 

 ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 
และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความ ส าคัญกับการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานทุกด้านในโรงเรียน และผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้เกิดการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 บุคลากรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ 

และมีความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มา
สู่การปฏิบัติ 

3.43 0.94 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 4.323* 

2 โรงเรียนเห็นคุณค่าของความส าเร็จ และมุ่งม่ันสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการ
จัดการความรู ้

3.93 0.73 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.667* 

3 โรงเรียนมีบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนกัน
ในเรื่องการเรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร 

3.57 0.85 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 4.192* 

4 โรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 3.64 0.74 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 4.192* 
5 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และ

การนับถือซึ่งกันและกัน 
3.86 0.86 มาก 4.79 0.43 มากที่สุด 4.759* 

6 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

3.93 0.73 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 2.924* 

7 โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ของโรงเรียน 

3.86 0.77 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 4.204* 

8 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้าง
และโปร่งใสทางความคิด ที่เอ้ือให้บุคลากรทุกระดับ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.86 0.86 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.710* 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่าง

ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 

3.71 0.61 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 5.078* 

10 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ 4.29 0.61 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.687* 
11 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ความรู้ 
3.79 0.58 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 4.837* 

12 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กันเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.64 0.93 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 4.192* 

รวม 3.79 0.60 มาก 4.63 0.41 มากที่สุด 5.089* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 
ด้านวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันระดับมาก (X  = 3.79, S.D.= 0.60) สภาพที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.63, S.D.= 0.41) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรม
องค์กรมีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนเห็นคุณค่าของความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และโรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
ความรู้ของโรงเรียน ตามล าดับ 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียน
สร้างบรรยากาศของความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีบรรยากาศ
ของการท างานที่เปิดกว้างและโปร่งใสทางความคิด ที่เอ้ือให้บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และโรงเรียนเห็นคุณค่าของความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ เนือ้หา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ และใช้สืบค้นความรู้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและทันเวลา 

4.21 0.89 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 2.482* 

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer 
Server ที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.73 มาก 4.71 0.61 มากที่สุด 2.121 

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ 
SWIS (School Web Based Information 
System) ที่มี Platforms เดียวกันที่สนบัสนุน
ระบบการจัดการความรู ้

4.07 1.14 มาก 4.43 0.76 มาก 1.325 

4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของ
มูลนิธิฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันใน
เครือฯ และสถาบันอ่ืน 

4.36 0.93 มาก 4.50 0.76 มากที่สุด 0.618 

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.57 0.75 มากที่สุด 4.57 0.65 มากที่สุด 0.000 

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, 
E-learning, E-Office, Webpage ที่บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ 

4.14 1.10 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.121 

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท าหน้าที่ในการ จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู้ 

3.86 1.03 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 3.667* 

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึน้ เร็วขึ้น 
สะดวกขึ้น กล่าวคือทุกสถานที่และทุกเวลา 

4.43 0.65 มาก 4.71 0.61 มากที่สุด 1.749 

9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

4.50 0.65 มากที่สุด 4.79 0.43 มากที่สุด 1.749 

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

4.29 0.73 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 2.482* 

11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท าให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรในโรงเรียน 

3.93 0.83 มาก 4.64 0.50 มากที่สุด 3.680* 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรับให้

บุคลากรเข้ามาซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู ้
3.14 1.29 ปาน

กลาง 
4.50 0.85 มากที่สุด 5.037* 

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม โดยมีระบบพื้นฐานเดียวกัน
เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ 

4.07 0.92 มาก 4.50 0.85 มากที่สุด 1.883 

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบเครอืขา่ย
และระบบการจัดการความรู้ 

4.14 0.86 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.482* 

15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการ
บ ารุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการการจัดการความรู้ 

4.29 0.73 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 2.110 

รวม 4.15 0.66 มาก 4.61 0.52 มากที่สุด 3.822* 

*  p ≤ 0.05 

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 4.15, S.D.= 0.66) สภาพที่พึง
ประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.52) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่
พึงประสงค์ ได้แก่ การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
ความรู้ที่ตรงกับภาระงาน และโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ  

ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาได้แก่ 
โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้
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บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น กล่าว คือทุกสถานที่และทุกเวลา 
ตามล าดับ 

ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียน
มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer Server 
ที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น กล่าวคือทุกสถานที่และทุกเวลา 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการท า

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

3.79 0.97 มาก 4.43 0.65 มาก 2.386* 

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดยการ

สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3.79 0.80 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 2.500* 

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

3.50 1.02 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 3.017* 

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

4.07 0.83 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 2.857* 

5 โรงเรียนก าหนดเวลาในการท างานให้กับ

บุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีเวลา

เพยีงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

4.00 0.96 มาก 4.71 0.47 มากที่สุด 3.238* 

6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้

บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

จัดการความรู้ 

3.71 0.83 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 3.122* 
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง เช่น การยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล 

3.86 1.03 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.347* 

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

4.07 0.73 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 2.511* 

9 โรงเรียนให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู ้

และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

3.79 1.19 มาก 4.57 0.51 มากที่สุด 2.474* 

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี

จ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.93 0.73 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 3.238* 

11 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

สัมมนา และการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่

ตรงกับภาระงาน  

4.21 0.97 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 1.794 

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากร

เกิดการเรียนรู้งาน และทักษะใหม่ๆ 

3.64 0.84 มาก 4.29 0.73 มาก 2.857* 

13 โครงสรา้งการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้าง

ที่มุ่งเน้นกระบวนการท างาน ไม่มีล าดับขั้นที่มาก

หรือซับซ้อนเกินไปอันเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

4.00 0.67 มาก 4.57 0.65 มากที่สุด 2.828* 

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ เน้นการ

บริหารงานแบบมอบอ านาจในการตัดสินใจ

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

4.14 0.66 มาก 4.50 0.85 มากที่สุด 1.325 

รวม 3.89 0.66 มาก 4.56 0.48 มากที่สุด 3.442* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.89, S.D.= 0.66) สภาพที่พึง
ประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.56, S.D.= 0.48) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่สูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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 โดยข้อรายการที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่
พึงประสงค์ ได้แก่ การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
ความรู้ที่ตรงกับภาระงาน และโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ  
 ส่วนข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่
ตรงกับภาระงาน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบ
อ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ และโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ 

 ในขณะที่ข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล รองลงมาได้แก่ โรงเรียนก าหนดเวลาในการท างาน
ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และ
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ที่ด าเนินการอยู่มาเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

3.38 1.04 ปานกลาง 4.29 0.73 มาก 2.803* 

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู ้ที่
เป ็นมาตรฐานเด ียวก ัน  และมีเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน 

3.43 1.02 ปานกลาง 4.36 0.63 มาก 2.738* 

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินการผลจัดการความรู้ เพื่อที่จะระบุ
ปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 

3.36 0.93 ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 4.020* 

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งชี ้ที่
ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.36 1.01 ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 3.741* 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นรว่มในการ

ก าหนดตวับง่ชี้ในการประเมินผลการจัดการความรู ้
3.29 0.83 ปานกลาง 4.36 0.50 มาก 4.020* 

6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ 

3.29 0.83 ปานกลาง 4.50 0.52 มากที่สุด 4.660* 

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการความรู้ 

3.57 1.09 มาก 4.50 0.65 มากที่สุด 2.738* 

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บุคลากร
ทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมจัดการความรู้ 

3.21 1.12 ปานกลาง 4.36 0.84 มาก 3.472* 

9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล
การจัดการความรู้  ที่บุคลากรสามารถให้
ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ 

3.29 0.91 ปานกลาง 4.36 0.63 มาก 3.741* 

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการ
ความรู้โดยใช้วิธีเทียบเคียงมาตรฐานกับองค์กรที่
ประสบความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน 

3.21 10.0
5 

ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 3.631* 

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.14 0.86 ปานกลาง 4.57 0.51 มากที่สุด 5.259* 

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

3.21 0.89 ปานกลาง 4.43 0.51 มาก 4.660* 

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร 

3.57 0.65 มาก 4.50 0.76 มากที่สุด 4.192* 

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผลการ
ประเมินเกี่ยวกับการจัดการความรู้  และให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลจัดการความรู้
รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3.29 0.83 ปานกลาง 4.43 0.65 มาก 3.889* 

รวม 3.31 0.75 ปานกลาง 4.42 0.48 มาก 4.483* 

*  p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 
ด้านการวัดและประเมินผลในปัจจุบัน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (X  = 3.31, S.D.= 0.75)  
สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมาก (X  = 4.42, S.D.= 0.48) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สภาพการจัดการความรู้พบว่าผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้าน
การวัดและประเมินผลมีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลการจัดการความรู้  และโรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ตามล าดับ 

ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมี
การประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  
รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการ
ความรู้ และโรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการ
ความรู ้ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหาร เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 3.93 0.97 มาก 4.33 0.75 มาก 3.97 0.71 มาก 3.71 0.63 มาก 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.78 0.77 มาก 4.15 0.35 มาก 3.33 0.35 ปาน

กลาง 
3.64 0.67 มาก 

3 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.11 0.83 มาก 4.42 0.55 มาก 3.97 0.33 มาก 4.00 0.87 ปาน
กลาง 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.10 0.81 มาก 4.13 0.53 มาก 3.39 0.15 ปาน
กลาง 

3.57 0.65 มาก 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.36 1.16 ปาน
กลาง 

3.36 0.67 ปาน
กลาง 

3.25 0.35 ปาน
กลาง 

3.21 0.43 ปาน
กลาง 

รวม 3.86 0.81 มาก 4.08 0.51 มาก 3.58 0.38 มาก 3.63 0.62 มาก 
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่าสภาพ
ปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ในปัจจุบันในระดับมาก เมื่อพิจารณา
สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ
ตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากคือ ภาคเหนือ (X  = 4.08, S.D.= 0.51) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 
(X  = 3.86, S.D.= 0.81) ภาคตะวันออก (X  = 3.63, S.D.= 0.62) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(X  = 3.58, S.D.= 0.38) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 0.381 0.769 

1 ภาวะผู้น า 0.354 0.787 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 0.881 0.483 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.269 0.846 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.953 0.452 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 0.025 0.994 

จากตารางที่ 20 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค แสดงว่าผู้บริหารเห็นว่าปัจจุบันสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้
ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 21 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหาร เกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ของปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.69 0.34 มาก
ที่สุด 

4.72 0.32 มาก
ที่สุด 

4.53 0.66 มาก
ที่สุด 

4.16 0.14 มาก 

2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.77 0.40 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.58 0.59 มาก
ที่สุด 

4.28 0.25 มาก 

3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.72 0.59 มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 มาก
ที่สุด 

4.40 0.57 มาก 4.31 0.64 มาก 

4 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 4.83 0.24 มาก
ที่สุด 

4.71 0.57 มาก
ที่สุด 

4.32 0.45 มาก 40.0
5 

0.29 มาก 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 4.69 0.41 มาก
ที่สุด 

4.52 0.62 มาก
ที่สุด 

4.25 0.35 มาก 3.98 0.16 มาก 

รวม 4.74 0.32 มาก
ที่สุด 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

4.42 0.52 มาก 4.15 0.22 มาก 

จากตารางที่ 21 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่าสภาพที่
พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัด
ในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคกลาง (X  = 4.74, S.D.= 0.32) 
รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (X  = 4.70, S.D.= 0.46) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.42, S.D.= 
0.52) และภาคตะวันออก (X  = 4.15, S.D.= 0.22) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของความคิดเห็นของผู้บริหารในแต่ละภูมิภาค
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 1.820 0.207 

1 ภาวะผู้น า 1.828 0.206 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 1.032 0.420 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.621 0.617 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.857 0.091 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 1.755 0.219 

จากตารางที่ 22 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพที่พึงประสงค์ของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
แสดงว่าผู้บริหารเห็นว่าปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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1.1.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ตามความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหาร 

ตารางที่ 23  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ  รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  สังกัดโรงเรียน    4. ระดับการศึกษา   
1.1  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 3 1.81  4.1  ต่ ากวา่ปริญญาตร ี  5 3.01 
1.2  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 7.83  4.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 79 47.59 
1.3  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 13 7.83  4.3  ปริญญาโท   80 48.19 
1.4  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 13 7.83  4.4  ปริญญาเอก 2 1.20 
1.5  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 11 6.63  รวม 166 100.00 

1.6  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 16 9.64  5. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน  
1.7  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 15 9.04  5.1  ไม่เกิน 5 ปี   10 6.02 
1.8  โรงเรียนเซนหลุยส์ 12 7.23  5.2  6 – 10 ปี   23 13.86 
1.9  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 6 3.61  5.3  11 – 15 ป ี    20 120.05 
1.10  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 9.04  5.4  16 – 20 ป ี 46 27.71 
1.11  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 9 5.42  5.5  21 ปี ขึ้นไป 67 40.36 
1.12  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 6.63  รวม 166 100.00 

1.13  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 7.83  6. ต าแหน่งการปฏิบัติงาน   
1.14  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 12 7.23  6.1  รองผู้บริหาร 12 7.23 
1.15  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 4 2.41  6.2  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 34 20.48 

รวม 166 100.00  6.3  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (กิจกรรม/ปกครอง)   47 28.31 
2.  เพศ  6.4  หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน (ธุรการ/การเงิน) 32 19.28 
2.1  ชาย 76 45.78  6.5  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (บริการ/อาคาร 27 16.27 
2.2  หญิง 90 54.22  สถานที่)    

รวม 166 100.00 6.6  หัวหน้าส านักผู้บริหาร 14 8.43 

3.  อายุ  รวม 166 100.00 
3.1  21 – 30 ป ี 6 3.61  7. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน   

3.2  31 – 40 ป ี 41 24.70  7.1  ประเภทอาชีวศึกษา 20 120.05 
3.3  41 – 50 ป ี 83 50.00  7.2  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อย 88 53.01 
3.4  51 – 60  ปี 36 21.69  กว่า 4,000 คน   
3.5  มากกว่า 60 ปี 0 0 7.3  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 29 17.47 

รวม 166 100.00  4,000-4,499 คน   

   7.4  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 29 17.47 
    มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป   

   รวม 166 100.00 
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 จากตารางที่ 23 พบว่า ผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 166 คน สังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.64 รองลงมาได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ านวนเท่ากันคือ 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ตามล าดับ เป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78 และเพศ
หญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
 อายุของผู้ร่วมบริหารมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด มีจ านวนเท่ากันคือ 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 และ 
อายุ 51 – 60  ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 ตามล าดับ ผู้ร่วมบริหารส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  48.19 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59 และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ  
 ส่วนใหญ่ผู้ร่วมบริหารมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน 21 ปี ขึ้นไป จ านวน  67 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.36  รองลงมาได้แก่ มีประการณ์ 16 – 20 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71 
และมีประการณ์ 6 – 10 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86 ตามล าดับ โดยปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (กิจกรรม/ปกครอง) มากที่สุด จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31 
รองลงมาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 
(ธุรการ/การเงิน) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28 ตามล าดับ 
 ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า  4,000 
คน มากที่สุด จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 53.01  รองลงมาได้แก่ ประเภทสายสามัญ ประเภทสาย
สามัญ จ านวนนักเรียน 4,000-4,499 คน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  17.47 จ านวนนักเรียน 
มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47  และประเภทอาชีวศึกษา จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 120.05  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 3.87 0.59 มาก 4.61 0.58 มากที่สุด 13.220* 0.19 3 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.88 0.60 มาก 4.63 0.55 มากที่สุด 13.052* 0.19 3 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้น

ความรู ้ 
3.65 0.74 มาก 4.61 0.53 มากที่สุด 14.521* 0.26 1 

4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์  

3.71 0.69 มาก 4.58 0.54 มากที่สุด 13.628* 0.23 2 

รวม 3.77 0.60 มาก 4.61 0.51 มากที่สุด 15.124*   

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X  = 3.77, S.D.= 0.60) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.51)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้
ขององค์กรพบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการจัดการความรู้ พบว่า 
ผู้ร่วมบริหารมีความต้องการจ าเป็นในด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้มากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์  และด้านการแสวงหาความรู้  ด้านการสร้างความรู้ 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 หน่วยงานมีการก าหนดเปา้หมายที่บคุลากร

ของหน่วยงานต้องเรียนรู้ ซ่ึงตรงตามภาระงาน
ที่บุคลากรได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของโรงเรียน 

4.04 0.69 มาก 4.64 0.66 มากที่สุด 9.246* 

2 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมมือกันใน
การร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างเต็มที่ 

3.95 0.80 มาก 4.64 0.69 มากที่สุด 9.856* 

3 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่
จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

4.03 0.72 มาก 4.67 0.69 มากที่สุด 9.329* 

4 หน่วยงานมีกระบวนการที่เป็นระบบในการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ตา่งๆ  ที่หลากหลาย 

3.78 0.78 มาก 4.60 0.69 มากที่สุด 11.093* 

5 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แสวงหาและ

รวบรวมความรู้จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรู้โดยตรง  

3.84 0.86 มาก 4.63 0.69 มากที่สุด 10.115* 

6 หน่วยงานมีการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรได้

แสวงหาและรวบรวมความรู้ 

3.64 0.91 มาก 4.62 0.70 มากที่สุด 12.319* 

7 หน่วยงานมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ใน

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ 

ส าหรับให้บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวมความรู้ 

3.99 0.81 มาก 4.70 0.63 มากที่สุด 10.917* 

8 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้

แสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.06 0.78 มาก 4.67 0.67 มากที่สุด 9.388* 

9 หน่วยงานใช้กลยุทธ์ทีห่ลากหลายในการ
กระตุ้นให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องและพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

3.69 0.83 มาก 4.51 0.74 มากที่สุด 10.667* 

10 หน่วยงานส่งเสริมให้มีกระบวนการในการแลกเปลี่ยน

ความคิดและความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

และบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 

3.71 0.82 มาก 4.50 0.70 มากที่สุด 10.537* 
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
11 หน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โดย

เปิดโอกาสให้บคุลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
และแสดงความคิดเห็นกับโรงเรียนอ่ืน 

3.58 1.02 มาก 4.51 0.68 มากที่สุด 11.706* 

12 หน่วยงานด าเนินการจัดหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือท า
การสอน และแนะน าการท างาน ให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 

3.80 0.88 มาก 4.58 0.71 มากที่สุด 10.149* 

13 หน่วยงานมีบทบาทในการจัดหรือประสานงาน
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และ
ออกไปดูงานภายนอกโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

4.14 0.76 
 
 

มาก 4.63 0.71 มากที่สุด 6.524* 

รวม 3.87 0.59 มาก 4.61 0.58 มากที่สุด 13.220* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการแสวงหา
ความรู้ในปัจจุบันในระดับมาก (X  = 3.87, S.D.= 0.59) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารซึ่ง
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.58) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการ
ความรู้พบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้มีสภาพการจัดการ
ความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานมีบทบาทในการจัดหรือประสานงานให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปดู
งานภายนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียน และหน่วยงานมีการ
ก าหนดเป้าหมายที่บุคลากรของหน่วยงานต้องเรียนรู้  ซึ่งตรงตามภาระงานที่บุคลากรได้รับ
มอบหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ ส าหรับให้
บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวมความรู้ รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้
แสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียน และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
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บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 
 

หน่วยงานมีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการสร้าง
ความรู้ใหม่จากความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบทเรียนการเรียนรู้
และแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อสนับสนุน
ความส าเร็จในการท างาน 

3.70 0.87 มาก 4.59 0.64 มากที่สุด 11.855* 

2 หน่วยงานมีการกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆที่มีคุณค่าอย่างมีอิสระอยู่เสมอ 

3.95 0.78 มาก 4.63 0.66 มากที่สุด 9.291* 

3 หน่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง 
การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อสร้างความรู้ให้กับบคุลากร 

3.95 0.84 มาก 4.61 0.72 มากที่สุด 8.288* 

4 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความสามารถในการน าความรู้ที่ ได้รับจาก
แหล่งความรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

4.20 0.69 มาก 4.66 0.66 มากที่สุด 6.666* 

5 หน ่วย งานม ีก า รอบรมให ้ก ับบ ุคลากร มี
การศึกษา ท าความเข้าใจคู่มือการท างาน และ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อ ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.85 0.83 มาก 4.64 0.69 มากที่สุด 10.638* 

6 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ท าให้เกิดเป็น
ความรู้ใหม่โดยเป็นการสร้างแนวคิด ทฤษฎี
ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม 

3.65 0.83 มาก 4.62 0.65 มากที่สุด 13.246* 

7 หน่วยงานมีการจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อบุคลากรที่สามารถน าความรู้
มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ 

3.66 0.88 มาก 4.60 0.62 มากที่สุด 12.021* 

8 หน่วยงานเปิดโอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรน า
ความรู้จากภายนอกองค์กรมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 

4.01 0.82 มาก 4.61 0.75 มากที่สุด 7.399* 
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ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 หน่วยงานมีการจัดสื ่อและอุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกให้กับบุคลากรในการด าเนินตาม
กระบวนการการสร้างความรู้โดยการประมวลผล
จากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 
ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคล เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 

3.91 0.86 มาก 4.66 0.64 มากที่สุด 9.647* 

10 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมมือกันใน
การผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 

3.92 0.83 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 10.761* 

รวม 3.88 0.60 มาก 4.62 0.55 
มาก
ที่สุด 

13.052* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้
ในปัจจุบันในระดับมาก (X  = 3.88, S.D.= 0.60) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่มีต้องการ
ในระดับมากที่สุด (X  = 4.62, S.D.= 0.55)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้
พบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้มีสภาพการจัดการความรู้ที่พึง
ประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน รองลงมาได้แก่ หน่วยงานเปิด
โอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรน าความรู้จากภายนอกองค์กรมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน และหน่วยงานมีการกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าอย่างมีอิสระอยู่เสมอ ตามล าดับ 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมมือกันในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีการจัดสื่อและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการด าเนินตามกระบวนการการสร้างความรู้โดย



 
 

 

187 

การประมวลผลจากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม และหน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 หน่วยงานมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนส าหรับ

บุคลากรในการปฏบิัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ
การสืบค้นความรู้ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน 

3.60 0.99 มาก 4.63 0.64 มากที่สุด 11.912* 

2 หน่วยงานจัดเก็บความรู้ เช่น  คู่มือการท างาน  
แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนการเรียนรู้ ประสบการจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างเปน็ระบบ 

3.60 1.00 มาก 4.60 0.65 มากที่สุด 11.408* 

3 หน่วยงานมีการจัดสถานที่ส าหรับการจัดเก็บความรู้
ที่เพียงพอ เป็นสัดส่วน และสะดวกในการสืบค้น 

3.51 0.93 มาก 4.58 0.61 มากที่สุด 13.768* 

4 หน่วยงานมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลัง
ความรู้ของหน่วยงานโดยการบันทึกความรู้ลงใน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้ของหน่วยงาน 

3.64 0.93 มาก 4.63 0.58 มากที่สุด 12.847* 

5 หน่วยงานมีการให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

3.43 0.96 ปานกลาง 4.59 0.63 มากที่สุด 13.723* 

6 หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ และก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประโยชน์ออก 

3.29 1.06 ปานกลาง 4.55 0.65 มากที่สุด 13.855* 

7 หน่วยงานมีการกระตุ้นและให้ค าแนะน าแก่
บุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 

4.04 0.82 มาก 4.66 0.61 มากที่สุด 8.332* 

8 หน่วยงานมีระบบการเก็บรักษาความรู้ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย ทันต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 

3.73 0.90 มาก 4.64 0.60 มากที่สุด 11.011* 

9 หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 

3.81 0.87 มาก 4.63 0.62 มากที่สุด 10.298* 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
10 หน่วยงานมีการให้ค าแนะน าและมีระบบช่วยเหลือ

บุคลากรในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อ
ค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้ งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

3.81 0.86 มาก 4.59 0.65 มากที่สุด 10.406* 

รวม 3.65 0.74 มาก 4.61 0.53 มากที่สุด 14.521* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู้ในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.65, S.D.= 0.74) สภาพที่พึงประสงค์
ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.53) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สภาพการจัดการความรู้พบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู้มีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานมีการกระตุ้นและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ต เพื่อ
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้  รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีการให้ค าแนะน าและมีระบบช่วยเหลือ
บุคลากรในการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน และหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ไปใช้อย่างเป็น
ระบบ ตามล าดับ 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานมีการกระตุ้นและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อ
การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีระบบการเก็บรักษาความรู้ และเปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทันต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานมี
การพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ของหน่วยงานโดยการบันทึกความรู้ลงในเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บความรู้ของหน่วยงาน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 หน่วยงานก าหนดกระบวนการหรือให้ค าแนะน าใน

การปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดและแบ่งปัน
ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

3.62 0.90 มาก 4.60 0.61 มากที่สุด 12.810* 

2 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
น าเสนอ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ใน
แหล่งที่รวบรวมการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

3.66 0.93 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด 11.095* 

3 หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพ่ือ
ใช้เผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้ความรู้  

3.59 0.88 มาก 4.54 0.64 มากที่สุด 11.650* 

4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ในรู้แบบของ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อเผยแพร่ภายในสถานศึกษา 

3.82 0.85 มาก 4.55 0.63 มากที่สุด 9.285* 

5 หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ในรู้แบบของเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ หรือผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
เพื่อเผยแพร่ภายนอกสถานศึกษา 

3.72 0.97 มาก 4.57 0.66 มากที่สุด 9.972* 

6 หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจัด
ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ 

3.76 0.92 มาก 4.57 0.68 มากที่สุด 9.223* 

7 หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์การท างาน 

4.10 0.82 มาก 4.62 0.71 มากที่สุด 6.512* 

8 หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะโดดเด่นเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อ่ืน 

3.76 0.88 มาก 4.58 0.66 มากที่สุด 10.634* 

9 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอื่น 

3.63 0.96 มาก 4.58 0.63 มากที่สุด 11.360* 

10 หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลระบบการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ 

3.47 0.98 ปาน
กลาง 

4.62 0.57 มากที่สุด 14.224* 

11 หน่วยงานมีกระบวนการและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่ทันสมัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย 

3.57 0.88 มาก 4.59 0.61 มากที่สุด 12.852* 
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ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
12 หน่วยงานมีการน าผลจากการจัดการความรู้

มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

3.48 0.89 ปาน
กลาง 

4.54 0.66 มากที่สุด 13.143* 

13 หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียน
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้
อย่างคุ้มค่า 

3.80 0.88 มาก 4.62 0.65 มากที่สุด 10.668* 

14 หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ใหม่ๆ 
มาใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาโครงการใหม่ ภายในองค์กร 

3.95 0.87 มาก 4.63 0.70 มากที่สุด 8.087* 

รวม 3.71 0.69 มาก 4.58 0.54 มากที่สุด 13.628* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอด 
และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันในระดับมาก ( X = 3.71, S.D.= 0.69) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้
ร่วมบริหารที่มีต้องการในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D.= 0.54) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สภาพการจัดการความรู้พบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดและการ
ใช้ประโยชน์มีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์การท างาน รองลงมาได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ใน
การวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการใหม่  ภายในองค์กร และหน่วยงานมีการ
เผยแพร่ความรู้ในรู้แบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เพื่อเผยแพร่
ภายในสถานศึกษา ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาโครงการใหม่ ภายในองค์กร รองลงมาได้แก่ หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
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การดูแลระบบการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้  และหน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่าง
คุ้มค่า ตามล าดับ 

ตารางท่ี 29 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหาร เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหา
ความรู ้

3.84 0.56 มาก 3.81 0.45 มาก 3.95 0.75 มาก 3.94 0.66 มาก 

2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.83 0.57 มาก 3.79 0.47 มาก 4.05 0.74 มาก 3.98 0.68 มาก 
3 ด้านการจัดเก็บและ

สืบค้นความรู ้
3.63 0.74 มาก 3.53 0.64 มาก 3.76 0.75 มาก 3.72 0.83 มาก 

4 ด้านการถ่ายทอดและ
การใช้ประโยชน์ 

3.66 0.68 มาก 3.51 0.62 มาก 3.93 0.74 มาก 3.86 0.72 มาก 

รวม 3.74 0.58 มาก 3.66 0.47 มาก 3.92 0.70 มาก 3.87 0.67 มาก 

จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่า
สภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการ
ความรู้ขององค์กรในปัจจุบันของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมาก
ที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 3.92, S.D.= 0.70) รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก (X  = 
3.87, S.D.= 0.67) ภาคกลาง (X  = 3.74, S.D.= 0.58) และภาคเหนือ (X  = 3.66, S.D.= 0.47) 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 การจัดการความรู ้ 1.194 0.314 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 0.486 0.693 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 1.269 0.287 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 0.542 0.654 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 2.211 0.089 
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จากตารางที่ 30 พบว่าผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพการจัดการ
ความรู้ขององค์กรในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่า
ปัจจุบันสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 31 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหาร เกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ในการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 4.57 0.62 มาก
ที่สุด 

4.66 0.63 มาก
ที่สุด 

4.47 0.74 มาก 4.74 0.29 มาก
ที่สุด 

2 ด้านการสรา้งความรู ้ 4.56 0.58 มาก
ที่สุด 

4.75 0.47 มาก
ที่สุด 

4.46 0.78 มาก 4.77 0.28 มาก
ที่สุด 

3 ด้านการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู ้

4.54 0.53 มาก
ที่สุด 

4.79 0.39 มาก
ที่สุด 

4.41 0.81 มาก 4.73 0.37 มาก
ที่สุด 

4 ด้านการถ่ายทอดและ
การใช้ประโยชน์ 

4.53 0.50 มาก
ที่สุด 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

4.28 0.86 มาก 4.74 0.40 มาก
ที่สุด 

รวม 
4.55 0.51 มาก

ที่สุด 
4.74 0.45 มาก

ที่สุด 
4.40 0.75 มาก 4.74 0.27 มาก

ที่สุด 

จากตารางที่ 31 พบว่า ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่า
สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรเกิดขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณา
สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่
เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคตะวันออก (X  = 4.74, S.D.= 0.27) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ 
(X  = 4.74, S.D.= 0.45) ภาคกลาง (X  = 4.55, S.D.= 0.51) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  
= 4.40, S.D.= 0.75) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 
 การจัดการความรู ้ 30.057 0.030 - 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 1.165 0.325 - 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 2.414 0.069 - 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 3.250 0.023 - 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 4.572 0.004 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออก 

จากตารางที่ 32 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพที่พึงประสงค์ใน
การจัดการความรู้ขององค์กรมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดเก็บและการสืบค้น
ความรู้และดา้นการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 

เมื่อเปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรพบว่าผู้ร่วมบริหารใน
ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกเห็นว่าด้าน
การถ่ายทอดและใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านภาวะผู้น า 4.19 0.62 มาก 4.69 0.59 มากที่สุด 8.386* 0.12 5 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.93 0.65 มาก 4.73 0.49 มากที่สุด 12.907* 0.20 2 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.09 0.61 มาก 4.69 0.55 มากที่สุด 10.498* 0.15 4 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.86 0.64 มาก 4.65 0.55 มากที่สุด 12.688* 0.20 2 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.64 0.83 มาก 4.65 0.56 มากที่สุด 14.693* 0.28 1 

รวม 3.94 0.55 มาก 4.68 0.50 มากที่สุด 13.961*   

*  p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 33 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.94, S.D.= 0.55) สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหาร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68, S.D.= 0.50) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพ
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการจัดการความรู้ขององค์กรพบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรมีสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ พบว่า ผู้ร่วมบริหารมีความต้องการจ าเป็นในด้านการวัดและประเมินผลมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ภาวะผู้น า ตามล าดับ 

ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการ

ความรู้ในโรงเรียน 
4.36 0.72 มาก 4.70 0.66 มากที่สุด 5.000* 

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่ชัดเจน  

4.11 0.79 มาก 4.69 0.64 มากที่สุด 7.785* 

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการ
จัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ  

4.11 0.82 มาก 4.69 0.62 มากที่สุด 7.941* 

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย/แผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 

4.23 0.83 มาก 4.71 0.58 มากที่สุด 6.487* 

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ 

4.13 0.82 มาก 4.67 0.62 มากที่สุด 7.380* 

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ในโรงเรียน และผลักดันให้
เกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

4.13 0.76 มาก 4.70 0.65 มากที่สุด 7.789* 

7 ผู้บริหารได้ให้การชี้แนะบุคลากรให้เกิดการพัฒนา 
และเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 

4.10 0.79 มาก 4.66 0.69 มากที่สุด 8.013* 

8 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร 
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

4.13 0.77 มาก 4.70 0.62 มากที่สุด 8.623* 
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ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้

หัวหน้าหน่วยงานน าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน 

4.17 0.72 มาก 4.70 0.62 มากที่สุด 8.005* 

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและส่งเสริม
วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานทุกด้านในโรงเรียน 

4.16 0.75 มาก 4.67 0.61 มากที่สุด 8.003* 

11 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นใน
โรงเรียน โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานของการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้
ประสบความส าเร็จ 

4.34 0.72 มาก 4.68 0.71 มากที่สุด 4.995* 

12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 
และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการ
แบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

4.25 0.77 มาก 4.70 0.64 มากที่สุด 6.422* 

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลกัดันให้
เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

4.22 0.81 มาก 4.66 0.74 มากที่สุด 5.441* 

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือ
กับบุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

4.22 0.79 มาก 4.69 0.67 มากที่สุด 6.239* 

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.17 0.84 มาก 4.67 0.67 มากที่สุด 6.011* 

รวม 4.19 0.62 มาก 4.69 0.59 มากที่สุด 8.386* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 34 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านภาวะผู้น าในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.62) สภาพที่พึงประสงค์
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.69, S.D.= 0.59) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการ
ความรู้พบว่าผู้ ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่ เ อื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กรด้าน
ภาวะผู้น ามีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารผลักดันให้
เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้าง
พื้นฐานของการจัดการความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ และผู้บริหาร
สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และขจัด
ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป ตามล าดับ 

  ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ผู้บริหารมีเป้าหมาย/แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อความต้องการของ
บุคลากร และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน และผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ
ให้หัวหน้าหน่วยงานน าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของ
โรงเรียน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 บุคลากรให้ความส าคัญกบัการจัดการความรู้ 

และมีความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มา
สู่การปฏิบตั ิ

3.88 0.89 มาก 4.64 0.66 มากที่สุด 9.057* 

2 โรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งม่ันสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู ้

4.14 0.77 มาก 4.70 0.54 มากที่สุด 8.364* 

3 การจัดการความรู้จะช่วยเสริมสร้างบคุลากรใน
โรงเรียนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

4.07 0.77 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 8.847* 

4 บุคลากรมีบรรยากาศของการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้ เพื่อน าไป
พัฒนาตนเองและองค์กร 

3.83 0.86 มาก 4.72 0.59 มากที่สุด 10.960* 

5 โรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 3.85 0.91 มาก 4.79 0.54 มากที่สุด 11.361* 
6 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และ

การนับถือซึ่งกันและกัน 
3.75 0.93 มาก 4.73 0.63 มากที่สุด 10.694* 

7 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้
บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

3.69 0.87 มาก 4.77 0.57 มากที่สุด 13.043* 
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ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
8 โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บคุลากรมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาความรู้ของโรงเรียน 
3.99 0.80 มาก 4.77 0.53 มากที่สุด 10.840* 

9 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้าง
และโปร่งใสทางความคดิ ที่เอ้ือให้บุคลากรทุก
ระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.93 0.86 มาก 4.75 0.58 มากที่สุด 10.733* 

10 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสาร
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรใน
โรงเรียน 

3.91 0.89 มาก 4.75 0.53 มากที่สุด 10.584* 

11 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ 4.19 0.77 มาก 4.74 0.62 มากที่สุด 7.332* 
12 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ความรู้ 
3.99 0.82 มาก 4.72 0.56 มากที่สุด 9.957* 

