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ประกาศคณปการุ ู  
 
 วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากอาจารย ์

ดร. ขตัติยา ด้วงสาํราญ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา

แนะนาํแนวทางทีถกูตอ้ง ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถีถว้นและเอาใจ

ใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยงิจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอกราบขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต           

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีให้การศึกษา ให้คาํแนะนาํ และประสิทธิประสาทวิชาความรู้ใน         

ทุกดา้นตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณนายไพฑูรย ์ อรุณศรีประดิษฐ์ รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายสมศกัดิ รอบคอบ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระสีมุม 

และนายธนัวา อ่วมมณี ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัศาลาตึกสิทธิชยัวิศาล ทีให้ความกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญ 

ในการตรวจสอบเครืองมือวิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะ

ครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกท่านทีให้

ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 สุดทา้ยนีผูว้ิจยัขอนอ้มระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่านตลอดจน

ครอบครัว และเพือน ๆ  นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา           

ทีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนัมาโดยตลอดการศึกษาครังนี 

 

บุญทิชา ผวิอ่อน 
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คาํสาํคญั: วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

 บุญทิชา ผิวอ่อน: ว ัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ORGANIZATIONAL CULTURE AND 

KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SCHOOLS IN NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 1), อาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ:์ ดร.ขตัติยา ดว้งสาํราญ, 150 หนา้. ปี พ.ศ. 2557 

 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ 1. เพือศึกษาวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2. เพือศึกษาการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3. เพือศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จาํนวน 97 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน จาํนวน 388 คน เครืองมือที

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจัยสร้างขึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง           

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที 

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการจดัการความรู้ทีพฒันาจากการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ สถิติทีใชใ้น            

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และ             

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(rxy) ของเพียร์สนั  

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1. วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า วฒันธรรมองค์กร

ลกัษณะสร้างสรรค์กบัวฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา อยู่ในระดบัมาก ส่วนวฒันธรรม

องคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี การสร้างและ

แสวงหาความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การเรียนรู้ การบ่งชีความรู้ การประมวลและกลนักรองความรู้  

การแบ่งปันแลกเปลียน และการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  



 ค 

 3. วฒันธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสมัพนัธ์กนั อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 



บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนันีสงัคมโลกมีการพฒันาและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรทุกภูมิภาคของโลก

ต่างไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวทงัทางตรงและทางออ้ม ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง

ทีไดรั้บผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์ดงัพระราชดาํรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการเปิดการประชุมประจาํปี สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องบอลรูม ศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิติในวนัพุธที 20 มิถุนายน 2544 (ชชัวาล  วงษ์ประเสริฐ, 2548, หน้า 12)             

มีความว่า โลกในศตวรรษที 21 เปลียนแปลงและเจริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ยทุธศาสตร์ในการจดัการ

กบัสภาวะเช่นนีนานาชาติต่างยอมรับว่า ตอ้งอาศยัความรู้เป็นพืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม แทนทีจะเน้นการพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเช่น ในอดีต ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึง               

ของระบบโลก จึงต้องเร่งพฒันาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการอาศยัความรู้เป็นพืนฐานเช่นกัน 

โดยเฉพาะการพฒันาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนัเป็นปัจจยัสาํคญัยิง

ในการแข่งขันระหว่างนานาประเทศ ทังนีเศรษฐกิจและสังคมทีอาศัยความรู้เป็นพืนฐาน                      

จะสนบัสนุนการพฒันาอยา่งยงัยนื 

 กระบวนการศึกษาจึงเป็นเครืองมือและกลไกทีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของ

ประชาชนใหส้ามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ ทนัต่อสภาพการเปลียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปรับเปลียนกระบวนการ ระบบ และวิธีการทางการศึกษา การ

สืบคน้และถ่ายทอดองคค์วามรู้จึงเกิดขึนในรูปแบบและกระบวนการทีแตกต่างไปจากเดิมตลอดจน

การจดัการศึกษาตอ้งปรับเปลียนกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนให้เกิดความเหมาะสม 

รวมทงัตอ้งมุ่งเน้นให้มีนิสัยใฝ่รู้ รักการคน้ควา้ เพือให้สามารถกา้วทนักบัองค์ความรู้ทีพฒันาขึน

อยา่งกวา้งขวาง (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 4-6) ความรู้เป็นสิงสาํคญั

สาํหรับองคก์รมากกว่าทรัพยากรดา้นเงิน สถานทีตงัทางการตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพยสิ์นอืน ๆ 

ความรู้เป็นทรัพยากรหลกัทีใช้ในการดาํเนินงานและการแข่งขัน ว ัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี ระบบ และขนัตอนต่าง ๆ ในการทาํงานขององค์กรลว้นมีพืนฐานมาจากความรู้และ

ความชาํนาญทงัสิน การทาํให้ประเทศพฒันาและมีศกัยภาพในการแข่งขนัเกิดขึนจากการสังสม

ความรู้ซึงเป็นหวัใจทีสาํคญัของการพฒันาตนเองชุมชน สังคม และประเทศชาติ และนาํความรู้มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนจึงหันมาให้ความสําคัญกับ



2 

ทรัพยากรมนุษย ์ลกูคา้ และความรู้ซึงฝังตวัอยูใ่นองคก์ร เพือเตรียมองค์กรของตนให้มีความพร้อม

ในการแข่งขนัทีจะเกิดขึนในศกัราชใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลียน

องค์กรในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดการความรู้ (knowledge management) ซึงเปรียบเสมือน             

ร่มทีกางออกครอบคลุมวิธีการบริหารจดัการแนวใหม่ (ชชัวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548, หน้า 3)              

จากพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

กาํหนดไวว้่า ส่วนราชการมีหน้าทีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพือให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ

เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทงั

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลียนทัศนคติของ

ขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั และสิงสาํคญัทีช่วยให้

องคก์รบรรลุผลสาํเร็จในการจดัการความรู้ไดคื้อวฒันธรรมของการแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้

ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร องค์กรตอ้งทาํความเขา้ใจถึงอุปสรรคต่าง ๆ ทีขดัขวางไม่ให้เกิด 

การแลกเปลียนความรู้ และพยายามหาวิธีการทีจะกาํจดัอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านัน การเปลียนแปลง

วฒันธรรมองคก์รใหเ้อือต่อการแลกเปลียนความรู้จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเพือทาํให้บุคลากร

ในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญและความจาํเป็นของการเปลียนแปลง (สถาบันเทคโนโลย ี           

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2548, หนา้ 1) 

 วฒันธรรมองคก์รมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกในองคก์ร โดยสะทอ้นให้

เห็นรูปแบบและกระบวนการคิด การตดัสินใจ การวางแผนยทุธศาสตร์ และส่วนต่าง ๆ ขององค์กร 

วฒันธรรมเป็นกรอบหรือรูปแบบในการทาํงานขององคก์ร ทีถ่ายทอดจากผูบ้ริหารสู่ผูป้ฏิบติั และมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ความสาํเร็จและประสิทธิภาพขององค์กร คือ ช่วยให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในองค์กร ช่วยให้เกิดการตดัสินใจ ช่วยให้การควบคุมการปฏิบติังาน

เป็นไปตามแผนทีวางไว ้ช่วยลดปัญญาความไม่เขา้ใจในการสือสาร ช่วยให้สมาชิกในองค์กรรู้สึก

ผกูพนัในองคก์ร ช่วยใหก้ารรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ตรงกนั และช่วยใหเ้กิดการใชเ้หตุผลในการแสดง

พฤติกรรม ดงันนัถา้ตอ้งการใหส้ถานศึกษาสามารถปรับตวัสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชว้ฒันธรรมเป็นตวักาํหนดทิศทางของสถานศึกษา มากกว่าทีจะใชก้ฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ทีไม่สามารถกาํหนดให้ครอบคลุมได้ในทุก ๆ กรณี เนืองจากถา้

ผูบ้ริหารใชก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือวิธีปฏิบติัมาเป็นขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเปลียนแปลง

พฤติกรรมของบุคลากร จะทาํให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขาดความยืดหยุ่น 

และความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน ทาํให้สถานศึกษามีสภาพเป็นระบบรัฐบาล (System of 

government) และไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ดงันัน การพฒันาสถานศึกษา
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จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ฒันธรรมขององคก์รเป็นเครืองมือในการปรับเปลียน โดยสร้างวฒันธรรมองค์กร

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการจดัการความรู้ (สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548, หนา้ 7-8) 

 คุณลกัษณะขององค์กรยุคใหม่ในการปรับองค์กรให้ทันโลก คือ องค์กรนันควรเป็น

องคก์รทีแสวงหาโอกาสในการบริหารการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบ ซึงการปรับระบบองค์กร

ตอ้งพฒันาระบบการบริหารใหอ้งคก์รวงิไปขา้งหนา้ไดเ้ต็มขีดความสามารถ องคก์รยคุปัจจุบนัควร

พฒันาระบบการบริหาร คือ ตอ้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ย การเรียนรู้ภาวะผูน้าํ 

การเรียนรู้อย่างเป็นทีม การเรียนรู้การคิดเชิงระบบ ต้องมีการบริหารคุณภาพทัวทังองค์กร              

มีกระบวนการพฒันาทีต่อเนือง มีการบริหารองค์ความรู้ องค์กรทีขยายขีดความสามารถและเพิม

ศกัยภาพเพือสร้างผลงานและสร้างอนาคตอยา่งต่อเนือง โดยผูค้นในองคก์รต่างก็เรียนรู้ดว้ยกนัอยา่ง

ต่อเนือง (วิโรจน์  สาระรัตนะ, 2547)ในการพฒันาระบบการบริหารงานทีผ่านมามีการนําเอา

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้อย่างจริงจังเพือเป็นเครืองมือทีจะช่วยเสริมสร้าง

สมรรถนะขององค์กรให้สามารถรองรับต่อการเปลียนแปลงของโลกไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ทาง

ปฏิบติัก็ยงัคงประสบปัญหาบางประการเกียวกับการนาํยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุผล      

ซึงอาจเป็นผลมาจากการขาดการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั

อยา่งเพียงพอ (ทศพร  ศิริสมัพนัธ,์ 2547, หนา้ 18) ในการจดัการความรู้นันมีองค์ประกอบทีสาํคญั

คือ คน เทคโนโลยแีละกระบวนการความรู้ (knowledge  process) ซึงองค์ประกอบทีมีความสาํคญั

ทีสุดก็คือ คน เพราะเป็นสิงสาํคญัในการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เทคโนโลยีเป็นเครืองมือ

ทีช่วยค้นหา จัดเก็บ แลกเปลียนและทาํให้การนําความรู้ไปใช้ง่ายและรวดเร็วยิงขึน สําหรับ

กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพือนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปใชเ้พือให้เกิดการ

ปรับปรุงและนวตักรรม ดงันนัองค์ประกอบทงั 3 ส่วนจะตอ้งเชือมโยงและบูรณาการ เขา้ดว้ยกนั

อย่างเหมาะสม การจดัการความรู้มีจุดประสงค์และเป้าหมายเพือผลกัดนัให้องค์กรเกิดการสร้าง

นวตักรรม โดยองคก์รตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ให้บุคลากรไดคิ้ดเป็น 

ทาํเป็น และเมือพนกังานไดแ้สดงความรู้ของตนเองทีส่งเสริมให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ 

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการในองคก์ร ทาํใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้พนกังานคน

นนัก็จะไดรั้บค่าตอบแทนและรางวลัทีเหมาะสม นอกจากองค์กรจะไดป้ระโยชน์จากการรวบรวม

ความรู้ของบุคลากรแลว้ยงัทาํใหต้วับุคลากรเกิดการเรียนรู้และพฒันา การจดัการความรู้ยงัช่วยลด

อตัราการลาออกของพนักงานได้ เนืองจากมีแรงจูงใจทีได้รับจากการนําเสนอความรู้ทีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินการในองค์กร นอกจากนันยงัมีผลประโยชน์ทีองค์กรจะไดรั้บจากการ

จัดการความรู้ อีกหลายประการ เช่น ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการบริการลูกค้า 

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิมผลผลิตใหก้บัทุกภาคส่วนขององคก์ร และการจดัการความรู้สามารถ
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ลดการบริการและค่าใชจ่้ายโดยกาํจดักระบวนการทีไม่สร้างคุณค่าใหก้บังาน (สุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย,์ 

2548, หนา้ 12) 

 ในปัจจุบันสังคมเข้าสู่ยุคของการเปลียนแปลงและให้ความสนใจในทุนทางปัญญา 

องคก์รต่าง ๆ จึงดาํเนินการปรับเปลียนกระบวนทศัน์เพือแข่งขนัและตอบสนองต่อความเปลียนแปลง          

ทีเกิดขึน โดยหันมาให้ความสนใจเรืองทุนทางปัญญาและการดาํเนินการจัดการความรู้เพือให้

องคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (วิจารณ์  พานิช, 2547, หน้า 2) ซึงผลทีองค์กรจะไดรั้บจากการ

จดัการความรู้ ไดแ้ก่ ดา้นผลสัมฤทธิของงาน ทาํให้เกิดผลสาํเร็จในระดบัดีมาก ดา้นบุคลากรเกิด

การพฒันามีความมนัใจในตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ความรู้ของบุคคลและองค์กรไดรั้บ

การยกระดบัใหเ้ป็นระบบพร้อมใช ้และองคก์รมีสภาพเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2547, 

