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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้จุีดมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมผูบ้รหิารในการสรา้งองคก์ารแหง่การ

เรยีนรู ้บรรยากาศองค์การ คุณลกัษณะของคร ูและการจดัการความรูข้องคร ู2) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ คุณลักษณะของครู 
กับการจดัการความรูข้องคร ูและ 3) เพ่ือสรา้งสมการณพ์ยากรณร์ะหวา่งพฤตกิรรมผูบ้รหิารในการสรา้ง
องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครู กับการจัดการความรู้ของครูสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครู
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 กลุม่ตวัอยา่งเปน็ครสูงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำานวน 328 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าอำานาจอยู่ระหว่าง .27 - .76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยา่งงา่ยของเพยีรสั์น และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

1 อาจารย์ประจำา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ( = 4.11) บรรยากาศองค์การ ( = 
4.14) คุณลักษณะของครู ( = 4.10) และการจัดการความรู้ของครู ( = 4.13) โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 

2. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (X
1
) บรรยากาศองค์การ (X

2
) และ

คุณลักษณะของครู (X
3
) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู้ของครู (Y) อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

3. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .978 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj
) เท่ากับ .955 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ 

ร้อยละ 95.50 โดยเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ

Y/ = .254 + .765 X
3
 + .218 X

1
 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z/
Y
= .807 Z

3
 + .203 Z

1
 

คำ�สำ�คัญ:  การสรา้งองค์การแหง่การเรยีนรู ้; บรรยากาศองคก์าร ; และคณุลกัษณะของครู ; การจดัการ
ความรู้ของครู

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the levels of administrator behaviors  

in creating learning organization, organizational climate, teacher characteristics and  
teachers’ knowledge management in schools under the Office of Mahasarakham Primary 
Educational Service Area 1. 2) to study relationships between administrator behaviors in 
creating learning organization, organizational climate, teacher characteristics and teachers’  
knowledge management and 3) to construction the prediction equations relationships  
between administrator behaviors in creating learning organization, organizational climate, 
teacher characteristics and teachers’ knowledge management. The sample consisted  
of 328 teachers under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 1.  
They were acquired by stratified random sampling. The research instrument was  
a questionnaire on the relations of administrator behaviors in creating learning organiza-
tion, organizational climate, teacher characteristics and teachers’ knowledge management.  
The research tools consisted of ranking questionnaires and five-level rating scale  
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questionnaires, with discrimination ranging from 0.27 to 0.76 and reliability of 0.98. The 
statistics used included percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment 
correlation, and stepwise multiple regression analysis. 

The findings revealed that: 

1. The levels of the administrator behaviors in creating learning organization ( =  
4.11), organizational climate ( =4.14), teacher characteristics ( =4.10) and teachers’  
knowledge management ( =4.13) as a whole and individual aspects were at the high level. 

2. Administrator behaviors in creating learning organization, organizational climate 
and teacher characteristics had positive relations with teachers’ knowledge management, 
statistically significant at the .01 level.

3. The variables used in predicting the teachers’ knowledge management  
in schools under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 1. Obtained:  
the correlation coefficient =.978 at the significance level of .01, the coefficient of  
multiple correlation of determination (R2

adj
) = .955. The ability to determine was 95.50.  

The prediction equations could be shown as the following. Raw Score Regression  
Equation

Y/ = .254 + .765 X
3
 + .218 X

1
 

Standard Score Regression Equation

Z/
Y
= .807 Z

3
 + .203 Z

1
 

Keywords:  Learning organization, Organizational Climate, Teacher Characteristics, 
Knowledge Management

บทนำา
สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้(Knowledge-

Based Society and Economy) มีการนำาความ
รูม้าใชเ้ปน็พลงัขบัเคลือ่นพฒันาสังคม เพือ่กา้วไป
สูเ่ศรษฐกจิเพือ่การแขง่ขนั และเศรษฐกจิพอเพยีง
อย่างสมดุล ถ้าประชากรมีความสามารถในการ
จัดการความรู้ของตนเองได้ก็จะช่วยสร้างสรรค์ใน
การนำาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
(ประกอบ ใจมั่น. 2547: 1) การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการทำางานโดยการนำาความรู้ที่ฝัง