13 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กันเป็นเครือข่ายเพ่ือเช่ือมโยงบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.90 0.88 มาก 4.72 0.61 มากที่สุด 9.771* 

รวม 3.93 0.65 มาก 4.73 0.49 มากที่สุด 12.907* 

*  p ≤ 0.05 

 

 จากตารางที่ 35 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.93, S.D.= 0.65) สภาพที่พึง
ประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.73, S.D.= 0.49) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้พบว่าผู ้ ร ่วมบริหาร เห็นว่าสภาพปัจจัยที ่ เ อื ้อต่อการจัดการความรู ้ขอ ง
องค์ก รด้าน วัฒนธ ร รมองค์ก รมีสภ าพที ่ พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ 
และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  และการจัดการ
ความรู้จะช่วยเสริมสร้างบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตามล าดับ 
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 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม รองลงมาได้แก่ โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความรู้ของโรงเรียน และโรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้สืบค้นความรู้ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและ
ทันเวลา 

4.18 0.75 มาก 4.72 0.68 มากที่สุด 6.987* 

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer 
Server ที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.80 มาก 4.73 0.64 มากที่สุด 6.785* 

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ 
SWIS (School Web Based Information 
System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการ
จัดการความรู้ 

4.27 0.78 มาก 4.70 0.69 มากที่สุด 5.525* 

4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของ
มูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันใน
เครือฯ และสถาบันอ่ืน 

4.34 0.76 มาก 4.73 0.73 มากที่สุด 4.875* 

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.36 0.75 มาก 4.78 0.60 มากที่สุด 6.241* 

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, 
E-learning, E-Office, Webpage ที่บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ 

4.12 0.76 มาก 4.70 0.59 มากที่สุด 8.604* 

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท าหน้าที่ในการ จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู้ 

3.91 0.83 มาก 4.66 0.69 มากที่สุด 9.499* 

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น 
สะดวกขึ้น ในทุกสถานที่และทุกเวลา 

4.02 0.88 มาก 4.73 0.58 มากที่สุด 9.330* 
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ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  

4.17 0.76 มาก 4.72 0.64 มากที่สุด 8.288* 

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

4.16 0.77 มาก 4.73 0.59 มากที่สุด 8.323* 

11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรในโรงเรียน 

4.05 0.81 มาก 4.69 0.62 มากที่สุด 9.052* 

12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรับให้
บุคลากรเข้ามาซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 

3.64 1.14 มาก 4.44 0.91 มาก 8.812* 

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีระบบพื้นฐาน
เดียวกันเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ 

3.92 0.89 มาก 4.66 0.62 มากที่สุด 9.144* 

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบ
เครือข่ายและระบบการจัดการความรู้ 

3.91 0.89 มาก 4.73 0.59 มากที่สุด 10.700* 

15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการความรู้ 

4.07 0.78 มาก 4.69 0.62 มากที่สุด 9.490* 

รวม 4.09 0.61 มาก 4.69 0.55 มากที่สุด 10.498* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 36 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 4.09, S.D.= 0.61) สภาพที่
พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.69, S.D.= 0.55) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพ
การจัดการความรู้พบว่าผู้ ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่ เ อื้อต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีสภาพที่ พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
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ในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  รองลงมาได้แก่ 
โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันในเครือฯ 
และสถาบันอ่ืน และโรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS (School Web Based 
Information System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู้ ตามล าดับ 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
ในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาได้แก่ 
โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น 
สะดวกขึ้น ในทุกสถานที่และทุกเวลา โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบการจัดการความรู้ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการ

ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

3.70 0.92 มาก 4.67 0.63 มากที่สุด 11.870* 

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดย

การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.98 0.83 มาก 4.67 0.64 มากที่สุด 8.811* 

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

3.55 0.90 มาก 4.59 0.68 มากที่สุด 12.448* 

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

3.82 0.82 มาก 4.67 0.65 มากที่สุด 11.105* 

5 โรงเรียนก าหนดเวลาในการท างานให้กับบุคลากร

อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีเวลาเพียงพอ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.80 0.90 มาก 4.62 0.76 มากที่สุด 9.338* 
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ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้

บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

จัดการความรู้ 

3.64 0.89 มาก 4.63 0.65 มากที่สุด 12.161* 

7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง เช่น การยกย่อง ชมเชย และการ

ให้รางวัล 

3.93 0.90 มาก 4.64 0.73 มากที่สุด 7.894* 

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

3.72 0.89 มาก 4.57 0.77 มากที่สุด 9.244* 

9 โรงเรียนให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

3.96 0.84 มาก 4.61 0.65 มากที่สุด 8.398* 

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

และมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.93 0.86 มาก 4.69 0.59 มากที่สุด 10.313* 

11 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

สัมมนา ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงาน  

4.27 0.82 มาก 4.70 0.65 มากที่สุด 5.634* 

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากร

เกิดการเรียนรู้งาน และทักษะใหม่ๆ 

3.81 0.84 มาก 4.64 0.61 มากที่สุด 10.452* 

13 โครงสร้างการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้างที่

มุ่งเน้นกระบวนการท างาน ไม่มีล าดับขั้นที่มาก

หรือซับซ้อนเกินไปอันเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

3.89 0.89 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 9.371* 

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่ เน้นการ

บริหารงานแบบมอบอ านาจในการตัดสินใจ

ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.99 0.83 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 8.890* 

รวม 3.86 0.64 มาก 4.64 0.55 มากที่สุด 12.688* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 37 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กร ด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.86, S.D.= 0.64) สภาพที่
พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.64, S.D.= 0.55) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพ
การจัดการความรู้พบว่าผู้ ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่ เ อื้อต่อการจัดการความรู้ของ
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องค์ก รด้าน โครงสร้า งพื ้นฐานมีสภาพที ่ พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับ
ภาระงาน  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจใน
การตัดสินใจให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม และโรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้
โดยการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ 

 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับ
ภาระงาน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และโรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ที่ด าเนินการอยู่ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

3.83 0.90 มาก 4.67 0.60 มากที่สุด 10.935* 

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

3.68 0.93 มาก 4.67 0.59 มากที่สุด 13.092* 

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ เพื่อที่จะระบุ
ปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 

3.55 0.91 มาก 4.64 0.62 มากที่สุด 14.064* 

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งชี้ที่
ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.60 0.91 มาก 4.68 0.60 มากที่สุด 13.894* 

5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการจัดการความรู้ 

3.80 0.98 มาก 4.68 0.60 มากที่สุด 10.609* 
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ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการ

ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ 
3.66 1.03 มาก 4.66 0.63 มากที่สุด 12.965* 

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการความรู้ 

3.73 1.01 มาก 4.63 0.68 มากที่สุด 10.894* 

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้
บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 

3.52 1.06 มาก 4.68 0.61 มากที่สุด 13.087* 

9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล
การจัดการความรู้  ที่บุคลากรสามารถให้
ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ 

3.54 0.98 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 13.193* 

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการ
ความรู้โดยใช้วิธีเทียบเคียงกับองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
จัดการความรู้ในโรงเรียน 

3.53 1.07 มาก 4.60 0.67 มากที่สุด 11.673* 

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.58 1.01 มาก 4.61 0.67 มากที่สุด 11.698* 

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

3.57 1.02 มาก 4.60 0.66 มากที่สุด 11.755* 

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

3.66 0.84 มาก 4.70 0.58 มากที่สุด 14.050* 

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผล
การประเมินเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผล
จัดการความรู้รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3.64 0.91 มาก 4.70 0.64 มากที่สุด 13.101* 

รวม 3.64 0.83 มาก 4.65 0.56 มากที่สุด 14.693* 
*  p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 38 พบว่า ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กร ด้านการวัดและประเมินผลในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.64, S.D.= 0.83)  
สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.65, S.D.= 0.56)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
สภาพการจัดการความรู้พบว่าผู้ ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่ เ อื้อต่อการจัดการความรู้
ขององค์กร  ด้านการวัดและประเมินผลมีสภาพที่ พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่
ด าเนินการอยู่ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด รองลงมาได้แก่ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการจัดการความรู้ 
และโรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการความรู้ 
ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร รองลงมาได้แก่ โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับ
การประเมินผลจัดการความรู้รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน 
หรือตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมการจัดการความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการจัดการความรู้ 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหาร เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.25 0.59 มาก 3.90 0.60 มาก 4.40 0.60 มาก 4.17 0.64 มาก 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.67 0.57 มาก

ที่สุด 
4.75 0.51 มาก

ที่สุด 
4.34 0.96 มาก 4.86 0.31 มาก

ที่สุด 
3 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.92 0.63 มาก 3.72 0.62 มาก 4.20 0.66 มาก 3.98 0.68 มาก 

4 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 4.70 0.49 มาก
ที่สุด 

4.81 0.38 มาก
ที่สุด 

4.49 0.77 มาก 4.85 0.32 มาก
ที่สุด 

5 ด้านการวดัและ
ประเมินผล 

4.11 0.61 มาก 3.94 0.58 มาก 4.20 0.64 มาก 4.09 0.61 มาก 

รวม 3.97 0.51 มาก 3.67 0.47 มาก 4.14 0.64 มาก 4.00 0.60 มาก 

จากตารางที่ 39 พบว่า ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่า
สภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดใน
เครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.14, 
S.D.= 0.64) รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก (X  = 4.00, S.D.= 0.60) ภาคกลาง (X  = 3.97, 
S.D.= 0.51) และภาคเหนือ (X  = 3.67, S.D.= 0.47) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 

 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู ้

3.635 0.014 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 ภาวะผู้น า 3.355 0.020 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 2.287 0.081 - 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.855 0.466 - 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.857 0.039 - 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 4.039 0.008 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากตารางที่ 40 พบว่าผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพของปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค แสดงว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าปัจจุบันสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการวัด
ประเมินผลมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 

เมื่อเปรียบเทียบสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรใน
ปัจจุบันพบว่าผู้ร่วมบริหารในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นว่าด้านภาวะผู้น าและด้าน
การวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 
 

 

207 

ตารางท่ี 41 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหาร เกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ของปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.67 0.52 มาก
ที่สุด 

4.84 0.33 มาก
ที่สุด 

4.31 0.96 มาก 4.84 0.31 มาก
ที่สุด 

2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.89 0.59 มาก 3.56 0.57 มาก 4.02 0.74 มาก 3.93 0.71 มาก 
3 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.61 0.56 มาก

ที่สุด 
4.83 0.32 มาก

ที่สุด 
4.39 0.85 มาก 4.72 0.42 มาก

ที่สุด 
4 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 3.66 0.82 มาก 3.20 0.82 ปาน

กลาง 
3.86 0.78 มาก 3.82 0.79 มาก 

5 ด้านการวดัและ
ประเมินผล 

4.61 0.57 มาก
ที่สุด 

4.84 0.35 มาก
ที่สุด 

4.33 0.85 มาก 4.79 0.35 มาก
ที่สุด 

รวม 
4.65 0.49 มาก

ที่สุด 
4.81 0.33 มาก

ที่สุด 
4.37 0.86 มาก 4.81 0.28 มาก

ที่สุด 

จากตารางที่ 41 พบว่า ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคเห็นว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
สังกัดในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคตะวันออก (X  = 4.81, S.D.= 
0.28) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ(X  = 4.81, S.D.= 0.33) ภาคกลาง (X  = 4.65, S.D.= 0.49) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.37, S.D.= 0.86)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารในแต่ละ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 

 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู ้

4.320 0.006 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกกบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

1 ภาวะผู้น า 3.628 0.014 ภาคตะวันออกกบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 2.686 0.048 - 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.253 0.002 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกกบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.019 0.031 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 4.472 0.005 ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกกบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

จากตารางที่ 42 พบว่าผู้ร่วมบริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค แสดงว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

เมื่อเปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรพบว่าผู้ร่วมบริหารในภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นว่าด้านภาวะผู้น ามี
ค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ในขณะที่ผู้ร่วมบริหารในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นว่าด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนผู้ร่วมบริหารในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย
ปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.1.3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรอ่ืนๆ 

ตารางที่ 43  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ  รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  สังกัดโรงเรียน    4. ระดับการศึกษา   
1.1  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม 20 6.06    4.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี   2 0.61 
1.2  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 7.58    4.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 221 66.97 
1.3  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 34 10.30    4.3  ปริญญาโท   105 31.82 
1.4  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 21 6.36    4.4  ปริญญาเอก 2 0.61 
1.5  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 22 6.67  รวม 330 100.00 
1.6  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 9 2.73  5. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนของท่าน 
1.7  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 32 9.70    5.1  ไม่เกิน 5 ปี   42 12.73 
1.8  โรงเรียนเซนหลุยส์ 31 9.39    5.2  6 – 10 ป ี  82 24.85 
1.9  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 32 9.70    5.3  11 – 15 ปี     88 26.67 
1.10  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 33 10.00    5.4  16 – 20 ปี 53 16.06 
1.11  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 15 4.55    5.5  21 ปี ขึ้นไป 65 19.70 
1.12  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 5.15  รวม 330 100.00 
1.13  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 6.36  6.  ต าแหน่งการปฏิบัติงาน   
1.14  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 17 5.15  6.1  หัวหน้ากลุ่มสาระ / หัวหน้างาน 75 22.73 
1.15  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 1 0.30  6.2  ครูผูส้อน 207 62.73 

รวม 330 100.00  6.3  ครูสนบัสนุน / บุคลากรทางการศกึษา 42 12.73 
2.  เพศ    6.4  เจ้าหน้าที่ / บุคลากรอ่ืนๆ 6 1.82 
  2.1  ชาย 78 23.64  รวม 330 100.00 
  2.2  หญิง 252 76.36  7. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน    

รวม 330 100.00  7.1  ประเภทอาชีวศึกษา 10 3.03 
3.  อายุ    7.2  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อย

กว่า 4,000 คน 

134 40.61 

3.1  น้อยกว่า 21 ป ี  2 0.61 

3.2  21 – 30 ป ี 42 12.73  รายการ จ านวน ร้อยละ 

3.3  31 – 40 ป ี 127 38.48  7.3  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 
4,000-4,499 คน 

100 30.30 

3.4  41 – 50 ป ี 100 30.30 

3.5  51 – 60  ปี 59 17.88  7.4  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 
มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป 

86 26.06 

3.6  มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 330 100.00  รวม 330 100.00 
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 จากตารางที่ 43 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย จ านวน 330 คน สังกัดโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมากที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.30 รองลงมาได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง จ านวนเท่ากันคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 
ตามล าดับ เป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64 และเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.36  
 ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีมากที่สุด มีจ านวนเท่ากันคือ 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.48 รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และ 
อายุ 51 – 60  ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีจ านวน  221  คน คิดเป็นร้อยละ  66.97 รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.97 ระดับปริญญาเอกและต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวนเท่ากันคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.61 ตามล าดับ  
 ส่วนใหญ่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียน 11 – 15 ปี
จ านวน  88 คน  คิดเป็นร้อยละ  26.67  รองลงมาได้แก่ มีประการณ์ 6 – 10 ปี  จ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.85 และมีประการณ์ 21 ปี ขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 ตามล าดับ โดย
ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนมากที่สุด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73 รองลงมาเป็น
หัวหน้ากลุ่มสาระ / หัวหน้างานจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และครูสนับสนุน / บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 ตามล าดับ 
 ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
4,000 คน มากที่สุด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 40.61  รองลงมาได้แก่ ประเภทสายสามัญ 
ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 4,000-4,499 คน จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ  30.30  
จ านวนนักเรียน มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06  และประเภท
อาชีวศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 44 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 3.93 0.52 มาก 4.55 0.46 มากที่สุด 22.944* 0.16 4 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.80 0.60 มาก 4.48 0.50 มาก 20.980* 0.18 2 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้น

ความรู ้ 
3.86 0.59 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 20.149* 0.17 3 

4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์  

3.44 0.69 ปานกลาง 4.28 0.66 มาก 21.209* 0.24 1 

รวม 3.76 0.51 มาก 4.46 0.48 มาก 25.322*   

*  p ≤ 0.05 

จากตารางที่ 44 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ขององค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.76, S.D.= 0.51) สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.46, S.D.= 0.48) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้ พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่า
สภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการจัดการความรู้ พบว่า 
ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีความต้องการจ าเป็นในด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์มากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ และด้านการแสวงหาความรู้
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 45 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ท่านก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ โดยค านึงถึงเป้าหมาย

ของโรงเรียน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.98 0.74 มาก 4.54 0.60 มากที่สุด 13.952* 

2 ท่านให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อ
ก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

4.00 0.80 มาก 4.54 0.59 มากที่สุด 13.879* 
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ตารางท่ี 45 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
3 ท่านให้ความส าคัญกับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ 

และพร้อมที่จะเปิดรับความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร 

4.33 0.73 มาก 4.73 0.48 มากที่สุด 11.335* 

4 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากเพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ที่มีความรู้โดยตรง  

3.98 0.82 มาก 4.55 0.63 มากที่สุด 14.195* 

5 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูล

ที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา 

4.13 0.77 มาก 4.57 0.61 มากที่สุด 11.471* 

6 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

อินทราเน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์  

4.29 0.73 มาก 4.71 0.52 มากที่สุด 11.096* 

7 ท่านแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการค้นหา

ความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.02 0.73 มาก 4.62 0.56 มากที่สุด 15.382* 

8 ท่านแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ 

4.12 0.69 มาก 4.60 0.58 มากที่สุด 12.787* 

9 ท่านศึกษา ค้นคว้า และติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหว เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

3.87 0.79 มาก 4.53 0.61 มากที่สุด 16.498* 

10 ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างสมาชิกในสายงานเดียวกัน และ

ต่างสายงาน 

3.68 0.79 มาก 4.42 0.69 มาก 15.100* 

11 ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในโรงเรียนอ่ืน 

3.35 1.01 มาก 4.35 0.75 มาก 18.139* 

12 ท่านได้รับการสอน และค าแนะน าในการท างาน
จากผู้เช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การท างาน 

3.54 0.89 มาก 4.50 0.72 มากที่สุด 18.114* 

13 ท่านมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม และ
ออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

3.61 0.95 มาก 4.53 0.75 มากที่สุด 16.220* 
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ตารางท่ี 45 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
14 ท่านกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกร รม

เสริมสร้างความรู้ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 

4.15 0.76 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 10.326* 

รวม 3.93 0.52 มาก 4.55 0.46 มากที่สุด 22.944* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 45  พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการ
แสวงหาความรู้ในปัจจุบัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X  = 3.93, S.D.= 0.52) สภาพที่พึงประสงค์
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.55, S.D.= 0.46) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการ
ความรู้พบว่าครูและบุคลากร อื่นๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู ้ด้านการแสวง หา
ความรู้มีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ให้ความส าคัญกับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปิดรับความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเองและองค์กร รองลงมาได้แก่ แสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์ และกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น  ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ให้ความส าคัญกับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปิดรับความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองและองค์กร รองลงมาได้แก่ แสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการ
ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามล าดับ 
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดให้อิสระแก่ท่าน

ในการเรยีนรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆที่มีคุณค่า 
3.99 0.90 มาก 4.55 0.64 มากที่สุด 11.738* 

2 ท่านมีโอกาสได้น าความรู้ที่ได้รับจากการสอน 
และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 

3.97 0.79 มาก 4.53 0.60 มากที่สุด 13.226* 

3 ท่านมีโอกาสระดมความคิดร่วมกับบุคลากรอ่ืน 
ในการก าหนดกิจกรรม การท างานเป็นทีมใน
การจัดการความรู้ 

3.78 0.83 มาก 4.46 0.65 มาก 14.814* 

4 ท่านมีโอกาสสร้างความรู้จากการท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ 

3.67 0.87 มาก 4.44 0.72 มาก 14.963* 

5 ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
หรือการออกไปศึกษาดูงานจากภายนอกโรงเรียน 
มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติ งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.82 0.83 มาก 4.53 0.64 มากที่สุด 15.812* 

6 ท่านศึกษา ท าความเข้าใจคู่มือการท างาน และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.80 0.75 มาก 4.47 0.62 มาก 16.974* 

7 ท่านสามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง ท าให้
เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยเป็นการสร้างแนวคิด 
ทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม 

3.73 0.79 มาก 4.44 0.63 มาก 15.951* 

8 ท่านได้น าความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียนมา
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแนว
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ 

3.78 0.79 มาก 4.46 0.63 มาก 16.318* 

9 ท่านมีโอกาสน าความรู้จากภายนอกโรงเรียนมา
สร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้
เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 

3.73 0.83 มาก 4.50 0.64 มากที่สุด 16.828* 

10 ท่านด าเนินงานตามกระบวนการการสร้างความรู้
โดยการประมวลผลจากข้อมูล (Data) สารสนเทศ 
(Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
จากความรู้เดิม 

3.65 0.86 มาก 4.42 0.65 มาก 15.594* 
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ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
11 ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการผลิต

หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ 
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องาน 

3.89 0.87 มาก 4.51 0.63 มากที่สุด 14.709* 

รวม 3.80 0.60 มาก 4.48 0.50 มาก 20.980* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 46 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้าง
ความรู้ในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.80, S.D.= 0.60) สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งใน
ระดับมาก (X  = 4.48, S.D.= 0.50) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครู
และบุคลากร อื่นๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้มีสภาพที่ พึง
ประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกดัให้อิสระในการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า 
รองลงมาได้แก่ มีโอกาสได้น าความรู้ที่ได้รับจากการสอน และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการผลิตหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องาน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดให้อิสระในการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า 
รองลงมาได้แก่ มีโอกาสได้น าความรู้ที่ไดร้ับจากการสอน และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน และได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือการ
ออกไปศึกษาดูงานจากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 47 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล T 

X  S.D. X  S.D. 
1 ท่านมีการจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ เช่น 

วิธี/กระบวนการท างาน แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน
การเรียนรู้ ลงในแฟ้มสะสมผลงาน หรือรายงาน
การปฏิบัติงานเป็นประจ า  

3.78 0.84 มาก 4.49 0.66 มาก 15.668* 

2 ท่านจัดเก็บประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ 
ในรูปแบบที่สามารถสืบค้นและน ากลับมาใช้ได้
อีกภายหลัง 

3.75 0.82 มาก 4.46 0.65 มาก 15.391* 

3 ท่านจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารสารต่างๆ 
ทั้งการเขียนและการพิมพ์ เช่น แผนการสอน, 
เอกสารประกอบการสอน, คู่มือการปฏิบัติงาน, 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4.10 0.79 มาก 4.55 0.66 มากที่สุด 10.858* 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็น
คลังความรู้ของหน่วยงานและโรงเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้ 

3.53 0.96 มาก 4.35 0.73 มาก 16.721* 

5 ท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ก่อนที่จะ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

3.82 0.86 มาก 4.46 0.69 มาก 14.332* 

6 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บ
และสืบค้นความรู้ 

4.22 0.79 มาก 4.64 0.62 มากที่สุด 9.919* 

7 ท่านสืบค้นความรู้ จากแหล่งความรู้ภายใน
โรงเรียน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

4.01 0.79 มาก 4.61 0.62 มากที่สุด 12.783* 

8 ท่านน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต้นสังกัดไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

3.59 0.83 มาก 4.37 0.69 มาก 17.589* 

9 ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียน
และหน่วยงานจัดไว้ให้ เพื่อค้นหาความรู้ที่
ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.01 0.76 มาก 4.58 0.61 มากที่สุด 14.117* 

10 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบ
ต่างๆ ของหน่วยงาน/องค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
เม่ือต้องการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.78 0.80 มาก 4.51 0.64 มากที่สุด 16.421* 

รวม 3.86 0.59 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 20.149* 
*  p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 47 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการ
จัดเก็บและสืบค้นความรู้ในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.86, S.D.= 0.59) สภาพที่พึง
ประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.50, S.D.= 0.52) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการ
จัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู้มีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู้ รองลงมาได้แก่ จัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารสารต่างๆ ทั้งการเขียนและการพิมพ์ 
เช่น แผนการสอน, เอกสารประกอบการสอน, คู่มือการปฏิบัติงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน และ
สามารถใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนและหน่วยงานจัดไว้ให้ เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้ง
จากภายในและภายนอกโรงเรียน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู้ รองลงมาได้แก่ สืบค้นความรู้ จากแหล่งความรู้ภายในโรงเรียน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และสามารถใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนและหน่วยงาน
จัดไว้ให้ เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 48 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ดา้นการถ่ายทอดและการใชป้ระโยชน ์ 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่

มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
3.57 0.87 มาก 4.35 0.75 มาก 16.674* 

2 ท่านมีโอกาสน าเสนอ แบ่งปันความรู้  และ
ประสบการณ์ลงในแหล่งที่รวบรวมการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน 

3.45 0.93 ปาน
กลาง 

4.30 0.77 มาก 16.506* 

3 ท่านมีการเผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ผ่าน
วิธีต่างๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่
ต้องการใช้ความรู้ในเรื่องนั้น 

3.36 0.93 ปาน
กลาง 

4.23 0.82 มาก 17.083* 
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ตารางท่ี 48 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ ดา้นการถ่ายทอดและการใชป้ระโยชน์ 
(ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
4 ท่านมีโอกาสเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆ ในงานประชุม งานสัมมนา และ
งานการจัดนิทรรศการต่างๆ  

3.36 0.98 ปาน
กลาง 

4.23 0.78 มาก 17.372* 

5 ท่านมีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมกับสถานศึกษาในเครือฯเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

3.02 1.15 ปาน
กลาง 

3.98 0.99 มาก 15.038* 

6 ท่านใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่
สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร 

3.52 1.07 มาก 4.32 0.86 มาก 14.105* 

7 ท่านเผยแพร่ ความรู้ที่มีอยู่ให้กับบุคลากรอ่ืน
ด้วย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียน เช่น Webpage, Web board 

3.02 1.17 ปาน
กลาง 

4.12 0.97 มาก 16.827* 

8 ท่านมีการน าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากศึกษา
ค้นคว้าผ ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และสื่อต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

3.82 0.97 มาก 4.40 0.78 มาก 11.577* 

9 ท่านได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์จากหน่วย/องค์กร อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

3.54 10.0
5 

มาก 4.43 0.79 มาก 14.482* 

10 ท่านมีโอกาสน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาทั้งในการท างาน และการด ารงชีวิต 

3.77 0.83 มาก 4.45 0.71 มาก 15.372* 

รวม 3.44 0.69 
ปาน
กลาง 

4.28 0.66 มาก 
21.209* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 48 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอด 
และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับปานกลาง (X  = 3.44, S.D.= 0.69) สภาพที่พึง
ประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีต้องการในระดับมาก (X  = 4.28, S.D.= 0.66) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆเห็นว่าสภาพการจัดการ



 
 

 

219 

ความรู้ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์มีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่มีการน าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสื่อ
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  รองลงมาได้แก่ มีโอกาส
น าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทั้ง
ในการท างาน และการด ารงชีวิต และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีการจัดขึ้นทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ มีโอกาสน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาทั้งในการท างาน และการด ารงชีวิต รองลงมาได้แก่ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์จากหน่วย/องค์กร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และมีการน าข้อมูลและความรู้ที่ได้
จากศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสื ่อต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 49 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 4.04 0.48 มาก 3.83 0.53 มาก 3.88 0.50 มาก 3.88 0.55 มาก 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.95 0.57 มาก 3.65 0.65 มาก 3.68 0.58 มาก 3.76 0.56 มาก 
3 ด้านการจัดเก็บและ

สืบค้นความรู ้
3.93 0.58 มาก 3.74 0.61 มาก 3.83 0.55 มาก 3.88 0.58 มาก 

4 ด้านการถ่ายทอดและ
การใช้ประโยชน์ 

3.50 0.74 มาก 3.33 0.74 ปาน
กลาง 

3.33 0.55 ปาน
กลาง 

3.51 0.61 มาก 

รวม 3.85 0.50 มาก 3.64 0.55 มาก 3.68 0.46 มาก 3.76 0.48 มาก 

จากตารางที่ 49 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุก
ภูมิภาคเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตาม
ภูมิภาคมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ภาคกลาง (X  = 3.85, S.D.= 0.50) รองลงมาได้แก่ 
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ภาคตะวันออก (X  = 3.76, S.D.= 0.48)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 3.68, S.D.= 0.46) 
และภาคเหนือ (X  = 3.64, S.D.= 0.55) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ 
ในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 
 การจัดการความรู ้ 3.368 0.019 ภาคกลางกบัภาคเหนือ 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 3.354 0.019 ภาคกลางกบัภาคเหนือ 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 5.240 0.002 ภาคกลางกบัภาคเหนือ 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 1.682 0.171 - 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 1.649 0.178 - 

จากตารางที่ 50 พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพ
การจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าปัจจุบันสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาค
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดเก็บ
และการแสวงหาความรู้และด้านการสร้างความรู้มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 

เมื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ในภาคกลางกับภาคเหนือกับเห็นว่าด้านการการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้มีค่าเฉลี่ย
ปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 51 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ใน
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านการแสวงหา
ความรู ้

4.57 0.40 มาก
ที่สุด 

4.58 0.44 มาก
ที่สุด 

4.51 0.48 มาก
ที่สุด 

4.52 0.54 มาก
ที่สุด 

2 ด้านการสรา้งความรู ้ 4.50 0.48 มาก
ที่สุด 

4.57 0.48 มาก
ที่สุด 

4.40 0.54 มาก 4.41 0.54 มาก 

3 ด้านการจัดเก็บและ
สืบค้นความรู ้

4.48 0.50 มาก 4.59 0.44 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.44 0.60 ปาน
กลาง 

4 ด้านการถ่ายทอดและ
การใช้ประโยชน์ 

4.25 0.63 มาก 4.29 0.70 มาก 4.34 0.69 มาก 4.30 0.66 มาก 

รวม 
4.45 0.45 มาก 4.51 0.46 มาก

ที่สุด 
4.45 0.52 มาก 4.42 0.54 มาก 

จากตารางที่ 51 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุก
ภูมิภาคเห็นว่าสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตาม
ภูมิภาคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ภาคเหนือ (X  = 4.51, S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง 
(X  = 4.45, S.D.= 0.45) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.45, S.D.= 0.52)และภาคตะวันออก 
(X  = 4.42, S.D.= 0.54) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 52 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ 
ในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 การจัดการความรู ้ 0.481 0.696 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 0.511 0.675 
2 ด้านการสรา้งความรู ้ 1.802 0.147 
3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู ้ 1.318 0.268 
4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 0.233 0.873 
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จากตารางที่ 52 พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพที่พึง
ประสงค์ในการจัดการความรู้ขององค์กรไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แสดงว่าครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ
ในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 53 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพ
ปัจจุบัน แปลผล 

สภาพที่พึง
ประสงค์ แปลผล t PNI Modified ล าดับ 

X  S.D. X  S.D. 
1 ด้านภาวะผู้น า 3.98 0.76 มาก 4.62 0.55 มากที่สุด 15.264* 0.16 5 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.73 0.73 มาก 4.59 0.59 มากที่สุด 19.805* 0.23 2 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 0.69 มาก 4.65 0.51 มากที่สุด 19.553* 0.19 4 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.66 0.67 มาก 4.56 0.55 มากที่สุด 21.333* 0.25 1 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.74 0.74 มาก 4.54 0.56 มากที่สุด 18.908* 0.21 3 

รวม 3.81 0.62 มาก 4.59 0.51 มากที่สุด 22.141*   

*  p ≤ 0.05 

จากตารางที่ 53 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.81, S.D.= 0.62) สภาพที่พึงประสงค์
ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.59, S.D.= 0.51) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการจัดการความรู้ขององค์กรพบว่าครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีความต้องการจ าเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐานมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการ

ความรู้ในโรงเรียน 
4.08 0.87 มาก 4.66 0.62 มากที่สุด 12.532* 

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่ชัดเจน  

4.05 0.86 มาก 4.65 0.63 มากที่สุด 13.073* 

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการ
จัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ  

3.98 0.89 มาก 4.65 0.64 มากที่สุด 13.336* 

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย /แผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 

4.12 0.83 มาก 4.67 0.61 มากที่สุด 11.529* 

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่
ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ 

4.07 0.85 มาก 4.62 0.68 มากที่สุด 11.044* 

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ในโรงเรียน และผลักดันให้เกิด
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

4.06 0.85 มาก 4.61 0.66 มากที่สุด 11.839* 

7 ผู้บริหารได้ให้การชี้แนะบุคลากรให้เกิดการ
พัฒนา และเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 

3.94 0.88 มาก 4.57 0.71 มากที่สุด 12.369* 

8 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร 
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

3.83 1.01 มาก 4.61 0.73 มากที่สุด 13.315* 

9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้
หัวหน้าหน่วยงานน าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน 

3.82 0.92 มาก 4.58 0.67 มากที่สุด 13.988* 

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและส่งเสริม
วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานทุกด้านในโรงเรียน 

3.92 0.92 มาก 4.60 0.66 มากที่สุด 12.745* 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
11 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นใน

โรงเรียน โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้
ประสบความส าเร็จ 

3.98 0.92 มาก 4.64 0.61 มากที่สุด 13.102* 

12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้ และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อ
การแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

3.99 0.96 มาก 4.63 0.68 มากที่สุด 11.332* 

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้
เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

3.97 0.94 มาก 4.59 0.65 มากที่สุด 11.521* 

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือ
กับบุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

4.01 0.91 มาก 4.61 0.65 มากที่สุด 11.853* 

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.91 0.99 มาก 4.60 0.67 มากที่สุด 12.920* 

รวม 3.98 0.76 มาก 4.62 0.55 
มาก
ที่สุด 

15.264* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 54 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้
ขององค์กรด้านภาวะผู้น าในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.98, S.D.= 0.76) สภาพท่ี
พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.62, S.D.= 0.55) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพ
การจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
องค์กรด้านผู้น ามีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่ผู้บริหารมีเป้าหมาย/แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบาย
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การจัดการความรู้ในโรงเรียน และผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญของ
โรงเรียน ท่ีทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่ผู้บริหารมีเป้าหมาย/แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบาย
การจัดการความรู้ในโรงเรียน และผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ ชัดเจน 

ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับ เห็นความส าคัญ

ของการจัดการความรู้ และมีความพร้อมที่จะ
น าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติ 

3.89 0.85 มาก 4.59 0.69 มากที่สุด 14.379* 

2 บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ และ
มุ่งม่ันสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

3.96 0.83 มาก 4.61 0.65 มากที่สุด 13.701* 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อว่าการจัดการความรู้
จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในโรงเรียน 

3.89 0.90 มาก 4.60 0.69 มากที่สุด 13.883* 

4 บุคลากรสร้ างบรรยากาศของการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้  เพื่อน าไป
พัฒนาตนเองและองค์กร 

3.77 0.93 มาก 4.57 0.71 มากที่สุด 14.155* 

5 บุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 3.63 1.05 มาก 4.61 0.72 มากที่สุด 16.440* 
6 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และ

การนับถือซึ่งกันและกัน 
3.59 1.07 มาก 4.60 0.74 มากที่สุด 16.039* 

7 บุคลากรในโรงเรียนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3.37 1.00 ปานกลาง 4.59 0.69 มากที่สุด 20.370* 
8 โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ของโรงเรียน 
3.74 0.86 มาก 4.60 0.65 มากที่สุด 16.563* 

9 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้าง
และโปร่งใสทางความคิด ที่เอ้ือให้บุคลากรทุก
ระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.56 0.98 มาก 4.60 0.67 มากที่สุด 17.591* 

10 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสาร
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 

3.77 0.95 มาก 4.63 0.66 มากที่สุด 15.434* 



 
 

 

226 

ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
11 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ 3.73 1.00 มาก 4.60 0.70 มากที่สุด 15.158* 
12 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ความรู ้
3.84 0.86 มาก 4.55 0.68 มากที่สุด 15.002* 