หน้า 211- 213) การจัดการความรู้ในสถานศึกษานันเป็นสิงสําคัญทีควรทําในยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ เพราะในอดีตทีผ่านมา ความรู้ในสถานทุกแห่งจะมีมากมายแต่บางสถานศึกษาไม่ได้

จัดเก็บให้เป็นระบบ โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ทีฝังลึกอยู่ในตัวคนทีเป็นเฉพาะคนทีเกิดจาก

ประสบการณ์การสอน ค่านิยม และพฤติกรรมการสอนก็จะจางหายไปกบัผูเ้กษียณอายุราชการ    

จากการลาออกหรือโอนไปปฏิบติังานในหน่วยงานอืน ทาํใหค้วามรู้ในตวัคนนนั ไม่ไดถ้กูจดัเกบ็ไว้

ให้เป็นประโยชน์กบัผูร่้วมงานรุ่นหลงั ส่วนความรู้ทีสาํคญัอีกประการหนึงก็คือ ความรู้ทีมีการ

บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น เอกสารทางวิชาการ สิงพิมพ ์ซึงเป็นความรู้ทีสามารถเผยแพร่

แบ่งปันใหก้บัผูร่้วมงานเพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได ้ความรู้ประเภทหลงันีก็สมควรไดมี้

การนาํมาจดัการความรู้ ดังนันเป้าหมายสูงสุดในการจดัการความรู้จึงอยู่ทีงาน คน สถานศึกษา           

และสงัคม เพือเปลียนใหเ้ป็นองคก์รการเรียนรู้ทาํใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเปลียนเป็นคนใฝ่เรียน

รู้อยูต่ลอดเวลา (สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548, หนา้ 12) 

 จากแผนพฒันาการศึกษาพ.ศ. 2555-2558 ของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไดมี้การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) โดยศึกษาแนวโนม้ของ

ปัจจยัทีเป็นจุดแข็ง (Strengths : S) และปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

ศกัยภาพของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ตามแนวคิด

ของ McKinsey 7 S ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้าง (Structure : S1) ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์(Strategy : 

S2) ดา้นระบบในการดาํเนินงานของหน่วยงาน (Systems : S3) ดา้นแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารจดัการ (Style : S4) ดา้นบุคลากรในหน่วยงาน(Staff : S5) ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 

(Skill : S6) และดา้นค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอ

ปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน ดงันี 
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 ปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน(Weaknesses : W) ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง (Structure : S1)ไม่พบปัจจยั

ทีเป็นจุดอ่อน ด้วยการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ

กระจายอาํนาจการบริหารจดัการให้สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา บริหารจดัการ

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมทีเขม้แข็ง เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา    

มีภารกิจตามโครงสร้างบริหาร กาํกบัติดตามอย่างชดัเจน ส่วนดา้นกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 

พบปัจจัยทีเป็นจุดอ่อน คือ ผลการดาํเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาในบางประเด็นยงัไม่บรรลุ

เป้าหมาย เช่น ผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ยงัไม่บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะ              

วิชาภาษาองักฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ การอ่านการเขียนยงัไม่บรรลุตามมาตรฐานช่วงชนั 

ทงันีอาจเนืองมาจากปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาทีขาดแคลน การทาํหน้าทีนอกเหนือจากงาน

สอนของครู ปัญหาดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผูเ้รียนในบางประการ เช่น เด็กติดเกม หนี

เรียน กลุ่มเสียงยาเสพติด เนืองจากระบบดูแลนักเรียนยงัไม่เขม้แข็ง ซึงอาจส่งผลให้นักเรียน

บางส่วนตอ้งออกกลางคนั หรือจบการศึกษาใชร้ะยะเวลาไม่เป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนด อีกทงั

ปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรให้คุม้ค่า เนืองจากมีโรงเรียนทีมีนักเรียนตาํกว่า 

120 คน มากกว่าร้อยละ 30 ส่วนดา้นระบบ (System : S3) พบปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน คือ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาบางส่วนใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนยงัไม่คุม้ค่า ไม่เกิดประโยชน์

สูงสุดทงันีอาจเนืองมาจากครูขาดความรู้ความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ การ

ขาดแคลนบุคลากรดา้นการเงิน/การบญัชี/พสัดุ ในระดบัโรงเรียน ระบบการพฒันาบุคลากรไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาบุคลากรโดยนาํครูออกจากโรงเรียนมากเกินไป และ

ผลการดาํเนินงานบางตวัชีวดัยงัไม่บรรลุเป้าหมาย ทงันีอาจเนืองมาจากสารสนเทศประกอบ การ

รายงานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง บุคลากรบางส่วนยงัไม่เห็นความสาํคญัของการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานการพฒันาทีต่อเนือง ส่วนด้านแบบแผน/พฤติกรรมในการบริหารจัดการ 

(Style : S4) ไม่พบปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน ดว้ยสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม                 

เขต 1 บริหารจัดการมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย 

เนืองจากผูน้ ําเน้นการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิโดยกระจายอาํนาจการตัดสินใจแก่รอง

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและผูอ้าํนวยการกลุ่มไดใ้ชศ้กัยภาพอย่างเต็มที คิดคน้

ระบบการปฏิบติังานทีดี (Best Practices) ส่วนดา้นบุคลากร (Staff : S5) พบปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน คือ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบางส่วนไม่สามารถจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนในวิชาหลกัสูงขึนได ้เนืองจากโรงเรียนบางส่วนขาดแคลนครูสาขาวิชาหลกั ประกอบ

กบัครูตอ้งรับภาระงานนอกเหนือจากการสอน การพฒันาครูไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น

และการพฒันาบุคลากรทีตอ้งนําครูออกจากโรงเรียน ส่วนด้านทักษะความรู้ความสามารถของ
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หน่วยงาน (Skills : S6) พบปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน คือ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ยงัมี

สถานศึกษาทีมีปัญหาดา้นมาตรฐานผูเ้รียนในดา้นการคิดวิเคราะห์อาจเนืองมาจากยงัมีครูบางส่วนที

ยงัไม่ปรับเปลียนพฤติกรรมการเรียนการสอนทีเน้นให้นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจน

พฒันาและยกระดับองค์ความรู้เพือพฒันาผูเ้รียน ตามความต้องการของผูป้กครองและชุมชน             

ส่วนดา้นค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Value : S7) ไม่พบปัจจยัทีเป็นจุดอ่อน 

ดว้ยสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐาน เนืองจากบุคลากรมี

ค่านิยมองค์กรร่วมกันทีบ่งบอกถึงเป้าหมายการทาํงานตามหลกั Good Governance ทีชัดเจน 

(เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน, ลาํดบัที 3/2555, หนา้ 14-16) 

 จากปัญหาปัจจยัทีเป็นจุดอ่อนดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรืองวฒันธรรม

องคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ดว้ยวฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัสาํคญัในการทีจะพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล และ

การจดัการความรู้เป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาทงัระบบทาํให้เกิดประสิทธิผลและเป็นที

ยอมรับในระดบัสากล 

 

1.3 วตัถประสงค์ของการวจิยัุ  

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ผูว้ิจยักาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี 

 1. เพือศึกษาวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. เพือศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3.  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

 ผูว้ิจ ัยได้ตังสมมติฐานการวิจัย โดยอาศยัทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และผลงานของ        

นกัการศึกษา เพือเป็นแนวทางในการตงัสมมติฐาน ดงันี 

 1. วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. การจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3. วฒันธรรมองค์กรกับการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสมัพนัธก์นั 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 การวิจยัครังนี ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาวฒันธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึงวฒันธรรมองคก์รมีความสาํคญั

ในการทีจะพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิผล ในการบริหารงานสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายนัน

คือคุณภาพของนกัเรียน ดงันนัในดา้นวฒันธรรมองคก์รผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีแบบแผนการดาํเนินชีวิต

ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที ซึงมีความเชือ ค่านิยมและแนวทางการประพฤติปฏิบติังานตาม

บรรทดัฐานขององค์กรนัน ๆ โดยแบ่งวฒันธรรมองค์กรออกได ้3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะสร้างสรรค ์          

2) ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 3) ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว และในการบริหารและจดัการศึกษานัน การ

จดัการความรู้ถือไดว้่าเป็นแนวคิดในการบริหารความรู้ทีมีอยูใ่นองคก์รและนอกองคก์รทงัทีมีอยูใ่น

สือต่าง ๆ และทีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติังาน การจดัการความรู้จะทาํใหเ้ราสามารถใชป้ระโยชน์จากความรู้

ทีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันนั ในดา้นการจดัการความรู้ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการจดัการความรู้ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ ทีไดน้าํเสนอ

เกียวกบักระบวนการจดัการความรู้ ดงันี  

 1) การบ่งชีความรู้  

 2) การสร้างและแสวงหาความรู้  

 3) การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  

 4) การประมวลและกลนักรองความรู้  

 5) การเขา้ถึงความรู้  

 6) การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้  

 7) การเรียนรู้  

 จากทีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแผนภูมิที 1.1  
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        ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

             (Independent Variables)               (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ทีมา : R.A. Cook and J.L. Lafferty, Level : Organizational culture inventoty. Plymouth MI : 

Human Synergistics, 1986, p. 245. 

 สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ, คู่มือการ

จัดทาํแผนการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, ธนัวาคม 2548, หนา้ 6-7. 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 ผลจากการวิจยัวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการวิจยัดงันี 

 1. ทาํให้ทราบวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. ส่งเสริมการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

วฒันธรรมองค์กร (Xtot) 

 
1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1)  

2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) 

3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) 
 

การจดัการความร้ ู (Ytot) 

 
1. การบ่งชีความรู้ (y1) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (y2) 

3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (y3)  

4.. การประมวลและกลนักรองความรู้ (y4)  

5. การเขา้ถึงความรู้ (y5) 

6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (y6) 

7. การเรียนรู้ (y7) 
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 3. สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพืนฐานและส่งเสริมการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

1.6 ขอบเขตของการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี 

 1. ขอบเขตด้านประชากรทีศึกษา 

 ประชากร ไดแ้ก่ สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 มี 3 อาํเภอ ประกอบด้วย อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม            

จาํนวน 124 โรงเรียน  

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ผูว้ิจยักาํหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ และครูผูส้อนจาํนวนทงัสินจาํนวน 388 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 4 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนือหา 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้มุ่งศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี ในด้าน

วฒันธรรมองคก์รผูว้ิจยันาํทฤษฎีแบบแผนการดาํเนินชีวิต (Life Style Inventory) ตามแนวคิดของ

คุกและลาฟเฟอร์ที (Cook and Lafferty) เป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิตของบุคคลซึงจะมีความเชือ 

ค่านิยมและแนวทางการประพฤติปฏิบติังานตามบรรทดัฐานขององค์กรนันๆ โดยแบ่งวฒันธรรม

องคก์รออกได ้3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะสร้างสรรค ์(Constructive Styles) 2) ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

(Passive-Defensive Styles) 3) ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) ส่วนดา้นการ

จดัการความรู้ใชแ้นวทางการจดัการความรู้ของสาํนักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ

และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ ทีไดน้าํเสนอเกียวกบักระบวนการจดัการความรู้ ดงันี 1) การบ่งชี

ความรู้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 

Acquisition) 3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวลและ

กลนักรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge 

Access) 6) การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู้ (Learning) 

 3. ขอบเขตด้านพนืที 

 สถานศึกษาสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 3 อาํเภอ 

ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในความหมายของคาํศพัท์ ทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้

กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี  

 วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคลในองค์กร ทียึดถือเป็นแบบแผน แนวทางในการประพฤติปฏิบัติกนัมา    

ซึงมีอิทธิพลต่อโครงสร้างขององคก์ร อนัจะทาํให้แต่ละองค์กรมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไป คือ 

ลกัษณะสร้างสรรค ์ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว 

 วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive Styles) หมายถึง องค์กรทีให้

ความสําคัญของค่านิยมในการทาํงานโดยมุ่งเน้นทีความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ 

บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายเพือความสาํเร็จของการทาํงานร่วมกนั  

มีบรรยากาศของการทาํงานในลกัษณะเป็นมิตร มีไมตรีสมัพนัธก์นั ใหก้ารสนบัสนุนซึงกนัและกนั

มีความขยนัหมนัเพียรและกระตือรือร้นในการทาํงาน มีการพฒันาความสามารถของตนเองอย่าง

ต่อเนือง เป็นกนัเองและมีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัฉันท์พีน้อง มีความสุขกบัการทาํงานและยอมรับ

ความสามารถของเพือนร่วมงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานได้รับการยกย่องจาก

สถานศึกษา 

 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (Passive-Defensive Styles) หมายถึง องค์กรที

มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเนน้ความตอ้งการความมนัคงของบุคลากร และมีลกัษณะ

คลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คือ บุคลากรในสถานศึกษามุ่งเนน้การทาํงานทีไม่ผดิพลาดเพือ

ความมนัคงในอาชีพ มกัแสดงความคิดคลอ้ยตามผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํกลุ่ม พยายามหลีกเลียงการ

ขดัแยง้กบัผูบ้ริหารหรือเพือนร่วมงาน มนัใจในระเบียบแบบแผนทีเคยปฏิบติัมา ปฏิบติังานทีไดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้ริหารอยา่งเต็มทีมีลกัษณะทียดึถือวิธีการทีเหมือนกบัเพือนร่วมงานเสมอ ยอมรับ

และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติังานตามหนา้ทีรับผดิชอบเท่านนัหลีกเลียง

