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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการความรู้ จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งการ
ปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางาน และ (3) ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและครู จ านวน 290 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น ตามเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดการความรู้ ด้านการกาหนดความรู้
หรือการบ่งชี้ความรู้ ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็น
ระบบ ด้ านการแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ย นความรู้ และด้ า นการน าความรู้ ไปใช้ เป็ น แบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ และ
แบบสอบถามปลายเปิด โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในภาพรวม .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบพหุคูณด้วย
วิธี LSD.
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้บริหาร
และครูที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารและ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูที่มีตาแหน่ง
การปฏิบัติงานต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ ทางานต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนที่จัดการความรู้มีประสิทธิภาพ จาแนกได้ 4 ประการ คือ ประการที่
หนึ่ง โรงเรียนควรกาหนดตัวชี้วัดความรู้และการประมวลผลความรู้ ประการที่สอง โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน
และแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างโรงเรียน ประการที่สาม โรงเรียนมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการจัดการ
ความรู้ และประการสุดท้าย โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้จัดการ
ความรู้ 6 ด้าน เป็นวงจรอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการจัดการความรู้
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Abstract
This research aimed to (1) examine and compare the efficiency of knowledge management as
perceived by administrators and teachers of private schools in Nakhon Si Thammarat recording to gender,
educational background, work position and work experience; and (2) study their suggestions for operating
effective knowledge management. A sample of 290 administrators and teachers of private schools were
selected through stratified random sampling by education service areas. A five-point Likert rating scale and
open-ended questionnaire with overall reliability of .96 were employed as the research instrument.
Percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and LSD were used in data analysis.
The finding revealed that the administrators and teachers rated the effectiveness of knowledge
management at a good level. In addition, there are differences in gender, educational background, but the
work positions did not result differences in the perceptions. However, a statistical difference was found in
the perceptions held by administrators and teachers of differences work experiences at .05 level of
significance. There are four suggestions given by the administrators and teachers. First, the schools should
set out knowledge indicators and knowledge processing. Second, the schools should promote teachers
learning and sharing knowledge among themselves within the schools, and with others outside schools.
Third, the schools should be equipped with the tools for knowledge management. Last, the schools
should have developed database via computers to facilitate the application of knowledge for highest
benefits.
Key words: Knowledge Management Efficiency

บทนา
การบริ ห ารงานราชการส่ ว นราชการมี ห น้ า ที่
พัฒ นาความรู้ให้ เป็น องค์กรแห่ งการเรียนรู้โดยต้อ งรับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร และประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ราชการได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง
รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
ทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภ าพและมี การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ ประโยชน์ ใน
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ นา
ส่วนราชการไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) โดยให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเริ่มต้นจาก