13 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กันเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.79 0.90 มาก 4.53 0.68 มากที่สุด 14.387* 

รวม 3.73 0.73 มาก 4.59 0.59 มากที่สุด 19.805* 
*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 55 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.73, S.D.= 
0.73) สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.59, S.D.= 0.59) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ขององค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรมีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้
ก าหนดไว้ รองลงมาได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนยอมรับ เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ และมี
ความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติ และบุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อว่าการ
จัดการความรู้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในโรงเรียน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน รองลงมาได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่า
ความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ และบุคลากรในโรงเรียนมี
วัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 56 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 ท่านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ใช้สืบค้นความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการและทันเวลา 

3.83 0.89 มาก 4.64 0.63 มากที่สุด 16.728* 

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer 
Server ที่ใช้ในการจัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.93 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 14.031* 

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ 
SWIS (School Web Based Information System) ที่มี 
Platforms ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู้ 

4.05 0.89 มาก 4.68 0.61 มากที่สุด 12.713* 

4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของ
มูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันใน
เครือฯ และสถาบันอ่ืน 

4.18 0.84 มาก 4.68 0.63 มากที่สุด 11.317* 

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้
บุคลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อ 
สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.12 0.86 มาก 4.69 0.56 มากที่สุด 12.455* 

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, 
E-learning, E-Office, Webpage ที่บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ 

4.05 0.90 มาก 4.71 0.56 มากที่สุด 13.076* 

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท าหน้าที่ในการ จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู้ 

3.73 0.89 มาก 4.62 0.58 มากที่สุด 18.153* 

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึน้ เร็วขึ้น 
สะดวกขึ้น ในทุกสถานที่และทุกเวลา 

3.87 0.86 มาก 4.68 0.55 มากที่สุด 16.116* 

9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  

3.92 0.88 มาก 4.66 0.56 มากที่สุด 15.532* 

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

3.93 0.85 มาก 4.66 0.58 มากที่สุด 15.501* 
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ตารางท่ี 56 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกันของบุคลากรในโรงเรียน 

3.90 0.81 มาก 4.65 0.59 มากที่สุด 16.401* 

12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรบัให้
บุคลากรเข้ามาซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 

3.49 1.15 ปาน
กลาง 

4.54 0.77 มากที่สุด 16.126* 

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีระบบพื้นฐาน
เดียวกันเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู ้

3.84 0.88 มาก 4.63 0.64 มากที่สุด 16.287* 

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบ
เครือข่ายและระบบการจัดการความรู้ 

3.91 0.89 มาก 4.66 0.62 มากที่สุด 14.876* 

15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการ
บ ารุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการจัดการความรู้ 

3.86 0.93 มาก 4.61 0.68 มากที่สุด 13.765* 

รวม 3.91 0.69 มาก 4.65 0.51 มากที่สุด 19.553* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 56 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.91, 
S.D.= 0.69) สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.65, S.D.= 0.51) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพปัจจุบัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันในเครือฯ 
และสถาบันอ่ืน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และโรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS (School Web Based Information 
System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู้ ตามล าดับ 
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 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, E-learning, E-Office, Webpage ที่บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และโรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet 
ระบบ SWIS (School Web Based Information System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการ
จัดการความรู้ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการ

ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

3.64 0.95 มาก 4.58 0.69 มากที่สุด 16.520* 

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดย

การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.77 0.91 มาก 4.58 0.67 มากที่สุด 15.418* 

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

3.61 0.90 มาก 4.58 0.70 มากที่สุด 18.124* 

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

3.62 0.90 มาก 4.60 0.71 มากที่สุด 17.302* 

5 บุคลากรในโรงเรียนมีเวลาการท างานที่เหมาะสม 

มีเวลาเพียงพอในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกนั 

3.35 0.91 ปาน
กลาง 

4.52 0.70 มากที่สุด 19.863* 

6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้

บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

จัดการความรู ้

3.52 0.89 มาก 4.52 0.66 มากที่สุด 18.003* 

7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การยกย่อง ชมเชยและการให้รางวัล 

3.64 0.98 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 16.726* 

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

3.63 0.89 มาก 4.55 0.65 มากที่สุด 17.305* 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 โรงเรียนให้ความส าคัญกบักระบวนการจัดการความรู้ 

และถือเป็นสว่นหนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

3.86 0.89 มาก 4.54 0.64 มากที่สุด 13.962* 

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

และมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.85 0.86 มาก 4.61 0.64 มากที่สุด 14.233* 

11 โรงเรียนมีการสนบัสนนุใหบุ้คลากรเข้ารบัการอบรม

สัมมนา และศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรง

กับภาระงาน  

4.03 0.90 มาก 4.62 0.65 มากที่สุด 11.582* 

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากร

เกิดการเรียนรู้งาน และทักษะใหม่ๆ 

3.46 1.06 ปาน
กลาง 

4.49 0.73 มาก 15.436* 

13 โครงสร้างการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้างที่

มุ่งเน้นกระบวนการท างาน ไม่มีล าดบัขัน้ที่มาก

หรือซับซ้อนเกินไปอันเปน็อุปสรรคต่อการท างาน 

3.69 0.90 มาก 4.49 0.70 มาก 13.801* 

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงาน

แบบมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากร

ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.65 1.00 มาก 4.51 0.70 มากที่สุด 13.681* 

รวม 3.66 0.67 มาก 4.56 0.55 มากที่สุด 21.333* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 57 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันในระดับมาก (X  = 3.66, S.D.= 0.67)  สภาพ
ที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีต้องการในระดับมากที่สุด (X  = 4.56, S.D.= 0.55) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่
เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานมีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 โดยข้อรายการที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้
ที่ตรงกับภาระงาน  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ และถือ
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เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการท างาน และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
จ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก ่โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้
ที่ตรงกับภาระงาน  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
จ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล  

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ที่ด าเนินการอยู่ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

3.95 0.85 มาก 4.60 0.66 มากที่สุด 12.955* 

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

3.89 0.86 มาก 4.59 0.66 มากที่สุด 13.781* 

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผล
การจัดการความรู้ เพ่ือที่จะระบุปัญหา อุปสรรค
ของการจัดการความรู้ 

3.62 0.84 มาก 4.49 0.64 มาก 17.352* 

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งชีท้ี่ชัดเจน 
เพ่ือตรวจสอบดูว่ากิจกรรมการจัดการความรู้ใด
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.72 0.86 มาก 4.57 0.60 มากที่สุด 17.277* 

5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการจัดการความรู ้

3.74 0.94 มาก 4.55 0.67 มากที่สุด 14.811* 

6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ 

3.77 0.88 มาก 4.55 0.64 มากที่สุด 15.403* 

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการประเมินผลการจัดการความรู ้

3.89 0.91 มาก 4.57 0.64 มากที่สุด 12.914* 

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้ที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บุคลากร
ทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการความรู้ 

3.76 0.88 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 14.050* 
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ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร ด้านการวัดและประเมินผล(ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน 

แปลผล 
สภาพท่ีพึง
ประสงค์ แปลผล t 

X  S.D. X  S.D. 
9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผล

การจัดการความรู้  ที่บุคลากรสามารถให้
ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ 

3.66 0.91 มาก 4.52 0.69 มากที่สุด 15.236* 

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้
โดยใช้วิธีเทียบเคียงกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้
ในโรงเรียน 

3.67 0.93 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 15.891* 

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มีผลตอ่การ
ปฏิบัติงาน 

3.68 0.96 มาก 4.54 0.63 มากที่สุด 15.911* 

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

3.63 0.92 มาก 4.52 0.62 มากที่สุด 16.647* 

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

3.68 0.95 มาก 4.54 0.63 มากที่สุด 15.888* 

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผล
การประเมินเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 
เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลจัดการความรู้
รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3.64 0.97 มาก 4.53 0.68 มากที่สุด 16.017* 

รวม 3.74 0.74 มาก 4.54 0.56 มากที่สุด 18.908* 

*  p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 58 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์กรด้านการวัดและประเมินผลในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.74, 
S.D.= 0.74) สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีต้องการในระดับมากที่สุด (X  = 4.54, 
S.D.= 0.56) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการจัดการความรู้พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่า
สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรด้านการวัดและประเมินผลมีสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้าน
สูงกว่าสภาพปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 โดยข้อรายการที่สภาพปัจจุบันที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ที่ด าเนินการอยู่ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด  
รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน และโรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ ตามล าดับ 
 ส่วนข้อรายการที่สภาพที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากร อ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ทีด่ าเนินการอยู่ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด รองลงมา
ได้แก่ โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจน และโรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมการ
จัดการความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตามล าดับ 

ตารางท่ี 59 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.26 0.65 มาก 3.54 0.80 มาก 3.83 0.75 มาก 4.01 0.71 มาก 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.82 0.69 มาก 3.53 0.68 มาก 3.62 0.81 มาก 3.84 0.75 มาก 
3 ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.09 0.68 มาก 3.63 0.65 มาก 3.90 0.60 มาก 3.87 0.69 มาก 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.83 0.63 มาก 3.34 0.70 ปาน
กลาง 

3.63 0.67 มาก 3.70 0.62 มาก 

5 ด้านการวดัและ
ประเมินผล 

3.88 0.67 มาก 3.53 0.80 มาก 3.67 0.71 มาก 3.73 0.77 มาก 

รวม 3.98 0.54 มาก 3.51 0.62 มาก 3.73 0.63 มาก 3.83 0.63 มาก 

จากตารางที่ 59 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุก
ภูมิภาคเห็นว่าสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ในปัจจุบันในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดใน
เครือมูลนิธิฯ ตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคกลาง (X  = 3.98, S.D.= 0.54) 
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รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออก (X  = 3.83, S.D.= 0.63) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 3.73, 
S.D.= 0.63) และภาคเหนือ (X  = 3.51, S.D.= 0.62) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 60 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ 
ในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value คู่ท่ีแตกต่าง 

 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู ้

10.154 0.000 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  
ภาคเหนือกับภาคตะวันออก 

1 ภาวะผู้น า 17.003 0.000 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  
ภาคกลางกบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือกับภาคตะวันออก 

2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.671 0.013 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.854 0.000 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9.344 0.000 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  

ภาคเหนือกับภาคตะวันออก 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.860 0.010 ภาคกลางกบัภาคเหนือ  

จากตารางที่ 60 พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กรในปัจจุบันอย่างมีความแตกต่างกันในแต่
ละภูมิภาค แสดงว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าปัจจุบันสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

เมื่อเปรียบเทียบสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กรใน
ปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในภาคกลางกับภาคเหนือเห็นว่าด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในภาคกลางกับภาคเหนือ และภาคเหนือกับภาคตะวันออกเห็น
ว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิงระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ในขณะที่ ครู และบุคลากร อ่ืนๆ  ในภาคกลางกับภาคเหนือ  ภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือกับภาคตะวันออกเห็นว่าด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยปัจจัยเชิง
ระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 61 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์
ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 
ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.64 0.54 มาก
ที่สุด 

4.68 0.44 มาก
ที่สุด 

4.50 0.68 มาก
ที่สุด 

4.59 0.59 มาก
ที่สุด 

2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.60 0.50 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.47 0.80 มาก 4.54 0.68 มาก
ที่สุด 

3 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.68 0.52 มาก
ที่สุด 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

4.60 0.53 มาก
ที่สุด 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.57 0.55 มาก
ที่สุด 

4.59 0.46 มาก
ที่สุด 

4.53 0.60 มาก
ที่สุด 

4.52 0.61 มาก
ที่สุด 

5 ด้านการวดัและ
ประเมินผล 

4.53 0.54 มาก
ที่สุด 

4.62 0.54 มาก
ที่สุด 

4.49 0.63 มาก 4.51 0.56 มาก
ที่สุด 

รวม 
4.60 0.48 มาก

ที่สุด 
4.65 0.46 มาก

ที่สุด 
4.52 0.59 มาก

ที่สุด 
4.55 0.56 มาก

ที่สุด 

จากตารางที่ 61 พบว่า ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุก
ภูมิภาคเห็นว่าสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุดคือ ภาคเหนือ (X  = 4.65, 
S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง (X  = 4.60, S.D.= 0.48) ภาคภาคตะวันออก (X  = 4.55, 
S.D.= 0.56) และตะวันออกเฉียงเหนือ (X  = 4.52, S.D.= 0.59) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของครูและบุคลากรอื่นๆ
ในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา F P. Value 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 0.795 0.497 

1 ภาวะผู้น า 1.077 0.359 
2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 1.511 0.211 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.464 0.708 
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0.280 0.840 
5 ด้านการวดัและประเมินผล 0.713 0.545 

จากตารางที่ 62 พบว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯเห็นว่าสภาพ
ที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กรไม่มีความแตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาค แสดงว่าครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯในทุกภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการศึกษาจ านวน 3 ชุด 
ประกอบด้วย 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ร่วมบริหารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง 
ประสงค์ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพ 
ที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ในการจัดการความรู้ได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 63 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากร
อื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ   (เพิ่มแปรผล)  

ข้อ เนื้อหา 

ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

1 ด้านการแสวงหาความรู ้ 3.95 มาก 4.71 มาก
ที่สุด 

3.87 มาก 4.61 มาก
ที่สุด 

3.93 มาก 4.55 มาก
ที่สุด 0.52 0.35 0.59 0.58 0.52 0.46 

2 ด้านการสรา้งความรู ้ 3.96 มาก 4.63 มาก
ที่สุด 

3.88 มาก 4.63 มาก
ที่สุด 

3.80 มาก 4.48 มาก 

0.48 0.36 0.60 0.55 0.60 0.50 

3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู ้

3.56 มาก 4.55 มาก
ที่สุด 

3.65 มาก 4.61 มาก
ที่สุด 

3.86 มาก 4.50 มาก
ที่สุด 0.71 0.46 0.74 0.53 0.59 0.52 

4 ด้านการถ่ายทอดและการ
ใช้ประโยชน์ 

3.89 มาก 4.48 มาก 3.71 มาก 4.58 มาก
ที่สุด 

3.44 มาก 4.28 มาก 

0.59 0.41 0.69 0.54 0.69 0.66 

รวม 3.84 มาก 4.59 มาก
ที่สุด 

3.77 มาก 4.61 มาก
ที่สุด 

3.76 มาก 4.46 มาก 

0.48 0.34 0.60 0.51 0.51 0.48 

 สภาพการจัดการความรู้ขององค์กร  
จากตารางที่ 63 พบว่า ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในระดับ

มาก (X  = 3.84, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 3.77, S.D.= 0.60) และครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.76, S.D.= 0.51) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.51)  รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X  = 4.59, S.D.= 0.34) และครู
และบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.46, S.D.= 0.48) ตามล าดับ 
 1.1 ด้านการแสวงหาความรู้ 
 ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ในปัจจุบันเกิดขึ้น
ในระดับมาก (X  = 3.95, S.D.= 0.52 รองลงมาคือ ครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.93, S.D.= 0.52) 
และผู้ร่วมบริหาร (X  = 3.87, S.D.= 0.59) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.71, S.D.= 0.35) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 4.61, S.D.= 0.58) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.55, S.D.= 0.46) ตามล าดับ 
 1.2 ด้านการสร้างความรู้  
 ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ในปัจจุบัน เกิดขึ้นใน
ระดับมาก (X  = 3.96, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 3.88, S.D.= 0.60) และครู
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และบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.80, S.D.= 0.60) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.63, S.D.= 0.36) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 4.62, S.D.= 0.55) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.48, S.D.= 0.50) ตามล าดับ 
 1.3 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 
 ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู ้ในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.86, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 3.65, 
S.D.= 0.74) และผู้บริหาร (X  = 3.56, S.D.= 0.71) ตามล าดับสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วม
บริหารท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.= 0.53) รองลงมาคือ ผู้บริหาร(X  = 4.55, S.D.= 0.46) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.50, S.D.= 0.52) ตามล าดับ  
 1.4 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 
 ผู้บริหารเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.89, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร (X  = 3.71, S.D.= 0.69) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.44, S.D.= 0.69) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหาร
ที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.58, S.D.= 0.54) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X  = 4.48, S.D.= 0.41) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.28, S.D.= 0.66) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 64 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากร
อื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ เนื้อหา 

ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล 

X  แปล
ผล S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 

1 ด้านภาวะผู้น า 4.00 มาก 4.56 มาก
ที่สุด 

4.19 มาก 4.69 มาก
ที่สุด 

3.98 มาก 4.62 มาก
ที่สุด 0.76 0.38 0.62 0.59 0.76 0.55 

2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3.79 มาก 4.63 มาก
ที่สุด 

3.93 มาก 4.73 มาก
ที่สุด 

3.73 มาก 4.59 มาก 

0.60 0.41 0.65 0.49 0.73 0.59 

3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.15 มาก 4.61 มาก
ที่สุด 

4.09 มาก 4.69 มาก
ที่สุด 

3.91 มาก 4.65 มาก
ที่สุด 0.66 0.52 0.61 0.55 0.69 0.51 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.89 มาก 4.56 มาก
ที่สุด 

3.86 มาก 4.65 มาก
ที่สุด 

3.66 มาก 4.56 มาก
ที่สุด 0.66 0.48 0.64 0.55 0.67 0.55 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 3.31 มาก 4.42 มาก 3.64 มาก 4.65 มาก
ที่สุด 

3.74 มาก 4.54 มาก
ที่สุด 0.75 0.48 0.83 0.56 0.74 0.56 

รวม 3.83 มาก 4.56 มาก
ที่สุด 

3.94 มาก 4.68 มาก
ที่สุด 

3.81 มาก 4.59 มาก
ที่สุด 0.61 0.41 0.55 0.50 0.62 0.51 

สภาพปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 
จากตารางที่ 64 พบว่า ผูร้่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ของ

องค์กรเกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.94, S.D.= 0.55)  รองลงมาคือ ผู้บริหาร(X  = 3.84, S.D.= 0.48) 
และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.81, S.D.= 0.62) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหาร
ที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68, S.D.= 0.50) รองลงมาคือ ครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.59, 
S.D.= 0.51) และผู้บริหาร (X  = 4.59, S.D.= 0.34) ตามล าดับ 
 2.1 ด้านภาวะผู้น า 
 ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ ด้านภาวะผู้น า 
ในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 4.19, S.D.= 0.62) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X  = 4.00, 
S.D.= 0.76) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.98, S.D.= 0.76) ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์
ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด  (X  = 4.69, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ ครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
(X  = 4.62, S.D.= 0.55) และผู้บริหาร (X  = 4.56, S.D.= 0.38) ตามล าดับ 
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 2.2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 ผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้  ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.93, S.D.= 0.65) รองลงมาคือ ผู้บริหาร 
(X  = 3.79, S.D.= 0.60) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.73, S.D.= 0.73) ตามล าดับ สภาพที่
พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.73, S.D.= 0.49) รองลงมาคือ 
ผู้บริหาร (X  = 4.63, S.D.= 0.41) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.59, S.D.= 0.59) ตามล าดับ  
 2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 4.15, S.D.= 0.66) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร 
(X  = 4.09, S.D.= 0.61) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.91, S.D.= 0.69)  ตามล าดับ สภาพที่
พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.69, S.D.= 0.55) รองลงมาคือ ครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.65, S.D.= 0.51) และผู้ร่วมบริหาร (X  = 4.61, S.D.= 0.52)ตามล าดับ 
 2.4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ผู้บริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในปัจจุบันมีการปฏิบัติในระดับมาก (X  = 3.89, S.D.= 0.66) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร 
(X  = 3.86, S.D.= 0.64) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.74, S.D.= 0.74) ตามล าดับ สภาพที่
พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.64, S.D.= 0.55) รองลงมาคือ 
ผู้บริหาร (X  = 4.56, S.D.= 0.48) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.54, S.D.= 0.56) ตามล าดับ 

 2.5 ด้านการวัดและประเมินผล 
 ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 
ด้านการวัดและประเมินผลในปัจจุบัน มีการปฏิบัติในระดับมาก(X  = 3.66, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ 
ผู้ร่วมบริหาร(X  = 3.64, S.D.= 0.83) และผู้บริหาร (X  = 3.31, S.D.= 0.75) ตามล าดับ สภาพที่
พึงประสงค์ของผู้ร่วมบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.65, S.D.= 0.56) รองลงมาคือ ครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ (X  = 4.56, S.D.= 0.55)  และผู้บริหาร (X  = 4.42, S.D.= 0.48) ตามล าดับ 
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1.2  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
จ านวน 14 คน ด้านการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ สามารถน าเสนอผล
การสัมภาษณ์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 65 สรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ ประเด็น ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ความส าคัญของการจัดการความรู้ต่อ
การบริหารโรงเรียน 

   
     

 
         14 

2 แนวทางในการน าการจัดการความรู้ไป
ใช้ในโรงเรียนให้บรรลุความส าเร็จ                

 2.1 จัดอบรมบุคลากรให้รู้เรื่องการจัดการ
ความรู ้

              8 
 2.2 สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ใน

องค์กร               7 
 2.3 ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน               6 
 2.4 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบดา้นการ

จัดการความรู ้       
    

   
 3 

 2.5 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการจัดการความรู้               2 

3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ความรู้                

 3.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
              10 

 3.2 บุคลากรมีทัศนคติที่เป็นไปในเชิงลบ 
ไม่พัฒนาตนเอง               5 

 3.3 บุคลากรมีภาระงานมาก กลัวเหนือ่ย 
กลัวล าบาก 

              3 
4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการความรู้                
 4.1 จัดอบรมเร่ืองการจัดการความรู้ 

              8 
 4.2 สร้างขวัญและก าลังใจ               4 
 4.3 อ านวยความสะดวก วางเงื่อนไข 

ให้กับบุคลากร               4 
 4.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มใน

การด าเนินการ 
              2 
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ตารางท่ี 65 สรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ 

ข้อ ประเด็น 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ด้านกระบวนการจัดการความรู้                
5 การแสวงหาความรู้                
 5.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สวงหา

ความรู้ตามความสนใจ               8 
 5.2 มีการก าหนดเป้าหมายการแสวงหา

ความรู้เป็นรายบคุคล 
              5 

 5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณให้พร้อม               5 

 5.4 จัดอบรมเร่ืองการแสวงหาความรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ               4 

 5.5 ระบุเร่ืองการแสวงหาความรู้ไว้ในแผน 
และนโยบายโรงเรียน 

              3 
6 การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้                
 6.1 ควรมีแนวปฏิบตัิในการจัดเก็บและ

สืบค้นความรู้อย่างชัดเจน 
              7 

 6.2 จัดท าแหล่งรวบรวมความรู ้
              6 

 6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม               4 
 6.4 สร้างวัฒนธรรมการจัดเก็บและการ

สืบค้นความรู ้               3 
 6.5 จัดเก็บความรู้บนระบบเดียวกัน               2 
 6.6 มีระบบการติดตามโดยหัวหน้างาน 

              2 
 6.7 มีแบบฟอร์มในการบันทึก               2 
7 การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์                
 7.1 ควรมีการก าหนดแนวปฏิบตัิที่ชัดเจน 

              6 
 7.2 เปิดโอกาสให้แบ่งปนัในการประชมุ                5 
 7.3 เปิดโอกาสให้แบ่งปนัความรู้ในวารสาร

สิ่งพิมพ์ของโรงเรียน               4 
 7.4 ถ่ายทอดความรู้โดยการสอน จัดอบรม

ในโรงเรียน               3 
 7.5 แต่ตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นหัวหน้า  

    
    

     3 
 7.6 ให้แรงเสริม การจูงใจ               2 
 ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้            
8 ผู้บริหาร                
 8.1 มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการ

จัดการความรู ้
              14 
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ตารางท่ี 65 สรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 8.2 ต้องมีความรู้และเห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู ้               9 

 8.3 สร้างบรรยากาศ วางแผน และตดิตาม
การจัดการความรู ้

              7 
 8.4 มีทักษะในการสื่อสารเรื่องการจัดการ

ความรู ้
              3 

 8.5 ประสานงานให้การจัดการความรู้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน               2 

9 วัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุน                
 9.1 การท างานเป็นทีม 

              8 
 9.2 การถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน               7 
 9.3 กระจายอ านาจให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

              5 
 9.4 บุคลากรมีอุดมการณ์เพ่ือองค์กร               2 

10 วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรค                
 10.1 ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

   
    

     
  8 

 10.2 ไม่เปิดรับความคดิเห็นของคนอ่ืน               6 
 10.3 ไม่พัฒนาตนเอง               3 
 10.4 ระบบอาวุโส ความเกรงใจ               3 
 10.5 ไม่กล้าแสดงความคดิเห็น 

              3 
11 เทคโนโลยี                
 11.1 โรงเรียนมีเทคโนโลยีเพียงพอ 

              11 
 11.2 ต้องพัฒนาคนให้ใช้เทคโนโลยีอย่าง

คุ้มค่า 
              8 

 11.3 เน้นเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้               5 
 11.4 พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่อ

ความก้าวหนา้ 
              3 

12 โครงสร้างพื้นฐาน                
 12.1 สถานที่ วสัดุอุปกรณ์มีความ

เหมาะสม 
              10 

 12.2 การยกย่องชมเชย การให้รางวัลมี
ความเหมาะสม               8 

 12.3 จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการ
จัดการความรู ้

              5 
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ตารางท่ี 65 สรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 
ผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 การวัดและประเมินผล                
 13.1 ก าหนดแนวทางการประเมินให้

ชัดเจน 
              6 

 13.2 ให้ผู้เช่ียวชาญเปน็ผู้ประเมิน               4 
 13.3 ให้ประเมินทุกระดับทุกหน่วยงาน 

โดยเครื่องมือที่หลากหลาย               3 
 13.4 ประเมินแล้วควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนางาน 
              3 

จากตารางที่ 65 สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน 14 คน ด้านการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ ได้ดังนี้ 

1.2.1  ด้านการจัดการความรู ้
1)  ความส าคัญของการจัดการความรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน (14คน) เห็นว่า การจัดการ 

ความรู้มีความส าคัญต่อการบริหารโรงเรียน เพราะในยุคปัจจุบันความรู้มีอยู่มากมายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร หากบุคลากรสามารถน าความรู้มีอยู่มาในตนเองมาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร โดยแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ไปใช้ให้ในโรงเรียน
จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการจัดอบรมเพื่อให้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการ
ความรู้อย่างแท้จริง (8 คน) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (7 คน) การก าหนดการ
จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของโรงเรียน (6 คน)  มีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการความรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรู้ (3 คน) 
นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ของ
โรงเรียน (2 คน) 

2)  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ พบว่า ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด 
และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้ คือ บุคลากรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
ในเรื่องการจัดการความรู้ (10 คน) บุคลากรบางส่วนที่มีทัศนคติที่เป็นไปในเชิงลบ (5 คน) คือ ขาดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาตนเอง มีอัตตาสูง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บุคลากรมีภาระงานมากทั้ง
การสอนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน (5 คน) นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนยังมีความรู้สึก
ที่ไม่ดีต่อการท างานเพื่อองค์กร เนื่องจากกลัวเหนื่อย กลัวล าบาก และมีภาระงานมากขึ้น (3 คน)  
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ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ ผู้บริหารเห็นว่า
การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการจัดการความรู้แก่บุคลากร (8 คน)  
ควรต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร (4 คน) อ านวยความสะดวก วางเงื่อนไข 
ให้กับบุคลากร (4 คน) รวมถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นใหม่ๆ (2 คน) 

3)  องค์ประกอบของการจัดการความรู้  
จากการสัมภาษณ์พบว่า ในด้านการแสวงหาความรู้ โรงเรียนมีการระบุรายละเอียด

เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ไว้อย่างชัดเจนในแผน และนโยบายของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง (8 คน) โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
รายบุคคลเพื่อการพัฒนาตนเอง (5 คน) ตลอดจนให้การสนับสนุนกระบวนการแสวงหาความรู้โดย
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณให้เพียงพอ (5 คน) จัดการอบรมให้บุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการแสวงหาความรู้ (4 คน) นอกจากนี้โรงเรียนควรก าหนดเรื่อง
การแสวงหาความรู้ไว้ในแผน และนโยบายของโรงเรียน (3 คน)  

การสร้างความรู้ พบว่า โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
และน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และแบ่งปันกันในหน่วยงาน (3 คน) โดยมีการสร้างแรงจูงใจใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้สร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงาน (3 คน) และมีการ
ก าหนดวิธีการสร้างความรู้ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน  

การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ พบว่า โรงเรียนควรมีการก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันในการส่งเสริม (7 คน)  สนับสนุนให้มีการจัดเก็บและสืบค้นความรู้โดยการจัดท าแหล่งรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่แล้วของโรงเรียนหรือความรู้ใหม่ได้ (6 คน) โดยโรงเรียนอ านวยความสะดวกในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (4 คน)  ตลอดจนมีการสร้างวัฒนธรรมการจัดเก็บและสืบค้นความรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ทุกหน่วยงาน (3 คน) โดยมีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบเดียวกัน (2 คน)  มีระบบการติดตามการ
จัดเก็บและการสืบค้นความรู้ผ่านทางหัวหน้าหน่วยงาน (2 คน) นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการจัดท า
แบบฟอร์มเพื่อให้บุคลากรได้บันทึกรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ (2 คน) 

การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ พบว่า โรงเรียนควรมีการก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ความรู้ที่ชัดเจน (6 คน)  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แบ่งปัน
ความรู้ เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ในที่ประชุม (5 คน) การตีพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ความรู้
ของโรงเรียน (4 คน)  การถ่ายทอดความรู้โดยการสอนและจัดฝึกอบรมโรงเรียนโดยให้การเสริมแรง
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บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร(3 คน)นอกจากนี้โรงเรียน
ควรสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาในหน่วยงาน
ในโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (3 คน) มีการจูงใจให้บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (2 คน) 

1.2.2 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู ้
1)  ผู้ได้รับการสัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่า ผู้บริหารในฐานะผู้น าของโรงเรียนมีความส าคัญมาก 

ต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ในโรงเรียน (14 คน) โดยผู้บริหารควรมีคุณลักษณะดังนี้คือ   
มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ (9 คน) เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการท างาน
เพื่อการเรียนรู้ และมีบทบาทในการวางแผน ก าหนดนโยบายและโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดการความรู้
ขององค์กร ตลอดจนติดตาม ประเมิน ตรวจสอบการจัดการความรู้ของโรงเรียน (7 คน) ผู้บริหาร
ควรเป็นต้นแบบของการจัดการความรู้ มีทักษะในการบริหารและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
(3 คน)นอกจากนี้ผู้บริหารมีบทบาทในด้านการสนับสนุน ประสานงานให้การจัดการความรู้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (2 คน)  

2)  วัฒนธรรมองค์กร พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุนการจัดการ 
ความรู้ในโรงเรียน คือ การท างานเป็นทีม (8 คน) การเรียนรู้ร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นเก่า
สู่รุ่นใหม่ หรือพี่สอนน้อง (7 คน) การกระจายอ านาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร 
(5 คน) และบุคลากรมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย (2 คน) ส่วนวัฒนธรรม
ที่ไม่เกื้อหนุนต่อการจัดการความรู้ในโรงเรียน คือ การยึดอยู่กับวัฒนธรรมเดิม ได้แก่ การไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง(8 คน) ไม่เปิดรับความคิดเห็นของคนอ่ืน (6 คน) ไม่พัฒนาตนเอง (3 คน) ระบบ
อาวุโส ความเกรงใจผู้ใหญ่(3 คน) ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าท าตัวเด่น (3 คน) 

3)  เทคโนโลยี พบว่า โรงเรียนมีเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ในการให้บริการ 
แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอ (11 คน) โดยมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการ
จัดการความรู้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้
ทันต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ (3 คน) 

4)  โครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการจัดสถานที่เฉพาะ 
เพื่อการจัดการความรู้ มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้  
(10 คน)  และควรมีการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการความรู้เพื่อวางระบบการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน (8 คน) ส่วนการยกย่องชมเชย การให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานด้านการ
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จัดการความรู้นั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว (5 คน) โดยโรงเรียนมีการให้รางวัลจากการประกวดการ
ผลิตนวัตกรรม และงานวิจัย 

5)  การวัดและประเมินผล พบว่า โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการประเมินผล 
การจัดการความรู้ให้มีความชัดเจนในทุกหน่วยงาน (6 คน) โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน
เป็นผู้ด าเนินการ (4 คน) โรงเรียนควรก าหนดให้มีการประเมินผลในทุกระดับทุกหน่วยงานโดยใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย (3 คน) และมีความเป็นมาตรฐาน การน าเสนอผลการประเมินผล
ไม่ควรน าเสนอเป็นตัวเลข แต่ควรเป็นค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ( 3 คน) และควรน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานต่อไป 

1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)เพื่อวิเคราะห์
สภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

จากการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้ร่วมบริหาร 
ครู และบุคลากรอ่ืนๆ ที่ท าหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้จากโรงเรียนที่สังกัดในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จ านวน 31คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ 
จ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่เป็นผู้น าการสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ 
ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องการจัดการความรู้ โดยวิทยากรได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง”องค์กรของเรา” และกิจกรรม “Zin Obelick” เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และสรุปเชื่อมโยง
กับแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ 

ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม คือ  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
คือ การเปิดเผย จริงใจต่อกัน กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถ
ของแต่ละคน เปิดใจกว้าง ร่วมกันท างานเป็นทีม ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจร่วมกันว่า การจัดการ
ความรู้จะเกิดขึ้นในองค์กรได้นั้น วัฒนธรรมองค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คนในองค์กรนั้น
จะต้องมีวัฒนธรรมของความไว้วางใจระหว่างกัน และมีความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร   
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กิจกรรมที่ 2 น าเสนอสรุปผลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้อภิปรายเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ผลที่ได้รับคือผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบประเด็นส าคัญ จากแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์องค์กร 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ส าหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยวิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ 

ผลที่ได้จากกิจกรรมสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.  โรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ เปน็โรงเรียนที่ก่อต้ังมานาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม 

2.  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

3.  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความชัดเจน 
มีการกระจายอ านาจหน้าที่การบริหารงานไปสู่หน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร  

4.  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีสถานะภาพระดับปานกลางถึงสูง
มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างมั่นคง 

5.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สามารถบริหารงานอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยมีรายได้ 
จากค่าธรรมเนียมการเรียน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการบริหารงบประมาณ 

6.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการจัดการศึกษามาอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้
มากมายที่ได้จากประสบการณ์การท างานของบุคลากร  

7.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีจ านวนเพียงพอ มีศักยภาพสูง มีความรู้
ความสามารถ มีอุดมการณ์อุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละในการท างาน 
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8.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
โดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ และสามารถขอลาศึกษาต่อ 

9.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

10. บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ 
การจัดการความรู้อย่างแท้จริง คิดว่าการจัดการความรู้เป็นเพิ่มภาระงาน ท าให้การจัดการความรู้
ไม่สามารถเกิดขึ้นในโรงเรียนได้ 

11.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ บางคนมีทัศนคติที่ปิดยึดมั่นความคิด
ของตนเองไม่เปิดรับความคิดของผู้อ่ืน การไม่กล้าแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง  

12.  บุคลากรที่มีหน้าที่ในการบริหารไม่ได้รับการเตรียมตัวในเรื่องการบริหาร 
ท าให้ไม่เป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ 

13.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีปัญหาในการสื่อสารและการประสานงาน ท าให้ 
เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ท าให้ขาด
พลังในการร่วมกันพัฒนาสถาบัน 

14.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯบางส่วนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ขาดทักษะในด้านการเขียน บันทึก ท าให้ความรู้นั้นอยู่ภายในตัวบุคคล ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้ ท าให้เกิดการสูญเปล่าเมื่อบุคคลนั้น มีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ ลาออก หรือเกษียณ 

