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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู้ และศึกษาระดับการ

ปฏิบติัของการจดัการความรูใ้นสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 กลุม่
ตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 37 คน และครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 จำานวน 280 คน รวมทั้งสิ้น 317 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สำารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก ด้วยวิธีแวริแมก
ซ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีจำานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (2) การแสวงหาความรู้ (3) การนำาความรู้ไปใช้ (4) การจัดเก็บความรู้ และ (5) การกำาหนด
ความรู้ สามารถอธิบายองค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ร้อยละ 76.89 และ 2) ระดับของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.78) 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการความรู้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การสร้างความรู้ และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ การจัดเก็บความรู้,การกำาหนดความรู้
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to analyze the factors of knowledge management.  

and 2) to investigate the participation in educational institutions under the secondary  
educational service area office 30 The sample consisted of 37 school administrators and 280 
teachers totaling 317 people. The research instruments were the questionnaire consisted 
of 30 items and 5 rating scale questionnaire. The alpha reliability was 0.976. The obtained 
data were analyzed using an Exploratory Factor Analysis (EFA) with the principal component 
analysis and the orthogonal of rotation by varimax. The statistically used for analyzed the 
collected data were percentage, mean standard deviation 

The results of the study revealed that there were 5 factors of the knowledge  
management in educational institutions under the secondary educational service area office 
30 including (1) knowledge creation and knowledge sharing (2) knowledge acquisition 
(3) knowledge usage (4) knowledge storing and (5) knowledge identification. In particular,  
the obtained factors accounted for 76.89 percent of educational institutions under the  
secondary educational service area office 30 and results demonstrated that there was a 
high level of participation of knowledge management in educational institutions under the 
secondary educational service area office 30. ( =3.72, S.D.=0.78).

Keywords: Knowledge management, factor analysis,knowledge creation, knowledge  
sharing, knowledge storing, knowledge identification 

บทนำา
 ความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ทำาให้

โลกนี้มีความสลับซับซ้อนขึ้นอย่างมากมาย การที่
หน่วยงานราชการจะสร้างผลสัมฤทธิ์หรือผลกระ
ทบแกส่งัคมหรอืประชาชนได้ หน่วยงานราชการจะ
ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำางานจากเอาหน่วยงาน
ของตนเป็นหลักไปเป็นเน้นความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงาน ทัง้ทีเ่ปน็หนว่ยราชการ ภาคธรุกจิเอกชน 
ภาคการศึกษา และภาค-ประชาสังคม ดังนั้น 
พลังหลักในการทำางานจะเปล่ียนจากราชการเป็น
คนๆ (Individual) ไปเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน  
(Relationship) เคร่ืองมือหรือแรงขับเคล่ือนหลัก
ในการปฏิบัติราชการ จะต้องยกระดับจากข้อมูล 

(Data) และสารสนเทศ (Information) ไปเป็น
ความรู้ (Knowledge) โดยที่จะต้องคำานึงว่าความ
รู้ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานน้ันมีทั้งอยู่ในรูป
ของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ง
หมายถึง ความรู้ในรูปของหนังสือ ตำารา วารสาร 
หนังสือพิมพ์ วิดีโอ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ
ที่อยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคน 
(Tacit Knowledge) ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียน
ออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ ความรู้ที่ใช้ในการ
ทำางาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 - 80 เป็นความรู้ 
ฝังลึกในตัวคน การปฏิบัติราชการสมัยเก่า เน้น
การใชค้วามรูช้ดัแจ้งทีม่ผีูรู้ก้ำาหนดไว้ แตก่ารปฏบิตัิ
ราชการตามแนวทางการจัดการความรู้จะเน้นให้ 
ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของ
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ตนเองและเน้นการร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใช้
งานซึ่งจะทำาให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่แตกต่าง
กันหรอืเปลีย่นแปลงไป (สำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2555: 11) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เป็นสิ่งที่
มีมานานต้ังแต่สมัยอดีตในลักษณะการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปหลาย
ชั่วอายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน  
จดจำา สังเกต ซึ่งในปัจจุบันความรู้ได้กลายเป็น
กุญแจสำาคัญสู่ความสำาเร็จและเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่า องค์การจึงควรมีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการในการค้นหาสร้าง 
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน และใช้ความรู้ 
ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์การ
สามารถทำาให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่ต้องการได้
ทันเวลา เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันขององค์การ สามารถนำาความรู้ที่มีมา
ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่อง ส่งผลให้องค์การสามารถสร้างและรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเติบโตอย่างยั่งยืน 
และการจัดการความรู้ในภาคราชการถือเป็นส่วน
สำาคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน และพัฒนาประเทศ  
(จิรประภา อัครบวร และคณะ, 2552) การ
จัดการความรู้ มีความสำาคัญต่อองค์กร เนื่องจาก
ในปัจจุบันการเติบโตขององค์กรต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
การจัดการความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
และการจัดการความรู้ดังกล่าวก็เป็นผลมาจาก
ข้อมูลและการจัดการสารสนเทศที่เป็นระบบโดย
ระบบสารสนเทศและการพัฒนาความรู้ถือเป็น
ปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการพัฒนาองค์กร 
หากองค์กรมีความสามารถในการจัดการความ
รู้จะเป็นข้อได้เปรียบเหนือกว่าผู้อื่น องค์กรจะมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อ
ไปการจัดการความรู้มีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้เป็นอย่างมาก หาก