ลึกในตัวคนหรือจากประสบการณ์ในการทำางาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำามาสร้างและ
ใช้ความรู้เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นเครื่องมือทีทำาให้การบริหาร
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วิจารณ์  
พานิช. 2548: 14) ปัญหาสำาคัญของการจัดการ
ความรู้ประการหนึ่งคือการไม่สามารถนำาความ
รู้ของสถานศึกษามาสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่ได้ อีกทั้งการนำาความรู้ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษามาใช้ไม่สอดคล้องและเช่ือม
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โยงกับการปฏิบัติงาน การท่ีองค์กรจะสร้างและ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้น้ัน ข้ึนอยู่
กับความสามารถขององค์กรว่ามีกระบวนการที่
เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ 
เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ได้มาก
น้อยเพียงไร กระบวนการนั่นคือ การจัดการความ
รู้ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548: 7) ดัง
นั้นผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง ใน
ฐานะเป็นผู้นำาสถานศึกษาที่มีความสำาคัญและ
จำาเป็นในการสนับสนุนการจัดการความรู้รวม
ถึงการพัฒนาและให้บุคลากรครูตระหนักถึงการ
สร้างความรู้ใหม่ (Ryoko. 2002: 72) ผู้บริหาร
ที่แสดงออกถึงการให้ความสำาคัญที่มองสภาพ
สิ่งแวดล้อมขององค์การที่เกี่ยวกับโครงสร้างและ
ขอบข่ายของงานได้อย่างชัดเจน มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงาน 
เข้าใจปรัชญาแห่งการเรียนรู้และสามารถนำามา
กำาหนดนโยบายพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะ
สม พยายามพัฒนาตนเอง ตลอดจนพยายาม
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางดา้นวชิาการอย่างต่อเนือ่ง จะเปน็การ
สง่เสรมิและกระตุน้ใหค้รจูะเกดิความกระตอืรอืรน้
ในการจัดการความรู้ และสามารถนำาความรู้
ใหม่ๆ มาใช้สร้างสรรค์การปฏิบัติงานจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการดำาเนินงานของสถานศึกษา 
(Senge. 1990: 3-4) บรรยากาศในองค์การก็
เป็นส่วนหนึ่งที่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำางาน
ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารทุกคนควร
ใหค้วามสำาคญัตอ่บรรยากาศองค์การเนือ่งจากจะ
ช่วยให้ผู้บริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 
และหากมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่สนองความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้วจะช่วยให้องค์การ
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น 
(Hellriegel & Slocum. 1974: 430) บุคคลมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การจะทำาให้เกิดความความไว้
วางใจ และความเตม็ใจในการทำางานของบคุลากร

อันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี (Halpin & 
Croft. 1996: 253) 

นอกจากน้ีคุณลักษณะของวิชาชีพครูมี
ความสำาคญัตอ่การจดัการเรยีนรูข้องคร ูเนือ่งจาก
ครู ท่ีมีคุณลักษณะด้านวิชาชีพจะเป็น ผู้ท่ีรู้ จัก
การวิธีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองให้มีความทันสมัย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพครู อันจะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูเกิด
วิสัยทัศน์และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ง่าย 
สามารถเก็บความรู้อย่างมีระบบและสามารถ
ค้นคืนความรู้นำาความรู้มาใช้ได้ตรงตามความ
ต้องการ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
นำาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ (Hoy & Miskel. 1991: 328-329)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหาร
ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ
องค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการ
ความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยผล
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริหาร
และครูโดยทั่วไป ที่จะนำาไปใช้เป็นแนวทางในการ
กำาหนดทิศทาง นโยบาย การวางแผน พัฒนา
บคุลากรและองคก์ารภายในสถานศกึษา นอกจาก
นีร้วมถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีส่นใจไดใ้ชเ้ป็นเปน็
ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการต่อย
อดการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของตนเอง
และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บรรยากาศองค์การ คุณลักษณะของครูและระดับ
การจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้บรรยากาศองคก์าร และคุณลกัษณะของคร ู
กับการจัดการความรู้ของครูสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 