15.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯบางส่วน ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
จากการพัฒนาตนเองจากประสบการณ์การท างาน การอบรม สัมมนา มาจัดท าเป็นความรู้ของ
องค์กรได้ ท าให้การลงทุนส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา เกิดการสูญเปล่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

16.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีภาระงานมากทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาตนเอง และจัดท าเอกสาร
ต่างๆเพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก ท าให้เกิดการเหนื่อยล้า  

17.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯบางส่วน ยังไม่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีเพียงพอ จึงไม่สามารถประยุกต์ระบบเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที ่และการจัดการความรู้ 
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18.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ขาดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้  
ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดเก็บความรู้ที่กระจัดกระจาย หรือมีหลาย
รูปแบบ ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการและเวลา 

19.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่มักจะขาดการ 
ติดตาม ประเมินกิจกรรมต่างๆ เพื่อน ามาถอดบทเรียน หรือสกัดความรู้เพื่อน ามาต่อยอดความรู้ใน
การด าเนินการครั้งต่อไป จึงท าให้ประสบปัญหาเดิมๆ ในการท างาน และงานไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
1.  การพัฒนาของโลกอยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้ องค์กรทุกองค์กรรวมทั้ง 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จึงต้องปรับตัวไปสู่การจัดการที่มีความรู้เป็นฐานในการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กร 

2.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู 
และสมาคมศิษย์เก่า ในการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีการบริหารงานที่เป็นระบบ 
มีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

4.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลต่างๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก ท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สะดวก
และมีราคาถูก 

5.  แผนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  
โดยถือว่าปัจจัยส าคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้คนมีลักษณะของการใฝ่รู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต 

6.  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรียนจึงต้อง 
ปรับเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การบริหารรูปแบบใหม่ ที่เน้นในเรื่องคุณภาพและความโปร่งใส โดยมีองค์กร
จากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ ท าให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

7.  สังคมที่มุ่งไปสู่วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้บุคลากรในเครือมูลนิธิฯ 
มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงมุ่งท างานเพื่อเงิน มากกว่าท าตามอุดมการณ์ ท าให้ต้องสอนพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นเหตุให้มีการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง และอุทิศตัวใน
การท างานตามอุดมการณ์ครูน้อยลง 

8.  กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดจากภาครัฐท าให้โรงเรียนเอกชนที่มี
จุดเด่น 
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ทางด้านการบริหารงานที่มีอิสระ ยืดหยุ่น ท าให้ขาดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม่ เพราะต้องท าตามกรอบที่ภาครัฐก าหนด 

9.  นโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญในเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบโรงเรียน 
โดยผ่านทางส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยังมีจุดเน้นทางด้านเอกสาร
มากกว่าการประเมินสภาพจริง ท าให้เกิดความสูญเปล่าทางด้านบุคลากร เวลาและงบประมาณ
จ านวนมาก 

10.  สภาพของการเมือง และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ท าให้
ฐานะทางการเงินของผู้ปกครองได้รับความกระทบกระเทือนขาดความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อการส่ง
นักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
1.  การน าการจัดการความรู้มาใช้ในโรงเรียนจะได้ผลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในสถาบัน เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  ควรมีการจัดอบรมให้ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหารได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการความรู้อย่างแท้จริง เพื่อท าให้การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเกิดขึ้นจริง 

3.  ในแผนของมูลนิธิฯ ควรมีการระบุถึงยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไว้
อย่างชัดเจน 

4. กิจกรรมการแบ่งปันความรูช้่วยท าให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธก์ันดีมาก ท าให้เกิด
เครือข่ายแบ่งปันความรู้เมื่อต้องแยกย้ายกลับไปสู่โรงเรียนของตน 

5.  ควรมีการจัดต้ังศูนย์การจัดการความรู้ของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยให้โรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯสามารถจัดต้ังศูนย์การจัดการความรู้ในโรงเรียนแต่ละสถาบัน 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจ าแนกสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ภาวะคุกคามต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
และสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ของโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งน าเสนอดังต่อไปนี ้
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1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจัดสัมมนากลุ่ม วิเคราะห์ 
สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 66 ตารางสรุปการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ข้อ สรุปประเด็นส าคัญ วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบสอบ 
ถาม 

สัมภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม 

 โอกาส (Opportunities)     

1 การพัฒนาของโลกมุ่งสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

    

2 แผนการศึกษาระดับต่างๆ มีจุดหมายมุ่งไปสู่การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

    

3 องค์กรทางการศึกษาต่างๆมากมาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มูลนิธิฯ เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้และได้น า
การจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จ 

    

4 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีราคาต่ าลง ท าให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

    

5 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ให้การสนับสนุน
ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 

    

6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีนโนบายสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร และการจัดการความรู้ 

    

7 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากชุมชน      

8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือประเมินสถานศึกษา 

    

 ภาวะคุกคาม (Therats)     

1 การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน     

2 สภาพทางการเมืองไม่ม่ันคง ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง     

3 การตรวจสอบจากภาครัฐ เช่น สมศ.ยังเน้นทางด้านเอกสาร 
มากกว่าการตรวจประเมินตามสภาพจริง 

    

4 ผลผลิตครูที่จะเข้าสู่องค์กร ยังมีคุณภาพไม่ดีพอ     
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ตารางท่ี 66 ตารางสรุปการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(ต่อ) 

ข้อ สรุปประเด็นส าคัญ วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบสอบ 
ถาม 

สัมภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม 

5 นโยบายภาครัฐต่อโรงเรียนเอกชน ยังมุ่งการตรวจสอบควบคุม 
มากกว่าให้การสนับสนุน 

    

6 การจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันยังมุ่งการแข่งขันมากกว่า
การร่วมมือกันพัฒนา 

    

7 สภาพเศรษฐกิจไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน 

    

8 กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้บุคลากรบางส่วนขาด
อุดมการณ์ในการท างาน 

    

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม 4 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการเมืองและกฎหมาย ดังนี้ 

1.  ด้านเศรษฐกิจ 
ทิศทางของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ.2553 มีแนวโน้ม

การฟื้นตัวอย่างเป็นนัยแบบค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวกลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 
3.2 หลังจากที่ปี 2552 ติดลบร้อยละ -2.7 อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจของไทยอาจไม่เป็นไปตามทิศทางที่
เป็นบวกมากนัก เพราะความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยยังติดอยู่กับปัญหาความขัดแย้งของการเมือง
ภายในประเทศ ปัญหาการเมืองภายในประเทศและความไม่สมานฉันท์ทั้งระดับนักการเมืองและ
ภาคประชาชน เป็นปัจจัยภายในที่ซับซ้อนอย่างยิ่งที่จะแก้ไขด้วยระบบกฎหมาย หรือแนวทางการเมือง
การปกครองในรูปแบบปรกติ ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยยังขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เพราะหากทางภาครัฐของแต่ละประเทศชะลอหรือ
ยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย หากพิจารณาปัจจัยบวกและ
ปัจจัยลบ ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2553 จะพบว่า ปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจ
ในปี 2553 ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้การส่งออกอาจกลับมาช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น เห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และจีน มีการขยายตัวดีกว่าในปีท่ีผ่านมา ขณะที่โยบายภาครัฐสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ 
รัฐบาลต้ังงบเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2553 ไว้ในโครงการไทยเข้มแข็งถึง 3.5 แสนล้านบาท 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการอ่ืน อาทิเช่น โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ที่อาจช่วยบรรเทาภาระหนี้
ของประชาชนให้เบาลง ท าให้การบริโภค และการลงทุนอาจดีขึ้นบ้าง ส่วนปัจจัยด้านลบที่จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหากรรมมาบตา
พุดซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปัจจุบัน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอนาคต 
สถานการณ์ทางการเมืองยังคงไร้เสถียรภาพ รัฐบาลไม่ต้องการให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกต้ังใหม่ 
จึงพยายามประคองสถานการณ์ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามด้ินรนให้พ้นผิด จึงพยายามใช้วิธีการ
สร้างความแตกแยกในรัฐบาลและในประเทศ ท าให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ได้เต็มที่ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ราคา
น้ ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ต่อน้ ามันจะเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น
ทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้
นักลงทุนบางส่วนลดการถือครองเงินดอลลาร์ และหันมาถือครองสินทรัพย์อ่ืน อาทิเช่น ทองค าและ
น้ ามัน เพื่อการเก็งก าไรเพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  เนื่องจากเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ท าให้อุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้ราคาสินค้า
ปรับตัวขึ้นตาม ประกอบกับต้นทุนการผลิต อาทิเช่น วัตถุดิบ และน้ ามันดิบที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น  
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ที่ส่งผลหักล้างกัน 
โดยปัจจัยบวกเห็นได้จากดัชนีด้านการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอีก  ทั้งดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หรือการจัดเก็บภาษีมูลค่าที่ขยายตัวขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การว่างงาน
ที่เริ่มลดลงและมาตรการช่วยเหลือของรัฐ อาทิเช่น การแก้หนี้นอกระบบ  หรือการประกันรายได้
เกษตรกร เป็นต้น ที่ช่วยให้ประชาชนมีก าลังซื้อมากขึ้น ส่วนปัจจัยลบที่ท าให้การบริโภคไม่เพิ่มขึ้น
มากนัก ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก 
เพราะแม้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น และแรงมีผลักจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการไทย
เข้มแข็ง แต่ยังมีปัจจัยด้านลบที่กระทบต่อการลงทุน นั่นคือ ปัจจัยทางการเมือง แนวโน้มราคา
น้ ามันที่สูงขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อยฟื้นตัวขึ้น แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยน
จะแข็งค่าขึ้น แต่เป็นการแข็งค่าขึ้นที่เกาะกลุ่มกับภูมิภาค จึงไม่กระทบการส่งออกมากนัก สภาพ
เศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวขึ้นจากการที่เศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นจากวิกฤติเมื่อปีที่ผ่านมา ประกอบกับการส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
แม้ว่าอาจมีปัจจัยเรื่องการเมือง รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้น  และ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาฉุดการบริโภคและการส่งออก  
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ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ พบว่า สภาวะของเศรษฐกิจมี
การเปลี่ยนแปลงสูงส่งผลกระทบต่อการจัดการการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะรายได้ของโรงเรียนส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการเรียน 
และค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องช าระโดยผู้ปกครอง มีบางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เมื่อเศรษฐกิจมีความผันผวนสูง รายได้
ของผู้ปกครองมีความไม่มั่นคง ท าให้ผู้ปกครองจ าเป็นต้องลาบุตรออกจากโรงเรียนเพื่อไปเข้าโรงเรียน
ของรัฐที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 

2.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
แนวโน้มการพัฒนาของโลกอยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้  (Knowledge-based 

society) ที่ถือว่าความรู้และการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนั้น
การพัฒนาสังคมจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานการพัฒนาความรู้ ให้ความส าคัญ
ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนามนุษย์ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสร้างสังคมที่มีบรรยากาศ
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็วเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข เนื่องจากโลกมีแนวการพัฒนา
ไปสู่สังคมฐานความรู้ ท าให้มีองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้น าเรื่องการจัดการความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร บางหน่วยงานสามารถน าการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในองค์กรจนประสบความส าเร็จเป็น
ที่ยอมรับ เป็นตัวอย่างที่ดี และเปิดโอกาสให้องค์กรอ่ืนๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน ขณะเดียวกันโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  จึง
ต้องปรับตัวไปสู่การจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร องค์กรใดที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน จะท าให้องค์กรนั้นไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ และจะล่มสลายไม่สามารถอยู่ต่อไป
ได้ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขัน และอยู่รอดได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องก าจัดวัฒนธรรมการท างานใน
องค์กรที่ยังไม่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เช่น การยึดมั่นความคิดของตนเองไม่เปิดรับความคิดของ
ผู้อื่น การไม่กล้าแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นของตนเอง ความเกรงใจ ไม่กล้าท าตัวดีเด่น ยึดถือ
ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ขาดการท างานเป็นทีมและไม่เป็นประชาธิปไตย ให้หมดสิ้นไปจาก
องค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เป็นวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คือ เปิดใจกว้างรู้จัก
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
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โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในบริเวณตัวเมือง เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่
ก่อต้ังมานาน มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม จึงท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาเป็นจ านวนมาก จนท าให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีจ านวนนักเรียนมากกว่า 
2,000 คนขึ้นไป โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยมและประถม โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนที่
ไม่ขอรับการอุดหนุนจากรัฐ ส่วนโรงเรียนที่เหลือเป็นโรงเรียนที่ยังคงได้รับการอุดหนุนจากรัฐ แม้ว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบางส่วน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ท าให้ต้องมีการเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ปกครองบางส่วน ส่งผลให้สถานะของนักเรียนและผู้ปกครอง
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ผู้ปกครองที่มีสถานะภาพทางเศรษฐกิจต่ า
จึงไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯได้ จะมีเพียงบางส่วนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา หรือสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ดังนั้นสังคมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯจึงเป็นสังคมของ
ชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้ปกครองและศิษย์เก่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือบ้างท่านเป็นเจ้าของกิจการ ด าเนินธุรกิจของตนเอง ซึ่งโรงเรียน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ ส่วนใหญ่ยังได้รวมกลุ่มผู้ปกครองและศิษย์เก่า โดยจัดต้ังสมาคมผู้ปกครองและครู และ
สมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้การสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะพบได้ว่า
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนใดที่มีสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง จะท าให้โรงเรียน
นั้นมีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในระดับมูลนิธิฯ มีการรวมกลุ่มของสมาคมทั้ง 2 สมาคม
ของแต่ละโรงเรียน ก่อต้ังเป็นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล เพื่อแบ่งปันความรู้ในการท างานแก่กันและกัน และด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯในระดับที่สูงขึ้น ผลของการด าเนินการของทั้ง 2 สมาพันธ์
ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯหลายประการ เช่น การประกวดครูดีเด่น
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ การจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (Edutainment) การสอบวัดคุณภาพ
มาตรฐานมูลนิธิฯ บัตรเครดิตกสิกร- CGA  ผลของการมีเครือข่ายในการท างานร่วมกับสมาพันธ์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ท าให้
สามารถหาศิษย์เก่า หรือผู้ปกครองที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการความรู้ และสามารถ
สร้างหน่วยงาน องค์กรของตนเองจนประสบความส าเร็จ ซึ่งสามารถเชิญให้มาเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา 
หรือออกไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงได้อย่างหลากหลาย 
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3.  ด้านเทคโนโลย ี
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีบทบาทส าคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทุกระดับ โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้คุณภาพในทุกมิติ และเตรียม
เยาวชนให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันนอกจากจะ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมแล้ว ทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน
ทักษะหนึ่งก็คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก ท าให้การติดต่อสื่อสาร
รวดเร็ว สะดวกและมีราคาถูก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนเกือบทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ท าให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ 
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ข้ามพ้นข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่ ท าให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์
มากขึ้นเรื่อย  ๆอีกทั้งเทคโนโลยียังได้รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆกลายเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ 
และเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มูลนิธิฯจึงได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
บุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี เพื่อจะได้
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการด าเนินการ
ของคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยี นอกจากด้าน Hardware แล้ว ในด้าน Software คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ยังได้ผลิตโปรแกรมบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้
น าไปใช้ เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลเดียวกัน โดยใช้ชื่อเรียกว่า SWIS (School Web-based Information 
System) 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
1.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 13 โรงเรียนที่จัด 
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การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อยู่ภายใต้
การดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการด าเนินงานของ
โรงเรียนจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 และมีนโยบายที่สอดคล้องกับ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559) ที่ได้ให้แนวทางในการพัฒนา โดย
ถือว่าปัจจัยส าคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนและบุคคลากรมีลักษณะของการใฝ่รู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต 

2. โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ซึ่งมีสถานะเป็นนักบวชของคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
ประธานมูลนิธิฯ ได้มาจากการเลือกต้ังจากสมาชิกภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย 
จ านวน 65 คน หลังจากนั้นประธานมูลนิธิฯจะแต่งต้ังภราดา 5 ท่านท าหน้าที่ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เพื่อ
ร่วมกันบริหารงานของมูลนิธิฯ โดยมีวาระการท างานวาระละ 3 ปี ประธานมูลนิธิฯร่วมกับคณะที่ปรึกษา
มูลนิธิฯพิจารณาแต่งตั้งภราดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของโรงเรียนต่างๆในเครือมูลนิธิฯ ผู้บริหาร
ได้รับมอบหมายภาระงานให้มีอ านาจสูงสุดในการบริหารงานต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดโดยมูลนิธิฯ นอกจากนี้ประธานมูลนิธิฯร่วมกับคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ คณะกรรมการฝ่าย
ยุติธรรม สันติ และบูรณาการของสิ่งสร้าง และส านักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันบริหารงานต่างๆ 
ภายในมูลนิธิฯ ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมารูปแบบของการบริหาร และการด าเนินงานของโรงเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรียน
จึงต้องปรับเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล มีการจัดท าตราสาร แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนในรูปแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนระบบการท าบัญชีและทรัพย์สินให้มีมาตรฐานโดยมีผู้ตรวจสอบบัญชี
ที่มีใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร การจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานตรวจสอบ นักเรียน
ต้องเข้ารับการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฯลฯ สิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ แม้ว่าจุดมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ต้องการที่จะยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้โรงเรียนเอกชนที่มีจุดเด่นทางด้านการบริหารงาน
ที่มีอิสระ ยืดหยุ่น และมีจุดเน้นทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอนต้องหันมาปรับปรุงทางด้านการ
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บริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้ต้องใช้บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การจัดการและเวลา
ในด้านการบริหารจัดการสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลดน้อยลง อีกทั้ง
นโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญในเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนโดยผ่านทางส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยังมีจุดเน้นทางด้านเอกสารมากกว่าการประเมิน
สภาพจริง ท าให้โรงเรียนและครูต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท าให้เสียบุคลากร เวลาและงบประมาณ
จ านวนมาก เพื่อรอรับการตรวจจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสภาพความไม่มั่นคงของการเมืองท าให้
นโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาของเอกชนขาดความต่อเนื่อง บางครั้งได้นักการเมืองที่เข้าใจ
เรื่องการศึกษามาดูแลท าให้มีการพัฒนา แต่บางครั้งได้นักการเมืองที่ไม่รู้เรื่องการศึกษาปรับเปลี่ยน
นโยบายเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมือง ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่องและ
ขาดทิศทางที่แน่นอนในการท างาน และจากสภาพของการเมือง และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่บ่อยๆ ท าให้ฐานะทางการเงินของผู้ปกครองได้รับความกระทบกระเทือนขาดความมั่นคง ท าให้
ไม่สามารถส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้ 

1.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ตารางท่ี 67  ตารางสรุปการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ข้อ สรุปประเด็นส าคัญ 
วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบ 
สอบถาม 

สัมภาษณ์ 
สนทนา
กลุ่ม 

 จุดแข็ง (Strengths)     

1 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีภาวะผู้น าสูง และให้ความส าคัญ
และต่อการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ 

    

2 บุคลากรของโรงเรี ยนในเครือมูลนิธิฯ  มีประสบการณ์  ความรู้
ความสามารถสูง มีอุดมการณ์อุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 

    

3 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีประสบการณ์การจัดการศึกษายาวนาน ท า
ให้มีองค์ความรู้อยู่ในองค์กรมากมาย 

    

4 สถานะทางการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีความม่ันคง คล่องตัว     

5 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน     

6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายพร้อม
ให้บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

    

 จุดแข็ง (Strengths)     

7 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีวัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการความรู้ 
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ตารางท่ี 67  ตารางสรุปการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อ สรุปประเด็นส าคัญ 
วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบ 
สอบถาม 

สัมภาษณ์ 
สนทนา
กลุ่ม 

8 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีเครือข่าย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้
ความสามารถพร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 

    

9 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
จากภายนอกโรงเรียน 

    

10 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ 
วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์กร 

    

11 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน     

12 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

    

13 โรงเรียนมีการเสริมแรง โดยการให้การยกย่อง และให้รางวัลแก่บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ 

    

 จุดอ่อน (Weaknesses)     

1 บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการความรู้ 

    

2 ไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

    

3 ปัญหาด้านการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ท าให้
ขาดพลังในการร่วมกันพัฒนาสถาบัน 

    

4 บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาพอที่จะท าเร่ืองการจัดการความรู ้     

5 บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติที่เป็นไปในเชิงลบ กลัวการเปลี่ยนแปลง 
เกรงว่าจะมีภาระงานมากขึ้น 

    

6 โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ไม่มีการประเมินสรุปความรู้ จึงไม่
มีการต่อยอดความรู้ 

    

7 บุคลากรขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเขียน ไม่สามารถท า
ความรู้ให้ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งได้ 

    

8 การจัดเก็บความรู้กระจัดกระจาย หลายรูปแบบ ไม่ทันต่อการใช้ในการ
ตัดสินใจ 

    

9 บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีพอ ท าให้เทคโนโลยี
ขาดการประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้  

    

10 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล
ระบบการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ 

    

11 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรยีน  
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ตารางท่ี 67  ตารางสรุปการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อ สรุปประเด็นส าคัญ 
วิเคราะห์
เอกสาร 

แบบ 
สอบถาม 

สัมภาษณ์ 
สนทนา
กลุ่ม 

12 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเจนในเรื่อง การวัดและประเมินผล
การจัดการความรู้ เช่น เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน บุคลากรที่
ท าหน้าที่ประเมิน และระบบการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ 

    

13 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
และก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประโยชน์ออก 

    

14 วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ยังมีน้อย เช่น การเปิดใจยอมรับ
ซึ่งกันและกัน การท างานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ 

    

15 การเสริมแรง ให้การยกย่อง และรางวัล ยังมีไม่เพียงพอที่จะจูงใจ
กระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู ้

    

16 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่ ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การจัดการความรู้ในโครงสร้างการบริหาร 

    

17 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการจัดการ
ความรู้ไม่เพียงพอ 

    

18 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ขาดสถานที่ที่ เหมาะสมต่อการด าเนินการใน
เร่ืองการจัดการความรู้ 

    

19 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังไม่มีแผนงาน นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการ
จัดการความรู้ 

    

20 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติกิจกรรมมาก แต่ขาดการจัดเก็บ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาพัฒนางานในครั้งต่อไป 

    

จากตารางที่ 67 พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร 
ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1.  ด้านบุคลากร 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯมีจ านวนพอเพียงทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน มีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ สามารถสร้างสรรค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร มูลนิธิฯมีนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ มีการส่งไปศึกษาดูงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ และสามารถขอลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
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บุคคล และเป็นไปตามความต้องการขององค์กร บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีเกียรติได้รับการยกย่องจากชุมชนและสังคม 
มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน มีอุดมการณ์อุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละ
ในการท างาน แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับว่ายังมีบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯบางส่วนขาดทักษะ
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บางคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ได้เรียนจบมา
โดยตรง เช่น งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค เทคโนโลยี ฯลฯ การเรียนรู้จึงเกิดจากประสบการณ์ 
การลองถูกลองผิด แต่ขาดทักษะในด้านการเขียน บันทึก ท าให้ความรู้นั้นอยู่ภายในตัวบุคคลไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้ ท าให้เกิดการสูญเปล่าเมื่อบุคคลนั้น มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ 
ลาออก หรือเกษียณจากองค์กรไป ถึงแม้ว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จะมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ แต่บุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา เมื่อกลับมาแล้ว ไม่แบ่งปันความรู้ เก็บความรู้เอาไว้
คนเดียว ไม่มีการบันทึกความรู้ หรือสิ่งที่น่าสนใจที่ได้รับมาไว้ในฐานข้อมูลของโรงเรียน ท าให้การลงทุน
ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา อาจจะสูญเปล่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากน้ีบุคลากรของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯมีภาระงานมากทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ
ของโรงเรียน การเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง การอบรมดูแลพฤติกรรมนักเรียน และงานเอกสารต่างๆ  
ที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อรอรับการตรวจประเมินทั้งจากมูลนิธิฯและจาก สมศ. ท าให้เกิดการเหนื่อยล้า 
ขาดพลังในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ อีกทั้งระบบการให้ค่าตอบแทนของครู ยังไม่สามารถจูงใจ
คนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท าหน้าที่ครูได้ คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ก็อยู่ในระดับปานกลาง
ที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาพของสังคมที่มุ่งไปสู่วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ครูจึงมุ่งท างานเพื่อเงิน มากกว่าท าตามอุดมการณ์ ท าให้ต้องสอนพิเศษเพิ่มเติม
มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นเหตุให้มีการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง และอุทิศ
ตัวในการท างานตามอุดมการณ์ครูน้อยลง 

2.  ด้านการเงิน 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่มีที่ต้ังอยู่ในตัวเมือง และได้รับความนิยมจากชุมชน 

มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครอง และเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ยกเว้น 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครพนม ที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ เป็นโรงเรียนการกุศลที่มูลนิธิฯ
จัดเพื่อเยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการฝึกฝนอาชีพ โดยได้รับทุนการศึกษา 100% ทั้งการเรียนและ
การกินอยู่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นโยบายของมูลนิธิฯ
ในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณมีลักษณะให้พึ่งพาตนเอง คือบริหารรายจ่ายให้สอดคล้อง
กับรายรับของโรงเรียน ส่งผลให้บางโรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจ านวนมาก เพราะ
เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม จึงท าให้สามารถระดมทุนได้จากชุมชน ขณะที่บางโรงเรียน
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บริหารงบประมาณอย่างจ ากัดจากเงินที่ได้มาจากการจัดเก็บเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการเรียน และ
เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯสามารถบริหารงาน
อยู่ได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าบางครั้งบางโรงเรียนอาจจะประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ มูลนิธิฯก็ได้ให้
การสนับสนุนเพื่อท าให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้  

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน พบว่า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมี
สถานะการเงินที่มั่นคง คล่องตัว มีระบบการเงินที่เข้มแข็ง ท างานเป็นระบบ ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
โดยมีการตรวจสอบจากมูลนิธิฯ ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะปานกลางถึงดี มีความรู้ความสามารถ 
และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน แต่เมื่อได้วิเคราะห์สภาพของเศรษฐกิจของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอย่างลึกซึ้ง จะพบว่าสภาพความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจเกิดจากการสนับสนุน
ของผู้ปกครองและการจัดกิจกรรมหารายได้ที่น ามาพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความไม่แน่นอน 
นโยบายภาครัฐยังควบคุมในเรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่างๆ อีกทั้งการสนับสนุนจาก
ภาครัฐก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในอนาคตถ้าผู้ปกครองเสื่อม
ความนิยม ขาดความเชื่อมั่นและไม่สนับสนุนโรงเรียน 

3.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี พบว่าโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯมีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี  
มีการวางระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง มีวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ แต่ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ ยังไม่สามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่แม้ว่าจะมีเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน แต่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ เพื่อจัดเก็บ 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้ขาดระบบในการสะสมความรู้ ท าให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่หรือ
มาปฏิบัติหน้าที่แทนต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ ขาดความรู้เดิมที่จะน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการท างาน 

4.  ด้านการบริหารจัดการ 
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่า มูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีการบริหารงานที่เป็นระบบ มีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจหน้าที่การบริหารงานไปสู่หน่วยงานตามโครงสร้าง
การบริหาร ให้อิสระผู้บริหารในการปฏิบัติงาน และยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของมูลนิธิฯ รวมทั้งโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯแต่ละแห่งต่างก็มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ 
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ชัดเจน มีการแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆตามโครงสร้างการบริหาร และด าเนินการบริหารงาน
ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ 
มีหน่วยงานมากและซับซ้อน มีบุคลากรในองค์กรมาก ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร และการประสานงาน
ที่ไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขาดการรวมพลังในการร่วมกัน
พัฒนาสถาบัน รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน มีการแบ่งหน้าที่ ภาระงานอย่างชัดเจน ปัจจุบันแต่ละ
หน่วยงานมีปริมาณงานมาก ซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น ท าให้แต่ละหน่วยงานมุ่งที่จะท างาน
ในความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะของตนเอง จึงขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

ด้านการบริหารตามโครงสร้างการบริหาร พบว่า โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ โรงเรียนแต่ละแห่งมีขนาดเล็ก การบริหารโรงเรียน
จึงมีลักษณะแบบครอบครัว มีนักบวชเป็นผู้น าและบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ จะเป็นแต่ผู้ปฏิบัติ 
ท าให้บุคลากรในโรงเรียนให้ความเชื่อฟัง ผู้บริหารที่เป็นนักบวช มีวัฒนธรรมในการบริหารเป็นระบบ
อุปถัมถ์ และระบบอาวุโส แต่ในระยะเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ได้ปรับรูปแบบการบริหารให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว จ านวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารที่เป็นนักบวชมี
จ านวนน้อยลง ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างทั่วถึง จึงได้ต้ังครูที่มีความสามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วย
ในการบริหารโรงเรียน แต่การด าเนินการนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากร เนื่องจากขัดกับวัฒนธรรมเดิม
ที่บุคลากรจะเชื่อฟังเฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้น อีกทั้งครูที่เข้ามาร่วมในการบริหาร ไม่ได้รับการเตรียมตัว
ในเรื่องการบริหารมาก่อน ท าให้มูลนิธิฯต้องเร่งในการพัฒนาครูผู้ร่วมบริหาร โดยการส่งเข้ารับการศึกษาต่อ
เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพและโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯที่ปรับเปลี่ยนไป 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการจัดการความรู้ พบว่า โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ มีการจัดการศึกษามาอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้มากมายที่ได้จากประสบการณ์การท างาน
ของบุคลากร ซึ่งเป็นมรดกความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีการ
ถ่ายทอดผ่านทางวัฒนธรรมองค์กร ธรรมเนียมปฏิบัติ เรื่องเล่าของครูอาวุโส และการสอนงานรุ่นพี่
สู่รุ่นน้อง แต่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้จากมูลนิธิฯ หรือโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
ท าให้การด าเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดเก็บความรู้
ที่กระจัดกระจาย หรือมีหลายรูปแบบ ไม่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการและ
เวลา เพราะต้องใช้เวลาในการรวบรวม ค้นหาเป็นเวลานาน ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ของโรงเรียนมา
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่ยังไม่มี
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ คิดว่าการจัดการความรู้
เป็นการเพิ่มภาระงาน ท าให้มีทัศนคติที่ปิด กลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ท าให้การจัดการความรู้
ไม่สามารถเกิดขึ้นในโรงเรียนได้ นอกจากน้ีโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แต่มักจะขาดการติดตาม ประเมินกิจกรรมต่างๆ เพื่อน ามา
ถอดบทเรียน หรือสกัดความรู้เพื่อน ามาต่อยอดความรู้ในการด าเนินการครั้งต่อไป จึงท าให้ประสบ
ปัญหาเดิมๆ ในการท างาน และท างานไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

2.  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดสนทนากลุ่มผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ได้ดังต่อไปนี ้

2.1  จุดแข็ง (Strengths) ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

S1.  ผู้บริหารทุกคนเห็นว่าการจัดการความรู้มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหาร
โรงเรียน 

S2.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสูง 
S3.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีประสบการณ์การจัดการศึกษายาวนาน ท าให้มีองค์ความรู้ 

อยู่ในองค์กรมากมาย 
S4.  สถานะทางการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีความมั่นคง คล่องตัว 
S5.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
S6.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายพร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง

และเพียงพอ 
S7.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีวัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 

เพียงพอต่อการจัดการความรู้ 
S8.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีเครือข่าย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ

พร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
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S9.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และ
ออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอกโรงเรียน 

S10.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อความรู้ 
วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์กร  

2.2  จุดอ่อน (Weaknesses) ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

W1.  บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการความรู้ 

W2.  ไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ 

W3.  ปัญหาด้านการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ท าให้ขาดพลัง
ในการร่วมกันพัฒนาสถาบัน 

W4.  บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาพอที่จะท าเรื่องการจัดการความรู้ 
W5.  บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบ กลัวการเปลี่ยนแปลง เกรงว่าจะมีภาระงาน

มากขึ้น 
W6.  โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ไม่มีการประเมินสรุปความรู้ จึงไม่มีการ

ต่อยอดความรู้ 
W7.  บุคลากรขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเขียน ไม่สามารถท าความรู้ให้

ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งได้ 
W8.  การจัดเก็บความรู้กระจัดกระจาย หลายรูปแบบ ไม่ทันต่อการใช้ในการ

ตัดสินใจ 
W9.  เทคโนโลยีขาดการประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ เช่น 

การจัดเก็บความรู้ การจัดท า Web board ไว้ส าหรับให้บุคลากรเข้ามาซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้ 
W10.  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ

ความรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่มีประโยชน์ออก  

W11. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบ
การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ 
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W12.  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการแต่งต้ังทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน และขาดวิธีการอย่างชัดเจนในการ
เชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 

W13.  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเชนในเรื่อง การวัดและประเมินผลการจัดการ
ความรู้ เช่น เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน บุลคลากรที่ท าหน้าที่ประเมิน และระบบการวัด
และประเมินผลการจัดการความรู้ 

2.3  โอกาส (Opportunities) ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

O1.  การพัฒนาของโลกมุ่งสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
O2.  แผนการศึกษาระดับต่างๆ มีจุดหมายมุ่งไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
O3.  องค์กรทางการศึกษาต่างๆมากมาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ เล็งเห็น

ความส าคัญของการจัดการความรู้และได้น าการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จ 
O4.  เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีราคาต่ าลง ท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
O5.  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนในการพัฒนา

โรงเรียนในด้านต่างๆ 
O6.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีนโนบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

2.4  ภาวะคุกคาม (Threats) ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

T1.  การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน 
T2.  สภาพทางการเมืองไม่มั่นคง ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
T3.  การตรวจสอบจากภาครัฐ เช่น สมศ.ยังเน้นทางด้านเอกสาร มากกว่าการตรวจ

ประเมินตามสภาพจริง 
T4.  ผลผลิตครูที่จะเข้าสู่องค์กร ยังมีคุณภาพไม่ดีพอ 
T5.  นโยบายภาครัฐต่อโรงเรียนเอกชน ยังมุ่งการตรวจสอบควบคุม มากกว่าให้

การสนับสนุน 
T6.  การจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันยังมุ่งการแข่งขันมากกว่าการร่วมมือกัน

พัฒนา 
T7.  สภาพเศรษฐกิจไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
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T8.  กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้บุคลากรบางส่วนขาดอุดมการณ์ใน
การท างาน 

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มาจัดท าในรูปแบบ TOWS Matrix ตามขั้นตอนของ Weihrich (1982) 
ดังนี้ 

1.  เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสหลัก (Key External 
Opportunities = O) 

2.  เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคามหลัก (Key External 
Threats = T) 

3.  เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งหลัก (Key Internal Strengths = S) 
4.  เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนหลัก (Key Internal Weaknesses = W) 
5.  จับคู่จุดแข็งหลัก -โอกาสหลัก คิดหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ได้ยุทธศาสตร์ SO 

คือใช้จุดแข็งเพื่อให้ได้รับโอกาสมากที่สุด 
6.  จับคู่จุดแข็งหลัก ภาวะคุกคามหลัก คิดหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ได้ยุทธศาสตร์ ST 

คือ ใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะคุกคาม 
7.  จับคู่จุดอ่อนหลัก -โอกาสหลัก คิดหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ได้ยุทธศาสตร์ WO 

คือลดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส 
8.  จับคู่จุดอ่อนหลัก -ภาวะคุกคามหลัก คิดหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ได้ยุทธศาสตร์ 

WT คือ ลดจุดอ่อน หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดสนทนากลุ่มผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพื่อจับคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม โดยสามารถ
วิเคราะห์และน าเสนอได้ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 68 ผลการวิเคราะห์ และจับคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