นำาข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เมื่อ
บุคคลรู้จักสะสมแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  
นำาความรู้ถ่ายทอดแก่เพ่ือนร่วมงาน ใช้องค์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำาความรู้ที่สั่งสม
มาสร้างประโยชน์จะทำาให้องค์กรพัฒนาและ
สร้างความกว้าหน้าในอาชีพของตนเอง (สุธรรม  
ธรรมทศันานนท,์ 2554) การทีอ่งคก์รจะกา้วหนา้
สู่ระดับแนวหน้าและเป็นที่รู้จักได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถขององค์กรในการสร้างและใช้
สนิทรพัยท์ีจ่บัต้องไมไ่ดไ้ปเพิม่คณุคา่และศกัยภาพ
ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีความรู้เป็น
สินทรัพย์นั้น ยิ่งมีการใช้มากเท่าใดก็ยิ่งมีคุณค่า
มากเท่านั้นการนำาความรู้เก่ามาบูรณาการกับ
ความรู้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนได้อีก 
ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล  
จนกลายเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ เพิ่มพูนอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2550ก) บทบาทของผู้บริหาร
และการจัดการความรู้ว่าในสภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การเก่ียวกับการปกครอง องค์การ
ธุรกิจ หรือองค์การทางการศึกษา รวมทั้งองค์
การอื่นๆ จะเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำาเร็จ
ตามจุดหมายขององค์การ จำาเป็นต้องอาศัย
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning  
Organization) เป็นองค์ประกอบหลักสำาคัญ ทั้งนี้
เพราะโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคไร้พรมแดนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ที่มีอยู่
อาจลา้สมยัไปอย่างรวดเรว็ จำาตอ้งแสวงหาความรู ้
ใหม่ๆ มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (ธีระ รุญเจริญ,  
2550) การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการ
ดำาเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดย
นำาความรู้ความชำานาญที่ฝังลึกในตัวคนหรือจาก
ประสบการณ์ในการทำางานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กัน นำามาสร้างและใช้ความรู้ในการทำางาน เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่คนสามารถนำาไปใช้ในการ
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ปฏิบัติได้ให้เกิดประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเดิม และ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นแนวความ
คิดของการบริหารจัดการที่มีความสำาคัญและ
เห็นคุณค่าของบุคคลในองค์กรซึ่งเป็นผลเนื่องมา
จากสังคมโลกในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้าน (บูรชัย  
ศิริมหสาคร, 2550) การจัดการความรู้จึงเป็น
เคร่ืองมือสำาคัญในการดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น
ของครูออกมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติโดย
นำาความรู้ความชำานาญที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit 
Knowledge) จากประสบการณ์ในการทำางานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นำามาสร้างและใช้ความรู้ใน
การทำางานเกดินวตักรรมใหม่ๆ  ทีค่รสูามารถนำาไป
ใช้ปฏบัิติไดใ้ห้เกดิประสทิธภิาพสำาหรบัพัฒนาการ
จดัการเรยีนรูต้ามมาตรฐานตำาแหน่งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะของครู การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
คุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำาเร็จ (ถวัลย์ 
มาศจรสั, 2552) บญุดี บุญญากจิ และนงค์ลกัษณ ์
ประสบสุขโชคชัย, 2550) กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้ คือ กระบวนการนำาความรู้ที่มีอยู่หรือได้
เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดย
ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม 
แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ 