ความรับผดิชอบงานทีนอกเหนือจากงานประจาํ 

 วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตังรับ-ก้าวร้าว (Aggressive-Defensive Styles) หมายถึง 

องค์กรทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะผูบ้ริหารเน้นงานและเน้นความตอ้งการ

ความมนัคงของบุคลากร คือ มีการเผชิญหนา้โตเ้ถียงกนัในเรืองการทาํงาน พยายามปฏิบติังานตาม

อาํนาจหนา้ทีเพือใหเ้กิดความมนัคงในอาชีพ ไม่ไวว้างใจและชอบตรวจสอบการทาํงานของผูอื้น

อยา่งถีถว้น แสดงความไม่เห็นดว้ยต่อการเปลียนแปลงภายในหน่วยงาน มกัทาํงานทีมีการแข่งขนั 

พยายามสร้างผลงานของตนเองให้เหนือกว่าผูร่้วมงาน  หลีกเลียงการปฏิบัติงานทีเสียงต่อการ
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ผดิพลาด ทาํงานเป็นระบบตามแผนทีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัดเพือป้องกนัการถูกตาํหนิจากหน่วยงาน 

ดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั เพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการนาํความรู้ทีมีอยู ่

หรือความรู้ทีเกิดจากการเรียนรู้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์ร โดยผา่นกระบวนการ อนัประกอบดว้ย การบ่งชีความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลนักรองความรู้ 

การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้ สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปต่อยอด

เพือใหเ้กิดเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ เพิมความสามารถในการพฒันาผลผลิต และปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร  

 การบ่งชีความร้ ู (Knowledge Identification) หมายถึง การวิเคราะห์เกียวกบัความรู้ที

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา การวิเคราะห์รูปแบบ การวิเคราะห์แหล่งความรู้ที

อยูภ่ายในและภายนอกสถานศึกษา การจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้ การตรวจสอบและใชข้อ้มลู

โครงสร้างพืนฐานในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง การสร้าง

และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทีกระจดักระจายทงัภายในและภายนอก เพือจดัทาํเนือหาให้

ตรงกับความต้องการคือ สร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน จากการทาํวิจัยในชันเรียน  จากการ

แลกเปลียนสนทนากบัผูที้มีความรู้ และการแสวงหาความรู้ทีไดจ้ากการอ่านหนังสือพิมพ ์วารสาร 

สิงพิมพ์วิชาการ จากการดูข่าวสาร สารคดี รายการทางโทรทัศน์ จากสือโสตทัศนศึกษา วิทย ุ          

วีดีทศัน์ ภาพยนตร์ การสืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต และการเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 

 การจดัการความร้ให้เป็นระบบ  ู (Knowledge Organization) หมายถึง การจดัการความรู้

ให้เป็นระบบ ดว้ยการจดบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการอ่าน การฟัง มีการจดัเก็บความรู้เป็นเอกสาร    

ใส่แฟ้ม มีการจดัเก็บความรู้ทางมลัติมีเดีย เว็บไซด์หรือเว็บบล็อก และจดัแบ่งประเภทของความรู้

เป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบเพือสะดวกในการคน้หา 

 การประมวลและกลันกรองความร้ ู (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง             

การจดัทาํรูปแบบการจดัการความรู้ การใชภ้าษาทีเขา้ใจใชไ้ดง่้าย เพือกาํหนดเป็นมาตรฐานเดียวกนั

ทวัทงัองค์กร นาํความรู้มาจดัทาํรูปแบบตามมาตรฐานทีกาํหนด เรียบเรียงและปรับปรุงเนือหา

ความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

 การเข้าถึงความร้ ู (Knowledge Access) หมายถึง การได้รับการแนะนาํวิธีการเขา้ถึงความรู้

อยา่งชดัเจน จากเอกสารทีแจง้ให้ทราบ เช่น หนังสือเวียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขา้ถึง
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ความรู้ไดง่้ายมีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน สามารถประเมินผล

เกียวกบัความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ มีการปรับปรุงแกไ้ขเมือเกิดปัญหาเกียวกบัวธีิการเขา้ถึงความรู้ 

 การแบ่งปันแลกเปลียนความร้ ู (Knowledge Sharing) หมายถึง การจัดทาํเอกสาร 

ฐานความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้กับ

ผูร่้วมงาน แลกเปลียนความรู้โดยจดัทาํเป็นเอกสาร สร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเขา้ร่วม

ประชุมสัมมนา ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การใชน้วตักรรม การเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอก   

โดยผา่นทางสือต่าง ๆ  

 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การนาํความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขปัญหา 

ปรับปรุงและพฒันาองค์กร กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ลองผิดลองถูก            

โดยผูบ้ริหารยอมรับผลทีเกิดขึน และผูบ้ริหารนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจ เพือวินิจฉัยสังการ 

หรือมอบหมายงานได ้การเรียนรู้ของบุคลากรทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ทีช่วยเพิมพนูองคค์วามรู้ขององคก์ร 

 สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หมายถึง 

โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานของรัฐ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ประกอบดว้ย 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัย เ รืองวัฒนธรรมองค์กร กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษ า                  

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยนาํเสนอแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture) 

  2.1.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์ร 

  2.1.2 ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร 

  2.1.3 องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ร 

  2.1.4 ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

  2.2.1 ความหมายของความรู้ 

  2.2.2 ความหมายการจดัการความรู้ 

  2.2.3 ความสาํคญัของการจดัการความรู้ 

  2.2.4 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 

  2.2.5 กระบวนการของการจดัการเรียนรู้ 

   2.2.6 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ 

 2.3 สภาพการจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

 2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกียวกับวฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

 แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร มนญัญา ประสูตร์แสงจนัทร์ (2552, หนา้ 18) กล่าวว่า 

วฒันธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบติัของบุคคลในกลุ่มหนึง ๆ โดยอาศยัการสืบทอดกนัมาจนเกิด

ความเคยชิน อนันําไปสู่แนวทางในการปฏิบัติทีมีทิศทางเดียวกัน ซึงสามารถใช้เป็นแบบแผน

กาํหนดระเบียบปฏิบติัของ บุคคลได ้ซึงจะสะทอ้นให้เห็นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและอาจ

กล่าวไดว้่า มีความสาํคญัในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของ

องคก์ร การจดัระเบียบองคก์ร ชีแนวทางการทาํงานและการปฏิบติั สร้างเอกลกัษณ์ร่วมกนัระหว่าง

สมาชิก ทีสําคัญเป็นตัวการในการกาํหนดเป้าหมายขององค์กร ดังนันวฒันธรรมองค์กรจึงเป็น
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ระบบย่อยอีกระบบในสังคมทีสลบัซับซ้อน มีโครงสร้างหน้าทีระบบ ในขณะเดียวกันระบบ

วฒันธรรมก็มีอิทธิพลต่อระบบอืนในสงัคม ทงันีเพราะสังคมกบัวฒันธรรมมีความใกลชิ้ดกนัมาก

โดยวฒันธรรมจะปรุงแต่งให้บุคคลมีพฤติกรรมตามแนวทางของสังคม ตลอดจนกาํหนดทศันคติ 

ความเชือ และค่านิยมต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคคลได ้ 

 2.1.1 ความหมายของวฒันธรรมองค์กร 

 วฒันธรรมองคก์ร (organizational culture) เป็นคาํทีมีความหมายลึกซึงเป็นการยากทีจะ

ใหค้าํจาํกดัความทีแน่นอนออกไปได ้และมีความใกลเ้คียงกบัแนวคิดเรืองวฒันธรรมและค่านิยม 

ในองค์กรสมยัใหม่ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและค่านิยมเป็นสิงทีแยกกันไม่ได้ ซึงมี

นกัวิชาการทงัในและต่างประเทศหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์รไวด้งันี  

 คอลบ์, รูบิน และออสแลนด์ (Kolb, Rubin, & Osland, 1991, p. 370) ให้ความหมาย

วฒันธรรมองค์กร หมายถึง รูปแบบของคติฐานทีทาํให้กลุ่มได้เรียนรู้ทีจะคิดประดิษฐ์ พฒันา 

แกปั้ญหาในการปรับตวัจากภายนอกและการบูรณาการจากภายใน 

 ไชน์ (Shine, 1992, p. 12) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ลกัษณะทีแสดงถึง

สภาพความเป็นอยูข่ององคก์รนนัในแง่ของการเรียนรู้ร่วมกนัในการแกปั้ญหาและมีการปรับตวัให้

เขา้กบัสิงแวดลอ้มภายนอกรวมทงัปัญหาภายในองค์กรอย่างมีเหตุผล และถ่ายทอดให้แก่สมาชิก

ใหม่เพือเป็นแนวทางทีถกูตอ้งทียอมรับ คิด และรู้สึกถึงความเกียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว 

 เทอร์เนอร์ (Turner, 1992, p. 256) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง พฤติกรรมที

เหมาะสม สมัพนัธก์นัและแรงจูงใจของปัจเจกชน รวมทงัวิธีการทีทาํสิงต่าง ๆ ในองคก์ร 

 กอร์ดอน (Gordon, 1999, p. 342) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง สิงทีอธิบาย

สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรทีรวมเอาข้อสมมติ ความเชือ และค่านิยมทีสมาชิกขององค์กรมี

ร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพือมีปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอย่างเป็นทางการใน

การกาํหนดรูปแบบพฤติกรรม 

 ร็อบบินส์ (Robbins, 2001, p. 510) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ระบบ

ความเขา้ใจร่วมกนัของสมาชิกว่าองคก์รของเรามีลกัษณะเด่นจากองคก์รอืนอยา่งไร ซึงระบบความ

เขา้ใจร่วมกนันีจะปรากฏออกมาในรูปของค่านิยมต่างๆ ขององคก์ร 

 นิวสตอร์มและเดวิส (Newstrom, & Davis, 2002, p. 486) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร 

หมายถึง ระบบซึงมีความหมายร่วมกนัภายในองคก์รหนึง ทีจะกาํหนดวิธีการทีพนกังานปฏิบติัหรือ

หมายถึงระบบซึงกาํหนดโดยสมาชิกขององคก์ร ซึงจะทาํใหอ้งคก์รแต่ละองคก์รแตกต่างกนั 

 ดาฟท ์(Daft, 2009, p. 380) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเชือ 

ความเขา้ใจ และแนวทางของความคิด ซึงสมาชิกขององคก์รใชร่้วมกนั และสอนใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้



15 

มาใหม่ โดยไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม จะดาํเนินการไปโดยไม่มี

ใครสงัเกตเห็น ยกเวน้เมือองค์กรพยายามใชกุ้ลยุทธ์ใหม่ซึงขดัแยง้กบับรรทดัฐานของวฒันธรรม

และค่านิยม อาํนาจของวฒันธรรมจะปรากฏใหเ้ห็น วฒันธรรมขององค์กรใดปรากฏจะสะทอ้นให้

เห็นถึงวิสยัทศัน์และกลยทุธข์องผูก่้อตงั หรือผูน้าํ 

 รัชนี กิตติรังสี (2548, หน้า 4) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง แบบแผนการ

ปฏิบติัร่วมกนัของคนในองค์กร ซึงรวมถึงค่านิยม ความคิด ความเชืออนัส่งผลต่อการแสดงออก

ของคนในองคก์ร และถ่ายทอดมายงัสมาชิกรุ่นใหม่ 

 ศิริพงษ ์เศาภายน (2548, หน้า 71) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ความเชือ 

ความรู้สึก พฤติกรรม และสญัลกัษณ์ทีมีอยูใ่นองคก์ร ระบบการดาํเนินการร่วมกนัภายในองค์กรทียึดถือ 

โดยสมาชิกขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รเป็นการรับรู้ร่วมกนัของสมาชิก วฒันธรรมมีไวใ้หส้มาชิก

ประพฤติปฏิบติั ทุกองคก์รมีระบบหรือมีแบบแผนของค่านิยมสญัลกัษณ์ ความเชือ และการปฏิบติั

ทีมีวิวฒันาการตลอดมา เมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาวฒันธรรมองคก์รจะช่วยใหพ้นกังานไดคิ้ดพิจารณา 

วิเคราะห์และแกปั้ญหาในแนวทางทีถกูตอ้ง 

 ธีระชยั เชมนะสิริ (2549, หนา้ 53) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองค์กรว่า เป็นเรืองของคน 

ซึงมีหลายระดบั ตงัแต่ระดบับุคคล ระดบัทีม และระดบัองคก์ร  

 นงนุช วิชญะเดชา (2549, หนา้ 26-30) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองคก์รว่า การพฒันาองค์กร

แห่งการเรียนรู้เป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขนัอยา่งยงัยนืทีควรจะเกิด

ขึนกบัองคก์รทุกประเภท ดงันนักระบวนการศึกษา บริบทของวฒันธรรมองค์กรต่อการประยุกต์สู่

องคก์รแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางทางการศึกษาแนวทางหนึงทีสะทอ้นให้เห็นถึงความสาํคญั

ของวฒันธรรมองคก์รทีเคลือนเขา้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซึงบทความนีนาํเสนอผลของการศึกษา

สภาพองคก์รในปัจจุบนัทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงอยู่ของวฒันธรรมองค์กร โดยพิจารณาตงัแต่

กระบวนทศัน์ของการก่อกาํเนิดของวฒันธรรมองคก์รและเชือมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้และพฒันา

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2549, หน้า 189) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง 