จุดแข็ง(S) โอกาส(O) ยุทธศาสตร(์SO) 
S4. สถานะทางการเงินของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯมคีวามมั่นคง คล่องตัว 
S6. มีระบบเทคโนโลยี และเครือข่าย
พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

O4. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเรว็และมีราคาต่ าลง ท าให้
สามารถเข้าถึงไดง้่าย 

พัฒน า ร ะบบ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู ้(4) 

S2. บุคลากรของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิฯ 
มีประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถสูง 
S3. โรงเรยีนในเครือมูลนิธฯิ มีประสบการณ ์
การจดัการศึกษายาวนาน ท าใหม้ี
องค์ความรู้อยู่ในองคก์รมากมาย 
S9.  โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเพิม่เติม และออกไป
ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานจากภายนอกโรงเรียน 
S10. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ
ที่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่
จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์กร  

O1. การพัฒนาของโลกมุ่งสู่การสร้าง
สังคมฐานความรู้ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
O2. แผนการศึกษาระดับต่างๆ มี
จุดหมายมุง่ไปสู่การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
O3. องค์กรทางการศึกษาตา่งๆ
มากมาย ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับมูลนิธิฯ 
เล็งเห็นความส าคัญของการจดัการ
ความรู้และได้น าการจดัการความรู้ไป
ประยุกตใ์ช้จนประสบความส าเรจ็ 

พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) 

S8. มีเครือข่าย ผู้ปกครอง ศษิย์เก่าที่
มีความรู้ความสามารถพร้อมให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
S6.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี และ
เครือข่ายพร้อมให้บรกิารอยา่งทัว่ถึง
และเพียงพอ 
S7.  วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการ
ความรู ้

O3. องค์กรทางการศึกษาตา่งๆ
มากมาย ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับมูลนิธิฯ 
เล็งเห็นความส าคัญของการจดัการ
ความรู้และได้น าการจดัการความรู้ไป
ประยุกตใ์ช้จนประสบความส าเรจ็ 
O5.  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง ครู 
และศิษยเ์กา่ ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 

สร้างเครือข่ายภายในและ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (5) 

S1.  ผู้บริหารทุกคนเห็นว่าการจดัการ
ความรู้มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การบริหารโรงเรยีน 
 

O1. การพัฒนาของโลกมุ่งสู่การสร้างสังคม
ฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
O2. แผนการศึกษาระดับต่างๆ มี
จุดหมายมุง่ไปสู่การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

ส่งเสริมภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ (3) 
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ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะห์ และจับคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

จุดแข็ง(S) ภาวะคุกคาม(T) ยุทธศาสตร(์ST) 
S5.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีระบบ
โครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน 
 

T2.  สภาพทางการเมืองอ่อนแอ ท า
ให้นโนบายดา้นการศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง 
T3.  การตรวจสอบจากภาครฐั เช่น สมศ.
ยังเน้นทางด้านเอกสาร มากกว่าการตรวจ
ประเมินตามสภาพจรงิ 

ส่งเสริมโครงสร้างการบริหารที่
เอื้อต่อการจัดการความรู้ (3) 

จุดอ่อน(W) โอกาส(O) ยุทธศาสตร(์WO) 
W2. ไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี
ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรูข้อง
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

O1. การพัฒนาของโลกมุ่งสู่การสร้าง
สังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
O2. แผนการศึกษาระดับต่างๆ มี
จุดหมายมุง่ไปสู่การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

การจัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ในทุกระดับของ
องค์กร (1) 

W1. บุคลากรของโรงเรียนในเครอื
มูลนิธิฯส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ 
W7. บุคลากรขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ 
และการเขยีน ไม่สามารถท าความรู้ให้
ออกมาเป็นความรูช้ัดแจ้งได ้
W10. โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาด
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบความรู้ โดยค านงึถงึคุณ
ค่าทีม่ีต่อการใชง้านอยา่งสม่ าเสมอ และ
ก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่มีประโยชน์ออก  
W11. โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลระบบการถ่ายทอด และ
เผยแพร่ความรู ้

O6. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีน
โนบายสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาโรงเรยีนในเครือฯให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูเ้พื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (2) 
 
 

 



 
 

 

271 

ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะห์ และจับคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

จุดอ่อน(W) โอกาส(O) ยุทธศาสตร(์WO) 
W12. โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดการ
แต่งตัง้ทีมงานจดัการความรู้ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการจดัการ
ความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
ในโรงเรียน และขาดวธิีการอย่าง
ชัดเจนในการเชิญชวนให้บุคลากรทุก
ระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการความรู ้

  

W5. บุคลกากรบางส่วนมีทัศนคติเชงิ
ลบ กลัวการเปล่ียนแปลง เกรงว่าจะมี
ภาระงานมากขึ้น 
 

O3. องค์กรต่างๆมากมาย น าการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
ประสบความส าเร็จ 
O5. สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง ครู 
และศิษยเ์กา่ ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ (3) 
 

W8. การจัดเก็บความรู้กระจัด
กระจาย หลายรูปแบบ ไม่ทันต่อการ
ใชใ้นการตัดสินใจ 
W9. เทคโนโลยีขาดการประยุกต์ใช้งาน
ให้เป็นประโยชนต์่อการจัดการความรู้

เช่น การจัดเก็บความรู้ การจดัท า 
Web board ไว้ส าหรับให้บุคลากรเข้า
มาซกัถาม หรือแลกเปล่ียนความรู้ 
W14. โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดความ
ชัดเชนในเรื่อง การวัดและประเมนิผล
การจัดการความรู้ เช่น เครื่องมือการวัด 
เกณฑ์การประเมิน บุลคลากรท่ีท า
หน้าที่ประเมิน และระบบการวัดและ
ประเมินผลการจดัการความรู ้

O4. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเรว็และมีราคาต่ าลง ท าให้
สามารถเข้าถึงไดง้่าย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการ
ความรู ้(4) 
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ตารางที่ 68 ผลการวิเคราะห์ และจับคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

จุดอ่อน(W) อุปสรรค(T) ยุทธศาสตร์ (WT) 
W4. บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่มี
เวลาพอท่ีจะท าเรื่องการจดัการ
ความรู ้

T8. กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม 
ท าให้บุคลากรขาดอุดมการณ์ในการ
ท างาน 

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ (3) 

 
ตอนที่ 3  (ร่าง)ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เพื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย และได้จัดท าร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

 (ร่าง)ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
(W2,O1,O2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (S2,S3,S9,S10,O1,O2.O3) ; (W1,W7,W10,W11,W12,O6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ (S1,O1,O2) ; (S5.T2,T3) ; (W5,O3,O5) ; (W4,T8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (S4,S6,O4) ; 
(W8,W9,W14,O4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ 
(S6,S7,S8,O3,O5) 
 รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับ
ขององค์กร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.1.1  จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายของ
การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากร หน่วยงาน และโรงเรียน  
 1.1.2  จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมูลนิธิฯ 
 1.1.3  จัดให้มียุทธศาสตร์การจัดการความรู้สามารถน ามาใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานต่างๆ ได้จริง และบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 1.1.4  จัดให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ 
มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2  ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.2.1  ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ในการด าเนินการและผลักดัน
ให้เกิดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
 1.2.2  จัดให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่ให้ความรู้และสนับสนุนให้เกิดการ
น ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 1.2.3  จัดให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 1.2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3  ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.3.1  จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ในระดับบุคลากร และระดับหน่วยงาน  
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 1.3.2  จัดให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการความรู้ของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 1.3.3  ส่งเสริมให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินมี
การให้ผลย้อนกลับให้กับผู้ถูกประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
 1.3.4  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
เป็นรายบุคคล โดยเน้นการประเมินทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะในการท างาน ทักษะในการเป็น
ผู้น า และผลจากกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายและการน ามาใช้ประโยชน์
ในองค์กร 
 1.3.5  จัดให้มีการประเมินความรู้ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบของความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และคุณค่าของความรู้  
 1.3.6  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการหรือปฏิบัติการ โดยประเมินวิธีการและผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืน  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ภายใน
โรงเรียน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.1.1  ส่งเสรมิกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิม่พูนความรู้และทกัษะ
ในด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.1.2  ส่งเสริมการท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ 
ร่วมกันของบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.1.3  ผลักดันให้บุคลากรน ากระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.1.4  สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความรู้ ด้วยการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล 

 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.2.1  สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน และส่งเสริมให้เกิดการน าไปปฏิบัติในระดับบุคลากรและหน่วยงาน 
 2.2.2  ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรสังกัดแต่ละหน่วยงาน/
ส่วนงาน ในการก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 2.2.3  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการแสวงหาความรู้ของบุคลากรเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2.2.4  ส่งเสริมให้บุคลากรก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2.5  ส่งเสรมิให้บุคลากรใช้วธิีในการแสวงหาและรวบรวมความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 2.2.6  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางาน 

 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ  
 2.3.1  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสอน ค าแนะน า 
พัฒนาใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่โดยการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิมมาใช้
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 
 2.3.2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
 2.3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้จากภายใจตัวบุคคล ความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียน 
และความรู้จากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ 
 2.3.4  ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานตามกระบวนการการสร้างความรู้โดยการประมวลผล
จากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 
 2.3.5  ส่งเสริมให้เกิดการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ และนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
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 2.3.6  ส่งเสริมให้มีการจูงใจหรือรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีการคิดหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้
หรือนวัตกรรมใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.4.1  ส่งเสริมให้บุคลากรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ประสบการณ์ กระบวนการท างาน 
แนวปฏิบัติที่ดี ลงในแฟ้มสะสมผลงาน หรือรายงานการปฏิบัติงาน และน าความรู้นั้นมาใช้ในการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 2.4.2  ส่งเสริมให้บุคลากรจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 2.4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน  
 2.4.4  จัดให้มีการก าหนดนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับประเภทของความรู้ที่ควรด าเนินการจัดเก็บ 
โดยเฉพาะที่ความรู้ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จของโรงเรียน 
 2.4.5  จัดให้มีกระบวนการ ขัน้ตอนในการจัดเก็บความรู้ เพือ่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บ
ความรู้ให้กับบุคลากร 
 2.4.6  จัดให้มีหน่วยงานการจัดการความรู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบองค์ความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ก่อนที่จะท าการจดัเก็บความรู้ไว้ในฐานความรู้ของโรงเรียน 
 2.4.7  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดระบบของความรู้ที่ต้องการจัดเก็บให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
 2.4.8  จัดให้มีการประเมินผลการจัดเก็บและสืบค้นความรู้เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 

2.5.1  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 

2.5.2  จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสน าเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ และจัดเก็บลงในแหล่งข้อมูลที่รวบรวมการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 
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2.5.3  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ผ่านวิธีต่างๆ ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 

2.5.5  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่สังกัดในเครือฯเพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

2.5.6  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับ
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกในงานประชุม งานสัมมนา และงานการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 

2.5.7 จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ภายในโรงเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียน ในรูปแบบของเอกสาร Webpage, Web board เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

2.5.8  สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้กับบุคลากร หน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ใน
การเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.5.9  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 
 2.5.10  จัดให้มีการประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้
ภายในโรงเรียน  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.6.1  จัดให้มีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อระบุผลการด าเนินการจัดการความรู้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.6.2  จัดให้มีเครื่องมือวัดประเมินผลการจัดการความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ มเีกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 
 2.6.3  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ 
 2.6.4  จัดให้มีก าหนดการในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน และเหมาะสม 
 2.6.5  จัดให้มีการก าหนดหน่วยงาน ทีมงาน หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินผล
การจัดการความรู้  
 2.6.6  จัดให้มีหน่วยงาน ทีมงาน หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่ประเมินผลการจัดการความรู้
โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการการจัดการความรู้ 
และสามารถน าผลมาใช้พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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 2.6.7  จัดให้มีการน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้โดยมาเทียบเคียง
กับโรงเรียนที่สังกัดในเครือมูลนิธิฯ และองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการจัดการความรู้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
 2.6.8  จัดให้มีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 2.6.9  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลจดัการความรู้
รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.7  ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดี เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.7.1  ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารต่างๆ และในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น เอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  Webpage 
และ Web board เป็นต้น 
 2.7.2   จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้มีหน้าที่ในการด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของความรู้ ตลอดจนคุณค่าของความรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
 2.7.3  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
คลังความรู้ส าหรับบุคลากรทั้งภายและภายนอก 
 2.7.4  ส่งเสรมิบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเกบ็และสืบค้นความรู้ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต  
 2.7.5  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน รวมถึงแบ่งปัน
ประสบการณ์กับบุคลากรทั้งภายในโรงเรียน และจากหน่วยงานอ่ืน ในรูปแบบของการประชุม สัมมนา 
และการจัดนิทรรศการ 
 2.7.6  จัดท าข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการ
จัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายใน
โรงเรียน เพื่อความส าเร็จในการจัดการความรู้  
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
3.1.1  จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานต่างๆ 

ภายในโรงเรียน 
3.1.2  จัดให้มีโครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายระหว่างกันภายในองค์กร 
 3.1.3  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดการความรู้ โดยรวบรวมผู้ที่มีความสามารถในด้านการจัดการความรู้และเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
ภายในโรงเรียน และประสานการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2  ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.2.1  สนับสนุนผู้บริหารทุกระดับในการด าเนินการผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ 
 3.2.2  สนับสนุนผู้บริหารทุกระดับในการจัดท าแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ของโรงเรียน และผลักดันให้เกิดการน าการจัดการความรู้ไปลงสู่การปฏิบัติ  

3.2.3  สนับสนุนผู้บริหารในการเป็นแบบอย่างในการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร และสามารถชี้แนะบุคลากรให้เกิดการพัฒนา และเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการความรู้ 

3.2.4  สนับสนุนผู้บริหารในส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ในการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้  

3.2.5  สนับสนุนให้ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยการก าหนดให้
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2.6  สนับสนุนผู้บริหารเตรียมการในการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เห็นความส าคัญของ
การจัดการความรู้ 

3.2.7  สนับสนุนผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร เช่น เวลา งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้
ในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.3.1  ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ผลักดันให้บุคลากรเกิด
ความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติงาน 
 3.3.2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.3.3  ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร 
เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.3.4  ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
 3.3.5  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานด้วยความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3.3.6  ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กร
ได้ก าหนดไว้ 

3.3.7  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และสามารน าการ
จัดการความรู้มาบูรณาการกับงานประจ าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

3.3.8  ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างของการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรอ่ืน  

3.3.9  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4  จัดให้มีทีมงานการจัดการความรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ภายในโรงเรียน  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.4.1  ส่งเสริมให้มีกระบวนการสรรหาทีมงานในการจัดการความรู้ โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่เป็นทีมงานการจัดการความรู้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เป็นอย่างดี มีความสนใจ
และเต็มใจที่จะท างานด้านการจัดการความรู้ 
 3.4.2  ส่งเสริมและพัฒนาทีมงานในด้านการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 3.4.3  ก าหนดกรอบภาระงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของทีมงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1  ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.1.1  จัดหลักสูตรการอบรมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
แก่บุคลากรในทุกระดับ 
 4.1.2  จัดหลักสูตรอบรมความรู้ให้กับบุคลากรในด้านโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ที่ใช้ในโรงเรียน  
 4.1.3  ส่งเสริมและอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจ
ถึงกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานใน
ด้านการจัดการความรู้ และมีความสะดวกในการใช้งาน 
 4.1.4  จัดระบบติดตาม และประเมิน ความสามารถทักษะการใช้งานของบุคลากรและ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2  จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.2.1  สนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อการ
บริหารจัดการความรู้ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ 
 4.2.2  จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่ดีและรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเครือข่ายอันเป็นท่ียอมรับจากองค์กรต่างๆ  
 4.2.3  จัดหาที่ปรึกษาและผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลและพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน
ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ 
 4.2.4  จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้อย่างเพียงพอและครอบคลุมทั่วพื้นที่โรงเรียน 
  4.2.5  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ 
  4.2.6  จัดให้มีทีมงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3  จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.3.1  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตองค์
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 4.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและประเมินผลประสิทธิภาพการท างานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
 4.3.3  จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรที่เชื่อถือได้เข้ามา
ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
เพื่อเป็นแนวทาง.ในการพัฒนาระบบให้อยู่ในระดับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1  พัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.1.1  จัดต้ังศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 
 5.1.2  แต่งต้ังทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และเป็น
ท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 
 5.1.3  จัดสรรทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2  สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร และหน่วยงานภายในโรงเรียน ใน
การด าเนินการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ  
 5.2.1  ส่งเสริมการสร้างแนวคิดในการจัดการความรู้ที่เน้นการประยุกต์ สร้างสรรค์ และ
สัมฤทธิ์ผล โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 
 5.2.2  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการอย่างทั่วถึง  
 5.2.3  ส่งเสริมการขยายขอบเขตของหน่วยงานในการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน โดย
เริ่มจากบุคคล หน่วยงาน เชื่อมโยงไปถึงโรงเรียน 
 5.2.4  ส่งเสริมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายใน
โรงเรียน 
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 5.2.5  จัดให้มีมาตรการในการเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3  สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนภายในเครือฯ ในการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.3.1  จัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ของโรงเรียนที่สังกัดในเครือฯ เพื่อให้บุคลากร
และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
เหตุการณ์ 
 5.3.2  ส่งเสริมจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายในเครือฯ 
 5.3.3  จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ของบุคลากรภายในโรงเรียนสังกัด
ในเครอืฯ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
 5.3.4  ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้จากโรงเรียนสังกัด
ภายในเครือฯ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 
 5.3.5  จัดใหม้ีกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยกระดับขององค์ความรู้ของโรงเรียน
สังกัดในเครือฯ เพื่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 5.3.6  ส่งเสริมให้มีทีมงานการจัดการความรู้ของมูลนิธิฯ เชื่อมโยงเครือข่ายทีมงานการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือฯ เพื่อให้การจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือฯ มี
ความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการความรู้  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.4.1  เสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้กับภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกับ
หน่วยงานภายนอก 
 5.4.2  กระจายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาค สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ การปฏิบัติงาน และพัฒนาต่อยอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.3  ส่งเสริมการเปิดพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนรู้ส าหรับบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอก เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้  
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 5.4.4  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันความร่วมมือกับผู้รู้ ปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น 
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากรให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 5.4.5  จัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ 
 5.4.6  ส่งเสริมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กับองค์กร
ภายนอก 
 5.4.7  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกรูปแบบกับสถาบันการศึกษาและองค์กร
ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล  

ตอนที่ 4  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตารางที่ 69  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครอืมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ข้อ เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดบัขององค์กร 4.47 0.38 มากที่สดุ 
1 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุก

ระดับขององค์กร 
4.60 0.55 มากที่สดุ 

2 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

3 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏบิัติงานด้านการ
จัดการความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 

4.20 0.45 มาก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

4.66 0.22 มากที่สดุ 

4 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดตี่อการจัดการความรู้
ภายในโรงเรียน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

5 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณคา่ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

6 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.40 0.55 มาก 

7 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
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ตารางที่ 69  ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
9 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวดัและประเมินผลการจัดการความรู้

ภายในโรงเรียน   
4.20 0.84 มาก 

10 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.7 ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดี เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผูน้ า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู ้

4.75 0.25 มากที่สดุ 

11 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน
ภายในโรงเรียน เพื่อความส าเร็จในการจัดการความรู้   

4.40 0.89 มาก 

12 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2 ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าที่เอ้ือให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการความรู ้

4.80 0.45 มากที่สดุ 

13 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการความรู ้

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 จัดให้มีทีมงานการจัดการความรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเรจ็ในการ
จัดการความรู้ภายในโรงเรียน 

4.60 0.45 มากที่สดุ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 4.73 0.37 มากที่สดุ 
15 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
4.60 0.89 มากที่สดุ 

16 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2 จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

17 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3 จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ 4.80 0.33 มากที่สดุ 
18 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1 พัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู ้ 4.60 0.55 มากที่สดุ 
19 ยทุธศาสตร์ย่อย 5.2 สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร และหน่วยงานภายในโรงเรียน ใน

การด าเนินการจัดการความรู ้
5.00 0.00 มากที่สดุ 

20 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนภายในเครือฯ ในการจัดการความรู้ 4.80 0.45 มากที่สดุ 
21 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการ

ความรู้  
4.80 0.45 มากที่สดุ 

 รวม 4.61 0.23 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 69 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X  = 4.61, S.D.=0.23 ) โดยยุทธศาสตร์ที่มีความ
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เหมาะสมมากท่ีสุดได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (X  = 4.80, S.D.= 0.33 ) รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการ
บริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้  (X  = 4.75, S.D.= 0.25 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (X  = 4.73, S.D.= 0.37) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (X  
= 4.66, S.D.= 0.22) และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับของ
องค์กร (X  = 4.47, S.D.= 0.38 ) ตามล าดับ  
 นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นการน าเสนอยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่มีความ
ครอบคลุมและชัดเจนทัง้ในมิตด้ิานแนวคิด ทฤษฎี และมิติด้านการน าไปปฏิบัติ 
 2.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้คือ  
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ส าคัญมากท่ามกลาง
ความเป็นพลวัตของสังคมโลกปัจจุบัน หากมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังของโรงเรียนสังกัดในเครือ
มูลนิธิฯ อาจส่งผลกกระทบต่อองค์กรได้ 
 3.  ผู้บริหารเป็นผู้น าส าคัญในการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้พัฒนาไปสู่ 
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์และ
มาตรการในการท าให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือฯ มีความเข้าใจ ยอมรับ เล็งเห็นความส าคัญ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ในโรงเรียน  
 4.  วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิ่มเติม 
ในส่วนของบุคลากร หน่วยงานภายใน และภายนอก ชุมชน เนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในพันธกิจ
ของยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
 5.  พันธกิจของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อาจเชื่อมโยง
ถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิม่เติม เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 6.  วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มุ่งเน้น 
ที่การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ดังนั้นในยุทธศาสตร์ควรให้เพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรในองค์กร 
เนื่องจากบุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ปฏิบัติในองค์กรเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในส่วนของความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อยอดจากการเรียนรู้ของ
กันและกัน อันเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ในองค์กร  
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 7.  พันธกิจยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ระบุถึงวัฒนธรรม 
องค์กรที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการความรู้ให้
ประสบความส าเร็จ แต่ควรเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการภายในองค์กร และการสร้างเครือข่าย
ความรู้กับองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ที่เข้มแข็งในสังคมไทย 
 8.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรมีการจัดล าดับตาม 
ความส าคัญของยุทธศาสตร์เพื่อให้เห็นภาพรวม และจุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 9.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในส่วนของการสร้างเครือข่าย 
การจัดการความรู้ถือเป็นเป้าหมายใหม่ที่องค์กรริเริ่มให้ความส าคัญ ดังนั้นในยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จึงควรระบุในล าดับต้น ๆ เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่ส าหรับองค์กร 
 10.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการระบุปัจจัย 
ความส าเร็จได้ดี แต่ในส่วนของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การจัดการความรู้
ควรเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า เพื่อสร้างบรรยากาศการประเมินในเชิง
บวก อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 
 11.  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเน้นในเรื่อง 
ของการเป็นตัวแทนของผู้บริหารในการตัดสินใจ การท าความเข้าใจในการปฏิบัติ และการจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
 12.  ในการด าเนินการเพื่อใหยุ้ทธศาสตร์การจัดการความรูส้ าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ 
ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการจัดการความรู้ และผู้บริหารควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจ ากัดของ
บุคลากรในองค์กรของตนเอง 
 13.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิ่มเติมในเรื่อง 
ของการใช้องค์ความรู้ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายของการใช้องค์ความรู้ ท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับองค์กร 
 14.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิม่เติมในเรื่องของ
การพัฒนาภาวะผู้น าในบุคลากรขององค์กร 
 15.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรมีการระบุกระบวนการ
ของการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวน ระบบ เวลา  



 
 

 

288 

 16.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิ่มเติมรายละเอียด 
ในส่วนของการเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ขององค์กรให้ชัดเจน เช่น สภาพขององค์กร สถานะ
ขององค์กร ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับ และบทบาทหน้าที่ของ ศูนย์กลาง
ว่าต้องเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวหรือไม่ หรือท าระบบการจัดการองค์กรสนับสนุนแบบกระจายศูนย์ 
(Hub) แบบเครือข่าย (Web) หรือในรูปแบบอ่ืนๆ   
 17.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิ่มเติมในเรื่องของ
การส่งต่อความรู้ในองค์กรไปสู่สังคม เพื่อให้สังคมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 18.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรระบุถึงรูปแบบและ 
ในการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อให้กับการเชื่อมต่อความรู้ขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกมี
ทิศทางและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  19.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรมีการปรับเปลี่ยน 
การใช้ค า ประโยค ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้เหมาะสม และเกิดเข้าใจตรงกัน เช่น ฐานข้อมูล
ความรู ้ แทนค าว่า ข้อมูล เป็นต้น 

ตอนที่ 5  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

การจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 -2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ น าพาไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ มุ่งให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาให้
คนในสังคมเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ศีล จิต และปัญญา พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอันกอปรด้วยความสมานฉันท์และความเอ้ืออาทรต่อกัน 
จึงมีเป้าหมายพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ มีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด มีการพัฒนาความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อน าไปใช้
ในการสร้างเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  มีโอกาสพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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โดยมีการบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเหมาะสม มีการใช้สื่อ และริเริ่มสร้างสื่อจากภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปัญญา มีคุณธรรม มีความสุข 
และรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สถานศึกษายังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือคลังความรู้ 
พร้อมจะแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกับชุมชน รวมทั้งการให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชน โดยมีการจัดระบบเพื่อดูแลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน พัฒนาสังคมไทยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเผชิญสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน โดยการวาง
แนวยุทธศาสตร์ให้คนและสังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน 
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีสันติสุข เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
แก่คนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีด้านความรู้ และน าเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ สามารถ
สร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน พัฒนาความรู้ใหม่เพื่อน ามาใช้ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างหลากหลาย รู้จักปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายหรือความต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น การดึงภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวคน ให้ออกมาเป็นภูมิปัญญาเปิดเผยที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมและเผยแพร่ รวมทั้ง
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให้กลับคืนมาอย่าง
เป็นระบบ สามารถพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
จัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน
ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ได้น าแผนการจัดการศึกษาในระดับสูงต่างๆ 
มาจัดท าแผนพัฒนามูลนิธิฯ (พ.ศ.2553-2558) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่
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สมบูรณ์ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีวิถีชีวิตของคนไทย รักษาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามของชาติ มีความรูท้างวิชาการและการปฏิบัติ เป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิด
เป็นตรรกะ และเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะ
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจ
อารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน ในส่วนของสถานศึกษาใน
สังกัดมุ่งเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ พัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และสมดุล พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันและพัฒนาคุณภาพ
ภายใน การบริหารทรัพย์สินและบัญชี และคุ้มครองการท างาน  พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนา
หลักสูตรและงานวิชาการสูความเป็นเลิศ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
พัฒนาการศึกษา 

จะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) มีความสอดคล้องกันในเรื่องของการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่มีคุณภาพและดุลยภาพ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ สถานศึกษาจึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของคนให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มุ่งไปสู่ สังคมฐานความรู้ ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และพลังสมองของคน
ในการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ทั่วถึงกัน และทุกคน
สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม คุณภาพของชีวิตจึงขึ้นอยู่กับทักษะและกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว 
จึงต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เปิดกว้าง 
และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับทุกคน สนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และแหล่งความรู้ต่างๆ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญต่อสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
จึงได้ร่วมจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  

 รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับ
ขององค์กร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.1.1  จัดให้มียุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมูลนิธิฯ 
 1.1.2  จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมูลนิธิฯ 
 1.1.3  จัดให้มียุทธศาสตร์การจัดการความรู้สามารถน ามาใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานต่างๆ ได้จริง และบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 1.1.4  จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ใช้การจัดการความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2  ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.2.1  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียน 
 1.2.2  ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ให้เกดิความชัดเจนในการด าเนินการ 
เพื่อผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
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 1.2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจและ 
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ติดตาม สนับสนุนให้เกิดการน ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไปใช้
ในหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 1.2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 1.2.5  ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3  ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 1.3.1  ส่งเสริมให้มีเครื่องมือวัดประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรค
ของการจัดการความรู้ 
 1.3.2  ส่งเสริมให้มีการก าหนดหน่วยงาน ทีมงาน หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินผล 
การจัดการความรู้ ท าหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการจัดการความรู้ และ
สามารถน าผลมาใช้พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 1.3.3  ส่งเสรมิให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน มีการให้ผลย้อนกลับ
ให้ผู้ถูกประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
 1.3.4  ส่งเสริมใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 1.3.5  จัดให้มีการน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้โดยมาเทียบเคียง 
กับโรงเรียนที่สังกัดในเครือมูลนิธิฯ และองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการจัดการความรู้ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
 1.3.6  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และให้บุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลจัดการความรู้รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
ภายในโรงเรียน 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.1.1  ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร หน่วยงานในการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนของความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับโรงเรียน 
 2.1.2  ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นความรู้แจ้งชัด 
(Explicit Knowledge) โดยการบันทึกรวบรวมไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียน 
 2.1.3  สร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรน ากระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 
 2.1.4  จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และออกไปทัศนศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ 
 2.1.5  จัดท ากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ ร่วมกัน  
ของบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 

2.2.1  สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน  
โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

2.2.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
เพื่อก าหนดและแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโรงเรียน  

2.2.3  สนับสนุนให้มีการก าหนดเป้าหมายที่บุคลากรต้องเรียนรู้ ซึ่งตรงตามภาระงานที่
บุคลากรได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน  

2.2.4  ส่งเสริมให้จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ได้แสวงหาและรวบรวมความรู้  

2.2.5  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วิธีในการแสวงหาและรวบรวมความรู้จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ต ารา และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

2.2.6  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ  
 2.3.1  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสอน ค าแนะน า  
พัฒนาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิมมาใช้
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 
 2.3.2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ต่อการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
 2.3.3  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้จากภายในตัวบุคคล ความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียน 
และความรู้จากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ 
 2.3.4  ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินงานตามกระบวนการการสร้างความรู้โดยการประมวลผล 
จากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 
 2.3.5  ส่งเสริมให้เกิดการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ และนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
 2.3.6  ส่งเสริมให้มีการจูงใจหรือรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีการคิดหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้
หรือนวัตกรรมใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของบุคลากร 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.4.1  จัดให้มีการก าหนดนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับประเภทของความรู้ที่ควรด าเนินการจัดเก็บ 
โดยเฉพาะที่ความรู้ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จของโรงเรียน 
 2.4.2  จัดให้มีระบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดเก็บความรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการจัดเก็บความรูส้ าหรับบุคลากร 
 2.4.3  จัดให้มีหน่วยงานการจัดการความรู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบองค์ความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ก่อนที่จะท าการจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานความรู้ของโรงเรียน 
 2.4.4  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูล 
 2.4.5  จัดให้มีการประเมินผลการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ โดยการก าจัดความรู้เก่าที่ล้าสมัย 
ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์ออกจากฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียน 
 2.4.6  จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บความรู้ที่เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย เป็น
สัดส่วน และสะดวกในการสืบค้น 
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 2.4.7  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการน าความรู้ที่เกิดจากทักษะ ประสบการณ์ ท่ี 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บในฐานข้อมูลให้เป็นคลังความรู้ของโรงเรียนในรูปแบบที่สามารถสืบค้น
และน ากลับมาใช้ได้อีกภายหลัง 
 2.4.8  ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 

2.5.1  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน 

2.5.2  จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสน าเสนอ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ และน าความรู้ที่ได้รับจัดเก็บลงในฐานความรู้ของโรงเรียน 

2.5.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านวิธีต่างๆ ระหว่างบุคลากร
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 

2.5.4  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับ
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกในงานประชุม งานสัมมนา และงานการจัดนิทรรศการต่างๆ  

2.5.5  จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
ในรูปแบบของเอกสาร Webpage, Web board, Web block และรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 

2.5.6  สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้กับบุคลากร หน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ใน
การเผยแพร่และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.5.7  ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 
 2.5.8  จัดให้มีการประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6  ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดี เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 2.6.1  ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารต่าง  ๆหรือในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น เอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน  Webpage และ Web board 
เป็นต้น 
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 2.6.2  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของความรู้ ตลอดจนประเมินคุณค่าของความรู้ ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
 2.6.3  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียน
เพื่อเป็นคลังความรู้ส าหรับบุคลากรทั้งภายและภายนอก 
 2.6.4  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและสืบค้น
ความรู ้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต  
 2.6.5  จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน รวมถึงแบ่งปัน  
ประสบการณ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในรูปแบบของการประชุม สัมมนา และ
การจัดนิทรรศการ 
 2.6.6  จัดท าข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการ
ความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1  ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายใน
โรงเรียน เพื่อความส าเร็จในการจัดการความรู้  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 

3.1.1  จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีการระบุถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องการจัดการความรู้อย่างชัดเจน 

3.1.2  ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เป็นแนวราบ เพื่อเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างกันภายในองค์กร 
 3.1.3  จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ 
จัดการความรู้ โดยก าหนดผู้ปฏิบัติงานจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และเป็นที่
ยอมรับของบุคลากรภายในโรงเรียน  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2  ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าในทุกระดับเพื่อเอื้อ
ให้เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.2.1  สนับสนุนผู้บริหารทุกระดับในการด าเนินการผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ 
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 3.2.2  สนับสนุนผู้บริหารทุกระดับในการจัดท าแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย 
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ของโรงเรียน และผลักดันให้เกิดการน าการจัดการความรู้ไปลงสู่การปฏิบัติ  

3.2.3  สนับสนุนผู้บริหารในการเป็นแบบอย่างในการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร และสามารถชี้แนะบุคลากรให้เกิดการพัฒนา และเข้าใจในกระบวนการ
จัดการความรู้ 

3.2.4  สนับสนุนผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกัน ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้  

3.2.5  สนับสนุนให้ผู้บริหารผลักดันใหเ้กิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยการก าหนดให้
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2.6  สนับสนุนให้ผู้บริหารเตรียมการในการสร้างบุคลากรทุกระดับให้มีภาวะผู้น าและ
เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ 

3.2.7  สนับสนุนผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร เช่น เวลา งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.3.1  ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ผลักดันให้บุคลากรเกิด
ความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติงาน 

3.3.2  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ และสามารถน า
การจัดการความรู้มาบูรณาการกับงานประจ าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

3.3.3  ส่งเสรมิให้มีการสร้างบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร 
เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 3.3.4  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานด้วยความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3.3.5  ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
3.3.6  ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กร

ได้ก าหนดไว้ 
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 3.3.7  ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างของการน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรอ่ืน 