จากความเป็นมาและความสำาคัญดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์องค์
ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาและ
ระดับการปฏิบัติการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ว่าการจัดการความรู้ในสถานศึกษา มี
ปัญหาอะไรบ้างผู้ปฏิบัติซึ่งได้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูมีการจัดการความรู้ในระดับไหน 
ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการสนับสนุนจาก 
ผู้บริหารระดับสูง ขาดความพร้อมด้านทรัพยากร
และด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรตัวแปร

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้อนัจะสง่ผลให้ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนสถานศกึษาสามารถ
พัฒนางานเพื่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ

ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

จำานวน 37 คน และครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 จำานวน 1,746 คน
รวมทั้งสิ้นจำานวน 1,783 คน

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
จำานวน 37 คน และครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำานวน 280 คน
รวมทั้งสิ้น 317 คน โดยการเปิดตารางเครซี่ และ
มอรแ์กน (พรรณ ีลกีจิวฒันะ 2553) โดยผูบ้รหิาร
สถานศึกษาใช้เลือกแบบเจาะจงและครูใช้เทคนิค
การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีองค์
ประกอบ 5 องคป์ระกอบได้แก ่1) การสรา้งความรู้
และการแลกเปลีย่นความรู ้2) การแสวงหาความรู ้
3) การนำาความรู้ไปใช้ 4) การจัดเก็บความรู้ และ 
5) การกำาหนดความรู้มี 30 ตัวแปร สร้างคำาถาม 
จำานวน 30 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา โดยผูเ้ช่ียวชาญ จำานวน 5 
คน เลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC 0.60 -1.00 และ 
หาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือท้ังฉบับ โดย
คำานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ 
ครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.957

การเก็บรวมรวมข้อมูล จัดส่งถึงใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 จำานวน 317 ฉบับ โดยการ
ส่งและตอบรับทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถาม 
กลับคืนมา จำานวน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
94.64 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนของ 
องค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธีการ วารีแมกซ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละขั้นตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตาม 
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ  
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ดังนี้

 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัแปรทัง้หมด โดยการวเิคราะห์ความสมัพนัธด้์วย
เทคนิคของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

 2. การสกัดองค์ประกอบข้ันต้น  
(Factor Extraction) โดยวิธี Component  
Analysis ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า Principal  
Component Analysis เกณฑ์การกำาหนด
จำานวนองค์ประกอบพิจารณาจากค่าไอเกน  
มากกว่า 1.0 กำาหนดจำานวนตัวประกอบล่วงหน้า 
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 60% ขึ้นไป

 3 .  การหมุนแกนองค์ประกอบ  
(Factor Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบร่วม
ที่ชัดเจน โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉากเป็นการ
หมุนแกนที่ยังคงให้แกนองค์ประกอบตั้งฉากกัน 
หมายความว่า องค์ประกอบที่ได้เป็นอิสระต่อกัน
ด้วยวิธีการวารีแมกซ์ 

 4. การสร้างคะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score) ด้วยวิธี Rotation Method เพื่อ
ให้ได้องค์ประกอบที่เหมาะสม จึงคัดเลือกตัวแปร
ที่มีน้ำาหนักองค์ประกอบตามผลการวิเคราะห์ 
Rotated Component Matrix ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป

 5. การตัง้ชือ่องคป์ระกอบใหม ่ผูว้จิยั
ตั้งชื่อองค์ประกอบให้สื่อความหมายถึงตัวแปร
ทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ

 6. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า องค์
ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
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มี 5 องค์ประกอบ คือ1) การสร้างความรู้และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ 2) การแสวงหาความรู้  
3) การนำาความรู้ไปใช้ 4) การจัดเก็บความรู้ 
และ 5) การกำาหนดความรู้ สามารถอธิบายองค์
ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ได้ร้อยละ 76.89 และพบว่า