ระบบความคิดรวม (Shared beliefs) ทีเกิดจากการทีคนทาํงานร่วมกนัและเผชิญกบัความกดดนัของ

สิงแวดลอ้ม พวกเขาจึงหาทางสร้างสรรค์ระบบความคิดและการปฏิบติัต่อสิงทีเกิดขึนรอบตัว

ร่วมกัน เพือทีจะไดห้าวิธีตอบสนองต่อสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกต้อง ซึงจะทาํให้กลุ่มอยู่รอดและ

เติบโตต่อไป 

 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, หน้า 502-509) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง 

ค่านิยมและ ความเชือทีมีร่วมกนัอย่างเป็นระบบทีเกิดขึนในองค์กร และใชเ้ป็นแนวทางในการ
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กาํหนดพฤติกรรมของคนในองคก์รนัน วฒันธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือน บุคลิกภาพ (Personality) 

หรือจิตวิญญาณ (Spirit) ขององคก์ร 

 ธกานต์ ชาติวงศ์ (2550, หน้า 9) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม 

บรรทัดฐาน ความเชือ อุดมการณ์ และความเข้าใจร่วมกนัของสมาชิกในองค์กร ทีมีการพฒันา

ภายในองคก์รและเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมทีสมาชิกเห็นว่าเป็นสิงทีเหมาะสม ยอมรับ

และประพฤติปฏิบติั ทาํใหแ้ตกต่างกนักบักลุ่มอืน 

 พีรธร บุณยรัตพนัธุ ์(2551, หนา้ 3) ใหค้วามหมายวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง กฎเกณฑที์

ไม่เป็นทางการในหน่วยงาน องค์กร ทีสมาชิกในองค์กรต้องเรียนรู้ และไดรั้บการหล่อหลอม            

เพือทีสมาชิกจะได้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนและ               

ในขณะเดียวกนัก็เป็นการควบคุมใหส้มาชิกอยูใ่นกรอบวิถีปฏิบติัเดียวกนั  

 จากความหมายของนกัวิชาการ สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ค่านิยม ความเชือ 

และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองค์กร ทียึดถือเป็นแบบแผน แนวทางในการประพฤติ

ปฏิบติักนัมา ซึงมีอิทธิพลต่อโครงสร้างขององคก์ร อนัจะทาํใหแ้ต่ละองคก์รมีลกัษณะทีแตกต่างกนั

ออกไป  

 2.1.2 ความสําคญัของวฒันธรรมองค์กร 

 วฒันธรรมองค์กร มีลกัษณะจาํเพาะทีแต่ละองค์กรให้ความสําคญั และยอมรับว่าเป็น

ส่วนหนึงของระบบการบริหารงานในองคก์ร ซึงมีนกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัความสาํคญัของ

วฒันธรรมองคก์รไวด้งันี 

 แพตเตอร์สัน เพอร์กี และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey, and Parker, 1986, pp. 50-51) 

กล่าวถึง ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์รในสถานศึกษามีประเด็นบ่งชี 10 ประการ ประกอบดว้ย 

ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes) การมอบอาํนาจ (empowerment) การตัดสินใจ 

(decision making) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร (sense of community) ความไวว้างใจ (trust) 

ความมีคุณภาพ (quality) การยอมรับ (recognition) ความเอืออาทร (caring) ความซือสัตยสุ์จริต (integrity) 

และความหลากหลายของบุคลากร (diversity) 

 โอเวน (Owen, 1986, p. 17) กล่าวถึง ความสาํคญัของวฒันธรรมองค์กร เกิดขึนโดยที

ประวติัความเป็นมาขององค์กรมีอิทธิพลต่อความเชือ ความเชือมีอิทธิพลต่อค่านิยม ค่านิยมมี

อิทธิพลต่อบรรทดัฐานและมาตรฐานของงาน และบรรทดัฐานมีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมของ

บุคคลในองคก์รทีแสดงออกมา ในการเรียนรู้และรับเอาเป็นแนวปฏิบติั ซึงการปฏิบติัดงักล่าวจะ

เกิดขึนทีละเล็กละน้อยสมาํเสมอ และกลายเป็นสิงหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลนันขึนอยา่งม

ประสิทธิภาพ 
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 เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 1988, pp. 106-108) กล่าวถึง ความสาํคัญของวฒันธรรม

องคก์รมาจาก 1) ประวติัของสถานศึกษา (school history) หมายถึง พฤติกรรมทีบ่งชีถึงประวติัสถานศึกษา 

คือสิงทียงัความเป็นอดีตของสถานศึกษาทีดาํรงอยู่ ซึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมปฏิบติั 

หรือถกูสร้างมา หรืออาจเป็นประเพณีอนัดีงามของสถานศึกษาทียงัคงรักษาไว ้หรือเรืองราวต่าง ๆ 

ภายในสถานศึกษาทีเล่าสืบต่อกนัมา ตลอดจนพฤติกรรมของผูที้เป็นขวญัใจหรือวีรบุรุษของครูและ

นกัเรียนทียงัคงมีการเล่าถึง 2.ความเชือ (beliefs) คือ สมมติฐานและความเขา้ใจทีครูและบุคลากรได้

กระทาํร่วมกนั แมว้่าการกระทาํเช่นนนัไม่มีขอ้กาํหนดชดัแจง้ แต่มีความเกียวกบัการปฏิบติังานของ

สถานศึกษา วิธีสอน บทบาทของครู และนักเรียน ซึงสมมติฐานของความเขา้ใจอาจอยู่ในรูปของ

ปรัชญา ความประพฤติหรือข้อกาํหนดอืน ๆ 3. ค่านิยม (values) หมายถึง สิงทีสถานศึกษาให้

ความสาํคญัเกียวกบัการประพฤติปฏิบติั 4. ปทสัถานและมาตรฐาน (norm and standard) คือ สิงที

ควรประพฤติและขอ้หา้มสาํหรับควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ซึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรม

ทีควรยกยอ่งชมเชย และพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ควรไดรั้บการลงโทษ 5. รูปแบบพฤติกรรม (patterns 

of behaviour) คือ สิงทียอมรับและเป็นแนวทางของการทาํงานทีปฏิบติักนัเสมอพฤติกรรมทีแสดง

ออกมา อุปนิสยั และพิธีการทีแพร่หลายในสถานศึกษา 

 ร็อบบินส์ (Robbins, 2001, p. 515) กล่าวถึง ความสาํคญัของวฒันธรรมองค์กรในการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ดงันี 

 1. วฒันธรรมจะมีการกาํหนดขอบเขตของบทบาทซึงทาํให้เกิดความแตกต่างระหว่าง

องคก์รหนึงกบัองคก์รหนึง 

 2. วฒันธรรมองคก์รทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีแสดงออกของสมาชิกองคก์ร 

 3. วฒันธรรมองคก์รจะทาํใหเ้กิดความผกูพนัมากกว่าการถือผลประโยชน์ส่วนตวั 

 4. ส่งเสริมระบบสังคมอย่างมีเสถียรภาพ วฒันธรรมทางสังคมจะช่วยให้องค์กรมีการ

กาํหนดมาตรฐานอยา่งเหมาะสมเกียวกบัสิงทีสมาชิกควรพดูควรทาํ 

 5. วฒันธรรมองค์กรจะช่วยให้เกิดความรู้สึกและมีกลไกคอยควบคุมเพือปรับทศันคติ 

และพฤติกรรมของสมาชิก 

 พิบูลย ์ทีปะปาล (2550, หนา้ 315-316) กล่าวถึง ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์รทีมีต่อ

การดาํเนินงานขององคก์ร ดงันี 

 1. ระบุขอบเขตของบทบาทขององค์กร โดยบทบาทนันเป็นเอกลกัษณ์ร่วมกนัในหมู่คณะ 

โดยสร้างความรู้สึกทีแสดงถึงการเป็นสมาชิกขององค์กรซึงมีเพียงหนึงเดียวและไม่เหมือนใคร 

วฒันธรรมองคก์รช่วยใหส้มาชิกขององค์กรตระหนักว่าแต่ละคนเป็นพวกเดียวกนัหรืออยู่ในกลุ่ม
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เดียวกนั เพราะมีค่านิยม ความเชือ และการประพฤติปฏิบัติทีคลา้ยคลึงกัน และเป็นเอกลกัษณ์ที

แตกต่างจากวิถีทางของกลุ่มอืน 

 2. จดัระเบียบในองคก์ร ค่านิยมบรรทดัฐานของกลุ่มเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมองคก์ร

ซึงจะถูกใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสินถึงวิธีคิดวิธีปฏิบติัทีเหมาะสม และช่วยวางกฎเกณฑ์ให้

สมาชิกของหน่วยงานคิดคน้และทาํอย่างมีระเบียบแบบแผน ทาํให้หน่วยงานทาํงานไปไดอ้ย่างมี

ระบบและราบรืน สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบติัทีสมาชิกองค์กรยอมรับ บุคลากรใหม่ขององค์กร

เรียนรู้วิธีคิดวิธีการทาํงานจากคาํแนะนาํของสมาชิกเก่า หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์และ

การสงัเกตจนทราบถึงวิธีคิดวิธีปฏิบติัอนัเป็นทียอมรับของสมาชิกในองคก์ร 

 3. สร้างความผกูพนัของสมาชิกต่อองคก์ร โดยกาํหนดนิยามความหมายใหก้บัพฤติกรรม

ต่าง ๆ ในองค์กร เมือบุคคลในหน่วยงานเขา้ใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเป็นไปต่าง ๆ            

ในหน่วยงานของตนและยอมรับวฒันธรรมองค์กรของตนเองแลว้ย่อมให้ความร่วมมือในการ

ผลกัดนัการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทาํให้เห็นความสาํคญักบัภารกิจขององค์กร

และสมาชิกในองคก์รมากกว่าเรืองส่วนตวั 

 4. ลดความจาํเป็นทีตอ้งตดัสินใจในกิจกรรมทีปฏิบติัอยูเ่สมอ เนืองจากวฒันธรรมองคก์ร

เป็นค่านิยม เป็นกลไกในการควบคุมทศันคติ ความเชือและแนวปฏิบติัของสมาชิกภายในองคก์รให้

อยูใ่นกรอบหรือขอบเขตทีเหมาะสม ดงันนัสมาชิกขององค์กรสามารถทาํกิจกรรมเหล่านันไดโ้ดย

อตัโนมติัไม่ตอ้งตดัสินใจมากกว่าในช่วงเวลาจะตอ้งทาํอะไร และทาํอยา่งไร 

 5. แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการพืนฐานขององคก์ร เนืองจากแต่ละองค์กรมี

ปัญหาพืนฐานทีสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ การบูรณาการปัจจยัภายในองคก์ร เช่น การทาํให้สมาชิกมี

ความเขา้ใจร่วมกนั โดยนิยามความหมายของอุดมการณ์และความเชือ การจดัสรรอาํนาจแก่สมาชิก 

พฒันาความสนิทสนมและความกลมเกลียวในหมู่สมาชิก เป็นตน้ และการปรับตวัให้เขา้กบัปัจจยั

ภายนอกองคก์ร เช่น การกาํหนดภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เป็นตน้ ซึงวฒันธรรม

องคก์รมีความสาํคญัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และการบูรณาการส่วนต่าง ๆ 

ภายในองคก์รใหท้าํงานประสานสอดคลอ้งกนั 

 6. เกิดระบบสงัคมทีมนัคงในองคก์ร โดยทุกคนมีมาตรฐานหรือแนวทางในการประพฤติ

และปฏิบัติทีสอดคลอ้งและเหมาะสมในการอยู่ในสังคมเดียวกัน เมือวฒันธรรมองค์กรไดผ้่าน

กาลเวลาแห่งการทดสอบจนเป็นทียอมรับจากสมาชิกองค์กรแลว้ว่าสามารถช่วยแกปั้ญหาพืนฐาน

ต่าง ๆ ขององค์กรได้ สิงเหล่านีก็จะถูกถ่ายทอดให้สมาชิกรุ่นใหม่รับรู้ว่าเป็นวิธีคิดวิธีทาํงานที

ถกูตอ้งเหมาะสมทีจะใชภ้ายในองคก์รและปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมในองคก์รจนกลายเป็นสงัคม

เดียวกนั  
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 จากความสาํคญัทีนกัวิชาการกล่าวมา สรุปไดว้่า วฒันธรรมองค์กรมีความสาํคญัในการ

เป็นกลไกในการควบคุมทศันคติ ความเชือ ค่านิยม ให้การสนับสนุน แนวปฏิบติัทีดีทีสมาชิกใน

องค์กรต่างให้การยอมรับ รวมถึงการจัดระเบียบในองค์กร มีอิทธิพลต่อรูปแบบพฤติกรรมของ

บุคคลในองคก์รทีแสดงออกมา ในการเรียนรู้และรับเอาเป็นแนวปฏิบติั จนกลายเป็นสิงหล่อหลอม

พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรขึนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความผูกพนัและความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนัในองคก์ร 

 2.1.3 องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กร 

 วฒันธรรมองคก์ร เป็นค่านิยม ความเขา้ใจและการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัของบุคลากร

ในองคก์ร โดยมีองคป์ระกอบดงันี 

 ดาฟท์ (Daft, 2003, pp. 89-91) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบของวฒันธรรม

องคก์รไวด้งันี 

 1. สภาพแวดลอ้ม องค์กรแต่ละองค์กรจะดาํเนินงานอยู่ภายในสภาพแวดลอ้มทีจะ

กาํหนดประเภทขององคก์รทีตอ้งการเจริญเติบโต 

 2. ค่านิยม คือ สิงทีผลกัดนัความพยายามร่วมกนัของสมาชิกขององคก์ร โดยจะถกูระบุไว้

ภายในเป้าหมายคือคาํขวญัขององคก์ร 

 3. สัญลกัษณ์ คือ ระบบของสัญลกัษณ์หรือเหตุการณ์ทีสือความหมายทีสมาชิกของ

องคก์รใชติ้ดต่อและเขา้ใจ การกาํหนดความหมายพิเศษ ของวตัถุสิงของ การกระทาํขององค์กรให้

ผูอื้นรับทราบ การถ่ายทอดบางอยา่งทีเกียวพนักบัวฒันธรรมขององค์กร เช่น การใชถ้อ้ยแถลงของ

ภารกิจเพือเป็นสญัลกัษณ์ของค่านิยมทีสาํคญั เป็นตน้ 

 4. เรืองเล่า คือ เหตุการณ์จริงทีเล่าสืบต่อกนัมาอยู่บ่อยครังจนเป็นทีรับรู้ร่วมกนัของ

สมาชิกในองค์กร เรืองราวจะถูกบอกเล่าแก่พนักงานใหม่ เพือรักษาค่านิยม และเป็นเครืองเตือน

ความเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร 

 5. วีรบุรุษ คือ บุคคลทีประพฤติดีและอุทิศตนเพือองคก์รจนเป็นแบบอยา่งการกระทาํแก่

บุคลากรภายในองคก์ร 

 6. คาํขวญั คือ วลีหรือประโยคหรือถอ้ยคาํทีกะทดัรัดแสดงถึงค่านิยมขององค์กรและ

สามารถเผยแพร่ปรัชญาของผูบ้ริหารออกไปอยา่งกวา้งขวางไดโ้ดยการใชค้าํขวญัเป็นถอ้ยแถลงต่าง ๆ  

 7. พิธีกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบติั คือ กิจกรรมทีตระเตรียมเอาไวที้เป็นเหตุการณ์พิเศษ 

และดาํเนินเพือประโยชน์ของผูเ้ขา้ร่วม เพือปลกูฝังค่านิยมขององค์กร เสริมคุณค่าของความสาํเร็จ 

สร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานดว้ยการใหพ้วกเขามีส่วนร่วมภายในเหตุการณ์ทีสาํคญั ดว้ยการ

ยกยอ่งและฉลองวีรบุรุษ ค่านิยมจากงานพิธีสามารถแสดงใหเ้ห็นไดโ้ดยการใหร้างวลัแก่ยอดขายดีเด่น 
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แจกจ่ายของขวญัแก่พนกังานทีทาํงานมานาน ประกาศการเลือนตาํแหน่งของบุคลากร เหตุการณ์

หลายอย่างจะถูกรวมไว้ในพิธีการครังเดียวเพือเพิมความสําคัญและช่วยให้พนักงานใหม่มี

ความคุน้เคยกบัวฒันธรรมขององคก์ร 

 8. เครือข่ายทางสังคม วฒันธรรมองค์กรจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายทีไม่เป็นทางการ

เรืองราวของอุดมคติและวีรบุรุษขององคก์รก่อนหนา้นีจะถกูถ่ายทอดผา่นเครือข่ายทีไม่เป็นทางการ

และรับรู้ร่วมกนัทวัทงัองคก์ร และระหว่างรุ่นของพนกังานทีต่อเนืองกนั 

 สมยศ นาวีการ (2546, หน้า 132) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กรประกอบด้วย สภาพแวดลอ้ม 

ค่านิยม วีรบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี และเครือข่ายวฒันธรรมทีเกียวกบัค่านิยมและธรรมเนียม

ประเพณีจะเป็นบรรทดัฐานทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรมทีคาดหวงัขององค์กร ฉะนันการ

จะสร้างวฒันธรรมทีแข็งแกร่ง จะตอ้งสร้างค่านิยมหลกัและจารีตธรรมเนียมปฏิบติัทีดีขององค์กร

ใหมี้ความแข็งแกร่งเพือเป็นกลไกอนัสาํคญัทีช่วยชีนาํพฤติกรรมให้บุคคลทาํงานบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์รต่อไป 

 จากองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรทีนักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า วฒันธรรม

องคก์รมีองคป์ระกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ค่านิยม สญัลกัษณ์ คาํขวญั และเรืองเล่า ที

สมาชิกในองค์กรใชใ้นการสือความหมาย ติดต่อ สร้างความเขา้ใจกนั การสร้างขนบธรรมเนียม

ประเพณี และเครือข่ายทางวฒันธรรม เพือช่วยชีนาํการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัของสมาชิกในการ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 2.1.4 ลกัษณะของวฒันธรรมองค์กร 

 องค์กรแต่ละองค์กรย่อมมีแบบแผน ระเบียบการประพฤติปฏิบติั รวมทังพฤติกรรมที

กาํหนดขึนตามความเชือและค่านิยมของบุคคลในองคก์ร ทาํใหแ้ต่ละองคก์รมีวฒันธรรมทีแตกต่าง

กนั ซึงมีนกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รไว ้ดงันี 

 เซอร์จิโอวานีและสตาร์เรตท ์(Sergiovanni, & Strarratte, 1988, p. 103) ไดเ้สนอแนวคิด

เกียวกบัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รว่า ในทุกๆ องคก์ร ยอ่มมีหลกัประพฤติปฏิบติัทีพึงสังเกตได ้

ซึงกาํหนดขึนโดยเกณฑข์องการ อยูร่่วมกนัจนกลายเป็นบรรทดัฐาน ทีบ่งชีว่าพฤติกรรมใดเป็นสิงที

ควรปฏิบติัและยอมรับได ้ซึงเป็นสิงทีพึงประสงค์และบรรทดัฐานของการแสดงออกถึงค่านิยม

ความเชือในกลุ่มของผูร่้วมงาน 

 อลัเวสสนั (Alvesson, 1989, pp. 50-51) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัลกัษณะของวฒันธรรม

องคก์ร ว่ามีลกัษณะสาํคญั ดงันี 

 1. เป็นพฤติกรรมทีสงัเกตเห็นไดอ้ย่างสมาํเสมอ (observed behavioral regularities) เช่น 

การใชภ้าษาในการติดต่อสือสาร พิธีการต่าง ๆ  และรูปแบบของพฤติกรรมทีบุคคลในองคก์รยอมรับ 
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 2. มีบรรทัดฐาน (norms) ซึงยึดถือเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการ

ปฏิบติัร่วมกนัว่า สิงใดจะตอ้งทาํมากนอ้ยแค่ไหนในการปฏิบติังาน 

 3. ค่านิยมทีมีลกัษณะเด่น (dominant values) เป็นค่านิยมส่วนใหญ่ ทีบุคคลในองคก์รยอมรับ 

ใหก้ารสนบัสนุน และคาดหวงั ในการปฏิบติังานร่วมกนั เช่น คุณภาพของงานและประสิทธิภาพ

ของงาน 

 4. มีปรัชญาขององค์กร (philosophy) เป็นความเชือขององค์กรเกียวกบัการปฏิบติังาน

และการใหบ้ริการ 

 5. มีกฎระเบียบขอ้บงัคบั (rules) เป็นระเบียบแบบแผน และแบบอย่างในการปฏิบติังาน 

ซึงสมาชิกก็ตอ้งเรียนรู้เพือประสิทธิภาพของกลุ่ม 

 6. มีบรรยากาศขององคก์ร (organization climate) ซึงเป็นสิงทีสมาชิกขององคก์รกาํหนด

ขึนจากปฏิสมัพนัธข์องบุคคลในองคก์รและนอกองคก์ร 

 แพตเตอร์สนั เพอร์กี และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker, 1986, pp. 50-51) ได้

เสนอแนวคิดเกียวกบัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รทีเป็นสถานศึกษาว่ามีประเด็นต่าง ๆ ทีเป็นตวั

บ่งชีได้ 10 ประการ คือ ความมุ่งประสงค์ขององค์กร (organization purposes) การมอบอาํนาจ 

(empowerment) การตัดสินใจ (decision making) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร (sense of 

community) ความไวว้างใจ (trust) ความมีคุณภาพ (quality) การยอมรับ (recognition) ความเอืออาทร 

(caring) ความซือสตัยสุ์จริต (integrity) และความหลากหลายของบุคลากร (diversity) สาํหรับปัจจยั

ทางวฒันธรรมองคก์รแต่ละปัจจยั มีรายละเอียดดงันี 

 1. ความมุ่งประสงคข์ององค์กร (organization purposes) กล่าวว่า องค์กรใดหรือสถานศึกษาใด

จะอยู่รอดและมีความเจริญรุ่งเรือง ความสําคัญอยู่ทีตวับุคคลทีทาํงานร่วมกันในองค์กร ในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนันควรคํานึงถึงความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษาเป็นสําคัญ                  

การกาํหนดความมุ่งประสงค์เป็นขันตอนต่อเนือง เมือสถานศึกษากาํหนดความมุ่งหมายของ

สถานศึกษาแล้วควรประชาสัมพันธ์ชีแจงให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจ เห็นคุณค่าและ

ความสาํคัญเกียวกบัความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการและ

ประเมินผลร่วมกนัรวมทงัคาํนึงถึงการตดัสินใจทีมีผลต่อความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษาดว้ย 

 2. การมอบอาํนาจ (empowerment) กล่าวว่า การมอบอาํนาจ ผูบ้ริหารจะต้องเห็น

ความสาํคญัของการมอบอาํนาจการตดัสินใจแก่บุคลากรในบางสถานการณ์ พร้อมทงัให้โอกาสใน

การรับรู้ข่าวสารและการได้รับปัจจยัต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

หลกัเกณฑใ์นการมอบอาํนาจหนา้ทีใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาชนัรองลงไปยอ่มขึนอยูก่บัขนาดของงานที

จะรับผดิชอบ ตามปกติมกัจะกาํหนดขอบเขตของอาํนาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 3. การตดัสินใจ (decision making) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นภารกิจทีสําคญัของการ

บริหารเป็นส่วนหนึงของความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวขององค์กร เพราะการตดัสินใจเป็นการ

เลือกวิธีปฏิบติัทีเห็นว่าดีทีสุดเพือให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ทีวางไว ้การตดัสินใจจึงเป็นภารกิจที

ผูบ้ริหารครูและผูที้เกียวขอ้งร่วมกนักาํหนดเป้าหมายทีสาํคญัเพือเลือกทางเลือกทีดีทีสุด โดยทีทุก

ฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ผูบ้ริหารควรคํานึงถึงความเป็นไปได้และ

ผลกระทบทีเกิดขึนแก่สถานศึกษา หากผูบ้ริหารตดัสินใจผดิพลาดยอ่มหมายถึงอนาคตขององคก์ร 

 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร (sense of community) กล่าวว่าในการดาํเนินงาน

ควรยึดถือสถานศึกษาเป็นหลกั โดยถือว่าครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน             

จึงควรใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาบุคลากร ตลอดจนกระตุน้ให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ   

มีความผกูพนั รู้จกัรับผดิชอบช่วยเหลือและพฒันาสถานศึกษาร่วมกนัใหม้ากทีสุด 

 5. ความไวว้างใจ (trust) กล่าวว่า ผูบ้ริหารควรให้โอกาสครูเลือกทาํงานตามความตอ้งการ 

และใหค้วามไวว้างใจว่าครูจะสามารถตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี เมือคนเรามีความไวว้างใจ ซึงกนัและ

กนัจะเกิดความรู้สึกเชือมนั อบอุ่น ยอมรับในค่าแห่งความเป็นมนุษยซึ์งกนัและกนัการปฏิบติังาน

ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจะดาํเนินไปไดอ้ยา่งสะดวกราบรืนยงิขึน 

 6. ความมีคุณภาพ (quality) กล่าวว่า การปฏิบติังานภายในองค์กรใด ๆ ต่างก็ยอ่มคาดหวงัว่า

ผลงานทีออกมามีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ซึงในการปฏิบติังานของสถานศึกษาจะตอ้งคาํนึงถึง

มาตรฐานของงานและคุณภาพของครูและนักเรียน โดยเชือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศ ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 

 7. การยอมรับ (recognition) กล่าวว่า การทีโรงเรียนเปิดโอกาสและให้การยอมรับความ

คิดเห็นทีดีของครู รวมทังยอมรับในความสําเร็จและผลงานของครูและนักเรียน สําหรับความ

ต้องการได้รับการยกย่องนับถือเป็นความต้องการทางสังคมของมนุษย ์ในการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนนันผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลทีได้รับอาํนาจตามกฎหมายให้เป็นผูน้ ําในการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาเพือให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูร่้วมงาน อีกทงัมีบทบาทต่อความสาํเร็จและความ

ลม้เหลวของงาน 

 8. ความเอืออาทร (caring) กล่าวว่าโรงเรียนควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยูก่ารปฏิบติังาน

ของครู และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที เพือเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา การทีบุคลากรจะทํางานอย่างมีคุณภาพและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนัน 

บุคลากรต่างก็ปรารถนาให้ผูบ้ังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ ดูแลและเอืออาทรในความเป็นอยู ่          
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การปฏิบติังานตลอดจนความกา้วหน้าในอาชีพของตน สิงต่าง ๆ เหล่านีเป็นขวญัและกาํลงัใจใน

การทีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 

 9. ความซือสัตยสุ์จริต (integrity) กล่าวว่า การทีโรงเรียนเห็นคุณค่าของความซือสัตย์

ความมานะพยายามของครูทีปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอและกาํหนดแนวทางใหค้รูทุกคนปฏิบตัิตาม 

โดยยดึมนัจริยธรรมเป็นหลกั จะเห็นไดว้่าความซือสัตยสุ์จริตเป็นวฒันธรรมทีเกียวขอ้งกบัการที

โรงเรียนเห็นคุณค่าในความซือสตัยข์องบุคลากรโดยการชมเชยและใหผ้ลตอบแทนรวมทงักาํหนด

แนวทางทีควรปฏิบติัเพือใหทุ้กคนปฏิบติัตาม  

 10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) กล่าวว่า การทีโรงเรียนให้ความสาํคญัใน

ความแตกต่างเกียวกบัปรัชญา ความเชือ บุคลิกภาพ วิธีการสอนทีแตกต่างของครูแต่ละคน และ         

การรู้จกัยดืหยุน่ในเรืองการจดัการเรียนการสอน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนในโรงเรียน 

และการทีครูและบุคลากรแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงและพฒันาตนเอง ให้มีความเชือและ

พฤติกรรมทีคลอ้ยตามกลุ่ม ทาํให้เกิดความสามคัคี ยึดเหนียวกนัระหว่างสมาชิก ทาํให้คงอยู่เป็น

กลุ่มต่อไปไดแ้ละโรงเรียนเกิดการพฒันาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ นาํไปสู่จุดประสงค์และแสดงถึง

ค่านิยมของสถานศึกษา 

 คุกและลาฟเฟอร์ที (Cook, & Lafferty, 1989, p. 214) ไดส้ร้างทฤษฎีวฒันธรรมองค์การ

จากทฤษฎีแบบแผนการดาํเนินชีวิต (Life Style Inventory) ทฤษฎีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบั

การปฏิบัติงานและทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow) และแมคเคลแลนด์ (Mc Clellang) 

รวมทงัการนาํทฤษฎีผูน้าํของแคทซ ์เมซิโอบีและโมร์ส (Katez, Maceoby, & Morse) และสต็อกดิล 

(Stogdill) ทีแบ่งรูปแบบของผูน้ ําออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมุ่งเน้นบุคคลและแบบมุ่งเน้นงาน            

จากทฤษฎีดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้มาประกอบกนัเป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิตของบุคลากรซึงจะมี

ความเชือ ค่านิยมและแนวทางการปฏิบัติงานตามบรรทดัฐานขององค์การนัน ๆ พฤติกรรมที

บุคลากรแสดงออกในองค์การแต่ละองค์การจะมีความแตกต่างกัน ทาํให้เป็นเอกลกัษณ์ทีจะ

ถ่ายทอดให้บุคลากรรุ่นต่อไป ซึงแนวทางการปฏิบติัดงักล่าวหมายถึงวฒันธรรมองค์การนันเอง 

โดยคุกและลาฟเฟอร์ที (Cook, & Lafferty)ได ้แนวคิดทงัหมดนีมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง

แบบวดัการรับรู้พฤติกรรมทีเป็นบรรทดัฐาน และองคก์ารคาดหวงัจากผูป้ฏิบติังานในองคก์ารนนั ๆ 

เรียกว่า การสาํรวจวฒันธรรมองค์การ (The Organizational Culture Inventory: OCI) โดยแบ่ง

วฒันธรรมองคก์ารออกได ้3 ลกัษณะ คือ  

 1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(Constructive Styles) หมายถึง องค์การทีให้ความสาํคญัของค่านิยม 

ในการทาํงานโดยมุ่งเน้นทีความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ความตอ้งการความสาํเร็จ 

ตอ้งการไมตรีสมัพนัธร์วมทงัส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพนัธ์และสนับสนุนซึงกนัและกนั รัก
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ใคร่กลมเกลียวซึงกนัและกนั โดยบุคลากรจะมีพฤติกรรมทีมีความขยนัหมนัเพียร กระตือรือร้น           

มีความสุขกบัการปฏิบติังาน รู้สึกว่างานในองคก์ารนนัมีความทา้ทายอยู่ตลอดเวลา บุคลากรยึดมนั

ผกูผนักบัองคก์ารมีความพร้อมทีจะปฏิบติังานสูง มีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ มีการให้ความรักใคร่ 

ยกย่องและยอมรับให้ความเห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน จากลกัษณะการปฏิบัติงานจะส่งผลให้

องคก์ารประสบความสาํเร็จ โดยวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 

 มิติที 1 มิติเนน้ความสาํเร็จ (Achievement) หมายถึง การทาํงานโดยใชห้ลกัเหตุผล มีส่วน

ร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการทาํงานให้ประสบ

ความสาํเร็จ พฤติกรรมของบุคลากรจะเป็นนกัวางแผนงานทีมีประสิทธิภาพ รู้สึกว่างานนันทา้ทา้ย

ความสามารถ  

 มิติที 2 มิติเนน้สจัการแห่งตน (Self-Actualization) หมายถึง ค่านิยมการแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์ มีความตอ้งการทีจะประสบความสาํเร็จสูงสุดในชีวิตตนเอง มีความคิดริเริมในการ

พฒันางานของตนใหส้อดคลอ้งกบังานขององค์การ พฤติกรรมการแสดงออกทีให้ความสาํคญักบั

ความตอ้งการของบุคคลตามความนึกคิดและคาดหวงั เป้าหมายของการปฏิบัติงานอยู่ทีคุณภาพ

มากกว่าปริมาณงานทีไดรั้บ ความสาํเร็จของงานมาพร้อม ๆ กบั ความกา้วหนา้ของบุคลากร 

 มิติที 3 มิติเนน้บุคคลและการสนบัสนุน (Humanistic-Encouraging) หมายถึง การให้การ

สนบัสนุนซึงกนัและกนัและเปิดโอกาสใหแ้ต่ละบุคคลมีความกา้วหนา้อยา่งสมาํเสมอ ทาํใหบุ้คลาก

มีความภาคภูมิใจ  

 มิติที 4 มิติเนน้ไมตรีสมัพนัธ ์(Affiliative) หมายถึง การใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจ

ของผูร่้วมงานและมีสมัพนัธภาพทีดีต่อกนัระหว่างบุคคล 

 สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(Constructive Styles) หมายถึง องคก์รที

ใหค้วามสาํคญัของค่านิยมในการทาํงานโดยมุ่งเนน้ทีความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ร คือ บุคลากร

ในสถานศึกษามีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายเพือความสําเร็จของการทํางานร่วมกัน                      

มีบรรยากาศของการทาํงานในลกัษณะเป็นมิตร มีไมตรีสมัพนัธก์นั ใหก้ารสนบัสนุนซึงกนัและกนั

มีความขยนัหมนัเพียรและกระตือรือร้นในการทาํงาน มีการพฒันาความสามารถของตนเองอย่าง

ต่อเนือง เป็นกนัเองและมีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัฉันท์พีน้อง มีความสุขกบัการทาํงานและยอมรับ

ความสามารถของเพือนร่วมงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานได้รับการยกย่องจาก

สถานศึกษา 

 2) ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (Passive-Defensive Styles) หมายถึง องค์การทีมีค่านิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเน้นความตอ้งการความมนัคงของบุคลากร และผูน้าํทีมีพฤติกรรม

มุ่งเนน้บุคคลพฤติกรรมการแสดงออกจากบุคลากรจะมีลกัษณะคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
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พึงพาผูบ้ริหารและยึดถือกฎระเบียบแบบแผนขององค์การเป็นหลกั และพยายามหลีกเลียงการ

กระทาํทีตอ้งรับผิดชอบ แต่จะยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชา สัมพนัธภาพระหว่าง

บุคคลเป็นไปในลกัษณะทีตอ้งการปกป้องตนเองและตงัรับเป็นแนวทางทีทาํใหม้นัคงและปลอดภยั

กา้วหน้าในการทาํงาน การปฏิบัติงานตอ้งปฏิบติัให้เหมือนกบับุคคลอืน ๆ ในองค์การยึดกฎระเบียบ          

เป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ไม่สนใจคุณภาพของงาน มุ่งแต่ปกป้องตนเอง  

โดยการปฏิบติัตามผูบ้ริหารหรือผูน้าํกลุ่ม มีความระมดัระวงัตวัเองในการปฏิบติัสูง หลีกเลียงการ

ตดัสินใจและปฏิบัติงานทีมีการเสียงน้อยทีสุดโดยวฒันธรรมองค์การในลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา              

มีลกัษณะพืนฐาน 4 มิติคือ  

 มิติที 1 มิติเน้นการเห็นพอ้งดว้ย (Apppoval) หมายถึง การปฏิบัติตามสิงทีมีผูท้าํก่อน          

โดยจะเห็นดว้ยหรือคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ังคับบัญชาและเพือนร่วมงาน เพือพยายาม

หลีกเลียงความขดัแยง้ทีอาจจะเกิดขึน  

 มิติที 2 มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) การให้ความสาํคญักบักฎระเบียบหรือขอ้บงัคับ

ของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด ควบคุมดว้ยระบบราชการ และมีความรู้สึกดีต่อกฎระเบียบ  

 มิติที 3 มิติเน้นการพึงพา (Dependent) การให้ความสาํคญักบัสายการบงัคบับญัชาและ

ไวว้างใจผูบ้ริหาร การบริหารจดัการขึนอยูก่บัผูบ้ริหารหรือผูน้าํกลุ่ม บุคลากรจะตอ้งปฏิบติัตามการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารเนืองจากทุกคนเชือว่าการตดัสินใจนันถูกตอ้ง บุคลากรไม่ทราบจุดมุ่งหมาย

ในการปฏิบติังานของตนเอง 

 มิติที 4 มิติเน้นการหลีกเลียง (Avoidance) การปฏิบติังานตามหน้าทีรับผิดชอบเท่านัน 

หลีกเลียงการกระทาํต่างๆ ทีรับผิดชอบ สิงต่าง ๆ ทีขอ้ขดัแยง้เนืองจากกลวัถูกตาํหนิ และหากมี

เหตุการณ์ทีตอ้งตดัสินใจจะพยายามหลีกเลียงไปใหผู้บ้ริหารหรือผูร่้วมงานตดัสินใจแทน 

 สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (Passive-Defensive Styles) หมายถึง

องคก์รทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกมุ่งเนน้ความตอ้งการความมนัคงของบุคลากร และมี

ลกัษณะคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คือ บุคลากรในสถานศึกษามุ่งเน้นการทาํงานทีไม่

ผดิพลาดเพือความมนัคงในอาชีพ มกัแสดงความคิดคลอ้ยตามผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํกลุ่ม พยายาม

หลีกเลียงการขัดแยง้กับผูบ้ริหารหรือเพือนร่วมงาน มนัใจในระเบียบแบบแผนทีเคยปฏิบัติมา 

ปฏิบัติงานทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารอย่างเต็มทีมีลกัษณะทียึดถือวิธีการทีเหมือนกบัเพือน

ร่วมงานเสมอ ยอมรับและยินดีปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  และปฏิบัติงานตามหน้าที

รับผดิชอบเท่านนัหลีกเลียงความรับผดิชอบงานทีนอกเหนือจากงานประจาํ 

 3) ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารทีนิยม

และพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะผูน้ําเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความมนัคงของ
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บุคลากร พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลกัษณะการเผชิญหน้า ชอบการมีอาํนาจการ

แข่งขนัทีตอ้งมีการแพ-้ชนะ และจะตอ้งหลีกเลียงความผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึน บุคลากรจะแสดง

ลกัษณะความขัดแยง้ไม่ไวว้างใจ ตาํหนิและต่อต้านการเปลียนแปลง ชอบการแข่งขันและการ

แข่งขนัจะทาํให้เกิดความทา้ทายในการปฏิบติังาน ชอบความเป็นระบบระเบียบและตาํหนิความ

ผดิพลาดของตนเองวฒันธรรมองคก์ารแบบนีมีลกัษณะพืนฐาน 4 มิติ คือ  

 มิติที 1 มิติเน้นเห็นตรงกนัขา้ม (Opposition) การให้ความสาํคญักบัการเผชิญหน้าและ

การเจรจาต่อรอง ยอมรับการเปลียนแปลงยาก  

 มิติที 2 มิติเน้นอาํนาจ (Power) การให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที

ของบุคลากรนนัดาํรงอยูใ่หไ้ดรั้บความกา้วหนา้ โดยผลงานทีได ้ไดรั้บจากการใชอ้าํนาจหน้าทีสิง

ตอบแทนทีไดรั้บจากองคก์าร ยงิมีอาํนาจมากขึนเท่าไรก็จะทาํใหมี้ความมนัคงมากขึน  

 มิติที 3 มิติเน้นการแข่งขนั (Competitive) การให้ความสาํคญัและยอมรับการแข่งขนัที

จะตอ้งมีแพห้รือชนะบุคลากรตอ้งการชนะและเหนือกว่าบุคคลอืนๆ ในองค์การ การแข่งขนัทาํให้

เกิดการแบ่งแยกบุคลากรเป็นกลุ่มๆ บุคลากรจะยอมรับลกัษณะการปฏิบติังานทีมีการแข่งขนัและ

เชือว่าการแข่งขนั จะช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

 มิติที 4 มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionistic) การใหค้วามสาํคญักบัความสมบูรณ์

แบบของงาน และบุคลากรจะตอ้งหลีกเลียงสิงทีจะทาํให้เกิดความผิดพลาด มีความเป็นระบบ

ระเบียบมีความละเอียดถีถว้น ใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติัยาวนาน 

 สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (Aggressive-Defensive Styles) หมายถึง 

องค์กรทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะผูบ้ริหารเน้นงานและเน้นความตอ้งการ

ความมนัคงของบุคลากร คือ มีการเผชิญหนา้โตเ้ถียงกนัในเรืองการทาํงาน พยายามปฏิบติังานตาม

อาํนาจหนา้ทีเพือใหเ้กิดความมนัคงในอาชีพ ไม่ไวว้างใจและชอบตรวจสอบการทาํงานของผูอื้น

อยา่งถีถว้น แสดงความไม่เห็นดว้ยต่อการเปลียนแปลงภายในหน่วยงาน มกัทาํงานทีมีการแข่งขนั 

พยายามสร้างผลงานของตนเองให้เหนือกว่าผูร่้วมงาน  หลีกเลียงการปฏิบัติงานทีเสียงต่อการ

ผดิพลาด ทาํงานเป็นระบบตามแผนทีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัดเพือป้องกนัการถูกตาํหนิจากหน่วยงาน 

ดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั เพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2551, หนา้ 311) ลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร มีดงันี  

 1. ทิศทางใหม่ของวฒันธรรมองค์กร (Directions in organizational cuiture) ปัจจุบัน

หลายองค์กรได้สร้างข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง โดยการมอบอาํนาจให้กับพนักงานมากขึน 

(Worker Empowerment) และยงัมีการสร้างวฒันธรรมทีตอบสนองต่อการทาํงานรูปแบบใหม่             

ซึงเนน้ใหค้วามสาํคญัในเรืองความแตกต่างของแรงงาน มาตรฐานดา้นจริยธรรมทีควรรักษาไว ้
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 2. วฒันธรรมและการมอบอาํนาจ (Cuiture and empowerment) ผูบ้ริหารต่างพยายามทีจะ

คน้หาวิธีทีดีทีสุดในการทีจะไดรั้บผลประโยชน์จากวฒันธรรมทีแข็งแกร่งภายในองคก์ร โดยเน้นที

พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนเกียวขอ้งในการทาํงานและให้อาํนาจในการตดัสินใจ 

โดยการเห็นคุณค่าในทกัษะกบัความคิดเห็นทีแตกต่างกนั ของสมาชิกทุกคน 

 3. องค์กรทีมีความหลากหลายของวฒันธรรม (Multi Culture Organization) เป็นองค์ประกอบ

สาํคญัในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซึงเป็นการให้ความสาํคญัต่อความหลากหลายทาง

วฒันธรรมในองคก์ร ซึงความหลากหลายทางวฒันธรรมนีจะไม่นาํไปสู่ความขดัแยง้ในเชิงทาํลาย

แต่จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์

 4. วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยภายในองคก์ร (Organization Subculture) เป็นรูปแบบของค่านิยม

และปรัชญาทีเป็นเอกลกัษณ์ภายในองค์กร ซึงไม่สอดคลอ้งกับวฒันธรรมหลกัขององค์กร หรือ 

ระบบสงัคม หรือเป็นกลุ่มบุคคลค่านิยมและความเชือถือ มีความรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกนั

และมีลกัษณะส่วนตวัทีคลา้ยคลึงกนั 

 5. วฒันธรรมด้านจริยธรรม เป็นหลกัของการปฏิบัติทีใช้ในการตัดสินใจและเป็น

พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึงผูบ้ริหารมีบทบาททีสาํคญัในการริเริม และรักษาจริยธรรม

อนัดีงาม รวมทงัการกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบทีมีต่องานซึงเป็นการสร้างบรรยากาศดา้น

จริยธรรมทีดี ทงันีเพือเป็นการส่งผลการทาํงานภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

 จากลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรทีนักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ลักษณะของ

วฒันธรรมองค์กรเป็นแบบแผน ระเบียบปฏิบติัของบุคคลในแต่ละองค์กรทีมีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติตนในแนวทางเดียวกนั ซึงกาํหนดขึนตามความเชือและค่านิยมของบุคคลในองค์กรแลว้

สะท้อนออกมาเป็นวฒันธรรมองค์กร ฉะนันในการบริหารงานของบุคลากรในองค์กรจะต้อง

พิจารณาลึกซึงว่า วฒันธรรมใดทีเป็นอุปสรรคและวฒันธรรมใดทีจะช่วยส่งเสริมการบริหารงานที

จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ ทงันีเพือใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานในองคก์ร 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกียวกับการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 เมือโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นอาํนาจ (Knowledge Power) 

เนืองจากเป็นความรู้ทีผกูพนัอยูก่บังานหรือกิจกรรมของบุคคลและองค์กร เป็นความรู้ทีใชใ้นงาน 

และสร้างขึนโดยผูป้ฏิบติังาน หรือกลุ่มผูป้ฏิบติังานเอง โดยอาจสร้างขึนจากการเอาความรู้เชิงทฤษฎีหรือ

ความรู้จากภายนอกมาปรับแต่ง เพือการใชง้านและสร้างขึนโดยตรงจากประสบการณ์ในการทาํงาน 

ความรู้เหล่านีมีลกัษณะบูรณาการและมีความจาํเพาะต่อบริบทของงาน ต่อกลุ่มปฏิบติังานและ          
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ต่อองคก์รนนั (Gordon, 2001) ปัจจุบนัความรู้มีความสาํคญัมากในองค์กร แต่สิงทีมีผลกระทบต่อ

ความรู้ทีเกิดขึนในองค์กรก็คือ “การเปลียนแปลง” ทาํให้วิธีการคิดและกระบวนการทาํงานมี

ผลกระทบต่อความรู้ทีองค์กรมีอยู่ในบางครัง พนักงานไดล้าออกหรือเสียชีวิต โดยทีไม่ไดมี้การ

วางแผนในการจดัเก็บดูแลและรักษาขอ้มลูไวเ้ลย ทาํให้ความรู้ทีไดส้ังสมมา อาจสูญหายพร้อมกนั

ไปดว้ย นีเป็นเพียงตวัอยา่งเดียวเท่านนัที การเปลียนแปลง ทาํให้มีผลกระทบต่อการทาํงานทงัองค์กร 

แต่ในชีวิตจริงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนมีปัจจยัมากมายทงัปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองค์กร 

ซึงองคก์รไม่สามารถควบคุมได ้(เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2547, หนา้ 63)  

 2.2.1 ความหมายของความรู้ 

 ความรู้เป็นสิงทีพฒันามนุษยใ์หแ้ตกต่างไปจากสตัวอื์น ๆ ในโลกมนุษยน์นั มีการพฒันา

ไดเ้พราะความสามารถในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ ผ่านภาษา และมีการจดบนัทึก ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพือช่วยรักษาองคค์วามรู้เอาไว ้ใหค้นรุ่นหลงัไดท้าํการศึกษาและพฒันา ให้มีความเจริญกา้วหน้า

มากยงิขึน ซึงมีนกัวิชาการทงัในและต่างประเทศหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความรู้ ไวด้งันี 

 ดาเวนพอร์ตและพรูแซค (Davenport, & Prussak, 1998, p. 2) ให้ความหมายของความรู้ 

หมายถึง การใช้การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความชาํนาญและสารสนเทศ              

เพือกาํหนดสภาพแวดลอ้มและกรอบการทาํงานสาํหรับการประเมิน เพือให้ไดป้ระสบการณ์และ

สารสนเทศใหม่ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 12) ให้ความหมายของ

ความรู้ หมายถึง สิงทีสังสมจากการศึกษา เล่าเ รียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง

ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจ หรือสารสนเทศทีไดรั้บมาจากประสบการณ์ สิงที

ไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติั องคว์ิชาในแต่ละสาขา 

 ฮิเดโอะ ยามาซากิ (อา้งถึงใน สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ, 2547, หน้า 14) ให้ความหมาย

ของความรู้ หมายถึง สารสนเทศทีผ่านกระบานการคิด เปรียบเทียบเชือมโยงกบัความรู้อืนจนเกิด

เป็นความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่

จาํกดัช่วงเวลา 

 กีรติ ยศยงิยง (2549, หนา้ 4) ใหค้วามหมายของความรู้ หมายถึง ความคิดของแต่ละบุคคลที

ผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ จนเกิดความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป

และตดัสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ จนไดรั้บการยกยอ่ง โดยคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึงในสงัคม 

 ประพนธ ์ผาสุกยดื (2549, หนา้ 21) ใหค้วามหมายของความรู้ โดยไดอ้ธิบายแบ่งความรู้

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) เป็นความรู้ทีเห็นได้ชดัเจนเป็น

รูปธรรม เป็นความรู้ทีอยูใ่นตาํรา เช่น พวกหลกัวิชาหรือทฤษฎีทงัหลาย อนัไดม้าจากการวิเคราะห์ 
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สงัเคราะห์ ผา่นกระบวนการพิสูจน์ ผา่นกระบวนการวิจยัมาแลว้ 2. ความรู้ทีฝังลึกในตวัคน (tacit 

knowledge) เป็นสิงทีเห็นไดไ้ม่ชดัเจน เป็นความรู้ทีมาจากการปฏิบติับา้ง จดัว่าเป็นเคล็ดวิชาเป็นภูมิปัญญา 

เป็นสิงทีมาจากการใชว้ิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตวัของผูป้ฏิบติัแต่ละคน 

 จากความหมายของนกัวิชาการ สรุปไดว้่า ความรู้ หมายถึง สารสนเทศทีอยู่ในสือต่าง ๆ 

ทีมองเห็นได้ และสารสนเทศทีอยู่ในตัวบุคคลทีเป็นประสบการณ์ เป็นสารสนเทศทีผ่าน

กระบวนการคิด เชือมโยง ซึงประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลกัการ รูปแบบหรือ

ขอ้มลูทีมีความจาํเป็น และนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 2.2.2 ความหมายการจดัการความรู้ 

 การจดัการความรู้เป็นกระบวนการดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร โดยอาศยัความรู้ 

เพือประโยชน์แก่สงัคม องคก์ร กลุ่มบุคคล และบุคคล ซึงมีนกัวิชาการทงัในและต่างประเทศหลาย

ท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรู้ ไวด้งันี 

 คูซซา (Kucza) (อา้งถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 28) ให้ความหมายของการ

จดัการความรู้ หมายถึง กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการจดักระบวนการของการสร้างความรู้ การจดัเก็บ 

และการแบ่งปันความรู้กล่าวโดยทวัไปจะรวมถึง การระบุสภาพปัจจุบนั การกาํหนดความตอ้งการ

และการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการทีจะส่งผลกระทบต่อการจดัการความรู้ให้ดีขึนเพือบรรลุถึง

ความตอ้งการ 

 เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2547, หนา้ 63) อธิบายว่า ใหค้วามหมายของการจดัการความรู้ 

คือ ความรู้เกิดจากการประมวล สงัเคราะห์ และจาํแนกแยกแยะสารสนเทศ เพือนาํไปสู่การตีความ

และทาํความเข้าใจกบัสารสนเทศจนกลายเป็นความรู้ ซึงความรู้นีครอบคลุมทงัส่วนของความรู้

โดยนัยทีซ่อนอยู่ในความคิดของพนักงาน และฝังตวัอยู่ในองค์กรกบัความรู้แจ้งชดัทีปรากฏใน

เอกสาร บนัทึก หรือรายงานต่าง ๆ ขององคก์ร การจดัการความรู้ทงัสองประเภทนี ให้เป็นระเบียบ 

เพือใหค้นทีตอ้งการเขา้ถึงไดง่้าย และดึงออกมาใชง้านไดส้ะดวก การจดัการความรู้จะเกิดขึนใน

ระดบัทีมงาน หรือระดบักลุ่มในองค์กรทีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน เพราะการ

จดัการความรู้จะเกิดขึนไดต่้อเมือมีการปฏิสัมพนัธ์เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างทีม            

ซึงอาจเป็นปฏิสมัพนัธบ์นเครือข่าย  

 พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, หนา้ 32) ให้ความหมายของการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ

อยา่งเป็นระบบเกียวกบัการประมวลขอ้มลู สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ ตลอดจนประสบการณ์

ของบุคคลเพือสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งข้อมูลทีบุคคล

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ทีองคก์รจดัเตรียมไว ้เพือนาํความรู้ทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้
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ในการปฏิบติังาน ซึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายโอน และในทีสุดความรู้ทีมีอยู่จะแพร่กระจาย

และไหลเวียนทวัองคก์รอยา่งสมดุล เป็นไปเพือเพิมความสามารถในการพฒันาผลผลิตและองคก์ร 

 วิจารณ์ พานิช (อา้งถึงใน สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ 2547, หนา้ 22) ใหค้วามหมายของ

การจดัการความรู้ หมายถึง การยกระดบัความรู้ขององคก์ร เพือสร้างผลประโยชน์จากตน้ทุนทางปัญญา 

โดยเป็นกิจกรรมทีซบัซอ้นและกวา้งขวาง ไม่สามารถให้นิยามดว้ยถอ้ยคาํสัน ๆ ได ้ดงันันตอ้งให้ 

คาํนิยามหลายขอ้จึงจะครอบคลุมความหมาย ไดแ้ก่ 1. การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บและ

การเขา้ถึงขอ้มลูเพือสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยดีา้นขอ้มลูและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือช่วย

เพิมพลงัในการจดัการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและดา้นคอมพิวเตอร์โดยตัวของมนัเอง

ไม่ใช่ การจดัการความรู้ 2. การจดัการความรู้เกียวข้องกับการแลกเปลียนความรู้ ถา้ไม่มรการ