3.3.8  ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้ ด้วยการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4  จัดให้มีทีมงานการจัดการความรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ภายในโรงเรียน  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 3.4.1  จัดให้มีกระบวนการสรรหาทีมงานในการจัดการความรู้ โดยก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่เป็นทีมงานการจัดการความรู้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เป็นอย่างดี มีความความสนใจ
และเต็มใจที่จะท างานด้านการจัดการความรู้ 
 3.4.2  ส่งเสริมและพัฒนาทีมงานในด้านการจัดการความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 3.4.3  ก าหนดกรอบภาระงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของทีมงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้
การด าเนินการด้านการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1  ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.1.1  จัดหลักสูตรการอบรมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
แก่บุคลากรในทุกระดับ 
 4.1.2  จัดหลักสูตรอบรมความรู้ให้กับบุคลากรในด้านโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ที่ใช้ในโรงเรียน  
 4.1.3  ส่งเสริมและอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจ  
ถึงกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานใน
ด้านการจัดการความรู้ และมีความสะดวกในการใช้งาน 
 4.1.4  จัดระบบติดตาม และประเมิน ความสามารถทักษะการใช้งานของบุคลากรและ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2 จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.2.1  สนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการความรู้ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ 
 4.2.2  จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี
และรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเครือข่ายอันเป็นท่ียอมรับจากองค์กรต่างๆ  
 4.2.3  จัดหาที่ปรึกษาและผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดูแลและพัฒนาปรับปรุง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านข้อมูล
และความปลอดภัยของระบบ 
 4.2.4  จัดหาอุปกรณ์ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้อย่างเพียงพอและครอบคลุมทั่วพื้นที่โรงเรียน 
 4.2.5  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ 
 4.2.6  จัดให้มีทีมงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3  จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 4.3.1  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตองค์
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 4.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและประเมินผลประสิทธภิาพการท างานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการความรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
 4.3.3  จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรที่เชื่อถือได้เข้ามาตรวจสอบ 
และประเมินผลเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบให้อยู่ในระดับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

300 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1  พัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.1.1  จัดต้ังศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 
 5.1.2  แต่งต้ังทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้  และ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 
 5.1.3  จัดสรรทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2  สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร และหน่วยงานภายในโรงเรียน ใน
การด าเนินการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ  
 5.2.1  ส่งเสริมการสร้างแนวคิดในการจัดการความรู้ที่เน้นการประยุกต์ สร้างสรรค์ และสัมฤทธิ์ผล 
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 
 5.2.2  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการสื่อสารทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างทั่วถึง  
 5.2.3  ส่งเสริมการขยายขอบเขตของหน่วยงานในการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน โดยเริ่ม
จากบุคคล หน่วยงาน เชื่อมโยงไปถึงโรงเรียน 
 5.2.4  ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายใน
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 5.2.5  จัดให้มีมาตรการในการเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3  สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในการจัดการความรู้ 
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.3.1  จัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ของโรงเรียนที่สังกัดในเครือมูลนิธิฯ เพื่อให้บุคลากร 
ภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
เหตุการณ ์
 5.3.2  ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายใน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อย่างสม่ าเสมอ 
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 5.3.3  จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ของบุคลากรภายในโรงเรียน  
สังกัดในเครือฯ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
 5.3.4  ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้จากโรงเรียนสังกัด
ภายในเครือฯ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5.3.5  จัดให้มีกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยกระดับขององค์ความรู้ของโรงเรียน
สังกัดในเครือฯ เพื่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 5.3.6  ส่งเสรมิให้มีทีมงานการจัดการความรู้ของมูลนิธฯิ เชือ่มโยงเครือข่ายทีมงานการจัดการ 
ความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือฯ เพื่อให้การจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดในเครือฯ มีความร่วมมือ
ระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการความรู้  
 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 5.4.1  เสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้กับภาครัฐและ 
เอกชนในทุกระดับ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรกับ
หน่วยงานภายนอก 
 5.4.2  กระจายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาค สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ การปฏิบัติงาน และพัฒนาต่อยอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4.3  ส่งเสริมการเปิดพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนรู้ส าหรับบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอก เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้  
 5.4.4  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รู้ ปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ของบุคลากรให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 
 5.4.5  จัดระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ 
 5.4.6  ส่งเสริมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กับองค์กร
ภายนอก เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร  
 5.4.7  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกรูปแบบกับสถาบันการศึกษาและองค์กร
ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
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ตอนที่ 6 ผลการตรวจสอบการน ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไปใช้ โดยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิฯ 

ตารางที่ 70  สรุปความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรยีนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยผู้บริหารโรงเรียน 

ข้อ เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จัดท าแผนยทุธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 4.44 0.75 มาก 

1 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน 4.43 0.76 มาก 
2 การก าหนดวิธดี าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 4.64 0.50 มากที่สดุ 
3 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.21 0.70 มาก 
4 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏบิัติ 4.07 1.00 มาก 
5 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียล 
4.71 0.83 มากที่สดุ 

6 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 4.71 0.61 มากที่สดุ 
7 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 4.36 0.74 มาก 
8 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มคา่กับการน าไปปฏบิัติจริง 4.36 0.84 มาก 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

4.64 0.60 มากที่สุด 

9 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน 4.50 0.65 มากที่สดุ 
10 การก าหนดวิธดี าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 4.71 0.47 มากที่สดุ 
11 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.71 0.61 มากที่สดุ 
12 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏบิัติ 4.43 0.76 มาก 

13 
เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล 

4.64 0.84 มากที่สดุ 

14 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 4.86 0.36 มากที่สดุ 
15 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 4.50 0.65 มากที่สดุ 
16 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มคา่กับการน าไปปฏบิัติจริง 4.79 0.43 มากที่สดุ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผูน้ า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู ้

4.70 0.50 มากที่สุด 

17 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน 4.64 0.50 มากที่สดุ 
18 การก าหนดวิธดี าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 4.86 0.36 มากที่สดุ 
19 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.57 0.51 มากที่สดุ 
20 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏบิัติ 4.57 0.51 มากที่สดุ 
21 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียล 
4.79 0.58 มากที่สดุ 

22 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 4.79 0.43 มากที่สดุ 
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ตารางที่ 70  สรุปความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยผู้บริหารโรงเรียน 
(ต่อ) 

ข้อ เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
23 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 4.50 0.76 มากที่สดุ 
24 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มคา่กับการน าไปปฏบิัติจริง 4.86 0.36 มากที่สดุ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 4.76 0.45 มากที่สุด 

25 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน 4.71 0.47 มากที่สดุ 
26 การก าหนดวิธดี าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 4.86 0.36 มากที่สดุ 
27 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.71 0.47 มากที่สดุ 
28 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏบิัติ 4.71 0.47 มากที่สดุ 
29 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียล 
4.86 0.36 มากที่สดุ 

30 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 4.79 0.58 มากที่สดุ 
31 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 4.64 0.50 มากที่สดุ 
32 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มคา่กับการน าไปปฏบิัติจริง 4.79 0.43 มากที่สดุ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ 4.79 0.39 มากที่สุด 

33 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน 4.71 0.47 มากที่สดุ 
34 การก าหนดวิธดี าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 4.86 0.36 มากที่สดุ 
35 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.79 0.43 มากที่สดุ 
36 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏบิัติ 4.64 0.50 มากที่สดุ 
37 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียล 
4.93 0.27 มากที่สดุ 

38 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 4.93 0.27 มากที่สดุ 
39 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 4.64 0.50 มากที่สดุ 
40 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มคา่กับการน าไปปฏบิัติจริง 4.86 0.36 มากที่สดุ 
 รวม 4.66 0.19 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 70 พบว่าผู้บริหารเห็นว่ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X  = 4.66 , S.D.= 0.19 ) โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม
มากที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  
(X  = 4.79 , S.D.= 0.39) รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการความรู้ (X  = 4.79 , S.D.= 0.39) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า 
และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ (X  = 4.70, S.D.=0.50 ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียน
ในเครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (X  = 4.64 , S.D.= 0.60 ) และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร (X  = 4.44 , 
S.D.= 0.75 ) ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้ 

1.  การที่ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครอืมูลนิธิฯ จะสามารถจะน าพา 
องค์กรให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้ได้นั้น ยุทธศาสตร์ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ 
โดยการสร้างความเข้าใจ การตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการน าการจัดการความรู้ไปปฏิบัติในองค์กร 

2.  การพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้นั้น ควรมีการให้ความรู ้
และความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของการจัดการความรู้ในทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ นอกจากนี้
การตรวจสอบและการประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้เพื่อให้โรงเรียนมีเอกภาพในการด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเท่า
เทียมกัน จะส่งผลให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก 

3.  ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้น าสูง ในการประสาน 
การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ใช้องค์ความรู้ทุกรูปแบบ ในโอกาส
ต่างๆที่มีตลอดปี โดยมีแนวทางการปฏิบัติ หยิบยืม แบ่งปันที่ชัดเจน ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีความไว้วางใจ
ในการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารย่อมต้องเป็นผู้ฟังที่มีใจกว้าง รับทราบ 
ให้โอกาส และสร้างทีมงานที่จะช่วยให้กระบวนการท าให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดีมาก และสามารถน าหลักการไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ซึ่งในการน ายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีวินัย 5 ประการ คือ 1) Personal Mastery 2) Mental Models 3) Share Vision 4) Team Work 
5) System Thinking  โดยเฉพาะคุณลักษณะในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

5.  ในภาพรวมยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทยมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ หากมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องเป็นกระบวนในการปฏิบัติงานปกติ ในการปฏิบัติควรเริ่มตั้งแต่การสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และจัดต้ังศูนย์กลางการท างาน  
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6.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรเพิ่มเติมในเรื่องของ 
การก าหนดเกณฑ์การสร้างแนวคิด/ความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรโดยการให้รางวัลในรูปแบบ
ของวิทยฐานะเพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป 

ผลจากการประเมินยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯของผู้บริหาร

สามารถน าเสนอกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20  กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

 
 

 
 
 

   

สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านเศรษฐกจ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 

ด้านเทคโนโลย ี

สภาพแวดล้อมภายใน 

กระบวนการจัดการความรู้

และเนื้อหา 

-การแสวงหาความรู้ 

- การสร้างความรู้  

- การจัดเก็บและสืบค้น  

- การถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการ

ความรู้ 

- ภาวะผู้น า  

- วัฒนธรรมองค์กร  

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- โครงสร้างพ้ืนฐาน  

- การวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environmental Scanning/SWOT Analysis) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

 จุดหมาย (Goals)  

) วัตถุประสงค์ (Objectives) 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
โรงเรียน (Strategies) 

การด าเนินงาน 
-จัดท าแผนปฏิบัติการ 
-ปฏิบัติตามแผน 
-เสริมปัจจัยที่เอื้อและสนับสนุน 

 
 

ประเมิน/ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  

ผู้บริหาร ผู้รว่มบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ 

 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาสภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

3.  เพื่อจัดท าและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 15 สถาบัน 
เก็บข้อมูลโดยการใช้การจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการให้ตอบแบบสอบถาม เพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารโรงเรียน
ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย การจัดการ
ความรู้ การจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ให้ค านิยามของ
การจัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้และปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้  เป็นการเก็บข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ด้านการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
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คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 15 สถาบัน โดยการให้ตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และการจัดสนทนากลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 3  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 
ด าเนินการวิเคราะห์ ประมวล และเชื่อมโยงข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อหาจุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weeknesses) 
โอกาส (Opportunities)และภาวะคุกคาม (Threats) เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยน าร่างยุทธศาสตร์ในขั้นตอนที่ 3 ไปตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมิน น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอยุทธศาสตร์
ต่อผู้บรหิารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จ านวน 14 คน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประกอบด้วย 

ผู้บริหารจ านวน 14 คน ผู้ร่วมบริหารจ านวน 186 คน ครูและบุคลากรอ่ืนๆ จ านวน 3,089 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรอ่ืนๆ จ านวน 354 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจากผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืน  ๆ

ตามองค์ประกอบการจัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ ที่สร้างจาก
แนวคิด ทฤษฎี และการนิยามเชิงปฏิบัติการของการจัดการความรู้  และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยนเบนมาตราฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test และ ANOVA 
โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window version 10.0 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยมีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้จริง โดยน าเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
และความชัดเจนในการใช้ภาษา โดยมีค่า IOC ส าหรับแบบสอบถามของผู้บริหารเท่ากับ 0.98 
แบบสอบถามของผู้ร่วมบริหารเท่ากับ 0.97 และแบบสอบถามของครูและบุคลากรอ่ืนๆ เท่ากับ 0.97 
ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง ค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค แบบสอบถามผู้บริหารมีค่าสภาพปัจจุบันเท่ากับ 
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0.9898 สภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.9839 แบบสอบถามผู้ร่วมบริหาร มีค่าสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.9876 
และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.9857 แบบสอบถามครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีค่าสภาพปัจจุบันเท่ากับ 
0.9862  และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.9842 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยในบทนี้ เป็นการน าเสนอประเด็นหลักตามค าถามน าส าหรับการวิจัย
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย  คือ  

1.  สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 

2.  สภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 

3.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ควรเป็นอย่างไร 
  สรุปผลการวิจัยในแต่ละข้อค าถาม มีสาระดังต่อไปนี้ 
 

 ค าถามข้อที่ 1  สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับการจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยแบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และการสนทนากลุ่มบุคลากรของโรงเรียน พบว่าผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร 
ครูและบุคลากรเห็นว่าสภาพการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน   
 ส าหรับสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติระดับมากในทุกด้าน เรียงตาม 
ล าดับคือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์ ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการความรู้ในทุกด้านสูงสุด รองลงมาได้แก่ผู้ร่วม
บริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ตามล าดับ  
 ส่วนความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร 
ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เมื่อจ าแนกตามภูมิภาคพบว่า ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารในแต่ละภูมิภาคมี
ความคิดเห็นในเรื่องสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในภาคกลางและภาคเหนือมีความแตกต่างกันในด้านการแสวงหาความรู้
และด้านการสร้างความรู้ ส าหรับสภาพการจัดการความรู้ในแต่ละด้านมีการปฏิบัติ ดังนี้ 
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ด้านการแสวงหาความรู้  
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการแสวงหาความรู้พบว่า โรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และ
ออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอก  มีการจัดกิจกรรมให้
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียน มี
การก าหนดเป้าหมายที่บุคลากรของหน่วยงานต้องเรียนรู้ ซึ่งตรงตามภาระงานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย
และสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน บุคลากรให้ความส าคัญกับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ และพร้อมท่ี
จะเปิดรับความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร บุคลากรมีการแสวงหาและรวบรวม
ความรู้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น  

มีการปฏิบัติน้อยในเรื่องการก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่บุคลากรต้องเรียนรู้ การส่งเสริม
ให้จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและ
รวบรวมความรู้ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมความรู้ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
และแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การกระตุ้นให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
และพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยการน าค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน  
 ด้านการสร้างความรู้  
 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืน  ๆในด้านการสร้างความรู้พบว่า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
มีการปฏิบัติมากในเรื่อง สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า
อย่างมีอิสระ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ให้กับบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากร
ร่วมมือกันในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม เปิดโอกาสและกระตุ้นให้
บุคลากรน าความรู้จากภายนอกองค์กรมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้
ใหม่ในโรงเรียน บุคลากรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สร้างความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องาน  
 มีการปฏิบัติน้อยในเรื่องการส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนการในการสร้างความรู้
โดยการประมวลผลจากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม การจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้จากฐานข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
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ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ท าให้เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยเป็นการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ เกิดนวัตกรรม
ที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้พบว่า โรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่อง การฝึกอบรม ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน 
คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน และน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ไปใช้
อย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นความรู้  
 มีการปฏิบัติน้อยในเรื่องการมีผู้รับผิดชอบให้ค าแนะน าในการจัดเก็บและตรวจสอบ
ความถูกต้องและคุณค่าต่อการใช้งานของความรู้ก่อนที่จะบันทึกไว้ในฐานข้อมูล การก าจัดความรู้
เก่าที่ล้าสมัยไม่ถูกต้องหรือไม่มีประโยชน์ออก ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บความรู้ที่เพียงพอ 
สะดวก ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และสะดวกในการสืบค้น การมีส่วนร่วมในการน าความรู้ที่เกิดจาก ทักษะ 
ประสบการณ์การท างานของบุคลากรเพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลให้เป็นคลังความรู้ของโรงเรียนใน
รูปแบบที่สามารถสืบค้นและน ากลับมาใช้ได้อีกภายหลัง 

ด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์ 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์พบว่า 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่อง สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์การท างานที่มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน บุคลากรได้น าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และสื่อต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตที่สนับสนุน
การเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

มีการปฏิบัติน้อยในเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจัดประชุม 
สัมมนา จัดนิทรรศการส าหรับบุคลากรเพื่อน าผลจากการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่
และการแบ่งปันความรู้ผ่านวิธีต่างๆ การจัดสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในโรงเรียนให้บุคลากร
ได้น าเสนอ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ โรงเรียนมีกระบวนการและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่
ทันสมัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
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 ค าถามข้อที่ 2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือ
ต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยแบบสอบถาม 
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และการสนทนากลุ่มบุคลากรของโรงเรียน  พบว่า
ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ที่พึงประสงค์
สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน   
  ส าหรับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติ
ระดับมากในทุกด้านเรียงตามล าดับคือ ภาวะผู้น า เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน 
การวัดและประเมินผล ผู้ร่วมบริหารมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้
ในทุกด้านสูงสุด รองลงมาได้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ตามล าดับ 
  ส าหรับความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้
ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆเมื่อจ าแนกตามภูมิภาคพบว่า ผู้บริหารในแต่ละภูมิภาค
มีความคิดเห็นในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ในปัจจุบันไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ร่วมบริหารในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านภาวะผู้น ากับด้านการวัดและประเมินผล ส่วนครูและบุคลากรอื่นๆ 
ในภาคกลางกับภาคเหนือมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านภาวะผู้น า ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการวัดและประเมินผล ครูและบุคลากรอ่ืน  ๆ
ในภาคเหนือกับภาคตะวันออกมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านภาวะผู้น า  
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในภาคเหนือกับภาคตะวันออกมีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านภาวะผู้น า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน
มีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ด้านภาวะผู้น า  

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านภาวะผู้น าพบว่า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
มีการปฏิบัติมากในเรื่องการให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย/
แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ของโรงเรียน การผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องน าไป
ปฏิบัติในโรงเรียน มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ 
เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมการแบ่งปัน
ถ่ายทอดความรู้ และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้
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หมดไป ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

มีการปฏิบัติน้อยในเรื่อง การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน การวางแผน
กลยุทธ์ในการน าการจัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ การผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญ
ของโรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ การสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้น าการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อความต้องการของ
บุคลากร และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน ตลอดจนชี้แนะบุคลากรให้เกิดการพัฒนา 
และเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้  
  ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านวัฒนธรรมองค์กรพบว่า โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่องโรงเรียนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง โรงเรียนมีการบริหารงาน
แบบการกระจายอ านาจ มุ่งเน้นคุณค่าของความส าเร็จ และมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนยอมรับ เห็นความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ และมีความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผล
ให้บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าการจัดการความรู้จะช่วยเสริมสร้างบุคลากรในโรงเรียน
ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 มีการปฏิบัติได้น้อยในเรื่อง บุคลากรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ และมีความพร้อม
ที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน การพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้ เปิดกว้างและโปร่งใสทางความคิด ที่เอ้ือให้
บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร และเอ้ือต่อการ
มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ตลอดจนการ
สร้างบรรยากาศของความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า โรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่องโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการความรู้
อย่างเพียงพอและทันสมัย โดยเฉพาะในเรื่อง การมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต 
ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานและในการพัฒนา
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ตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ส าหรับสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน และมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS 
(School Web Based Information System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู้  
  มีการปฏิบัติน้อยในเรื่องการจัดท า Web board ไว้ส าหรับให้บุคลากรเข้ามาซักถาม 
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท าคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู้ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบการจัดการความรู้  การจัดวางโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีระบบพื้นฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่า โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่องการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษา
ต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงาน การบริหารงานแบบมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ การจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ โดยการสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้
การจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ และถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการท างาน  
  มีการปฏิบัติน้อยในเรื่อง โรงเรียนมีการแต่งต้ังทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการความรู้และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน การหมุนเวียนงานที่เอ้ือให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้งานและทักษะใหม่ๆ โรงเรียนมีวิธีการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการความรู้ การมีสถานที่เฉพาะในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ บุคลากรในโรงเรียน
มีเวลาการท างานที่เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  

ด้านการวัดและการประเมินผล 

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อรายการอ่ืนๆ ในด้านการวัดและการประเมินผลพบว่า โรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติมากในเรื่องการก าหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
การจัดการความรู้ การน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร มีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการ
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จัดการความรู้ เพื่อให้ทราบว่าการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ด าเนินการอยู่ ประสบความส าเร็จ
ในระดับใด  

มีการปฏิบัติน้อยในเรื่อง มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ เพื่อที่จะระบุปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ การจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบุคลากร
สามารถให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นได้ การน าผลของการวัดและประเมินผลการจัดการ
ความรู้โดยใช้วิธีเทียบเคียงมาตรฐานกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน มีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรมการจัดการความรู้ที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการทบทวนการจัดการความรู้เพื่อตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
มีความถูกต้อง เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

  ค าถามข้อที่ 3  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ ควรเป็นอย่างไร 
  การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ โรง เ รียนในเครือมูลนิธิคณะ เซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ผ่านกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ทุกขั้นตอน และผ่านการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยสรุป มีดังต่อไปนี ้

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ โรง เ รียนใน เครือมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อ

การจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  

ซึ่งแสดงให้เห็นรายละเอียดดังภาพที่ 21
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ภาพที่ 21 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
จัดการความรูใ้นทุกระดับขององค์กร  

ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารจัดการความรูใ้นทุกระดับขององค์กร  
ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2  ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ภายในโรงเรยีน  
ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3  ส่งเสริมกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู ้
ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร
ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมทีเ่อื้อต่อการจดัการความรู ้

ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดี
ต่อการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์
ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บ
และสืบค้นความรู้ของบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และ
การใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู ้ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6  ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม เผยแพร่ 
องค์ความรู้ท่ีดี เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการความรู ้

ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการจัดการความรู้อยา่งคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2  จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3  จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1  พัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2  สร้างเครือข่ายระหวา่งบุคลากร 
และหน่วยงานภายในโรงเรยีน ในการด าเนินการจัดการ
ความรู ้ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3  สร้างเครือข่ายระหวา่งโรงเรียน
ภายในเครือฯ ในการจัดการความรู้  
ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1  ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อความส าเร็จใน
การจัดการความรู ้ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2  ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและ
ภาวะผู้น าท่ีเอื้อให้เกิดความส าเรจ็ในการจัดการความรู ้ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีเอื้อให้เกิดความส าเร็จในการจดัการความรู้  
ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4  จัดให้มีทีมงานการจดัการความรู้ท่ีเอื้อ
ให้เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน  
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จากภาพที่ 21 สามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร  
ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2  ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการความรู้ภายในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3  ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
ความรู้ภายในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2  ส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้นความรู้
ของบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6  ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดี 
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อ
การจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1  ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในโรงเรียน เพื่อความส าเร็จในการจัดการความรู้  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2  ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าที่เอ้ือให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการความรู้  
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 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้
เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4  จดัให้มีทีมงานการจัดการความรู้ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2  จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3  จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้  
 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1  พัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2  สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร และหน่วยงานภายในโรงเรียน 
ในการด าเนินการจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3  สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนภายในเครือฯ ในการจัดการ
ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
จัดการความรู้  
   

6.2  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญที่สมควรน ามาอภิปรายที่ได้มาจากการศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติส าหรับการจัดการความรู้
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

 6.2.1  ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ของการจัดการความรู้ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
  สภาพการจัดการความรู้ 



 
 

 

319 

  สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยพบว่า สภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
มีการปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน การแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ 
ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ สภาพปัจจุบันผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร 
ผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และอื้อต่อการจัดการความรู้ให้มีมากขึ้นในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 14 ท่าน มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า 
การจัดการความรู้มีความส าคัญต่อการบริหารโรงเรียน เพราะในยุคปัจจุบันความรู้มีอยู่มากมายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร หากบุคลากรสามารถน าความรู้มีอยู่มาในตนเองมาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร อีกทั้งการจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการพัฒนาคน ตาม
แนวคิดของ Barron (2000) ท่ีกล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการบูรณาการ และการจัดการอย่างเป็นระบบ
เพื่อที่จะระบุ บริหาร และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล เอกสาร นโยบาย และกระบวนการต่างๆ 
อันเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge Worker) 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ทุกองค์กรปรารถนา ดังนั้นการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ที่มุ่งพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ น าพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้  ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ที่ 2 : สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู ้
 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารเห็นว่า
สภาพการจัดการความรู้ขององค์กรในระดับมาก (X  = 3.84, S.D.=0.48) รองลงมาคือ ผู้ร่วมบริหาร 
(X  = 3.77, S.D.=0.60) และครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.76, S.D.=0.51) ตามล าดับ ในภาพรวม
ด้านที่มีการปฏิบั ติมากที่สุดคือด้านการแสวงหาความรู้  ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ คือด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ แม้ว่าผลของสภาพการจัดการ
ความรู้ในแต่ละด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า การปฏิบัติยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างท า ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ที่
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ถูกต้อง จึงท าให้ความรู้จ านวนมากกระจัดกระจายอยู่ในองค์กร ยังไม่สามารถน าความรู้ที่มีอยู่มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไม่สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Vaas (1999) ที่กล่าว
ไว้ว่า เหตุผลที่คนในองค์กรไม่เต็มใจในการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้มาจากสาเหตุหลายประการ 
ได้แก่ การขาดความเต็มใจและการไม่มีเวลาเพียงพอ การขาดทักษะด้านเทคนิคการจัดการความรู้ 
การไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวคิดของ ดวงเดือน  
จันทร์เจริญ (2549) กล่าวว่า การจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง การจัดการฐานความรู้ (Knowledge-based management) ให้สามารถสะสมและรวบรวม 
มีการส่งเสริมและน าองค์ความรู้มาแบ่งกันใช้งาน (Knowledge sharing) ให้กับทุกคนในองค์กร ท าการ
ต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านั้นยิ่งขึ้นไป จะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  organization) 
โดยมีสมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning person) ในที่สุด  
 จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการ
ความรู้พบว่าผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารมีความเห็นตรงกันคือ ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 
ส่วนครูและบุคลากรอ่ืนๆมีความเห็นแตกต่างออกไป เนื่องจากให้ความส าคัญกับด้านการถ่ายทอด
และใช้ประโยชน์มากกว่า ดังนั้นผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารควรน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อ
ค้นหาแนวคิดที่เป็นมุมมองร่วมกัน เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์ลงไปสู่การปฏิบัติจริงมีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ผลจาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการจัดสนทนากลุ่มพบว่า สิ่งที่ยังเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สุดคือบุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ที่ถูกต้องที่มี
ลักษณะเป็นกระบวนการ ท าให้ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละด้านมีลักษณะแยกส่วน ขาดความเชื่อมโยงกัน 
ท าให้เกิดทัศนคติที่เป็นไปในทางลบ กลัวมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาพอ และไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการความรู้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ
ความรู้ เพื่อบุคลากรจะได้น าความรู้ในแต่ละด้าน มาเชื่อมโยง สัมพันธ์กันจนเกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ครบวงจร สอดคล้องกับแนวคิดของ Davenport (1998) ท่ีกล่าวว่า การจัดการความรู้นั้น
เป็นกระบวนการต่าง  ๆที่ได้มาซึ่งความรู้ (Capture)น ามาแบ่งปันและเผยแพร่ (Share and Dissemination) 
รวมถึงการใช้ความรู้นั้น (Utilization) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)  
  ด้านการแสวงหาความรู้  พบว่าในภาพรวม โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติ
มากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549) ที่ศึกษาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ใน
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ด้านการแสวงหาความรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้มีค่าสูงสุด ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
พบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเรื่อง
การจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ โรงเรียนในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการก าหนดเป้าหมายของบุคคลที่จะต้องเรียนรู้ ขาด
ฐานข้อมูลที่ดีส าหรับการแสวงหาความรู้ และกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ดังนั้นโรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายในด้านการแสวงหาความรู้ให้ชัดเจน จัดระบบฐานข้อมูล
ความรู้เพื่อให้บุคลากรแสวงหาความรู้ได้อย่างสะดวก และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นความสามารถใน
การเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่ในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่องค์กร เป็นการแสวงหาความรู้ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร และ วิจารณ์  พานิช 
(2548) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการเสาะหา และยึดกุมความรู้ (Capture) เป็นการพัฒนาขีดวามสามารถ
ในการเสาะหา และยึดกุมความรู้ที่กระจัดกระจาย หรือแฝงอยู่ตามที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดทักษะ ความช านาญ ในการเสาะหา และยึดกุมแหล่งของความรู้
ที่จะเสาะหา อาจจะมาจากภายนอกหรือจากผู้ที่ท างานด้วยกันในองค์กร 
  ด้านการสร้างความรู้  โรงเรียนส่วนใหญ่ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน เปิดโอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรน าความรู้
จากภายนอกองค์กรมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าอย่างมีอิสระ แต่ยังขาดการด าเนินการ
ที่ดีเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ของหน่วยงาน
และโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ ในการ
ต่อยอดความรู้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
  ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้  ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยสุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ และการสืบค้น
ความรู้ การพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ การมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าตรวจสอบความถูกต้อง
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ของความรู้ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารควรวางแผนงานและการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การพัฒนาฐานข้อมูล และการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน
การจัดการความรู้เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บและสืบค้นความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
Leitch and Rosen (2001) and Collison, Parcell (2004)  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ความรู้ว่า ควรมีการท าเป็นขั ้นตอน มีการจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระบบ (Classifying 
knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่ความรู้โดยการแบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็น
หมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบตัวอักษรเป็นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ท าให้
ความรู้ในหมวดเดียวกันอยู่ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหาเพื่อน ามาใช้  เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ไม่ผิดพลาดซ้ าซ้อน  

 ด้านการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์  ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่ามีการปฏิบัติ
น้อยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน  ๆโดยเฉพาะในเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ขาดโอกาสน าเสนอ 
เผยแพร่ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ลงในแหล่งที่รวบรวมการจัดการ หรือในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บุคลากรได้มีโอกาส
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์
ของความรู้ของบุคลากรของโรงเรียน และการใช้ประประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนเพื่อการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน MAKE (Most-Admired 
Knowledge Enterprises’) (Sallis and Jones, 2002 : 125) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ท าการศึกษาความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความส าเร็จขององค์กร พบว่า เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จขององค์การ  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน ด้านหนึ่งคือ ประสิทธิภาพในการแบ่งปันความรู้ หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ Davenport and Prusak (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการความรู้ พบว่ามี 9 องค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่ง คือ สร้างให้มีการใช้ช่องทางส าหรับการ
ถ่ายทอดความรู้หลายช่องทางไม่เพียงเฉพาะการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี แต่ควรมีเวลาในการพบปะ
พูดคุยเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป 
   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้  ผลการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการจัดการความรู้พบว่า มกีารปฏิบัติในปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
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โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการวัดและประเมินผล สภาพปัจจุบันมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือ
ต่อการจัดการความรู้พบว่าผู้ร่วมบริหารเห็นว่าสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ขององค์กร
เกิดขึ้นในระดับมาก (X  = 3.94, S.D.=0.55)  รองลงมาคือ ผู้บริหาร(X  = 3.84, S.D.=0.61) และ
ครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X  = 3.81, S.D.=0.62) 
  จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในส่วนของสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้พบว่า ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารมีความเห็นตรงกันคือ ด้าน
การวัดและประเมินผล ส่วนครูและบุคลากรอ่ืนๆมีความเห็นแตกต่างออกไป เนื่องจากให้
ความส าคัญกับด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า ดังนั้นผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารควรน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อค้นหาประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารเห็นว่าเรื่องของ
การให้แรงจูงใจมีเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ขณะที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่าควรจะต้องเสริมใน
ด้านแรงจูงใจให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อน าประเด็นดังกล่าวมาปรับยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ส าหรับสภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบแต่ละด้านพบว่า มีการปฏิบัติมากในด้านภาวะผู้น าและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการปฏิบติัน้อยในด้านการวัดและประเมินผล  
  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ในภาพรวมเป็นปัจจัยที่มีสภาพปัจจุบันโดยเฉลี่ยมากที่สุด
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้
ในโรงเรียน เป็นผู้ผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญที่ทุกหน่วยงาน ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่างๆ และขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการจัดการความรู้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญส่ง หาญพาพิช (2546) ที่ว่า ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในปัจจัยทั้งหมดของ
การบริหารจัดการความรู้ ดังนั้นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจึงมีโอกาส
ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น และความต้ังใจของผู้บริหาร จาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ ผู้บริหารจึงต้องมี
ความรู้และเห็นความส าคัญต่อการจัดการความรู้ รู้จักสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ มี
ความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร และเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดการ
ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ เงินฉ่ า และคณะ (2552)ที่กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการ
จัดการความรู้ที่มีความส าคัญระดับสูงได้แก ่ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ Sallis and Jones (2002) ที่ได้ท าการศึกษาความส าเร็จใน
การจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จขององค์กร พบว่า 
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เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จขององค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน ด้านหนึ่งคือ 
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดส าหรับการก าหนดความรู้ที่ส าคัญไว้ในองค์กร  
  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร จากการศึกษาพบว่า บุคลากรบางส่วนที่มีทัศนคติ
ที่เป็นไปในเชิงลบ ขาดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีอัตตาสูง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากร
ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องการจัดการความรู้เนื่องจากมีภาระงานมาก
ทั้งงานสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการท างานเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลัวเหนื่อย กลัวล าบาก และมีภาระงานมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารควร
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุนการจัดการความรู้ในโรงเรียน คือ การท างานเป็นทีม การถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ หรือพี่สอนน้อง การสร้างบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้ 
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร บรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน  สอดคล้องกับ Lethwood, 
Leonard and Sharratt (1998) ได้ท าการศึกษาสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบร่วมมือ และมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  มีค่านิยมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดของเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมั่น
ที ่จะใช้ความกล้าในการสร้างผลงานใหม่  การแลกเปลี ่ยนข้อมูลย้อนกลับการยินดีกับ
ความส าเร็จร่วมกัน มุ่งความต้องการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Davenport 
and Prusak (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่า 
องค์ประกอบหนึ่ง คือ วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่สุดที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จและยังเป็นปัจจัยที่สร้างได้ยากที่สุด สถาบัน MAKE (Most-Admired 
Knowledge Enterprises’) (Sallis and Jones, 2002 : 125)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
ท าการศึกษาความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความส าเร็จขององค์กร พบว่า เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จขององค์การ  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ส าคัญด้านหนึ่งคือ ความส าเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยนของสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การมีเครือข่ายภายนอก 
เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ส าหรับสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน และการมี
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คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวยความสะดวกให้บุคลากรในองค์กรทุก
ระดับ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงเห็นได้ว่าโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและทันสมัยแต่ยังการ
ขาดการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับการจัดการความรู้ ดังนั้น โรงเรียนหรือในระดับมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยควรหาผู้รับผิดชอบหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ในการ
ก าหนดความรู้ที่โรงเรียนต้องการในการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บและสืบทอดความรู้ เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ส าหรับความส าคัญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Leitch and Rosen (2001) and Collison, 
Parcell (2004) ได้ท าการศึกษาถึงผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ พบว่า ต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานการท างานระหว่างของคน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยองค์ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส าเร็จร่วมกันอย่างไม่
สามารถแยกจากกันได้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) เป็นเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่
บุคคลนั้นต้องการ โดยการจัดการความรู้จะประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยทั้งคน
และเทคโนโลยี  

 ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ครูและบุคลากรอ่ืนๆ เห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเรื่อง บุคลากรในโรงเรียนมีเวลาการท างานที่เหมาะสม 
มีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้
บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ และการแต่งต้ังทีมงานจัดการความรู้ 
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียน
ควรมีหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ที่ชัดเจนในโครงสร้างการบริหาร เพื่อช่วยบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เข้าไปในระบบการท างานปรกติ เพื่อไม่ให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการจัดการ
ความรู้ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากรแต่ละหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน การ
ให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างในการ
บริหารงานบุคคลที่มีการท างานแบบราบ (Flat organization) คือ มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจ
ในขอบเขตของความรับผิดชอบ และการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีความส าคัญ 
ซึ่ง Forcadell and Guadamillas (2002) พบว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการใช้ยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ สอดคล้องกับ Lethwood, Leonard and Sharratt (1998) ท่ีได้ท าการศึกษา
สถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า  โครงสร้าง
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ของสถานศึกษาเหล่านั้น จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ยอมให้มีการตัดสินใจร่วมของคณะครู อาจารย ์ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านการให้แรง
เสริมและการจูงใจ ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนได้ให้การเสริมแรงไว้เหมาะสมแล้ว ขณะที่ครู
และบุคลากรอ่ืนๆ ยังเห็นว่าควรมีการใหแ้รงจูงใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  Davenport and Prusak 
(1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่าองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญประการหนึ่ง คือ มีสิ่งล่อใจที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่ฝังแน่นในจิตของ
มนุษย์ไม่ให้ไหลเวียนไปมาอย่างง่ายดาย จึงต้องมีการกระตุ้นพนักงานบริษัทให้หันมาสร้างความรู้ 
แลกเปลี่ยนความรู้และใช้ความรู้กัน ซึ่งสิ่งล่อใจที่จะน ามาใช้เป็นรางวัลจะต้องไม่ใช่ของธรรมดา และ
ต้องมีคุณค่าพอส าหรับความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมด้าน
ความรู้นั้น ควรจะเป็นสิ่งตอบแทนระยะยาว หรืออยู่ในรูปที่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็นชัดเจน เช่น การ
มอบรางวัลผู้สร้างความรู้ดีเด่น เป็นต้น 

 ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล  ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเห็นว่า มีการปฏิบัติน้อยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับ Coukos-Semmel (2002) ได้ศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญ พบว่าปัจจัยที่มีความวิกฤติมากที่สุดต่อประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ความรู้ คือ กระบวนการวัดผล ผลจากการศึกษาพบว่า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังขาดเครื่องมือ
วัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกณฑ์การประเมินยังไม่มีความชัดเจน 
โรงเรียนยังไม่ได้จัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ และขาดการให้
ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ดังนั้นโรงเรียนควรก าหนดแนวทางการประเมินผลการจัดการความรู้ให้ชัดเจน  โดยให้มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินเป็นผู้ด าเนินการ โรงเรียนควรก าหนดให้มีการประเมินผลในทุก
ระดับทุกหนว่ยงานโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีความเป็นมาตรฐาน การ
น าเสนอผลการประเมินผลไม่ควรน าเสนอเป็นตัวเลข แต่ควรเป็นค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้
เกิดการพัฒนา เพราะการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบว่า การจัดการความรู้มี
การด าเนินการคืบหน้าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ท าให้สามารถน าผลการประเมินมาทบทวน 
ปรับปรุงยุทธศาสตร์และการด าเนินการต่างๆ สอดคล้องกับ O’Dell and Cara (1998) ที่กล่าวว่า 
การวัดผลการจัดการความรู้ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะจะเป็นหลักฐานที่บอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการจัดการความรู้ในองค์กร การวัดและการประเมินผลการจัดการความรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้เพื่อสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และ O’Dell 
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(1996) กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้องค์กรจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  ประการ หนึ่ง คือการ
วัดผลการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่บอกถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้  

6.2.2  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย  
  ผลวิจัยในครั้งนี้คือ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการด าเนินการ
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดการความรู้เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่  ท่ี
เห็นคุณค่าของบุคลากรและความรู้ในองค์กรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของสังคมฐานความรู้  และเพื่อให้โรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ ด าเนินการเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการ พัฒนาคนในสังคมให้เป็น
ผู้ที่ใฝ่รู้ รักที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ การจัดการความรู้ยัง
เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และยุค
โลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ พรธิดา  วิเชียรปัญญา 
(2547) ท่ีว่า สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นสังคมที่ความรู้ได้กลายมาเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การพัฒนา
ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขัน และเสริมสร้ างความเข้มแข็งจึงเป็นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ งของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า การจัดการความรู้มีความส าคัญกับ
งานทุกอย่างในองค์กร การจัดการความรู้ที่ดีน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรโดยรวม ดังนั้น การจัดความรู้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wig (1993) ท่ีกล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นพื้นฐานของการจัดการระบบ
ความรู้ภายในองค์กรและจัดการสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะช่วยในการพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์กร 
Carl Binder (1999) ท่ีกล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการต่างๆ และเป็นระบบหลายๆ ระบบ
ที่มีการรวบรวม แลกเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ เพื่อเพิ่มผลในการปฏิบัติงานใน
ระดับบุคคล กลุ่มและในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น และ สถาบันคีนัน แห่งเอเชีย (2002) ท่ีกล่าวว่า การจัดการ
ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรทุกขนาด ส าหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความยืดหยุ่น
สูง ความรู้ในการตอบสนองอย่างฉับไวต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบริหารความรู้ในองค์กร
เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันจ ากัดในองค์กรได้อย่างสูงสุดเป็นหัวใจของความส าเร็จ นอกจากนี้
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การรักษาความรู้ให้อยู่กับองค์กรโดยไม่ยึดติดกับบุคคลนับเป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่เชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างหน่วยธุรกิจ อีกทั้งการจัดเก็บรวมรวมความรู้เป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Repository) 
เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดความรู้และสะดวกต่อการเรียกใช้เป็นสิ่งที่ต้องค านึงอย่างยิ่ง อาจกล่าว
ได้ว่าการจัดการความรู้เป็นหลักสากลขององค์กรที่ประสบความส าเร็จทุกองค์กร องค์กรสมัยใหม่จึง
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การด าเนิงานของมูลนิธิที่ผ่านมายังไม่นโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การด าเนินการในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเรื่องของความสนใจ
แต่ละบุคคล ท าให้ขาดพลังและทิศทางในการด าเนินการ ในขณะที่องค์กรภายนอกโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
โดยผ่านทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนั้น การพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อให้สามารถด ารงองค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในด้านสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ของ Moslehi (2004) ท่ีเสนอว่าการประสานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มี
ควรมีหลักการ 5 ประการ คือ กระบวนการจัดการความรู้และเนื้อหาซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบท่ี
ผลักดันความส าเร็จของการจัดการความรู้ ได้แก่ คน องค์กร และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ข้อ ยุทธศาสตร์ย่อย 
20 ข้อ และนโยบาย/แนวทางด าเนินการ 109 ข้อ ผู้วิจัยน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้ 
 จากการศึกษาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คือ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ และโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ จึงท าให้
ขาดทิศทางในการด าเนินการ มีลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการรวมพลัง ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร จะท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบทิศทาง 
หรือวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ยุทธศาสตร์จึงเป็นเครืองมือ
ที่ช่วยในการวางกรอบ และแนวทางการด าเนินงานภายในองค์กร ส าหรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
พบว่า จ าเป็นต้องมีคนหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้อย่างแท้จริงเข้ามาช่วย
ด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นที่ยอมรับของทุกคน ในการด าเนินการนั้น Martin (2002) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเคร่งครัดหรือยึดมั่นกับนโยบายมากเกินไป เป็นอันตรายต่อการเรียนรู้ใน
องค์กร ผู้บริหารต้องสร้างความสมดุลระหว่างตัวนโยบายและการน าไปปฏิบัติ โดยควรมีการยืดหยุ่นและ



 
 

 

329 

เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับนโนบาย/แนวทางการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 
กล่าวถึง การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายของการจัดการ
ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากร หน่วยงาน และโรงเรียน โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวใช้ความร่วมมือของบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมในการจัดท าซึ่งจะ
น าไปสู่การมีวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ร่วมกันของทุกคนซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับ
ขององค์กร เพราะในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรได้เข้าใจ และทราบถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องน าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร เมื่อบุคลากรได้ทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในเรื่องการจัดการความรู้ จะส่งผลให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประสบความส าเร็จใน
เรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบัน MAKE (Most-Admired Knowledge 
Enterprises’) (Sallis and Jones, 2002 : 125) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการศึกษาความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จขององค์กร  พบว่า 
เกณฑ์การพิจารณาความส าเร็จขององค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ด้าน ด้านหนึ่ง
คือ ความสามารถในการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้  และ Riege (2005) 
ที่ได้กล่าวถึงปญัหาอุปสรรคที่ท าให้องค์กรไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ ข้อหนึ่งคือ บุคลากร
ในองค์กรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการแข่งขันขององค์กร นอกจากนี้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมในการจัดท าซึ่งจะน าไปสู่การมีวิสัยทัศน์
การจัดการความรู้ร่วมกันของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ Kolody (2003) ได้วิจัยเรื่อง การวินิจฉัยว่าท าอย่างไร
จะให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในองค์กร โดยใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของ Senge โดยการศึกษา
พบว่า องค์กรที่เข้มแข็งต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม มีการสนับสนุนจากหลายระดับจากองค์กร เป็น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ ปัจจัยหลัก และยุทธศาสตร์ Davenport and Prusak (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่ามี 9 องค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่ง คือ มีวิสัยทัศน์ 
และภาษาที่ใช้มีความชัดเจนในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร และ Chen (2004) 
นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัย Nova Southeastern ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
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องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ พบว่า ปัจจุบันองค์กรที่ประสบความส าเร็จ
จะต้องมีการน าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร โดยองค์กรเหล่านั้นมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ในการจัดการความรู้ คือ มีผู้น าที่มีพฤติกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู้
โดยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์องค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ 
ส าหรับยุทธศาสตร์ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ Hansen และคนอ่ืนๆ (1999) 
และบดินทร์  วิจารณ์ (2549) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเลือกใช้ยุทธศาสตร์แบบผสมผสาน (Hybrid 
strategy) โดยไม่ควรเลือกใช้เฉพาะยุทธศาสตร์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพราะจะท าให้การจัดการความรู้
ล้มเหลวได้ ยุทธศาสตร์ทั้งสองประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกัน Codification strategy เน้นการจัดเก็บ 
รวบรวมและเผยแพร่ ในขณะที่ Personalization strategy เน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างความรู้  แนวคิดในการใช้ยุทธศาสตร์แบบผสมผสานคือควรน าด้วยยุทธศาสตร์
แบบ Personalization strategy ที่ให้ความส าคัญกับ “คน” โดยต้องมีกระบวนการสร้างบรรยากาศ
และการส่งเสริมให้ “คน” เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ และตามด้วยกลยุทธ์ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บความรู้ เพื่อแพร่กระจายการใช้งานอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ Leitch and Rosen (2001) and 
Collison, Parcell (2004) ที่ศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านคน (People) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
ความรู้ การจัดการความรู้จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดคน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่
จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กร โดยคนจะเป็นทั้งผู้สร้างเครือข่าย และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการความรู้ เนื่องจากเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู้และทักษะของคนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ 
โดยในทศวรรษน้ี องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมุ่งที่ความสามารถของคนในการสร้างนวัตกรรม และท าให้
องค์กรมีความคล่องตัวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ด้วย ซึ่งองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จจะใช้คน เป็นยุทธศาสตร์หลัก ที่ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการพัฒนา 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในองค์กรเป็นอันดับแรก 
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
ภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญมาก จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสนทนากลุ่มพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ประการหนึ่งคือ บุคลากรมีทัศนคติที่เป็นไปในเชิงลบเกี่ยวกับ
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การจัดการความรู้ สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร Martin 
(2004) พบว่า ในสภาพปัจจุบันคนในสถาบันเกิดการต่อต้านกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้มีวงจรการเรียนรู้
ที่ไม่เข้มแข็ง สาเหตุมาจากความเคยชินกับรูปแบบการท างานแบบเดิม และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เคยชินกับการท างานที่สะดวกสบาย และรู้สึกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายและ
มั่นคงแล้ว จึงพยายามหาวิธีการต่อต้านสภาพแวดล้อมการท างานแบบใหม่ การมีภาระงานมากเกินไป 
มีความคิดว่ากระบวนการความรู้เป็นสิ่งที่ต้องท าอะไรมากเกินไป โดยมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ถูกต้องต่อการจัดการความรู้ ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการใดๆ  
 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ เป็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
โครงสร้างการบริหารงาน ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร ทีมงานการจัดการความรู้  
 จากยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 คือ การส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ มีนโยบาย/แนวทางการด าเนินการบางประการ คือ การส่งเสริมให้
มีการสร้างบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร เพื่อน าความรู้ไปพัฒนา การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การท างานเป็นทีม  การส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างาน
ด้วยความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งแนวทาง
การด าเนินการดังกล่าวต้องมีกระบวนการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานที่รับผิดชอบการด าเนินการการจัดการ
ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐนียา ศิริประพฤทธิ์ (2548) ได้ศึกษากระบวนการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการจัดการความรู้ขององค์การที่ได้รับรางวัลด้านคุณภาพ ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ในการโน้มน้าวใจให้พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) การใช้
ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือ  2) การให้สิ่งจูงใจ ทั้งที่เป็นที่เป็นเงินหรือของรางวัลและที่ไม่ใช่เงินหรือของรางวัล  
3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน  4) การเชื่อมโยงความคิดใหม่กับความคิดเก่า  5) การสร้างข้อผูกพัน
ของการกระท า และ 6) การสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ดังนั้นโรงเรียนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการแต่งต้ังทีมงานที่รับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความน่าเชื่อถือ การให้สิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรมจากการสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การจัดการความรู้ และการสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2 กล่าวถึงการส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าที่เอ้ือให้เกิด
ความส าเร็จในการจัดการความรู้ มีนโยบาย/แนวทางการด าเนินการบางประการคือ การสนับสนุน
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ผู้บริหารทุกระดับในการด าเนินการผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียน ที่ทุก
หน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ สนับสนุนผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากร เช่น เวลา งบประมาณ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน และการสนับสนุนผู้บริหารทุกระดับในการจัดท าแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ของโรงเรียน และผลักดันให้เกิดการน าการจัดการความรู้ไปลงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ Davenport and 
Prusak (1999) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ พบว่ามี 9 องค์ประกอบ 
โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า คือ ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน
เต็มที่ และการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ตามแนวความคิดของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 
(2552: 40-41) เสนอว่า เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารจะต้องเริ่มต้น
สื่อสารให้คนในองค์กรเห็นความส าคัญของการจัดการและใช้ความรู้ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ควรต้องเชื่อมโยงกับทรัพยากรและความสามารถหรือสมรรถนะหลักขององค์กรที่จะสามารถใช้ใน
การสร้างคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ เป็นผลมาจาก
การศึกษาที่พบว่า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีความพร้อมในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะให้การสนับสนุน บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ในระดับ
มูลนิธิฯ มีหน่วยงานวิทยบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ 
มีหน้าที่ในการวางแผน พัฒนาระบบเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ ผลจากการด าเนินการท าให้มีระบบบริหารงาน
ของมูลนิธิฯ บนเครือข่ายท่ีเรียกว่า SWIS (School Web-based Information System) เพื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในเครือมูลนิธิฯ ดังนั้นการน าเอาการจัดการเรียนรู้เข้าไปประยุกต์เพิ่มเติม
กับโปรแกรมที่มีอยูจ่ึงมีความเป็นไปได้มาก และจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ 
และการสร้างเครือข่ายในอนาคต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ เป็น
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ พบว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
มีการด าเนินการจัดการศึกษามาอย่างยาวนาน มีผู้ที่จบการศึกษาไปเป็นจ านวนมาก ศิษย์เก่ามากมาย
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งความรู้ความสามารถของผู้ปกครองจ านวนมาก และองค์กรต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่มีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งถ้าโรงเรียนใน
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เครือมูลนิธิฯ สามารถเข้าไปบริหารจัดการน าความรู้ความสามารถของบุคคลและองค์กรมาเป็นปัจจัยเสริม 
จะท าให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประสบความส าเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้ 
 โดยสรุปยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย มีองค์ประกอบที่ส าคัญครบทั้ง 5 ด้านตามแนวความคิดของ Moslehi (2004) ได้น าเสนอ
กรอบแนวคิดองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ว่าองค์กรต้องเริ่มที่การก าหนดเป้าหมาย
การจัดการความรู้ที่องค์กรเน้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 หลังจากน้ันจึงน าไปสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนเป้าหมายที่องค์กรต้องการ โดยองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วย
กระบวนการจัดการความรู้และเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 และองค์ประกอบที่ผลักดัน
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ ได้แก่ คน องค์กร และเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 
3-5 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Leitch and Rosen (2001) และ Collison and Parcell (2004) ได้ท า 
การศึกษาถึงผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ พบว่า ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ 
ซึ่งเกิดจากการผสมผสานการท างานระหว่างของคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลย ี
(Technology) โดยองค์ประกอบทั้งสามจะมีส่วนของความส าเร็จร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ  
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
  1.  ฝ่ายการศึกษาฯ ควรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้ของแต่ละ 
โรงเรียนได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น รูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ต้องการ ระบบฐานข้อมูลความรู้ 
โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการความรู้ การให้
รางวัล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่เกิดประโยชน์กับโรงเรียนทั้งรูปธรรมและนามธรรมในระดับ
โรงเรียนและระดับมูลนิธิฯ เนื่องจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก ากับและติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ระยะ 6 ปี พ.ศ.2553-2558 ที่ได้กล่าวถึงเรื่อง
สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู ้
  2. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ควรมีนโยบาย  
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ในการส่งเสริมให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดการความรู้เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ ของการจัดการความรู้ หรืออาจจัดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารใน
เรื่องดังกล่าว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีเอื้อต่อการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ 
  3. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ควรมีนโยบาย 
ท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเห็นประโยชน์และความส าคัญของการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากผลการวิจัยท่ีพบว่า ปัญหาส าคัญ คือ บุคลากร
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ท าให้มีทัศนคติที่เป็นไป
ในเชิงลบต่อการจัดการความรู้ 
  4.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของมูลนิธิฯ ควรน าระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการจัดการความรู้ทั้งระดับโรงเรียนและระดับ
มูลนิธิฯ โดยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการสืบค้น การด าเนินการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ เนื่องจากโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีความพร้อมสูงในเรื่องระบบเทคโนโลยีที่รองรับการบริหาร
ของโรงเรียนและมีการเชื่อมโยงของเครือข่าย และยังมีโปรแกรมที่เรียกว่า SWIS (School Web-base 
Information System) ที่มูลนิธิฯ ใช้ในการบริหารข้อมูลร่วมกันของโรงเรียนในเครือฯ อยู่แล้ว 

5.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ควรมีผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดการความรู้มาช่วยให้การแนะน า เพื่อให้การด าเนินการได้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง 
บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและประสบผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของมูลนิธิฯ เนื่องจากผลการวิจัยที่พบว่าในกระบวนการจัดการความรู้
ในทุกขั้นตอน บุคลากรต้องการค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  6.  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย ควรน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน เนื่องจากผลการวิจัยพบความแตกต่างในด้าน
การจัดการความรู้และปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้การด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน อันจะ
ส่งผลให้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และประสบความส าเร็จในที่สุด 
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6.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาภาคเอกชน 
ซึ่งสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันอาจจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของตนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
                    1.  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการน ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยลงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบหรือรูปแบบการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อน า
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และโรงเรียนอ่ืนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันต่อไป 

                   3.  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การจัดการความรู้ เพื่อเจาะลึกลงไปศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้
ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยซึ่งจะเป็นการต่อยอดงานวิจัยนี้ 
เพราะการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดของปัจจัยเหล่านี้ได้ 
                   4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับ 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และความเป็นไปได้ในการน าไปประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียง 
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ภาคผนวก ก 
 

 หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 หนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบยุทธศาสตร์ 
 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
 รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
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                                                                      5  พฤศจิกายน 2553 
 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
 
เรียน ประธานมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 ด้วย  นายช านาญ เหล่ารักผล นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง
“การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กับผู้บริหาร ผู้
ร่วมบริหาร (หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก) ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตใหน้ิสิต ไดท้ าการเก็บข้อมูลวิจัย
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                     อาชัญญา   รัตนอุบล 
                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา   รัตนอุบล) 
                                                                            รองคณบด ี
                                                                   ปฏิบัติการแทนคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
โทร. 0-2218-2680-82 ต่อ 612 

ที่ ศธ 0512.6(2771)/53-3990    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330  
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                                                                     5 ตุลาคม 2553 
 
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 ด้วย  นายช านาญ เหล่ารักผล นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง
“การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ในการนี้จึงขอเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงาน
ในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                     อาชัญญา   รัตนอุบล 
                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา   รัตนอุบล) 
                                                                            รองคณบด ี
                                                                   ปฏิบัติการแทนคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
โทร. 0-2218-2680-82 ต่อ 612 

ที่ ศธ 0512.6(2771)/53-3584    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330  
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 5 พฤศจิกายน 2553 

 
เรื่อง ขอทดลองใช้เครื่องมือ 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 ด้วย  นายช านาญ เหล่ารักผล นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง
“การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องทดลองใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม กับผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร (หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้าแผนก) ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                     อาชัญญา   รัตนอุบล 
                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา   รัตนอุบล) 
                                                                            รองคณบด ี
                                                                   ปฏิบัติการแทนคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
โทร. 0-2218-2680-82 ต่อ 612 

ที่ ศธ 0512.6(2771)/3989    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 
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มซค. พิเศษ /2553 

10 พฤศจิกายน 2553 
 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์    
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     จดหมายขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

                   ด้วย ภราดาช านาญ เหล่ารักผล ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย” โดยมีอาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ในการนี้ผู้วิจัยมีควมจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการจัดสนทนา
กลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป   
  
 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย
ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการของมูลนิธิฯต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ศิริชัย  ฟอนซีกา 

(ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา) 
ประธานมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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                                                                     10 มีนาคม 2554 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  นายช านาญ เหล่ารักผล นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ภาควิชานโยบาย การ
จัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา 
ภาษีผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้จึงขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย ทั้งนี้
นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                     อาชัญญา   รัตนอุบล 
                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา   รัตนอุบล) 
                                                                            รองคณบดี 
                                                                   ปฏิบัติการแทนคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
โทร. 0-2218-2680-82 ต่อ 612 

 

ที่ ศธ 0512.6(2771)/54-1774    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330  
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย 
 
1. ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอริยชนจ ากัด 
2. รศ.ดร.สุรศักด์ิ หลาบมาลา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3. ดร.สมลักษณ์ สุเมธ ที่ปรึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
4. ดร.บงกช เศวตามร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม 
5. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

1. ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอริยชนจ ากัด 
2. ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
3. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
4. ดร.บงกช เศวตามร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม 
5. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยผู้ให้สัมภาษณ์และ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

 
 1. ภราดา ดร.อานันท์ ปรชีาวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
   กรุงเทพมหานคร 
 2. ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
   กรุงเทพมหานคร 
 3. ภราดามีศักด์ิ ว่องประชานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
    แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม ่
 4. ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
    แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม ่
 5. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
    กรุงเทพมหานคร 
 6. ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
    จังหวัดชลบุร ี
 7. ภราดามณฑล ประทุมราช ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์หลยุส์  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 8. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกลูวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
    จังหวัดล าปาง 
 9. ภราดาช านาญ เหล่ารักผล ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
    กรุงเทพมหานคร 
 10. ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
    จังหวัดระยอง 
 11. ภราดาทักษบุตร ไกรประสทิธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธาน ี
    จังหวัดอุบลราชธาน ี
 12. ภราดาวีระยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
   จังหวัดนครราชสีมา 
 13. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวทิยาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
    กรุงเทพมหานคร 
 14. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
   จังหวัดนครพนม 
 



 
 

 

357 

รายชื่อบุคลากร เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
โรงเรียนในเครือมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทีส่่งผลตอ่การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

1. มิสจิดาภา  ชัยสงคราม งานนโยบายและแผน  ร.ร.มงฟอร์ตแผนกมัธยม 
2. มิสสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ งานพัสดุคุรุภัณฑ์  ร.ร.มงฟอร์ตแผนกมัธยม 
3. มิสลัคณา  บุญกัณฑ์  ผช.หน.ส านักผู้อ านวยการ ร.ร.อัสสัมชัญล าปาง 
4. มาสเตอร์คมสันต์  รางศรี หน.งานประกันคุณภาพ ร.ร.อัสสัมชัญล าปาง 
5. มาสเตอร์ละเอียด  พุ่มพ ู หน.ส านักผู้อ านวยการ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 
6. มาสเตอร์สมบูรณ์  สุขชัย หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 
7. มิสปริญญ์ทิพย์  แสนใจ รองหัวหน้าส านักผู้อ านวยการ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 
8. มิสเสาวภาคย์  ใจเสน  งานนโยบายและแผน  ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 
9. มิสสุจารี  สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ   ร.ร.อัสสัมชัญพาณิชยการ 
10. มิสอัญชลี  ไรมาล ี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ร.ร.อัสสัมชัญพาณิชยการ 
11. มิสศุภมาส  ชัยประสิทธิ์ งานประกันคุณภาพ  ร.ร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม 
12. มาสเตอร์ประดิษฐ์  ชัยปรีชา หน.งานแผนและนโยบาย  ร.ร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม 
13. มิสอัจฉรา  ทองธารี  ผช.ส านักผู้อ านวยการ  ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 
14. มิสนิศารัตน์  คงสวัสดิ์  หน.งานวิจัย   ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 
15. มาสเตอร์เอกสิทธิ์  เมืองหมุด หน.ส านักผู้อ านวยการ  ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
16. มิสสุกัญญา  ศิริเลิศพรรณา หน.งานมาตรฐาน   ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
17. มาสเตอร์สมยศ  โสอุดร หน.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 
18. มิสเสาวนิจ  จันพางาม  ผช.ฝ่ายปกครองปฐมวัย ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 
19. มาสเตอร์ชัยนรินทร์  ศรีประมง  งานนโยบายและแผน ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 
20. มิสปิยาภรณ์  ค าเวียงจันทร์ หน.แผนกธุรการ  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
21. มิสสาวิตรี  แขกเทศ  ผช.วิชาการประถม  ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
22. มิสนฤมล  น้อยอิ่ม  หน.ฝ่ายวิชาการ  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
23. มาสเตอร์สมบัติ  บุญสาพิพัฒน์  หน.ส านักผู้อ านวยการ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
24. มิสจิราพร  คุณาบุตร ผช.หน.ฝ่ายวิชาการประถม  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
25. มาสเตอร์บัณฑิต  คุณาบุตร หน.แผนกบริการ  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
26. มาสเตอร์เศกศักด์ิ  นิติวัฒนานนท์ หน.ฝ่ายบริหารท่ัวไป ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
27. มาสเตอร์สันติ  ศรีเครือแก้ว หน.ศูนย์ดนตรี  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
28. มาสเตอร์พนม  จองเฉลิมชัย ผช.หน.ฝ่ายวิชาการมัธยมต้น  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
29. มาสเตอร์ฐานพัฒน์  ธีระเชาวพัฒน์ หน.ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
30. มาสเตอร์อัครัช  ขันธปรีชา หน.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ร.ร.อสัสัมชัญธนบุรี 
31. มิสดุลยปณิธิ์  กรณฑ์แสง งานบุคคล  ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 
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ภาคผนวก ข 
 
  แบบสอบถาม  
  แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ 
  แบบตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับผู้บริหาร 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้วิจัย 

 
นายช านาญ   เหล่ารักผล 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑติ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับผู้บริหาร 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง : 
               แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยสอบถาม 
ผู้บริหาร ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ส าหรับครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ประการใด จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบทุกค าถามทุกข้อ
ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด  
 
 แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
     1.  การแสวงหาความรู้ 
     2.  การสรา้งความรู้ 

   3.  การจัดเก็บ และสืบค้นความรู้ 
   4.  การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน ์
ตอนที่ 3 สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี ้

     1.  ภาวะผู้น า 
     2.  วัฒนธรรมองค์กร 

   3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
   5.  การวัดและประเมินผล 

 
(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน    หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
โรงเรียน....................................................................................................................... 
 
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ชาย    หญิง 
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   น้อยกว่า 21 ปี    21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 
  51 – 60  ปี   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การบริหารในโรงเรียนของท่าน(เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
   ไม่เกิน 3 ปี    4 – 6 ปี 

  7 – 9 ปี    10 ปี ขึ้นไป  
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
   ไม่เกิน 5 ปี    6 – 10 ปี 

  11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 
  10 ปี ขึ้นไป  

6. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน  
  ประเภทอาชีวศึกษา  
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 4,000 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 4,000-4,499 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 

สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ในการจัดการความรู้ 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
5  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  การแสวงหาความรู้           
1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่บุคลากรต้องเรียนรู้ ซ่ึงตรงตามภาระ

งานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย 

          

2 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

          

3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคตทิี่ดีต่อความรู้ วิทยาการใหม่ๆ 
พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและองค์กร 

          

4 โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน

องค์กรและระหว่างบคุลากรกบัผู้เช่ียวชาญภายนอก  

          

5 โรงเรียนส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวมความรู้ 

          

6 โรงเรียนมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้

แสวงหาและรวบรวมความรู้ 

          

7 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแสวงหาความรู้ โดยการค้นหา

ความรู้จากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

8 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ 

          

9 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมความรู้ที่เปิดโอกาสให้บคุลากรได้

แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างสมาชิกในสายงานเดียวกันและต่างสายงาน 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10 โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ และแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนอ่ืน 

          

11 โรงเรียนมีนโยบาย/มาตรการในการจัดหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือท าการสอน 
และแนะน าการท างาน ให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การท างาน 

          

12 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไป
ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากภายนอกโรงเรียน 

          

 2.  การสร้างความรู้           

1 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า
อย่างมีอิสระ  

          

2 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการสอน และ
ค าแนะน าในการท างานจากผู้เช่ียวชาญมาใช้ในการแก้ปญัหาและ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 

          

3 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง 
การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 

          

4 โรงเรียนสนับสนุนการสร้างและพัฒนาคู่มือการท างาน เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับบุคลากรในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          

5 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือใน
องค์กรให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณคา่ต่อองค์กร  

          

6 โรงเรียนมีการให้รางวัลบุคลากรทีส่ามารถน าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแนวปฏบิัติที่ด ีเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ใช้
ในการพัฒนาองค์กร 

          

7 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรน าความรู้จากภายนอกโรงเรียนมาสรา้งสรรค์ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 

          

8 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีกระบวนการในการสร้างความรู้โดยการ
ประมวลผลจากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด 
(Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากความรู้เดิม 

          

9 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม 

          

 3. ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้           
1 โรงเรียนมีการก าหนดให้บุคลากรจัดเก็บประสบการณ์ ทักษะ ความ

ช านาญ กระบวนการท างาน แนวปฏิบตัิที่ดี บทเรียนการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกภายหลัง 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บความรู้ที่เพียงพอ สะดวก และ

ปลอดภัย 

          

3 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดเก็บความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร  
เช่น เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน คู่ มือการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

          

4 โรงเรียนสนับสนุนให้หนว่ยงานในสังกดัพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลัง
ความรู้ของโรงเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

5 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบความถกูต้องของความรู้ก่อนที่จะจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล 
 

          

6 โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ
ความรู้ โดยค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และก าจัด
ความรู้เก่าที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประโยชน์ออก 

          

7 โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บคุลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เนต็ เพื่อการจัดเก็บและสบืค้นความรู้ 

          

8 โรงเรียนมีระบบการเก็บรักษาความรู้ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทันต่อความตอ้งการในการปฏิบัติงาน 

          

9 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ไป
ใช้อย่างเป็นระบบ 

          

10 โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

          

 4. ด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์           

1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีการจัด
ขึ้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 

          

2 โรงเรียนมีการจัดแหล่งรวบรวมการจัดการความรู้ในโรงเรียนให้บุคลากร
น าเสนอ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ 

          

3 โรงเรียนมีเอกสารและ/หรือเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่และ
แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการใช้
ความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา การ
จัดนิทรรศการส าหรบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

          

5 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาในเครือฯ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

          

6 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณก์ารท างาน 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรเป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้ จาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

8 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

          

9 โรงเรียนมีแนวทางการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยใช้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น Webpage, Webboard 

          

10 โรงเรียนสนับสนุนดา้นงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ให้กับบุคคลตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการน าผลจากการจัดการความรู้มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และ
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

          

12 โรงเรียนมีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการ
จัดสรรจากโรงเรียนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่าง
คุ้มค่า  

          

13 โรงเรียนสนับสนุนใหบุ้คลากรน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร 

          

14 โรงเรียนมีการน าผลจากการจัดการความรู้มาใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการใหม่ในโรงเรียน 
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ตอนท่ี 3 

สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
5   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  ภาวะผู้น า           
1 ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน           

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน            

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการจัดการความรู้ลงสู่การปฏบิัติ            

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย / แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียน 

          

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียน ที่
ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัต ิ

          

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ใน
โรงเรียน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

          

7 ผู้บริหารไดใ้ห้การชี้แนะบุคลากรให้เกดิการพัฒนา และเขา้ใจใน
กระบวนการจัดการความรู ้

          

8 ผู้บริหารเอาใจใสต่่อความต้องการของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

          

9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สรา้งแรงจูงใจให้หัวหนา้หน่วยงานน าการจดัการ
ความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการปฏบิัติงานในหน่วยงานต่างๆ  ของโรงเรียน 

          

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสรา้งและสง่เสริมวัฒนธรรมที่ใหค้วาม ส าคัญ
กับการน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานทุกดา้นในโรงเรียน 

          

11 ผู้บรหิารผลักดนัใหเ้กิดการจดัการความรูข้ึ้นในโรงเรียน โดยการสนบัสนุนด้าน
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานของการจดัการความรู้ 
เทคโนโลยี เพื่อให้การจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริม

การแบ่งปันถา่ยทอดความรู้ และขจัดปญัหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการ
แบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

          

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียน           

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนนุให้บคุลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

          

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          

 2.  วัฒนธรรมองค์กร           
1 บุคลากรให้ความส าคัญกบัการจัดการความรู้ และมีความพร้อมที่จะน า

การจัดการความรู้มาสู่การปฏิบตั ิ

          

2 โรงเรียนเห็นคุณค่าของความส าเร็จ และมุ่งม่ันสู่การบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

          

3 โรงเรียนมีบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร 

          

4 โรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม           

5 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและกัน           

6 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน           

7 โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาความรู้ของโรงเรียน 

          

8 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้างและโปร่งใสทางความคิด 
ที่เอ้ือให้บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

          

9 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 

          

10 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ           

11 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการใช้ความรู ้

          

12 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายเพ่ือ
เช่ือมโยงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ           

1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้
สืบค้นความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและทนัเวลา 

          

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer Server ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ความรู้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS (School Web 
Based Information System) ที่มี Platforms เดียวกันที่สนบัสนุนระบบ
การจัดการความรู ้
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่

ความรู้ส าหรบัสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน 

          

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการอ านวย
ความสะดวกให้บคุลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

          

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, E-learning, E-Office, 
Webpage ที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถงึได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ 

          

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหนา้ที่ในการ 
จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู ้

          

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้บคุลากรสามารถเขา้ถึง
ความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น กลา่วคือทุกสถานที่และทุกเวลา 

          

9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างานและในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

          

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

          

11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรในโรงเรียน 

          

12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรบัให้บุคลากรเขา้มาซักถาม หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

          

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
โดยมีระบบพื้นฐานเดียวกันเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการความรู้ 

          

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการระบบเครือขา่ยและระบบการจัดการความรู้ 

          

15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการการจัดการความรู ้

          

 4.  โครงสร้างพื้นฐาน           

1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้

          

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดยการสนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้การจัดการความรู้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถใน

การจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

          