3. เพื่อสร้างสมการณ์พยากรณ์ระหว่าง
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้บรรยากาศองคก์าร และคุณลกัษณะของคร ู
กับการจัดการความรู้ของครูสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 

สมมติฐาน
1. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และ
คณุลกัษณะของคร ูมคีวามสมัพันธเ์ชิงบวกกบัการ
จดัการความรู้ของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริหารใน
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศ
องค์การ และคุณลักษณะของครูอย่างน้อยหน่ึง
ปัจจัย สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้ของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1

วิธีการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำานวน 2,098 คน กลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื ครสูงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 ใชว้ธิกีารกำาหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากการเปดิตารางของ Kre-
jcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 328 
คน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Strati-
fied Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถาน
ศึกษาเป็นหน่วยของการสุ่ม และกำาหนดสัดส่วน
ตามขนาดของประชากร และใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

ตัวแปร

ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้

2. บรรยากาศในองค์การ ประกอบด้วย

3. คุณลักษณะส่วนตัว

ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ การจัดการความรู้
ของครู 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เ ป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตาม
วัตถุประสงคแ์ละใชก้รอบแนวคดิทีก่ำาหนดขึน้ โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน โดยมีการกำาหนด
จำานวนข้อคำาถามทั้งหมด 103 ข้อ ค่าจำาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .27 - .76 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .98

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการนำาแบบสอบถาม 
จำานวน 328 ฉบับ ขอความร่วมมือกับผู้อำานวย
การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนทั้งหมด จำานวน 328 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100.00
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) การหาคุณภาพ
ของเครือ่งมอื การวิเคราะหข์อ้มลูเบ้ืองต้น และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัย 
โดยใชส้ถิตพิืน้ฐาน ความถี ่(Frequency) และรอ้ย
ละ (Percentage) สหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยแบบเพยีร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู
แบบ Stepwise Multiple Regression Analysis

ผลการวิจัย
1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ( = 
4.11) บรรยากาศองคก์าร ( = 4.14) คณุลกัษณะ
ครู ( = 4.10) และการจัดการความรู้ของครู ( = 
4.13) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ (X

1
) บรรยากาศองค์การ 

(X
2
) และคุณลักษณะของครู (X

3
) มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับการจัดการความรู้ (Y) ของครูใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง .738 - .970 ปรากฏดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยรวม

X
1

X
2

X
3

Y

X
1

1.00 .821** .803** .851**

X
2

1.00 .701** .738**

X
3

1.00 .970**

Y 1.00

** P < .01

3. ตัวแปรทีส่ามารถพยากรณก์ารจดัการ
ความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ได้แก่ 
คุณลักษณะของครู (X