1.1 ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งหมด (Correlation Matrix) ด้วยเทคนิค
ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy: KMO พบวา่ ตัวแปรมค่ีาเทา่กับ .947 
ซ่ึงมคีา่มากกวา่.80 แสดงวา่ตวัแปรทัง้หมดมคีวาม
เหมาะสมในระดับ ดีมาก และผลการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีนัยสำาคัญ
ท่ีระดบั .00 แสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรทัง้หมดมคีวาม
สัมพันธ์ระหว่างกันสามารถนำาไปวิเคราะห์องค์
ประกอบได้

1.2 ผลการสกัดองค์ประกอบขั้นต้น  
(Factor Extraction) โดยใช้วิธี Principal  
Component Analysis ปรากฏว่า จากตัวแปร
ที่นำามาสกัดองค์ประกอบ จำานวน 30 ตัว องค์
ประกอบทีม่คีา่ไอเกน มากกว่า 1.0 กำาหนดจำานวน
ตัวประกอบล่วงหน้า ร้อยละของความแปรปรวน
สะสม 60% ขึ้นไป

1.3 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบ  
(Factor Rotation) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบร่วมท่ี
ชัดเจน โดยการหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal)  
เป็นการหมุนแกนที่ยังคงให้แกนองค์ประกอบตั้ง
ฉากกนั หมายความว่าองคป์ระกอบทีไ่ดเ้ปน็อสิระ
ตอ่กนัดว้ยวธิกีาร วารแีมกซ ์(Varimax) ชีใ้หเ้หน็วา่  
องคป์ระกอบที ่1 มคีา่ไอเกน 6.817 องคป์ระกอบ
ที่ 2-5 มีค่าไอเกน ตั้งแต่ 2.692-5.328 ผล
การสกัดองค์ประกอบข้ันต้นและการหมุนแกน 
องค์ประกอบแบบมุมฉาก ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ผลการสกัดองค์ประกอบและการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก

Component
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % ofVariance Cumulative % Total % ofVariance Cumulative%

1 15.533 51.777 51.777 6.817 22.724 22.724

2 2.844 9.479 61.257 5.328 17.759 40.484

3 2.136 7.120 68.376 4.225 14.084 54.568

4 1.420 4.733 73.110 4.068 13.558 68.126

5 1.134 3.779 76.889 2.629 8.763 76.889

1.4 การให้การให้น้ำาหนักในแต่ละองค์
ประกอบเป็นค่าน้ำาหนักองค์ประกอบหลังการ
หมนุแกนแลว้จากตารางที ่Rotated Component 
Matrix ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ำาหนัก 
0.541-0.849 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ำาหนัก 
0.676-0.839 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ำาหนัก 
0.635-0.829 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ำาหนัก 

0.679-0.759 และองค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ำาหนัก 
0.545-0.792 โดยพิจารณาตัวแปรที่มีค่าน้ำาหนัก 
0.30 ข้ึนไป จากตัวแปร 30 ตัว ซึ่งจากตาราง
ที่ Rotated Component Matrix สรุปให้เห็นถึง 
องคป์ระกอบและตวัแปรทัง้ 30 ตวัโดยเรยีงลำาดบั
ตามคา่น้ำาหนกัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัตารางที ่2  
ดังนี้
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ต�ร�งที่ 2 แสดงองค์ประกอบและตัวแปร 30 ตัวโดยเรียงลำาดับตามค่าน้ำาหนักของ การดำาเนินการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาฯ

ตัวแปรที่  ร�ยก�รองค์ประกอบและตัวแปร ค่�น้ำ�หนัก

องค์ประกอบที่ 1 ก�รสร้�งคว�มรู้และก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้

17 ครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ในอดีตในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ .849

18 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูที่มีความชำานาญ และเชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะของตน
ให้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

.817

19 ครูมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดระหว่างเพื่อนครูด้วยกันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

.791

16 ผู้บริหารเปิดโอกาสและให้อิสระแก่ครูได้แสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วม
กัน 

.791

20 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้
เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึก 

.768

14 ผู้บริหารส่งเสริมครูให้สร้างความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน .715

13 ครูมีความสามารถและทักษะในการสร้างความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อใช้การจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน 

.702

11 ผู้บริหารให้การยอมรับและชื่นชมในผลงานความรู้ หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากการสร้าง
ความรู้ของ ครูหรือทีมงาน 

.645

15 ผู้บริหารเป็นผู้นำาในการสร้างบรรยากาศที่ดีในกิจกรรมการสร้างความรู้ของสถานศึกษา .639