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่
ละบุคคล 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5 โรงเรียนก าหนดเวลาในการท างานใหก้ับบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้

บุคลากรมีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

          

6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดบัเข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 

          

7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การ

ยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล 

          

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

          

9 โรงเรียนให้ความส าคัญกบักระบวนการจัดการความรู้ และถือเป็นส่วน

หนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

          

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน 

          

11 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บคุลากรเขา้รับการอบรมสัมมนา และ

การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงาน  

          

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งาน และ

ทักษะใหม่ๆ 

          

13 โครงสร้างการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้างที่มุ่งเน้นกระบวนการ

ท างาน ไม่มีล าดับขั้นที่มากหรือซับซ้อนเกนิไปอันเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

          

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจใน

การตัดสินใจให้แก่บคุลากรทุกระดับ 

          

 5.  การวัดและประเมินผล           

1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือให้ทราบว่าการ

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ด าเนนิการอยู่มาเป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

          

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

          

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินการผลจัดการความรู้ 

เพ่ือที่จะระบุปัญหา อุปสรรคของการจดัการความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่า

กิจกรรมการจัดการความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

          

5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดตัวบ่งช้ีในการ

ประเมินผลการจัดการความรู ้
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพ

ของการจัดการความรู ้

          

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลการจัดการความรู ้

          

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมจัดการความรู้ 

          

9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ ที่
บุคลากรสามารถใหข้้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ 

          

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใช้วิธีเทียบเคียง
มาตรฐานกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

          

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อตรวจสอบดูว่าองค์ความรู้ที่
มีอยู่ มีความถูกต้อง เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

          

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

          

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินผลจัดการความรู้รวมทั้งการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับผู้ร่วมบริหาร 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้วิจัย 

 
นายช านาญ   เหล่ารักผล 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑติ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับผู้ร่วมบริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง : 
               แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยสอบถาม 
ผู้ร่วมบริหาร รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาใช้
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ประการใด จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบทุกค าถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด  
 
 แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
     1.  การแสวงหาความรู้ 
     2.  การสร้างความรู ้

   3.  การจัดเก็บ และสืบค้นความรู้ 
   4.  การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน ์
ตอนที่ 3 สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี ้

     1.  ภาวะผู้น า 
     2.  วัฒนธรรมองค์กร 

   3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
   5.  การวัดและประเมินผล 

 
(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน    หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
โรงเรียน....................................................................................................................... 
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ชาย    หญิง 
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   น้อยกว่า 21 ปี    21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 
  51 – 60  ปี   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนของท่าน(เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
   ไม่เกิน 5 ปี    6 – 10 ปี 

  11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 
   21 ปี ขึ้นไป  
5. ต าแหน่งการปฏิบัติงาน 
   รองผู้อ านวยการ 
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (กิจกรรม / ปกครอง)   
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน (ธุรการ / การเงิน) 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (บริการ / อาคารสถานที่) 
   หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ  
6. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน  
  ประเภทอาชีวศึกษา  
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 4,000 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 4,000-4,499 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 
สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการความรู้ 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  การแสวงหาความรู้           

1 หน่วยงานมีการก าหนดเปา้หมายที่บคุลากรของหน่วยงานต้องเรียนรู้ ซึ่งตรง
ตามภาระงานที่บคุลากรได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
โรงเรียน 

          

2 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมมือกันในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างเต็มที่ 

          

3 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ
ความรู ้วิทยาการใหม่ๆ พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามาพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

          

4 หน่วยงานมีกระบวนการที่เป็นระบบในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย 

          

5 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวมความรู้จาก

เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรู้

โดยตรง  

          

6 หน่วยงานมีการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ คู่มือ และ

ต ารา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แสวงหาและรวบรวมความรู้ 

          

7 หน่วยงานมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

อินทราเน็ต โทรทัศน์ ส าหรับใหบุ้คลากรได้แสวงหาและรวบรวม

ความรู้ 

          

8 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แสวงหาความรู้จากภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

          

9 หน่วยงานใช้กลยุทธ์ทีห่ลากหลายในการกระตุ้นให้บคุลากรแสวงหา
ความรู้เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานที่รับผดิชอบ 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10 หน่วยงานส่งเสริมให้มีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความคิดและ

ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรในหนว่ยงานอ่ืน 

          

11 หน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นกับโรงเรียนอ่ืน 

          

12 หน่วยงานด าเนินการจัดหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือท าการสอน และแนะน า
การท างาน ให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 

          

13 หน่วยงานมีบทบาทในการจัดหรือประสานงานใหบุ้คลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปดูงานภายนอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

          

 2. ด้านการสร้างความรู้           
1 หน่วยงานมีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการสร้างความรู้ใหม่จากความรู้ที่

มีอยู่ภายในองค์กร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบทเรียนการ

เรียนรู้และแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) เพื่อสนับสนนุความส าเร็จใน
การท างาน 

          

2 หน่วยงานมีการกระตุ้นใหบุ้คลากรเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มี
คุณค่าอย่างมีอิสระอยู่เสมอ 

          

3 หน่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดมสมอง การประชุม
ปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ เพื่อสร้างความรู้
ให้กับบุคลากร 

          

4 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความสามารถในการน า
ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
มาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

          

5 หน่วยงานมีการอบรมให้กับบุคลากรมีการศึกษา ท าความเข้าใจ
คู่มือการท างาน และปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          

6 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ท าให้เกิดเป็นความรู้ใหมโ่ดยเป็นการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้เดิม 

          

7 หน่วยงานมีการจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดี เพ่ือ
บุคลากรทีส่ามารถน าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะแนวปฏิบัติทีด่ี เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ 

          

8 หน่วยงานเปิดโอกาสและกระตุ้นให้บคุลากรน าความรู้จากภายนอก
องค์กรมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิด
ความรู้ใหม่ในโรงเรียน 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9 หน่วยงานมีการจัดสื ่อและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ก ับ

บุคลากรในการด าเนินตามกระบวนการการสร้างความรู ้โดยการ
ประมวลผลจากข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด 
(Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม 

          

10 หน่วยงานจัดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมมือกันในการผลิตหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างาน 

          

 3. ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้           
1 หน่วยงานมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนส าหรับบคุลากรในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดเก็บ และการสืบค้นความรู้ที่เกิดขึน้ใน
หน่วยงาน 

          

2 หน่วยงานจัดเก็บความรู้ เช่น  คู่มือการท างาน  แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน
การเรียนรู้ ประสบการจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เกดิขึ้นในหนว่ยงานอยา่งเป็นระบบ 

          

3 หน่วยงานมีการจดัสถานทีส่ าหรับการจัดเก็บความรู้ที่เพียงพอ เปน็
สัดส่วน และสะดวกในการสืบค้น 

          

4 หน่วยงานมีการพัฒนาฐานข้อมูลที่เปน็คลังความรูข้องหน่วยงานโดย
การบันทึกความรู้ลงในเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรู้ของหน่วยงาน 

          

5 หน่วยงานมีการให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

          

6 หน่วยงานมีผู้รับผดิชอบท าหน้าที่ในการตรวจสอบความรู้ โดย
ค านึงถึงคุณค่าที่มีต่อการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และก าจัดความรู้
เก่าที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประโยชน์ออก 

          

7 หน่วยงานมีการกระตุ้นและให้ค าแนะน าแก่บคุลากรในการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพ่ือการจัดเก็บและสืบคน้ความรู ้

          

8 หน่วยงานมีระบบการเก็บรักษาความรู้ และเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทันต่อความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน 

          

9 หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
ความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 

          

10 หน่วยงานมีการให้ค าแนะน าและมีระบบช่วยเหลือบคุลากรในการใช้
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

          

 4. ด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์           
1 หน่วยงานก าหนดกระบวนการหรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรน าเสนอ แบ่งปันความรู้ 

และประสบการณ์ในแหล่งที่รวบรวมการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
          

3 หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพ่ือใช้เผยแพร่และการ
แบ่งปันความรู้ที่มีอยู่แก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องการใช้
ความรู้  

          

4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ในรู้แบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ
ผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ภายในสถานศึกษา 

          

5 หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ในรู้แบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ
ผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ภายนอก
สถานศึกษา 

          

6 หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ 

          

7 หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรเข้ารว่มประชุมกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การท างาน 

          

8 หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะโดด
เด่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน 

          

9 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นในหนว่ยงาน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น 

          

10 หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบการ
ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู ้

          

11 หน่วยงานมีกระบวนการและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย 
สะดวก และมีประสทิธิภาพ สามารถสือ่สารเข้าใจได้ง่าย 

          

12 หน่วยงานมีการน าผลจากการจัดการความรู้มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน 
และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

          

13 หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ที่
ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้อย่างคุ้มค่า 

          

14 หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการใหม่ ภายในองค์กร 
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ตอนท่ี 3 
สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนใน 
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 
โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  ภาวะผู้น า           

1 ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน           

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน            

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการจัดการความรู้ลงสู่การ
ปฏิบัติ  

          

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย / แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ของโรงเรียน 

          

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญของโรงเรียน 
ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏิบัติ 

          

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้น 

          

7 ผู้บริหารไดใ้ห้การชี้แนะบุคลากรให้เกดิการพัฒนา และเขา้ใจใน
กระบวนการจัดการความรู ้

          

8 ผู้บริหารเอาใจใสต่่อความต้องการของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

          

9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้หัวหน้าหน่วยงานน าการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานในหนว่ยงานต่างๆของ
โรงเรียน 

          

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและสง่เสริมวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญ
กับการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการท างานทุกด้านในโรงเรียน 
 

          

 



 
 

 

379 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยการ

สนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานของการ
จัดการความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จ 

          

12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วย
ส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และขจัดปญัหาที่เป็นอุปสรรค
ต่างๆ ต่อการแบ่งปนั และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

          

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลกัดันให้เกิดการจัดการความรู้
ในโรงเรียน 

          

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนนุให้บคุลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

          

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

          

 2.  วัฒนธรรมองค์กร           

1 บุคลากรให้ความส าคัญกบัการจัดการความรู้ และมีความพร้อมที่จะ
น าการจัดการความรู้มาสู่การปฏบิัต ิ

          

2 โรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งม่ันสู่การบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

          

3 การจัดการความรู้จะช่วยเสริมสร้างบุคลากรในโรงเรียนให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

          

4 บุคลากรมีบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการ
เรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร 

          

5 โรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม           

6 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและ
กัน 

          

7 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 

          

8 โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการพัฒนาความรู้ของ
โรงเรียน 

          

9 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้างและโปร่งใสทาง
ความคิด ที่เอ้ือให้บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

          

10 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ           

12 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการใช้ความรู ้
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13 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายเพื่อ

เช่ือมโยงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ           

1 โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ใช้สืบค้นความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการและ
ทันเวลา 

          

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer Server ที่ใช้ในการ
จัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS (School Web Based 
Information System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการจัดการความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ส าหรบัสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน 

          

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการ
อ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

          

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, E-learning, E-
Office, Webpage ที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความ
น่าเชื่อถือ 

          

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหนา้ที่ในการ 
จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู ้

          

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้บคุลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ในทุกสถานที่และทุกเวลา 

          

9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานและในการพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง  

          

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

          

11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรใน
โรงเรียน 

          

12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรบัให้บุคลากรเขา้มาซักถาม 
หรือแลกเปลี่ยนความรู ้

          

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
โดยมีระบบพื้นฐานเดียวกันเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการ
ความรู้ 

          

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบการจัดการความรู ้
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15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา และพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการความรู ้

          

 4.  โครงสร้างพื้นฐาน           

1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับ

การจัดการความรู ้

          

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดยการสนับสนุนทรัพยากร

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้การจัดการความรู้ด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

          

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

          

5 โรงเรียนก าหนดเวลาในการท างานใหก้ับบุคลากรอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้บุคลากรมีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกัน 

          

6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดบัเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 

          

7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

การยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล 

          

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

          

9 โรงเรียนให้ความส าคัญกบักระบวนการจัดการความรู้ และถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

          

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน 

          

11 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บคุลากรเขา้รับการอบรมสัมมนา ศึกษา

ต่อเพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงาน  

          

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งาน และ

ทักษะใหม่ๆ 

          

13 โครงสร้างการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้างที่มุ่งเน้น

กระบวนการท างาน ไม่มีล าดับขั้นที่มากหรือซับซ้อนเกินไปอันเป็นอุปสรรค

ต่อการท างาน 

          

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจ

ในการตัดสินใจให้แกบุ่คลากรทุกระดบัอย่างเหมาะสม 
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 5.  การวัดและประเมินผล           

1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ด าเนนิการอยู่ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

          

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

          

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ เพ่ือที่จะระบุปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่า
กิจกรรมการจัดการความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

          

5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดตัวบ่งช้ีใน
การประเมินผลการจัดการความรู ้

          

6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการความรู ้

          

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลการจัดการความรู ้

          

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

          

9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ ที่
บุคลากรสามารถใหข้้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได ้

          

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใช้วิธี
เทียบเคียงกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรมการ
จัดการความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน 

          

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อตรวจสอบดูว่าองค์
ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

          

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

          

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ และให้บคุลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกบัการประเมินผลจัดการความรู้รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามคร้ังนี้เป็นอย่างดี 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้วิจัย 

 
นายช านาญ   เหล่ารักผล 
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑติ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
ส าหรับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 

 
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง : 
               แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยสอบถาม ครู
และบุคลากรอ่ืนๆ ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ค าตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ประการใด จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบทุก
ค าถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด  
 
 แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
     1.  การแสวงหาความรู้ 
     2.  การสร้างความรู ้

   3.  การจัดเก็บ และสืบค้นความรู้ 
   4.  การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน ์
ตอนที่ 3 สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี ้

     1.  ภาวะผู้น า 
     2.  วัฒนธรรมองค์กร 

   3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
   5.  การวัดและประเมินผล 

 
(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 



 
 

 

386 

ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน    หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
โรงเรียน....................................................................................................................... 
 
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ชาย    หญิง 
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   น้อยกว่า 21 ปี    21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี    41 – 50 ปี 
  51 – 60  ปี   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงเรียนของท่าน(เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
   ไม่เกิน 5 ปี    6 – 10 ปี 

  11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 
   21 ปี ขึ้นไป  
5. ต าแหน่งการปฏิบัติงาน 
   หัวหน้ากลุ่มสาระ / หัวหน้างาน   ครูผู้สอน 
   ครูสนับสนุน / บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่ / บุคลากรอ่ืนๆ 
6. จ านวนนักเรียน/ประเภทของโรงเรียน  
  ประเภทอาชีวศึกษา  
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 4,000 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน 4,000-4,499 คน 
  ประเภทสายสามัญ จ านวนนักเรียน มากกว่า 4,500 คน ขึ้นไป 
  
 



 
 

 

387 

ตอนท่ี 2 
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประงค์ในการจัดการความรู้ 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 

โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
5   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  การแสวงหาความรู้           

1 ท่านก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ โดยค านึงถึงเป้าหมายของโรงเรียน และ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

          

2 ท่านให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อก าหนดความรู้ที่
ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

          

3 ท่านให้ความส าคญักับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปิดรับ
ความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร 

          

4 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน 

ผู้บริหาร หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกที่มีความรู้โดยตรง  

          

5 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ คู่มือ และต ารา 

          

6 ท่านแสวงหาและรวบรวมความรู้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรทัศน์ โทรศัพท์  

          

7 ท่านแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการค้นหาความรู้จากแหล่ง

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

8 ท่านแสวงหาความรูเ้พ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนางานที่รับผิดชอบ           

9 ท่านศึกษา ค้นควา้ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
10 ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

สมาชิกในสายงานเดียวกัน และต่างสายงาน 

          

11 ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับ
บุคลากรในโรงเรียนอ่ืน 

          

12 ท่านได้รับการสอน และค าแนะน าในการท างานจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 

          

13 ท่านมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และออกไปทัศนศึกษาเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบตังิาน 

          

14 ท่านกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่โรงเรียนได้จัด

ขึ้น 

          

 2. ด้านการสร้างความรู้           
1 โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดให้อิสระแก่ท่านในการเรียนรู้ 

สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณคา่ 
          

2 ท่านมีโอกาสได้น าความรู้ที่ได้รับจากการสอน และค าแนะน าในการ
ท างานจากผู้เช่ียวชาญมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท างาน 

          

3 ท่านมีโอกาสระดมความคิดร่วมกับบุคลากรอ่ืน ในการก าหนด
กิจกรรม การท างานเป็นทีมในการจัดการความรู ้

          

4 ท่านมีโอกาสสร้างความรู้จากการท ากจิกรรมต่างๆ เช่น การระดม
สมอง การประชุมปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ 

          

5 ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือการออกไป
ศึกษาดูงานจากภายนอกโรงเรียน มาพัฒนาตนเอง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          

6 ท่านศึกษา ท าความเข้าใจคู่มือการท างาน และปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          

7 ท่านสามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง ท าให้เกิดเป็นความรู้ใหม่
โดยเป็นการสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กับความรู้
เดิม 

          

8 ท่านได้น าความรู้จากฐานข้อมูลของโรงเรียนมาพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะแนวปฏบิัติที่ด ีเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ 

          

9 ท่านมีโอกาสน าความรู้จากภายนอกโรงเรียนมาสร้างสรรค์ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในโรงเรียน 

          

10 ท่านด าเนินงานตามกระบวนการการสร้างความรู้โดยการประมวลผล
จากข ้อ ม ูล  (Data) ส า ร ส น เ ท ศ  (Information) ค ว า ม ค ิด 
(Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากความรู้เดิม 
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ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11 ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการผลิตหรือใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสร้างความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
          

 3. ด้านการจัดเก็บและสืบค้นความรู้           
1 ท่านมีการจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ เช่น วิธี/กระบวนการ

ท างาน แนวปฏบิัติทีด่ี บทเรียนการเรียนรู้ ลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
หรือรายงานการปฏิบัติงานเปน็ประจ า  

          

2 ท่านจัดเก็บประสบการณ์ ทักษะ ความช านาญ ในรูปแบบที่สามารถ
สืบค้นและน ากลบัมาใช้ได้อีกภายหลัง 

          

3 ท่านจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารสารต่างๆ ทั้งการเขียนและการ
พิมพ์ เช่น แผนการสอน , เอกสารประกอบการสอน , คู่มือการ
ปฏิบัติงาน , รายงานผลการปฏบิัติงาน 

          

4 ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรูข้อง
หน่วยงานและโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ความรู้ 

          

5 ท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล           

6 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเตอร์เน็ตในการจัดเก็บและสืบคน้ความรู้ 

          

7 ท่านสืบค้นความรู้ จากแหล่งความรู้ภายในโรงเรียน เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ 

          

8 ท่านน าความรู้ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

          

9 ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนและหน่วยงานจัด
ไว้ให้ เพื่อค้นหาความรู้ที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 

          

10 ท่าน สามารถค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไวใ้นรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงาน/
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว เม่ือต้องการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

          

 4. ด้านการถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์           
1 ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่มีการจัดขึ้นทั้ง

ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
          

2 ท่านมีโอกาสน าเสนอ แบ่งปันความรู้ และประสบการณล์งในแหล่งที่
รวบรวมการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

          

3 ท่านมีการเผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ผ่านวิธีต่างๆ กับบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการใช้ความรู้ในเรื่องนั้น 

          

4 ท่านมีโอกาสเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับบคุลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในงานประชุม งาน
สัมมนา และงานการจัดนิทรรศการต่างๆ  
 

          

ข้อ เนื้อหา สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5 ท่านมีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา

ในเครือฯเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
          

6 ท่านใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตที่สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 

          

7 ท่านเผยแพร่ ความรู้ที่มีอยู่ให้กับบุคลากรอ่ืนด้วย โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น Webpage, Web board 

          

8 ท่านมีการน าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากศึกษาค้นคว้าผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสื่อต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

          

9 ท่านได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์จาก
หน่วย/องค์กร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

          

10 ท่านมีโอกาสน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ใน
การวางแผน การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทั้งในการท างาน และการ
ด ารงชีวิต 
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ตอนท่ี 3 
สภาพปัจจัยที่เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 

 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามเกี่ยวกบั สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
 

โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
5   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก 
3   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ เนื้อหา 
สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 1.  ภาวะผู้น า           

1 ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อนโยบายการจัดการความรู้ในโรงเรียน           

2 ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน            

3 ผู้บริหารมีการวางแผนกลยุทธ์ในการน าการจัดการความรู้ลงสู่การ
ปฏิบัติ  

          

4 ผู้บริหารมีเป้าหมาย / แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ของโรงเรียน 

          

5 ผู้บริหารผลักดันให้การจัดการความรู้เป็นภารกิจที่ส าคัญของ
โรงเรียน ที่ทุกหน่วยงานต้องน าไปปฏบิัติ 

          

6 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ในโรงเรียน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้น 

          

7 ผู้บริหารไดใ้ห้การชี้แนะบุคลากรให้เกดิการพัฒนา และเขา้ใจใน
กระบวนการจัดการความรู ้

          

8 ผู้บริหารเอาใจใสต่่อความต้องการของบุคลากร และส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบัน 

          

9 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้หัวหน้าหน่วยงานน าการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานในหนว่ยงานต่างๆของ
โรงเรียน 

          

10 ผู้บริหารมีความพยายามในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญกับการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการท างานทุกด้านใน
โรงเรียน 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11 ผู้บริหารผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยการ

สนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานของการ
จัดการความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดการความรู้ประสบ
ความส าเร็จ 

          

12 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วย
ส่งเสริมการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และขจัดปญัหาที่เป็นอุปสรรค
ต่างๆ ต่อการแบ่งปนั และการถ่ายทอดความรู้ให้หมดไป 

          

13 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผลกัดันให้เกิดการจัดการความรู้
ในโรงเรียน 

          

14 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนนุให้บคุลากรร่วมมือกับบุคลากรอ่ืน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ 

          

15 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

          

 2.  วัฒนธรรมองค์กร           
1 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับ เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ 

และมีความพร้อมที่จะน าการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบตัิ 
          

2 บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าความส าเร็จ และมุ่งม่ันสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว ้

          

3 บุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อว่าการจัดการความรู้จะช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในโรงเรียน 

          

4 บุคลากรสร้างบรรยากาศของการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในเรื่องการ
เรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร 

          

5 บุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม           

6 โรงเรียนสร้างบรรยากาศของความจริงใจ และการนับถือซึ่งกันและ
กัน 

          

7 บุคลากรในโรงเรียนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน           

8 โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาความรู้ของโรงเรียน 

          

9 โรงเรียนมีบรรยากาศของการท างานที่เปิดกว้างและโปร่งใสทาง
ความคิด ที่เอ้ือให้บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

          

10 โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ           

12 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการใช้ความรู ้
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13 บรรยากาศของโรงเรียนเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายเพ่ือ

เช่ือมโยงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
          

 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ           

1 ท่านสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชส้ืบค้นความรู้ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการและทันเวลา 

          

2 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Computer Server ที่ใช้ในการ
จัดเก็บความรู้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีเครือข่ายภายใน เช่น Intranet ระบบ SWIS (School Web 
Based Information System) ที่มี Platforms ที่สนับสนุนระบบการ
จัดการความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีเครือข่ายภายนอก เช่น Website ของมูลนิธิฯ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ส าหรบัสถาบันในเครือฯ และสถาบันอ่ืน 

          

5 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต ในการ
อ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรในองค์กรทุกระดับ สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

          

6 โรงเรียนมีฐานข้อมูล/สารสนเทศ เช่น  Data based, E-learning, E-
Office, Webpage ที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความ
น่าเชื่อถือ 

          

7 โรงเรียนมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหนา้ที่ในการ 
จัดเก็บและเข้าถึงเนื้อหาความรู ้

          

8 โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้บคุลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ในทุกสถานที่และทุกเวลา 

          

9 โรงเรียนมีการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานและในการพัฒนาตนเองของบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง  

          

10 โรงเรียนมีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

          

11 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของบุคลากรใน
โรงเรียน 

          

12 โรงเรียนได้จัดท า Web board ไว้ส าหรบัให้บุคลากรเขา้มาซักถาม 
หรือแลกเปลี่ยนความรู ้

          

13 โรงเรียนมีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
โดยมีระบบพื้นฐานเดียวกันเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดการ
ความรู้ 

          

14 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบการจัดการความรู้ 
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15 โรงเรียนมีการจัดสรรงบให้เพียงพอในการบ ารุงรักษา และพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการความรู ้
          

 4.  โครงสร้างพื้นฐาน           
1 โรงเรียนมีสถานที่เฉพาะส าหรับบุคลากรในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับ

การจัดการความรู ้

          

2 โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้โดยการสนับสนุนทรัพยากร

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้การจัดการความรู้ด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

3 โรงเรียนมีการแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการความรู้ และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน 

          

4 โรงเรียนมีการจัดวางบุคลากรให้อยู่ในหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

          

5 บุคลากรในโรงเรียนมีเวลาการท างานที่เหมาะสม มีเวลาเพียงพอใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

          

6 โรงเรียนมีวิธีการอย่างชัดเจนในการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดบัเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ 

          

7 โรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

การยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล 

          

8 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  

          

9 โรงเรียนให้ความส าคัญกบักระบวนการจัดการความรู้ และถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการท างาน 

          

10 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 

          

11 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บคุลากรเขา้รับการอบรมสัมมนา และ

ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงาน  

          

12 โรงเรียนมีการหมุนเวียนงาน ที่เอ้ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งาน 

และทักษะใหม่ๆ 

          

13 โครงสร้างการท างานของโรงเรียน เป็นโครงสร้างที่มุ่งเน้น

กระบวนการท างาน ไม่มีล าดับขั้นที่มากหรือซับซ้อนเกินไปอันเปน็

อุปสรรคต่อการท างาน 

          

14 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมอบอ านาจ

ในการตัดสินใจให้แกบุ่คลากรทุกระดบัอย่างเหมาะสม 
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 5.  การวัดและประเมินผล           

1 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ด าเนนิการอยู่ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ และประสบความส าเร็จในระดับใด 

          

2 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

          

3 โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ เพ่ือที่จะระบุปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 

          

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมิน หรือตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบดูว่า
กิจกรรมการจัดการความรู้ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

          

5 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดตัวบ่งช้ีใน
การประเมินผลการจัดการความรู ้

          

6 โรงเรียนมีก าหนดตารางเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการความรู ้

          

7 โรงเรียนมีการก าหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการ
ประเมินผลการจัดการความรู ้

          

8 โรงเรียนจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินองคค์วามรู้ที่เกดิจากการแลกเปลีย่น
ความรู้ และมีการใหข้้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้
บุคลากรทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมการจัดการความรู้ 

          

9 โรงเรียนมีการจัดระบบการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ ที่
บุคลากรสามารถใหข้้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้ 

          

10 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใช้วิธี
เทียบเคียงกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

          

11 โรงเรียนมีการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรมการ
จัดการความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน 

          

12 โรงเรียนมีการทบทวนการจัดการความรู้ เพื่อตรวจสอบดูว่าองค์
ความรู้ที่มีอยู่ มีความถูกต้อง เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

          

13 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

          

14 โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ และให้บคุลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกบัการประเมินผลจัดการความรู้รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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แนวค ำถำมเพื่อกำรสัมภำษณ์ 
ส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

กำรวิจัยเร่ือง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ส ำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย” 

____________________________________________________ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................ต าแหน่ง................................................. 
สถานที่ท างาน......................................................................วัน-เวลาที่ให้สัมภาษณ์.......................... 
ประเด็นค ำถำม 

1. ท่านคิดว่าการจัดการความรู้มีความส าคัญ และจ าเป็นเพียงใดต่อการบริหารงานใน

โรงเรียน และท่านมีแนวทางอย่างไรในน าการจัดการความรู้ไปใช้ในโรงเรียนให้บรรลุ

ความส าเร็จ 

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

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

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

2. ท่านคิดว่าการด าเนินการจัดการความรู้ในโรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ปัญหาด้าน

ใดที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ที่ควรได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน และท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร 

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

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

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

3. ท่านมีแนวทาง / วิธีการใด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนแสวงหา

ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน ท่านประสบปัญหาใดบ้างในการส่งเสริมให้บุคลากร

แสวงหาความรู้  และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

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

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

................................................................................................................................... 
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4. ท่านมีแนวทาง / วิธีการใด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง / ร่วมกันเป็นทีม ท่านประสบปัญหาใดบ้าง ในการส่งเสริมให้บุคลากรใน

โรงเรียนสร้างความรู้ และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร 

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

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

5. ท่านมีแนวทาง / วิธีการใด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดเก็บ

และสืบค้นความรู้ ท่านประสบปัญหาใดบ้างในการส่งเสริมให้บุคลากรจัดเก็บและสืบค้น

ความรู้  และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร 

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

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

6. ท่านมีแนวทาง / วิธีการใด ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีการ

ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ ท่านประสบปัญหาใดบ้างใน

การส่งเสริมให้บุคลากรถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากความรู้ และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหา

เหล่านั้นอย่างไร 

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

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

7. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ท่านคิดว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน

ที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการความรู้ในโรงเรียนของท่านคืออะไร     ขอให้ท่านน าเสนอ

แนวทางในการส่งเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว 

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

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

8. ท่านคิดว่าในการจัดการความรู้ ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญมากหรือน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่จะท าให้การจัดการความรู้ในโรงเรียนประสบ

ความส าเร็จ 

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

................................................................................................................................... 
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9. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุน และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ

เรียนรู้ในโรงเรียนของท่านมีอะไรบ้าง ท่านมีแนวทางอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อ

ต่อการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

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

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

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

10. ท่านคิดว่าโรงเรียนมีเทคโนโลยี ในการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อใช้ในการ

จัดการความรู้ เพียงพอหรือไม่ อย่างไร  ท่านมีแนวคิดอย่างไรในการพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการความรู้ในโรงเรียน 

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

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

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

11. ท่านคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานของจัดการความรู้ในโรงเรียนของท่านมีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใดเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียน ท่านมีแนวทางที่จะปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานอย่างไร เพื่อให้การจัดการความรู้ในโรงเรียนประสบความส าเร็จ 

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

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

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

12. ท่านคิดว่ารูปแบบหรือแนวทางในการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้ในโรงเรียนของ

ท่านควรเป็นอย่างไร ท่านมีวิธีการน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการความรู้

ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ในโรงเรียนของท่าน

อย่างไร 

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

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

................................................................................................................................... 
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
 

การประเมินยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัยซึ่งก าหนดให้มีการประเมินความเหมาะสม
และความถูกต้องของยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยจะน าความคิดเห็นที่ได้จากการ
ประเมินไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าเสนอเป็นรายงานวิจัยในขั้นต่อไป 
ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้ ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรท่าน และครอบครัวตลอดไป 
 
 

ภราดาช านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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ค าชี้แจง 
 งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้จัดท า 
(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน สภาพการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ จาก
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 15 สถาบัน ขั้นตอนการจัดท า (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์โดยสรุปคือ น าผลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จัดท าวิเคราะห์ TOWS Matrix เชื่อมโยงประเด็นหลักก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มากที่สุด 
4   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มาก 
3   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้น้อย 
1   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้น้อยที่สุด 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์กร 

1 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ในทุกระดับขององค์กร 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
2 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ

จัดการความรู้ภายในโรงเรียน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
3 ยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
4 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการ

จัดการความรู้ภายในโรงเรียน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
5 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ที่มี

คุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
6 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่

มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
7 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการจัดเก็บและสืบค้น

ความรู้ของบุคลากร 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
8 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.5 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด และการใช้

ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
9 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.6 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวัดและประเมินผลการ

จัดการความรู้ภายในโรงเรียน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
10 ยุทธศาสตร์ย่อย 2.7 ส่งเสริมกระบวนการรวมรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์

ความรู้ที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ

จัดการความรู้ 
11 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการก าหนดโครงสร้างการ

บริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
12 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.2 ส่งเสริมการด าเนินการของผู้น าและภาวะผู้น าที่

เอื้อให้เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
13 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เอื้อให้เกิดความส าเร็จในการจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
14 ยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 จัดให้มีทีมงานการจัดการความรู้ที่เอื้อให้เกิด

ความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในโรงเรียน 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

15 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้อย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
16 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.2 จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
17 ยุทธศาสตร์ย่อย 4.3 จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ 

     

18 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.1 จัดต้ังศูนย์กลางการจัดการความรู้      

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
19 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2 สร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร และหน่วยงาน

ภายในโรงเรียน ในการด าเนินการจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
20 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.3 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนภายในเครือฯ ใน

การจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

.................................................................................................................................... 
21 ยุทธศาสตร์ย่อย 5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในการจัดการความรู้ 

     

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะอื่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ประเมิน............................................................................ 
               (.........................................................................) 
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและการน าไปใช้ของยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
 

การประเมินยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัยซึ่งก าหนดให้มีการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการน ายุทธศาสตร์ฯ ไปใช้ โดยผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยจะน าความคิดเห็น
ที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าเสนอเป็นรายงานวิจัย
ในขั้นต่อไป ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้บริหารโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้ ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรท่าน และโรงเรียนของท่านตลอดไป 
 
 

ภราดาช านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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ค าชี้แจง 
 งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ส าหรับโรงเรียนสังกัดในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้จัดท า 
(ร่าง)ยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน สภาพการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเอ้ือต่อการจัดการความรู้ จาก
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ านวน 15 สถาบัน ขั้นตอนการจัดท า 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์โดยสรุปคือ น าผลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จัดท าวิเคราะห์ TOWS Matrix เชื่อมโยงประเด็นหลักก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มากที่สุด 
4   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มาก 
3   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้น้อย 
1   หมายถึง  มีความเหมาะสม/เป็นไปได้น้อยที่สุด 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
 การประเมินผลภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในทุก

ระดับขององค์กร 
1 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน      

2 การก าหนดวิธีด าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน      

3 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง      

4 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ      

5 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

     

6 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กร 

     

7 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

8 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการน าไปปฏิบัติจริง      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
 การประเมินผลภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโรงเรียนในเครือฯเพื่อให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     

9 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน      

10 การก าหนดวิธีด าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน      

11 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง      

12 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ      

13 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

     

14 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กร 

     

15 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

16 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการน าไปปฏิบัติจริง      

 การประเมินผลภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมโครงสร้างการบริหาร 

ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ 

     

17 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน      

18 การก าหนดวิธีด าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน      

19 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง      

20 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ      

21 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

     

22 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กร 

     

23 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

24 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการน าไปปฏิบัติจริง      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
 การประเมินผลภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

     

25 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน      

26 การก าหนดวิธีด าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน      

27 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง      

28 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ      

29 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

     

30 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กร 

     

31 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

32 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการน าไปปฏิบัติจริง      

 การประเมินผลภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายภายในและ

ภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ 

     

33 การก าหนดเนื้อหาสาระครอบคลุมครบถ้วน      

34 การก าหนดวิธีด าเนินการยุทธศาสตร์มีความชัดเจน      

35 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สามารถน าไปใช้ได้จริง      

36 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ      

37 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

     

38 เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กร 

     

39 เป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

40 ยุทธศาสตร์มีประโยชน์และคุ้มค่ากับการน าไปปฏิบัติจริง      
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ข้อเสนอแนะอื่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ประเมิน............................................................................ 
               (.........................................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................ 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านครั้งนี้ 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 
 นายช านาญ เหล่ารักผล เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2505 ที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกปรัชญา จากวิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 
2530 ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี ก า ร ศึ กษา  2534  ป ริญญา ศึกษาศาสตร์ บัณฑิ ต  วิ ช า เ อกวั ด ผลกา ร ศึ กษา  จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2536 และปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น า
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 