3
) และพฤติกรรมผู้บริหาร

ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (X
1
) มีความ

สามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 95.50 โดย

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

 = .254 + .765 X
3
 + .218 X

1

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

 = .807Z
3
 + .203 Z

1
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็น

ที่จะอภิปราย ดังนี้

1 .  พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และ
คุณลักษณะครู และการจัดการความรู้ของครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่งจาก ผู้บรหิารเปน็ตวัหลกัทีส่ำาคัญตอ่องค์การ 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานเป็นส่วนรวม 
เพ่ือสรา้งสถานศกึษาใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีน
รู ้ผูบ้รหิารตอ้งมพีฤตกิรรมในการบรหิารทีถ่กูตอ้ง
และเหมาะสม (Hoy & Miskel. 1991: 251) 
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหารต้องแสดงออกถึงความสามารถ
ในการพัฒนาบุคคลและองค์การให้เกิดการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการ
ขวนขวายหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้อยู่
เสมอ (Senge. 1990: 3-4) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ยุรดา อรรถธนสาร (2552: 100) สรุป
ได้ว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคคลและองค์การให้เกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบข่ายงาน
โดยรวมได้อย่างชัดเจน และมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบงานและกระบวนการบรหิารงานอย่างเปน็
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้กำาลังใจครูในการทำางานเพื่อ
สร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน เป็นบุคคลที่
รอบรู้ มีการฝึกฝนอบรมตนเอง แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ สร้างครูให้มีความศรัทธาหรือความผูกพัน
ต่อทีมในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Davenport (1998: 229-238) สรุปได้ว่า 
ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อ
แสดงใหพ้นกังานทกุคนรูว้า่ การจดัการความรูแ้ละ
การเรยีนรูภ้ายในองค์การเปน็ปจัจยัหลกัของความ
สำาเร็จขององค์การ มีการสร้างให้มีการใช้ช่องทาง

สำาหรับการถ่ายทอดความรู้หลายช่องทางไม่เพียง
เฉพาะการสือ่สารผา่นเทคโนโลย ีแตค่วรมเีวลาใน
การพบปะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป 

 ด้านบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บรรยากาศองค์การเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญต่อ
การรบัรูห้รือความรูส้กึของพนกังานทีม่ตีอ่องคก์าร 
การรบัรู้เหลา่นีม้อิีทธพิลตอ่พฤติกรรมและทศันคติ
ของพนักงาน ด้านบรรยากาศองค์กรสามารถรับ
รู้ได้จากลักษณะสภาพแวดล้อมท้ังโดยตรงและ
โดยอ้อม ซึ่งบรรยากาศจะเป็นแรงกดดันที่สำาคัญ
ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล (สมยศ นาวีการ, 2539: 192) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hoy & Miskel. (1991: 221) 
สรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนพึงส่งเสริมบรรยากาศ
องค์การแบบเปิดมากกว่าบรรยากาศแบบปิด ซึ่ง
เป็นสภาพที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นหรือข้อ
เสนอแนะจากครู ให้ความจริงใจ ให้การยกย่อง
นับถือให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาวิชาชีพ และ
ให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ใช้ภาวะ
ผู้นำาแบบผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน 
พฤติกรรมของครูซึ่งจะมีพฤติกรรมที่มีความเป็น
มิตรให้ความร่วมมือ และมีพันธะผูกพันกับการ
ทำางาน และซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุรดา 
อรรถธนสาร (2552: 100) พบว่า บรรยากาศ
องค์การ ด้านการใช้อำานาจเก่ียวกับการรับรู้ของ
ครูเกี่ยวกับความชัดเจนของการกำาหนดโครงสร้าง
การบริหาร ขอบข่ายและหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อ
บงัคบั บทบาทและหนา้ที ่โดยใหค้รทูกุคนไดเ้ขา้ใจ
ถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของตนเองเพื่อ
วางแผนงาน กระจายงานและแบ่งงานกันปฏิบัติ 
และกำาหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลของ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2558