การจัดการความรู้เพราะการจัดการความรู้เป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2546)
ดั งนั้ น ส ถ าบั น ท างก ารศึ ก ษ าจึ งต้ อ งให้
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งการจั ด การความรู้ (Knowledge–
Management: KM) ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนมี
การน าทฤษฏี ก ารจัด การความรู้ มาปฏิ บั ติ เป็ น รูป ธรรม
โดยอาศัยกระบวนการและแนวทางที่ประสานสอดคล้อง
รวมทั้ งการให้ ก ารยอมรั บ และความร่ ว มมื อ จากทุ ก คน
ย่อมจะบังเกิดผลดีต่อทุกคน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปซึ่งถือว่า “การจัดการความรู้”
เป็น สิ่งสาคัญ สาหรับการบริห าร“ทรัพย์สินทางปั ญ ญา”
ทั้งนี้เพราะการจัดการความรู้ หรือ KM เป็นการเรียนรู้ที่
เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวนาเพราะการปฏิบัติทาให้เกิด
ประสบการณ์ แ ละเกิ ด ผลงานที่ ดี (Best-Practice) เป็ น
ตัวอย่างให้รุ่นหลังนาไปศึกษา และ นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดความรู้ ที่ แ ตกฉานต่ อ ไป (สถาบั น พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา, 2548) โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่จะต้องให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
หนึ่ งในมิ ติที่ 4 มิติ ด้านการพั ฒ นาองค์กรตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารการศึกษา
การจัดการความรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของการทางานเกิดผล
สาเร็จของงานในระดับดีมาก ขึ้นไปถึงขั้นน่าภาคภูมิใจ มี
การสั่งสมและจัดระบบให้ “พร้อมใช้” และโรงเรียนมีสภาพ
เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ โดยเริ่ ม จากการหาแนวทาง
วิธีการในการเชื่อมโยงความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลในทุกกลุ่ม
ระดั บของโรงเรียน ให้ มีการเปิ ดเผย แลกเปลี่ยนแบ่ งปั น
เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดประสบการณ์ ความรู้ความ
ชานาญที่ ไม่ มีการจัดเก็บมารวบรวมอย่ างเหมาะสมและ
บันทึกอย่างเป็นระบบโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพ (บุญดี บุญญากิจ, 2549)
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ปั ญ หาของการจั ด การความรู้ ในโรงเรี ย นคื อ
ผู้บริหารและครูยังไม่ทราบถึงกระบวนการจัดการความรู้
ของโรงเรีย นว่า ควรด าเนิ น การเรื่ อ งใดก่ อ นเรื่อ งใดหลั ง
พบว่า ความรู้ถู กเก็ บ ในตั วบุ ค คลและรูป แบบเอกสารที่
แยกเป็ น เอกเทศในฝ่ า ยงานต่ า ง ๆ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
นโยบายและแนวปฏิบัติกับสิ่งที่บุคลากรปฏิบัติจริงเป็นการ
ยากที่จะประสาน (Coordinate) ระหว่างผู้บริหารและครู
ทาให้เสียเวลา งานล่าช้าและไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเพราะ
ไม่มีมาตรฐานของการปฏิบัติร่วมกัน (Standardized) จึง
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจั ด การความรู้ ได้ ถู ก ต้ อ งและตรง
ประเด็น ยังต้องใช้กลไกจัดการ รวบรวมความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ ที่ ต่ า ง ๆ มารวมไว้ ที่ เ ดี ย วกั น มี ก ารสร้ า ง
บรรยากาศให้ทุกคนคิด ค้นเรียนรู้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น
การจัดระเบียบความรู้ในเอกสารและที่สาคัญที่สุดคือการ
สร้างช่ องทางและเงื่อนไขให้ เกิด การแลกเปลี่ย นความรู้
ระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548)
จากปั ญ ห าดั งกล่ าว จึ งท าให้ สนใจ ศึ กษา
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและ
ครูโรงเรี ยนเอกชน ในจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชซึ่ งก าหนด
องค์ ประกอบการจั ดการความรู้ ไว้ 6 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านการ
กาหนดความรู้ ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ ด้านการ
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็น
ระบบ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการน า
ความรู้ ไปใช้ ซึ่ งเห็ น ว่ า การจั ด การความรู้ เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ประโยชน์และมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ ทุ กระดั บ จึ งประสงค์ ที่ จะให้ โรงเรี ยนเอกชนในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ใช้การจัดการความรู้เป็นปรัชญานาทางนา
ความรู้ทจี่ าเป็นมาสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในโรงเรียนของตนเองมาจัดการความรู้
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การความรู้
ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูจาแนกตาม
ตัวแปรเพศ วุฒิทางการศึกษา ตาแหน่งการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนและประสบการณ์ในการทางาน
3. เพื่ อรวบรวมข้อ เสนอแนะและแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย น
เอกชนในจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ปี ก ารศึ ก ษา 2556
จานวน 191 โรงเรียน รวม 2,311 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยผู้บริหารและครู
โรงเรียนละ 5 คน เป็นผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการ
โรงเรียนละ 1 คนและครูโรงเรียนละ 4 คน ใช้เกณฑ์กาหนด
ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่
ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 330
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนแบบ
แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
และใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เป็ น แบบส ารวจรายการแบบ
มาตรประมาณค่า และแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดย
การประยุกต์ใช้เครื่องมือจากผลงานวิจัย เรื่องการศึกษา
สภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตกของพรพิ ม ล
หรรษาภิรมย์โชค (2555) และตรวจสอบเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี้ (1) นาหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาวิ เคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างนิยามศัพท์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวิจัยตัวแปรต้นเป็นการศึกษาด้านการจัดการความรู้
ตัวแปรตามเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความรู้
ตามทั ศ นะของผู้ บ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ย นเอกชนและ
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานการจัดการความรู้ในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยวิธีการตอบคาถาม (2) สร้างแบบสอบถาม
โดยศึ กษาจากเอกสารงานวิ จั ยเรื่ องการศึ กษาสภาพการ
จัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยตาม
คานิยามของแต่ละตัวแปร (3) ตรวจสอบความครอบคลุ ม
ของเนื้อ หาตามกรอบแนวคิด แล้ว นาไปปรับ ปรุงแก้ไ ข
เพื่อดาเนินการ (4) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไข
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยก าหนดค่ า IOC ที่ ค านวณได้ มากกว่ าหรื อเท่ ากั บ .50
เป็ น เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ ก (พวงรั ต น์ ทวี รั ต น์ , 2540)
ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนพบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย .96 (5) นาแบบสอบถาม
ที่ มี ลั กษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า 5
ระดั บที่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
การด าเนิ นการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จานวน
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30 คนเพื่อนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ตามวิ ธี ก ารของครอนบาค ได้
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู้ ตามทั ศนะของผู้ บริ หารและครู ในโรงเรี ยนเอกชน
ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96 ค่า
ความเชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง .93 ถึง 1.00 และ (6) เก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแก้ไขสมบู รณ์
แล้ว ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 330 คน โดยแนบ
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ส่งทางไปรษณีย์ใช้เวลารวบรวม 3 สัปดาห์ได้รับแบบสอบถาม
คืน 290 ชุด (ร้อยละ 87.87)
7. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลวิ เคราะห์ โดยการหาค่ า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนประสิท ธิภ าพการจัด การความรู้ ตาม
ทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 และ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การความรู้ ตามตั ว แปรเพศ วุ ฒิ
การศึก ษาตาแหน่ง การปฏิบัติง าน และประสบการณ์
ทางานแบบการเทียบเคียงคู่ ใดแตกต่างกัน นาไปทดสอบ
รายคู่และวิเคราะห์ตามวิธีของLSD แบบสอบถามตอนที่ 3
เป็ น ค าถามปลายเปิ ด รวบรวมค าตอบ เป็ น ผั งความคิ ด
(Mind Map) ค าตอบที่ ซ้ ากั นน ามาเพี ยง 1 ค าตอบ แล้ ว
วิเคราะห์ ผลว่าค าตอบใดตรงกั บการจั ดการความรู้ :KM
ด้ านใด แยกเป็ น รายด้ าน 6 ด้ าน น าเสนอเป็ น รู ป แบบ
ตาราง เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินงานของ
โรงเรียน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ประสิ ทธิภ าพการจั ดการความรู้ต ามทั ศ นะ
ขอ งผู้ บ ริ ห ารแ ล ะ ค รู โรงเรี ย น เอ ก ช น ใน จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช
1.1 ด้านการกาหนดความรู้หรือการบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification) พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดั บ ดี เ มื่ อพิ จารณ ารายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ
โดยเฉพาะการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ การจั ด การความรู้ ที่
ชั ด เจน และการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ การจั ด การ
ความรู้ที ่ส อดคล้อ งกับ นโยบาย เป้า หมาย วิสัย ทัศ น์
และแผนกลยุ ทธ์ของโรงเรียนแสดงว่าผู้บ ริหารโรงเรีย น
และครูมีวิสั ย ทัศ น์แ ละเป้า หมายที่ชัด เจน มีทีม งานที่
มุ่ งมั่ น ไปสู่ อ งค์ ก รแห่ งนวั ต กรรมตามเป้ า หมายตรงกั บ
แนวคิด ของนัท ธี จิต สว่า ง (2549) บุญ ดี บุญ ญากิจ
(2549) และ Nonaka & Tekuchi (2004)

1.2 ด้ า นการแสวงหาและการสร้ า งความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition) พบว่ า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ ในระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ าผู้ บ ริ ห ารและครู
สนใจการแสวงหาความรู้แ ละดึ งความรู้ จ ากเทคโนโลยี
แหล่ ง ภายนอกมาประยุ ก ต์ และปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาให้
เหมาะสม เพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพให้ ต นเองและองค์ ก รอย่า ง
ต่อเนื่องและการฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การทางานของตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องตรงกับ
แนวคิ ด Nonaka & Takeuchi (2004) อ้างถึงในวิจ ารณ์
พานิช (2547) ว่าการแสวงหาและการสร้างความรู้ใหม่ ๆ
อยู่ ต ลอดเวลานั้ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ส่ ว นช่ ว ยให้
บุ ค ลากรสามารถแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ได้ ร วดเร็ว และการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากผู้ เชี่ย วชาญที่ มี ความรู้ ความ
ชานาญ มาเป็ นที่ ปรึกษาเป็ นการสร้างความรู้ใหม่ให้กั บ
ตนเองและหน่วยงานทางการศึกษา
1.3 ด้ า นการประมวลและกลั่ น กรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement) พ บ ว่ า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีทุ กด้านและเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่ า อยู่ ในระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ โดยเฉพาะข้ อ การจั ด
กระบวนการจั ด ท ามาตรฐานข้ อ มู ล ที่ ใช้ ร่ ว มกั น ภายใน
โรงเรีย น และข้ อการมี ส่ วนร่ วมพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สุชาดา กีระนันทน์ (2554) กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่ ด าเนิ น การร่ ว มกั น โดยในองค์ ก รหรื อ
หน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ
ท างานให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ดี ขึ้น กว่ าเดิม ซึ่ งเปรีย บเสมื อ น
สินทรัพ ย์อย่างเป็ นระบบมี เป้ าหมาย คือ การพัฒ นางาน
และพั ฒ นาคน โดยมี ก ระบวนการจั ด การความรู้ เป็ น
เครื่องมือที่จะช่วยดาเนินการให้เกิดประสิ ทธิผลในองค์กร
การประมวลความรู้จึงเป็นด้านที่สาคัญมาก เพราะจะต้อง
ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจและใช้ได้ง่ายเพื่อใช้เป็น
คู่มือการทางาน
1.4 ด้ านการจั ด เก็ บ ค วาม รู้ ใ ห้ เป็ น ระบ บ
(Knowledge Organization) พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ ในระดับดี
ทุกข้อ โดยเฉพาะข้อการรวบรวมแฟ้มงาน หนังสือราชการ
เอกสารเป็ น ระบบหมวดหมู่ เพื่ อ สะดวกในการใช้ แ ละ
ติ ด ตามผล รองลงมาคื อ ข้ อ การก าหนดนโยบายในการ
จัด เก็บ เป็น องค์ค วามรู้เ พื่อ ใช้ใ นการทางานและเรีย นรู้
อย่า งชัด เจนและการจัด โครงสร้า งการจัด เก็บ ความรู้
อย่างเป็นระบบ ศรีไพรศักดิ์ รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร
ยุ ท ธนวิ บู ลย์ ชั ย (2549) ได้ ก ล่ า วถึ ง ป ระโยชน์ ข อง
กระบวนการจั ด การความรู้ ไว้ ค ล้ า ยกั น 3 ประการคื อ
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(1) ช่ ว ยเก็ บ รั ก ษาความรู้ ใ ห้ ค วบคู่ กั บ องค์ ก รตลอดไป
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพยิ่งขึ้น
และ (3) ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รมี ค วามพร้ อ มในการปรั บ ตั ว ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เก็บความรู้
อย่ า งเป็ น ระบบ สะดวกต่ อ การใช้ การติ ด ตามผลทั้ งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
1.5 ด้ าน การแ บ่ งปั น แ ล กเป ลี่ ย น ค วาม รู้
(Knowledge Sharing) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ าอยู่ ในระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ
โดยเฉพาะการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ร่วมกันบนพื้นฐานของการยอมรับเหตุผลของกันและกัน