12 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดตั้งทีมความรู้เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา .541

องค์ประกอบที่ 2 ก�รแสวงห�คว�มรู้

9 ครูนำาความรู้ที่แสวงหามาได้มาพิจารณาร่วมกันก่อนนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน .839

8 ครูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน

.835

10 ครูมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น อีเมล์ .825

7 ครูสามารถใช้การแสวงหาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน .801

6 ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

.766

5 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้ร่วมวางแผนในการกำาหนดความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน

.676

องค์ประกอบที่ 3 ก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้

27 สถานศึกษาได้อำานวยความสะดวกแก่ครูในการเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ เพื่อนำาความรู้ไป
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

. 829
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ตัวแปรที่  ร�ยก�รองค์ประกอบและตัวแปร ค่�น้ำ�หนัก

28 สถานศึกษามีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ของสถานศึกษาโดยผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

.817

26 สถานศึกษามีการนำาความรู้ไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม 
การจัดทำาวีดิทัศน์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา การประชุมสัมมนา เป็นต้น

.811

30 ครูมีการเผยแพร่ความรู้ของตนในแหล่งต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น จดหมายข่าวการ
จัดนิทรรศการ วารสารของสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

.805

29 ครูสามารถนำาความรู้ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน .635

องค์ประกอบที่ 4 ก�รจัดเก็บคว�มรู้

23 สถานศึกษามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเก็บความรู้ .759

24 สถานศึกษามีการเก็บความรู้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา .737

25 ครูมีความสามารถในการเก็บความรู้ของตนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ. .736

22 สถานศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น

.710

21 สถานศึกษาให้ความสำาคัญในการเก็บความรู้ที่มีความสะดวกและปลอดภัย .676

องค์ประกอบที่ 5 ก�รกำ�หนดคว�มรู้

1 สถานศึกษามีการกำาหนดความรู้ที่ครูและบุคลากรต้องรู้ในการนำาไปปฏิบัติในภาระงาน
หลักไว้อย่างชัดเจน

.792

2  สถานศึกษามีการกำาหนดสิ่งที่ครูและบุคลากรต้องเรียนรู้เพื่อนำาความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงาน
หรือพัฒนางาน

.767

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

.560

3 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำาคัญต่อวิธีปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา

.545

ต�ร�งที่ 2 แสดงองค์ประกอบและตัวแปร 30 ตัวโดยเรียงลำาดับตามค่าน้ำาหนักของ การดำาเนินการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาฯ (ต่อ)

 2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่ามีการ 
ปฏิบัติตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ใน 

สถานศึกษาฯในภาพรวมปฏิบัติได้ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72องค์ประกอบที่ปฏิบัติ
ได้สูงสุดและต่ำาสุดได้แก่องค์ประกอบที่ 2 และ 5 
ตามลำาดับดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 แสดงผลระดับคุณภาพการดำาเนินการปฏิบัติตามองค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

องค์ประกอบที่  S.D. ระดับปฏิบัติ

1. การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 3.70 0.74 มาก

2. การแสวงหาความรู้ 3.75 0.86 มาก

3. การนำาความรู้ไปใช้ 3.74 0.68 มาก

4. การจัดเก็บความรู้ 3.73 0.73 มาก

5. การกำาหนดความรู้ 3.69 0.89 มาก

 รวม 3.724 0.78 ม�ก

อภิปรายผล 
1. จากผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า1) ผล
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด มี
ค่าเท่ากับ.947 ซ่ึงมีค่ามากกว่า.80 และผลการ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่มนียั
สำาคัญที่ระดับ .00 แสดงให้เห็นว่าแสดงว่าตัวแปร
ทั้งหมดมีความเหมาะสมในระดับดีมาก และ
ตัวแปรทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างกันสามารถ
นำาไปวเิคราะหอ์งค์ประกอบได2้) ผลการสกดัองค์
ประกอบขั้นต้น โดยใช้วิธี Principal Component 
Analysis ปรากฏว่า จากตัวแปรที่นำามาสกัด
องค์ประกอบทั้งหมด องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน  
มากกว่า 1.0 ร้อยละของความแปรปรวนสะสม
เท่ากับ 60% ขึ้นไป 3) ผลการหมุนแกนองค์
ประกอบ โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก เป็นการ
หมุนแกนที่ยังคงให้แกนองค์ประกอบต้ังฉากกัน
ซ่ึงหมายความว่าองค์ประกอบที่ได้เป็นอิสระต่อ
กันด้วยวิธีการวารีแมกซ์ 4) การให้การให้น้ำาหนัก
ในแต่ละองคป์ระกอบเปน็ค่าน้ำาหนกัองคป์ระกอบ
หลังการหมุนแกนแล้วจากตารางท่ี Rotated  
Component Matrix ปรากฏว่า ตัวแปร 30 
ตัวในองค์ประกอบที่ 1-5 มีค่าน้ำาหนัก 0.541  