ครูเมื่อมีความขัดแย้งต่างๆ เกิดขึ้น บรรยากาศ
องค์การด้านมนุษยสัมพันธ์เก่ียวกับการรับรู้ของ
ครูเกี่ยวกับความรู้สึกภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อ
สถานศึกษา มีความอบอุ่นมิตรภาพที่ดี มีความ
รัก ผูกพันกันอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พอหทัย ภิรมย์ศรี (2554: 118-119) 
พบว่า การเสริมสร้างบรรยากาศ ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำางาน ด้านการค้น
คิดนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ด้านการสร้าง
แรงจูงใจในการทำางาน และด้านการปฏิบัติงาน
เป็นทีมเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้องค์การประสบความ
สำาเร็จอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Byounggu. (2008: online) ได้ศึกษาเกี่ยว
กับกลยุทธ์ในการจัดการความรู้และพฤติกรรม
องค์การ พบว่า การจัดการความรู้ที่ประสบความ
สำาเร็จในองค์การจำาเป็นต้องเกิดจากการวางแผน
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การใช้ข้อมูล
และนำาข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การมา
เปรียบเทียบกันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงผลแห่งความสำาเร็จของการวางแผนใน
การจัดการความรู้ขององค์การ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Marquardt. (1996: 26-34) ที่พบ
ว่าองค์ประกอบท่ีสำาคัญในการจัดการความรู้ของ
องค์การที่สำาคัญจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
ตา่งๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการ ความรูเ้พ่ือเพิม่ผลผลติ
และบริการขององค์การต้องจัดบรรยากาศที่
สนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ด้านคุณลักษณะครูที่แสดงออกอย่าง
เหมาะสมทั้งคุณลักษณะส่วนตัว และคุณลักษณะ
ทางวชิาชพีคร ูทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก คณุลกัษณะของ
ครูที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้อง
เป็นบุคคลทีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรียน สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีทักษะและกระบวนการ
ในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา และ
มีความใฝ่รู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ (คณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ. 2551: ออนไลน์) สอดคล้อง
กับมาตรฐานในการประกันคุณภาพสถานศึกษา
เอกชนที่ระบุว่าคุณลักษณะของครูประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบคือ ครูต้องมีวิญญาณความเป็น
ครู มีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครู
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการสอน และครู
มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 2545: 
71-76) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Batista. 
(1979: 257-271) สรุปได้ว่า พฤติกรรมที่ดีของ
อาจารย์ประกอบด้วย ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ทัน
สมัย งานวิจัยบทความและสิ่งตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความรู้ในวิชาที่
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และนักศึกษา ตลอด
จนรู้จักประยุกต์ใช้มีความรู้ในวิธีประเมิน จุดมุ่ง
หมายของวิชาที่สอนอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
ตามวิชาชีพ ให้บริการกับสถาบันและชุมชน ให้
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และมีเจตคติที่ต่อ
เพื่อนอาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Calderon. (1989: 2512-A) สรุป
ได้ว่า นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนมีความ
คิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ดี ได้แก่ ลักษณะการสอนที่ดีลักษณะเก่ียวกับ
บคุลกิทีด่แีละลกัษณะเกีย่วกบัอาชพีคร ูสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Cornell. (1999: 89-96) สรุป
ได้ว่า ครูควรมีความสามารถด้านเทคโนโลยี และ
สามารถใช้และสอนนักเรียนได้ดี และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549: 341-
342 พบว่า ลักษณะของครูในการพัฒนาความรู้ 
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ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของระดับที่ทำาให้การจัดการ
ความรู้ประสบความสำาเร็จด้วย โดยมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถรวบรวมและ
จัดเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำามา
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ยุรดา อรรถธนสาร (2552: 100-101) สรุปได้
ว่า คุณลักษณะท่ีครูแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ค้นคว้า แสวงหาวิธีใหม่ๆ มีความขยัน
หมั่นเพียร ความกระตือรืนร้น มีความรับผิดชอบ
ตอ่หน้าทีส่งู ประพฤตตินเปน็แบบอยา่งทีด่ทีัง้ทาง
กาย วาจา และความประพฤติ มีความรัก เมตตา
ช่วยเหลือให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ศึกษา
หาความรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำา
วิจัยในชั้นเรียน และนำาผลการวิจัยมาปรับปรุง
กระบวนการสอนของตนเอง รวมทัง้มคีวามศรทัธา
ต่อวิชาชีพครู มีความภูมิใจ ความพอใจ และ
เห็นคุณค่าของอาชีพครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของเลิศลักษณ์  
วงศส์วรรค ์(2553: 80-84) สรปุได้วา่ คณุลักษณะ
ความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้าน
ความสำาคญั บทบาท หนา้ที ่ภาระงานของคร ูด้าน
คณุลักษณะของครทูีดี่ ด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู ด้านการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และด้านการเป็นผู้นำาทางวิชาการ 