รองลงมาคือ การจัด ประชุม หรื อ จัดกิจกรรมเพื่ อ แบ่งปั น
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรใน
โรงเรีย นและการแบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ โดยการ
สอนงานจากหั วหน้ างาน ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ อนร่วมงาน
ประพนธ์ ผาสุ ก ยื ด (2547) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า “ความรู้ ”
ที่นามาใช้ภายใต้บริบทของการจัดการความรู้ประกอบด้วย
หลายส่ ว น เช่ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ทั ก ษะ (Skill) การปฏิ บั ติ
(Practice) ทัศนคติ (Attitude) โดยมีการเปรียบเทียบการ
จัดการความรู้เปรียบได้กับปลาทูซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้ แ ก่ ส่ ว นหั ว คื อ ส่ ว นที่ เป็ น เป้ า หมายของการจั ด การ
ความรู้ ส่วนตัวคือส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ย นเรียนรู้เป็น
หัวใจของการจัดการความรู้และส่วนหางคือส่วนที่เป็นคลัง
ความรู้หรือขุมความรู้ต้องมีการจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1.6 ด้ า น ก า ร น า ค วา ม รู้ ไป ใช้ (Knowledge
Utilization) พบว่าประสิท ธิภาพการจัดการความรู้ต าม
ทัศนะของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก 2 ข้ อ คื อ
บุ ค ลากรน าการจั ด การความรู้ เข้ า มาใช้ ในการประกั น
คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ยนและบุ ค ลากรมี ส่ วนร่วมในการ
นาความรู้ม าใช้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในโรงเรีย น วสั น ต์
ลาจันทึก (2550) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ทาให้การจัดการ
ความรู้ ป ระสบผลส าเร็จ ในส่ วนของการน าความรู้ไปใช้
ได้แก่ การส่งเสริมบุคลากร โดยสนับสนุนงบประมาณ มี
นโยบายแผนงานชัดเจนตลอดจนระบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจกระบวนการ
ประเมินความรู้เพื่อประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
2. การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครู
2.1 ผ ล ก า รเป รี ย บ เที ย บ ค วาม แ ต ก ต่ า ง
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและ
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ครูโรงเรียนเอกชนตามตัวแปรเพศพบว่าความแปรปรวน
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ผู้บ ริห ารและครูเพศหญิ งมีทั ศ นะต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
จัด การความรู้ด้า นการแสวงหาและการสร้างความรู้สูง
กว่าผู้บริหารและครูเพศชายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .01 และ ด้ า นการประมวลและกลั ่น กรอง
ความรู้แ ตกต่างกัน อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ จิ ร าพร
ชายสวัสด์ (2550) พบว่า การจัดการความรู้ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเขตขอนแก่น เขต 1 ด้านการแสวงหา
และการสร้างความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .05 และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้แตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพ
การจัด การความรู้ต ามทัศ นะของผู้บ ริ ห ารและครูต าม
ตัวแปรวุฒิการศึกษาพบว่าด้านการแสวงหาและการสร้าง
ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
แสดงว่า ผู้บ ริห ารและครูที่มีวุฒิก ารศึก ษาต่า งกัน จะมี
ทัศนะต่อการแสวงหาและการสร้างความรู้ แตกต่างกันซึ่ง
เป็ น ไปตามสมมติ ฐานสอดคล้ องกั บ ธี ระวั ฒ น์ เยี่ ยมแสง
(2550) พบว่า การพัฒ นารูป แบบการจัด การความรู้
บุคลากรของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อด้านการ
บ่ง ชี ้ค วามรู ้ก ารแสวงหาความรู ้ การน าความรู ้ไ ปใช้
แตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิต ิที ่ร ะดับ .01 ซึ ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน
2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครู
ตามตัวแปรตาแหน่งงานพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีทัศนะ
ด้ า นการก าหนดความรู้ ห รื อ การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ ด้ า นการ
แสวงหาและการสร้างความรู้แตกต่างกันกับครูผู้สอนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับพรหมสรรค์
หมื่ น ไธ และคณะ (2551) พบว่า ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นและ
ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 มีการจัด ความรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดั บ
มากแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยและเป็นไปตามสมมติฐาน
2.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูตามตัวแปร
ประสบการณ์การทางานพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่
มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีทัศนะต่อการบ่งชี้ความรู้
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง
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เป็ น ไปตามสมมติฐานสอดคล้อ งกับ ธีระวัฒ น์ เยี่ ยมแสง
(2550) พบว่า การจัดการความรู้บุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ที่มีประสบการณ์
การทางานแตกต่างกันจะมีทัศนะต่ อการพัฒ นารูปแบบ
การบ่ งชี้ ค วามรู้ แ ละการน าความรู้ ไปใช้ ต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
และเป็นไปตามสมมติฐาน
3. เพื่ อ รวบรวมข้ อ เสนอแนะและแนวทางการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนได้เสนอแนะ
ความคิดเห็ นและแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพจากค าถามปลายเปิ ด ได้ น ามาจั ด เป็ น ผั ง
ความคิ ด และรู ป แบบตารางประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ความรู้ สรุปได้ 4 ประการคือ ประการที่หนึ่ง โรงเรียนควร
กาหนดตัวชี้วัดความรู้และการประมวลผลความรู้ ประการ
ที่ สอง โรงเรี ยนควรส่งเสริม การเรีย นรู้แ ก่ ค รูผู้ส อนและ
แลกเปลี่ ย นความรู้ กั น ระหว่า งโรงเรี ย น ประการที่ ส าม
โรงเรียนมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการ
จัดการความรู้ และประการสุดท้าย โรงเรียนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประยุกต์ ใช้ในการจัดการความรู้ 6 ด้ าน เป็นวงจรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สรุป
ผู้ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นเอกชนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงมีทัศนะต่อการจัดการความรู้ทุกด้านอยู่ใน
ระดับดีและดีมากในองค์ประกอบย่อยสรุปได้ดังนี้
ผลการเปรีย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การ
ความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูที่มีเพศและตาแหน่ง
การปฏิ บั ติ งานต่ า งกั น จะมี ทั ศ นะต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดการความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันจะมี
ทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้บริหารและครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันจะมีจะมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการ
จัดการความรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่อ งประสิ ท ธิภ าพการจั ด การความรู้
ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มี ผู้รู้ได้ กล่าวถึงการจัดการความรู้ให้ มี
ประสิท ธิภ าพในหลายแง่ห ลายมุม เปรีย บเสมือ นหัวใจ

ของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้จะมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นสิ่งสาคัญอยู่ที่การปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อ
ความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจสาคัญ อยู่
ที่ เราจะได้ เรี ย นรู้ จ ากการสอนคนอื่ น (Learning from
Teaching) และสิ่งสาคัญของการจัดการความรู้ ก็คือเรื่อง
ของการพัฒนาคน พัฒนาตนเอง การวางแผนการทางาน
และการจัดลาดับความสาคัญของงานในหน่วยงาน

การนาผลการวิจัยไปใช้
โรงเรียนควรดาเนินการจัดการความรู้โดยแต่งตั้ง
ผู้รับ ผิดชอบการจัด การความรู้ในรูป คณะกรรมการ ตั้ง
ทีมงานจัด การความรู้ และจัด ทารายชื่อ แหล่งความรู้ที่
จาเป็น สาหรับ การปฏิบัติงาน เพื่อ ให้การจัดการความรู้
ด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดเยี่ยมชมหน่วยงาน
ที ่ม ีค วามเป็น เลิศ ด้า นการจัด การความรู ้ จัด อบรม
สัม มนา และการเชิญ ผู ้รู้ผู ้เ ชี ่ย วชาญมาเป็น ที ่ป รึก ษา
สร้า งเว็บ ไซต์ค วามรู้ข องโรงเรีย นเพื่อ ช่ว ยให้บุค ลากร
เข้า ถึง และสืบ ค้น ความรู้ไ ด้อ ย่า งสะดวกมีก ารจัด ท า
ฐานข้อ มูล ความเชี่ย วชาญของบุค ลากรแต่ล ะฝ่า ยเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว ในการใช้ความรู้ โรงเรียนควร
ดาเนิน การประสานหน่ว ยงานหรือ ผู้ เ ชี่ย วชาญสาหรับ
การรับ ข้อ ซัก ถามความรู้แ ละตอบกลับ การสร้า งมุม
ความรู้ห รือ ศูน ย์ค วามรู้เ พื ่อ ให้บ ุค ลากรเข้า ถึง และใช้
ความรู้ได้อย่างสะดวก
ผู้บริหารและครูนาการจัดการความรู้ไปใช้ เพื่อ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข ององค์ ก ร บุ ค ลากร น าไปสู่ ก าร
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลาย ได้แก่
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโรงเรี ย นรั ฐ บาลทุ ก เขตพื้ น ที่
การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. กลุ่ม ตัวอย่างโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช
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