ขึน้ไป และสงูสดุมคีา่น้ำาหนกั 0.849 องคป์ระกอบ
ที่ 1 มีค่าไอเกน 6.817 องค์ประกอบที่ 2-5 มี
ค่าไอเกน ตั้งแต่ 2.692-5.328 ทั้งนี้เป็นเพราะ 
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการ
ดำาเนินการตามองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่  1 การสร้างความรู้
และการแลกเปลี่ยนความรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการเรียนรู้จากในอดีตใน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูที่มีความชำานาญ และเชี่ยวชาญได้ถ่ายทอด
ความรู้และทักษะของตน ครูมีการแลกเปลี่ยนวิธี
การปฏิบัติงานที่ดีที่สุดระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารเปิด
โอกาสและให้อิสระแก่ครูได้แสดงความคิดเห็นใน
การแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนับรรยากาศการแลก
เปลีย่นความรูร้ว่มกนัภายในสถานศกึษา ตัง้อยูบ่น
พื้นฐานของการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ 
ความรู้สึก ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้มีการสร้าง
ความรูเ้พือ่ใชป้ระโยชนใ์นการจัดการเรยีนการสอน  
ครูมีความสามารถและทักษะในการสร้างความรู้ 
หรอืนวัตกรรมเพือ่ใชก้ารจดัการเรยีนการสอนและ
การปฏบิตังิาน ผู้บรหิารใหก้ารยอมรบัและชืน่ชมใน
ผลงานความรู้ หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากการสร้าง
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ความรู้ของครูหรือทีมงาน สถานศึกษาส่งเสริม 
ให้มีการจัดตั้งทีมความรู้เพื่อให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสอดคล้องกับจงจิต  
วงษ์สุวรรณ (2556: 93) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการความรู้ของสำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า สำานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะต้องกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศที่ทำาให้บุคลากรนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาและริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ เป็น
วงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การอบรม สัมมนา การสร้างฐานข้อมูลองค์
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเป็นต้น และเมื่อ
ใดที่บุคลากรเห็นความสำาคัญของการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือพัฒนาและสร้างความรู้
ใหม่น้อยลง การจัดการความรู้ที่ดำาเนินมาก็จะไม่
เกิดประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 2 การแสวงความรู้ เมื่อ
แสวงหาความรูม้าได้จะนำามาพิจารณารว่มกนักอ่น
นำาไปใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน ครไูด้รบัความ
รว่มมอืจากหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกสถานศกึษา
ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน ครูมีการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น อีเมล์ 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด การอบรมสัมมนา เป็นต้น 
ครูมีความสามารถในการใช้ความรู้ที่แสวงหามา
ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งตา่งๆ ผูบ้รหิารสนับสนุน
ให้ครูได้ร่วมวางแผนในการกำาหนดความรู้ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับจงจิต 
วงษ์สุวรรณ (2556) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์
ประกอบการจดัการความรูข้องสำานักงานทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า สำานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์มักใช้วิธีการระดมสมองของ 
บุคลการ ในการแสวงหาความรู้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 3 การนำาความรู้ไป
ใช้ สถานศึกษาได้การอำานวยความสะดวกแก่ครู
การนำาความรู้ไปใช้ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่นมีการ
เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธค์วามรูข้องสถานศกึษา
โดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาน
ศึกษามีการนำาความรู้ไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม การจัดทำาวีดิ
ทัศน์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา การประชุมสัมมนา 
เป็นต้น ครูมีการเผยแพร่ความรู้ของตนในแหล่ง
ตา่งๆ ภายในสถานศกึษา เชน่ จดหมายขา่วการจดั
นิทรรศการ วารสารของสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น ครูสามารถนำาความรู้ ความสามารถของ
ตนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับ Feliciano (2007) ได้ศึกษาตัวชี้วัด
ความสำาเรจ็สำาหรบัการนำาระบบการจัดการความรู้
ไปปฏบิตัใินองค์กร ผลการวิจัยพบว่าทัง้เทคโนโลยี
และผู้สนับสนุนองค์กร เป็นตัวชี้วัดที่ทำาให้ระบบ
การจัดการความรู้มีประสิทธิผลมาก หรือการ 
กระตุ้นผู้ให้ความรู้ ให้มีปฏิสัมพันธ์กับฐานความรู้ 
และสอดคลอ้งกบัสภุาวด ีเจรญิเศรษฐมห (2553) 
ที่พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาและ
สร้างความรู้ใหม่ จึงเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะ
ยนืยนัหรอืแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชนข์องการจดัการ
ความรู้