 ดา้นการจดัการความรู ้ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก
ความรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (Sallis and Jones. 
2002: 2-10) ซึ่งสถานศึกษาในระดับโรงเรียน
ก็ต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการนำากลยุทธ์ 

การจัดการความรู้มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศและสามารถสนองความต้องการ 
ของประเทศในยุคสังคมแห่งความรู้ได้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2545: 45) การกำาหนดความรู้ต้อง
อาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมี 
ความคดิใหม่ๆ  ในการกำาหนดวิสยัทศันเ์พือ่ใหเ้กดิ 
ความรู้ใหม่ที่จะสนับสนุนองค์การได้ ดังนั้น ทั้งครู 
และผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเห็นคุณค่าของ 
การกำาหนดความรู้ไว้ในวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามวิสัย
ทัศน์ของสถานศึกษาที่กำาหนดไว้ และเมื่อครูมี
ความชัดเจนในการจัดการความรู้แล้ว ครูก็จะเกิด
การเรียนรู้ โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน 
(วิจารณ์ พานิช. 2547: 23) สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จันทนา วราภรณ์วิมลชัย พิทยาภรณ์  
พชิยวงศก์ลุชยั และรุง่อรณุ ชติมนตร ี(2550: 99-
100) สรุปได้ว่า สภาพการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การสบืเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งตา่งๆ การนำา
องค์ความรู้มารวมกัน และมีการนำาเทคโนโลยี
ต่างต่างๆ มาจัดเก็บความรู้  มีการจัดกลุ่ม
หมวดหมู่ความรู้ และแบ่งกลุ่มหมวดหมู่ความรู้  
ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ยุรดา อรรถธนสาร (2552: 93) สรุปได้ว่า ครูมี
ความสามารถในการปฏบิตังิานในการจดัการความ
รู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในตัวครูหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ รับรู้และเข้าใจถึงทิศทาง
ในการจัดการความรู้ของครู และสามารถกำาหนด
ทศิทางหรอืเปา้หมายได ้มกีารนำาเอาความรูท่ี้สรา้ง 
หรอืบนัทกึไว้จากประสบการณก์ารเรียนรูใ้นอดตีที่
ประสบผลสำาเรจ็ในกจิกรรมการแลกเปลีย่นความรู ้
ตลอดจนมีการรวบรวมความรู้จากเอกสารต่างๆ 
และประสบการณ์ในการทำางานร่วมกันของครูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา นำามาจัดเก็บ
เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเข้าถึง
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ความรู ้และแสวงหาความรูไ้ด้อย่างสะดวก รวดเรว็ 
และง่ายต่อการนำาความรู้ไปใช้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ แป้นนอก (2552: 98) 
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการความรู้ มีการดำาเนิน
การเกีย่วกบัการสรา้งวสิยัทศัน์เกีย่วกบัความรู ้การ
สร้างทีมความรู้ การสร้างบรรยากาศในการแลก
เปลีย่นความรู ้การจดัการความรูด้้วยวธิกีารใหม่ๆ  
และการสร้างเครือข่ายความรู้อยู่ในระดับมาก 

2. พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และ
คุณลักษณะของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกับ
การจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เปน็เพราะ ผูบ้รหิารสถานศึกษาเห็นถงึความสำาคัญ
ของการจัดการความรู้ของครูมีการผลักดัน จูงใจ 
หรือประสานให้ครูได้กระทำาหรือทำากิจกรรมร่วม
กันเพื่อให้บรรลุความสำาเร็จตามเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์องการจดัการความรูใ้นสถานศกึษา 
ซึ่ง Leitch and Rosen (2001: 2-3) ได้ศึกษาถึง
ผลความสำาเรจ็ของการจดัการความรู ้พบวา่ ต้องมี
องคป์ระกอบทีส่ำาคญัซึง่เกดิจากการผสมผสานการ
ทำางานระหว่าง คน กระบวนการ และเทคโนโลยี 
โดยองค์ประกอบทัง้สาม จะมสีว่นของความสำาเรจ็
ร่วมกัน นอกจากนี้การที่ครูได้มีส่วนร่วมในการ 
กำาหนดวสิยัทศัน์ทางความรู ้การแลกเปลีย่นความรู ้ 
และการสร้างคลังความรู้ และเพื่อประโยชน์ของ 
สถานศกึษาและการจดัการเรยีนการสอน เปน็การ
ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ครู และสถาน
ศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำาให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในโรงเรียน นั่นคือ จะทำาให้ครูรักการ
เรียนรู้ ใฝ่รู้ มีความคิดเป็นระบบมากขึ้น (วิลาวัลย์ 
มาคุ้ม 2549: 341-342) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยรุดา อรรถธนสาร (2552: 94-95) สรปุได้วา่  

พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการ
จัดการความรู้ของครู ด้านความคิดเชิงระบบ ด้าน
การเรยีนรู้เปน็ทมี และดา้นแบบแผนความคดิอา่น 
บรรยากาศองคก์ารในดา้นบรรยากาศดา้นสมัฤทธิ์
ผลมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญกับ
การจัดการความรู้ของครู ด้านบรรยากาศด้าน
การใช้อำานาจ และบรรยากาศด้านมนุษยสัมพันธ์ 
คณุลักษณะของครใูนดา้นคณุลกัษณะดา้นวชิาชพี
ครมูคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสำาคญักับการ
จัดการความรู้ของครู และด้านคุณลักษณะด้าน
สว่นตวัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฤดี โภคศิริ (2549: 
109-115) สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ 
วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์
องค์การ และวิสัยทัศน์องค์การ ปัจจัยด้านการรับ
รู้คุณลักษณะนวัตกรรมการจัดการความรู้ ได้แก่ 
ด้านการทดลองใช้ ด้านการสังเกตได้ ด้านการ
เข้ากันได้ ด้านความไม่ซับซ้อน ด้านประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการ
จัดการความรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

3. ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณก์ารจดัการ
ความรู้ของครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ที่ดีที่สุด 
ได้แก่ คุณลักษณะของครู และรองลงมา ได้แก่ 
พฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ  
95.50 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะด้าน
วิชาชีพครู ที่มีความสำาคัญต่อการทำานายการ
จดัการความรูข้องครู เนือ่งมาจากวิชาชพีครจัูดเปน็
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
เฉพาะด้าน ต้องทำาหน้าที่การสอนด้วยความรัก 
ศรัทธาและตั้งใจจริง ในการให้ความรู้แก่นักเรียน
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และสังคม ครูต้องมีจรรยาบรรณ มีมารยาทและ
วนิยัตามระเบยีบของคร ูรวมทัง้มกีารพัฒนาตนเอง
เพือ่ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา มีองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็น
องค์กรพิทักษ์ประโยชน์ให้แก่ครู คือ คุรุสภา ซึ่ง
เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
สามารถกำากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง
ได้อย่างมีคุณค่า คอยพิทักษ์ผลประโยชน์แก่
มวลสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องใช้เวลา
ศึกษาวิทยาการ และฝึกฝนให้มีความชำานาญจึง
จะทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549: 341-342) สรุป
ได้ว่า ลักษณะของครูในการพัฒนาความรู้ที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของระดับที่ทำาให้การจัดการความรู้
ประสบความสำาเร็จด้วย ซึ่งครูแต่ละคนสามารถ 
นำาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว (tacit knowledge) ที่ 
เพียงพอสำาหรับที่จะนำามาจัดการให้เป็นความรู้ 
ที่ชัดแจ้ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
จากเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยรุดา อรรถ ธนสาร  
(2552: 95-96) สรุปได้ว่า คุณลักษณะของครู 
ในด้ านด้านคุณลักษณะด้านส่ วนตัว  และ
คณุลกัษณะดา้นวชิาชีพครมีูความสมัพันธท์างบวก 
อย่างมีนัยสำาคัญกับการจัดการความรู้ของครู 