องค์ประกอบที่ 4 การจัดเก็บความรู้  
สถานศึกษามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอในการเก็บความรู้ สถานศึกษามีการเก็บ
ความรูไ้วใ้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาน
ศึกษา ครูมีความสามารถในการเก็บความรู้ของ
ตนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษา
มีบุคลากรรับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้อย่าง
เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อ
การสืบค้น สถานศึกษาให้ความสำาคัญในการเก็บ
ความรู้ที่มีความสะดวกและปลอดภัย สอดคล้อง
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กับ ราเชนทร ์แกว้พทิกัษ.์ (2557) ทีศ่กึษาวจิยัรปู
แบบวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่ผลตอ่การจดัการความ
รู้ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า สถานศึกษาจัด
เก็บเอกสารโดยแบ่งชนิดและประเภทข้อมูลความ
รู้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น
ขอ้มูล และได้จดัทำาขอ้มูลความรู้แต่ละประเภทให้
อยู่ในรูปแบบของสื่อได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 5 การกำาหนดความรู้ 
สถานศึกษามกีารกำาหนดความรูท้ีค่รแูละบคุลากร
ต้องรู้ในการนำาไปปฏิบัติในภาระงานหลักไว้อย่าง
ชัดเจนสถานศึกษามีการกำาหนดสิ่งที่ครูและ
บุคลากรต้องเรียนรู้เพื่อนำาความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติ
งานหรอืพฒันางาน ผูบ้รหิารสถานศึกษามกีารเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสำาคัญต่อวิธีปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อวิสัย 
ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับจงจิต วงษ์สุวรรณ (2556) ที่ได้
ศกึษาการวเิคราะหอ์งค์ประกอบการจัดการ ความ
รู้ของสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
พบว่า สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สามารถ กำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะนำาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จได้ 

2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หลัง
จากการจัดกลุ่มองค์ประกอบแล้ว พบว่า ระดับ
การปฏิบัติของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  
( =3.72, S.D.=0.78) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษาฯ มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายของสถานศึกษาและหน่วย

งานต้นสังกัดอีกทั้งมีการส่งเสริมให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ในระดับสถานศึกษาเพ่ือแลก
เปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งหน่วยงานดัง
กล่าวมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
นำาไปเชือ่มโยงกบัการพฒันาครทูีม่ผีลตอ่การเลือ่น
วิทยฐานะทำาให้ครูและผู้บริหารเห็นความสำาคัญ
ของการจัดการความรู้ว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การปฏิบัติงานให้ประสบผลสำาเร็จ สอดคล้อง
กับพวงพรรณ แสงนาโก (2559) ที่ได้ศึกษาการ
จัดการความรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา อำาเภอเขาสมิง สำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาตราด พบวา่ การจดัการความรู ้
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =3.78, 
S.D.=.47) และสอดคล้องกับ ชนัญชิดา ม่วงทอง 
(2559) ทีไ่ดศ้กึษาความสัมพนัธเ์ชงิปรากฏการณ์
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ ในการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ( =4.10, S.D.=.62) 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1.1 ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สามารถนำา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาที่สังกัด

1.2 องคก์รและหนว่ยงานตา่งๆ สามารถ
นำาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ที่ เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและ 
หน่วยงาน
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำาองค์ประกอบที่ได้ไปพัฒนา
เป็นโมเดลการจัดการความรู้และตรวจสอบความ

ตรงของโมเดลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
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