ด้านพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้
บริหารเป็นบุคคลที่มองภาพบริบทขององค์การ
ในสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบข่าย
งานโดยรวมได้อย่างชัดเจน และมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงาน 
ซ่ึงเป็นแนวทางให้ครูมีความกระตือรือร้นในการ
จดัการความรู้ให้ตรงกบัการเรยีนการสอน สามารถ
กำาหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานตรงตามเป้า
หมาย และส่งเสริมให้ครูทุกคนคิดสังเคราะห์เพื่อ
การสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่งผู้บริหารจำาเป็นต้อง

กระตุน้ใหค้รเูกดิความคดิอยา่งเปน็กลยทุธ์ ชดัเจน
ตรงตามเป้าหมาย มีความคิดทันการณ์ เพื่อมุ่ง
เสริมสร้างการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบได้ถูก
ต้องและชัดเจน ผู้บริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด เปิดใจกว้างและ
สามารถเข้าใจมุมมองและความคิดของผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น และมีความเข้าใจใน
หลักปรัชญาการเรียนรู้และนำามากำาหนดนโยบาย
พฒันาการเรยีนรู ้การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
พยายามพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพอยู่
เสมอ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้เข้าร่วม
ประชมุทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งทางการศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ และความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดรูปแบบความคิดร่วม
กันเพื่อให้ครูสามารถขยายขอบเขตขององค์ความ
รู้และแบ่งปันร่วมกัน ทั้งในลักษณะรู้อะไร ด้วย
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเช่นไร เข้าใจ และ
เห็นความเชื่อมโยงของความรู้ สุดท้ายครูก็จะ
สามารถตอบตนเองได้ว่าตนเรียนรู้หรือทำาไปเพื่อ
สิ่งใด (Senge. 1990: 3-4)

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่ง
เสริมให้ครูมีคุณลักษณะตามท่ีต้องการ ได้แก่ 
คุณลักษณะส่วนตัว ด้านการแสดงออกถึงความ
คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การเปน็ผูท้ีแ่สวงหาวธิใีหม่ๆ  มี
ความขยนัหมัน่เพยีร ความกระตอืรนืรน้ มคีวามรบั
ผิดชอบต่อหน้า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง
ทางกาย วาจา และความประพฤต ิมคีวามรกั เมตตา
ช่วยเหลือให้นักเรียน เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้  
รวมทั้งการแสดงออกถึงการติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากแหล่งความรู้ 
ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
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การแก้ปัญหาของนักเรียน และให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลืองานของชุมชนและคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู และสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการจัดการความรู้ของครู

2. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศกึษามบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจดัการความ
รูบ้รรยากาศดา้นโครงสรา้งมกีารกำาหนดโครงสร้าง
การบริหาร ขอบข่ายและหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อ
บังคับ บทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน สร้างความ
รูส้กึปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ในบรรยากาศของ
โรงเรยีนท่ีเปดิโอกาสใหมี้การแสดงออกรเิริม่ทำาสิง่
ใหม่ๆ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน โดย
ปราศจากการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงใน
การทำางานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปรับปรุงงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ตลอดจนการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ครูได้นำาไปปรับปรุงการเรียน
การสอนต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษารูปแบบของการจัดการ
ความรู้ของครูเพื่อสถานศึกษาจะได้องค์ประกอบ
และรูปแบบในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สำาหรับสถานศึกษาต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่
คาดวา่มผีลตอ่การจดัการความรูข้องครวูฒันธรรม
องคก์าร การทำางานเปน็ทมี ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การจดัการความรูข้องครทูีเ่ปน็ลกัษณะของการสง่
ผลทางตรงและทางอ้อม 

4. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ของครูแบบพหุระดับ เช่นในระดับ
บุคคล ระดับโรงเรียน ระดับสำานักงานเขตพื้นที่ 
เป็นต้น
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