แลกเปลียนความรู้แลว้ ความพยายามในการจดัการความรู้ก็จะไม่ประสบผลสาํเร็จ พฤติกรรมภายใน

องค์กรเกียวกับวัฒนธรรม พลวตั และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลียนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง

วฒันธรรมและสงัคมมีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งยงิ 3. การจดัการความรู้ตอ้งอาศยัผูรู้้ใน

การตีความและประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํทางในองคก์ร รวมทงัตอ้งการ

ผูเ้ชียวชาญในสาขาใดสาขาหนึงแนะนาํวิธีการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ ดงันัน กิจกรรมเกียวกบัคน 

ไดแ้ก่ การดึงดูดคนดี และคนเก่ง การพฒันาคน การติดตามความกา้วหน้าของคน และดึงดูดคนมี

ความรู้ไวใ้นองคก์ร คือเป็นส่วนหนึงของการจดัการความรู้ 4. การเพิมประสิทธิผลขององค์กร การ

จดัการความรู้เกิดขึนเพราะมีความเชือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสาํเร็จให้องค์กร 

ประเมินต้นทุนทางปัญญา และผลสาํเร็จของการประยุกต์ใชก้ารจดัการความรู้เป็นดัชนีบอกว่า

องคก์รมีการจดัการความรู้ไดผ้ลหรือไม่ 

 วรภทัร์ ภู่เจริญ (2548, หนา้ 137) ใหค้วามหมายของการจดัการความรู้ว่าเป็นเทคนิคหรือ

หวัใจสาํคญัในการขุดคน้ ควกั ดึง ลาก ฯลฯ ความรู้ต่างๆ ออกมาแลว้บริหารจดัการ รักษาไวอ้ยา่ใหห้าย 

โดยนาํไปถ่ายทอด ซึงเปรียบเสมือนว่า การจดัการความรู้เป็นตวัจดัเก็บห้องสมุดและแหล่งในการ

เรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา (2548, หน้า 3) ให้ความหมายของการจดัการความรู้ 

หมายถึง การรวบรวมความรู้ทีเนน้การปฏิบติั (tacit knowledge) ซึงเกิดจากประสบการณ์การทาํงาน 

จากทศันคติ และพฤติกรรมการทาํงานของแต่ละบุคคลในองค์กร ซึงปฏิบติังานในเรืองเดียวกัน 

หรือทีมทีทาํงานร่วมกนั แลว้มีการจดัการใหเ้กิดการแลกเปลียนความรู้ โดยการปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูป้ฏิบติั เมือรวบรวมแลว้ก็มีการนาํความรู้ทีไดม้าวิเคราะห์จาํแนก (synthesis) หรือจดัระบบใหม่ 

เพือสร้างเป็นองค์ความรู้มีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การเผยแพร่ความรู้ โดยวิธีการ
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เผยแพร่ดว้ยสือทงั 2 ประเภท คือ สือทางอิเลก็ทรนิกส์และสือสิงพิมพต่์าง ๆ เพือให้เกิดการต่อยอด

ความรู้ หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ยงิ ๆ ขึนไป 

 พรพิมล หรรษาภิรมยโ์ชค (2554, หนา้ 5) ใหค้วามหมายของการจดัการความรู้ หมายถึง 

กระบวนการพฒันาบุคลากรในองคก์รทีมุ่งใหบุ้คลากรสามารถกาํหนดความรู้ แสวงหาความรู้ สร้าง

ความรู้ จดัเก็บความรู้ และแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั ทงัภายในและภายนอกองค์กร การนาํ

ความรู้ไปใช ้และการติดตาม ประเมินผลเพือปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพจนทาํใหเ้กิดการ

เรียนรู้ในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์ร 

 จากความหมายของนกัวิชาการ สรุปไดว้่า การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

หมายถึง กระบวนการนาํความรู้ทีมีอยู ่หรือความรู้ทีเกิดจากการเรียนรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ซึงสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร โดยผ่านกระบวนการ               

อนัประกอบดว้ย การบ่งชีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การ

ประมวลและกลนักรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้ 

สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปต่อยอดเพือใหเ้กิดเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ เพิมความสามารถในการพฒันา

ผลผลิต และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร  

 2.2.3 ความสําคญัของการจดัการความรู้ 

 การจดัการความรู้เป็นแนวคิดการจดัการสมยัใหม่ทีมองในองค์กรเป็นทรัพยสิ์นอนัมีค่า 

เนืองจากกระแสโลกทีมีความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว องคก์รต่าง ๆ จึงตอ้งมีการปรับตวัใหท้นักบั

การเปลียนแปลงนนัและทาํใหค้นในองคก์รตอ้งเป็น Knowledge Worker ทีสามารถทาํงานไดอ้ย่าง

รอบด้าน สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้นได้ มีความมุ่งมนัเพือความสําเร็จ ทาํงานอย่างมีเป้าหมาย            

ซึงจะตอ้งเป็นคนทีมีสมรรถณะสูง (High Competency) เพือสามารถทีจะผลกัดนัให้องค์กรอยู่ได้

ดว้ยสภาวะแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมาก (ประพนธ ์ผาสุกยดื, 2548) 

 สจ๊วต (Stewart, 1997, pp. 159-169) ใหค้วามสาํคญัของการจดัการความรู้ว่า ในปัจจุบนั

ความรู้เป็นอาวุธแห่งการแข่งขนัซึงมีความสาํคญักว่าวตัถุดิบและเงินทุน ความรู้กลายเป็นทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจทีมีอิทธิพลเหนือสิงอืนใด ทงัขอ้มลู ข่าวสาร และความรู้จะมีอาํนาจมากขึน เพราะใน

อนาคตสิงทีมีค่าสําหรับองค์กรจะกลายเป็นสินทรัพยท์างปัญญามากกว่าสินทรัพยท์างกายภาพ 

นอกจากนีความได้เปรียบในการแข่งขันจะมาจากบุคคลทีมีความรู้และวิธีการนําความรู้ไป

ประยกุตใ์ช ้ดงันนัความรู้หรือสินทรัพยท์างปัญญาจึงเป็นสิงสาํคญัทีสุดขององคก์ร 

 วิจารณ์ พานิช (2547, หนา้ 3) ให้ความสาํคญัของการจดัการความรู้ว่า การเรียนรู้เรืองการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management: KM) ดว้ยการอ่านหนังสือหรือฟัง “ผูรู้้” บรรยาย การกระทาํ

เช่นนนัจะไม่มีทางช่วยใหรู้้จกัการจดัการเรียนรู้ไดเ้ลย เนืองจากการจดัการเรียนรู้เป็นทกัษะไม่ใช่
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ความรู้ในเชิงทฤษฎี หรือกล่าวใหช้ดัเจนขึน การจดัการความรู้มีส่วนทีเป็นทกัษะสิบส่วน และส่วน

ทีเป็นทฤษฎีเพียงส่วนเดียว (คลา้ยพุทธศาสนา) การเรียนรู้โดยการท่องทฤษฎีจึงแทบจะไม่มี

ประโยชน์ตอ้งลงมือทาํ จึงจะทาํเป็นและเกิดความรู้ความเขา้ใจและการจดัการ ความรู้ทีแทจ้ริงเป็น

การจดัการความรู้โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังานเป็นการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัในกลุ่มผูท้าํงานเพือช่วยกนัดึง 

“ความรู้ของคน” และ“ควา้” ความรู้ภายนอกองคก์รมาใชใ้นการทาํงานเป็นวงจรต่อเนืองไม่จบสิน 

 ประพนธ์ ผาสุกยืด (2548, หน้า 2) ให้ความสําคัญของการจัดการความรู้ว่า KM 

(Knowledge Management) จะเป็น “ตวัต่อ” หรือ “Jigsaw” ชินส่วนสาํคญัทีจะทาํใหเ้กิดการบริหาร

คุณภาพจะทาํใหเ้ป้าหมายของผูบ้ริหารทงัหลายทีตอ้งการจะสร้าง “องคก์รแห่งการเรียนรู้” เป็นจริง 

แนวคิดเรืองการจดัการความรู้ จะมีตน้ตอมาจากโลกตะวนัตกแต่มีประโยชน์น่าจะนาํมาปรับใช้

เหมาะสมกบับริบทไทยของเรา การจดัการความรู้ทางตะวนัตกเริมเห็นว่า ในปัจจุบนัการทีองค์กร 

หรือบริษทัเอาชนะกนัไดน้นัเป็นการเอาชนะกนัดว้ยความคิด เป็นเรืองการนาํเอาสิงทีอยู่ในตวัคนมาใช ้

มาทาํใหเ้กิดเป็นสิงใหม่ขึนมา ทีเรามกัเรียกกนัว่า “นวตักรรม” 

 จากความสําคญัทีนักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ความสําคัญของการจัดการความรู้ 

โดยเฉพาะความรู้ทีฝังลึกในตวัคน ซึงเป็นสินทรัพยท์างปัญญาทีมีค่ายงิ เกิดมาจากประสบการณ์ใน

การทาํงานจากค่านิยม ทัศนคติ ทีได้มาจากการปฏิบัติงานในองค์กร หรืออาจจะมาจากการมี

พรสวรรค ์และเมือนาํไปใชใ้นการทาํงานใหม่ ก็จะทาํใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากมาย  

 2.2.4 องค์ประกอบของการจดัการความรู้ 

 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้นนัมีองคก์รและนกัวิชาการไดเ้สนอกรอบความคิดที

แตกต่างกนัออกไป ส่วนในประเทศไทยนนัมีองคก์รทีสาํคญัคือ สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2548, 

หนา้ 46-53) เป็นสถาบนัทีทดลองนาํร่องเกียวกบัการจดัการความรู้ ซึงมิสเตอร์โรเบิร์ต (Mr. Robert 

Osterhoff) ทีปรึกษาโครงการได้ดัดแปลงมาจากรูปแบบการจัดการความรู้ของบริษัท Xerox 

Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวงจรการจดัการความรู้ (วงจร KM) ซึงองค์ประกอบหลกั ๆ 

ทงั 6 องคป์ระกอบของวงจร KM ประกอบดว้ย 

 1.การจดัการการเปลียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 

 2. การสือสาร (Communication) 

 3. กระบวนการและเครืองมือ (Process and Tools) 

 4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning) 

 5. การวดัผล (Measurements) 

 6. การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั (Recognition and Rewards) 
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 สิงแรกทีองค์กรทุกองค์กรจะต้องพิจารณาถึงก็คือ “Desired State” หรือ “เป้าหมาย”           

ของการจดัการความรู้ทีองคก์รตอ้งการ การจดัความรู้ก็ไม่ต่างจากโครงการหรือความคิดริเริมต่าง ๆ 

ทีองค์กรจะตอ้งมีความชดัเจนว่ากาํลงัทาํไปเพืออะไร ผูบ้ริหารและทีมงานทีมีส่วนเกียวข้องใน           

ทุกระดับจะต้องกาํหนดเป้าหมายทีชัดเจนว่าสิงทีองค์กรต้องการจากการจัดความรู้คืออะไร 

รายละเอียดของ 6 องคป์ระกอบมีดงัต่อไปนี 

 1.การจดัการการเปลียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)  

 วฒันธรรมเป็นสิงทีสาํคญัมากสาํหรับองค์กรเพราะวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของคนในองคก์รและเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดย้ากยงิ การจดัการความรู้ทีมีประสิทธิภาพเริมตน้จาก

การทีคนในองคก์รมีการแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้ซึงกนัและกนั ถึงแมว้่าองค์กรโดยทวั ๆ ไป 

จะตระหนกัถึงขอ้ดีและผลประโยชน์ทีองค์กรจะไดรั้บจากการจดัการความรู้และการแลกเปลียน

ความรู้ในองค์กรก็ตาม วฒันธรรมขององค์กรส่วนใหญ่กลบัไม่เอือหรือสนับสนุนให้เกิดการ

แลกเปลียนความรู้ ดงันนัการสร้างหรือการปรับเปลียนวฒันธรรมองคก์รจึงเป็นเรืองทีตอ้งใชค้วาม

พยายามเป็นอยา่งสูงและกินเวลานานกว่าทีองคก์รจะเห็นการเปลียนแปลงอยา่งชดัเจน และทีสาํคญั

กว่านนัก็คือ การปรับเปลียนวฒันธรรมองคก์รเป็นสิงทีตอ้งทาํอยา่งต่อเนือง เพือทีจะทาํใหค้วามเชือ

และพฤติกรรมทีองคก์รตอ้งการใหเ้กิดขึนสามารถซึมลึกเขา้ไปในบรรทดัฐานและค่านิยมของคน

ในองคก์รจนก่อเกิดเป็นวฒันธรรมขึนมาได ้วตัถุประสงค์ของหัวขอ้นีก็คือองค์กรควรทีจะทาํการ

เปลียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยทีเนน้ในเรืองการปรับเปลียนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้

มีการแลกเปลียนความรู้โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง การปรับเปลียนพฤติกรรมของ

คนในองคก์รใหเ้กิดการแลกเปลียนความรู้ควรทีจะเริมตน้จากผูบ้ริหารก่อนทีจะขยายผลออกไปสู่

บุคลากรในทุกระดบั 

 2. การสือสาร (Communication) 

 การสือสารเป็นหัวใจหลกัทีทาํให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงสิงทีกาํลงัจะเกิดขึนสิงที

องคก์รจะตอ้งสือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจก็คือ องคก์รกาํลงัจะทาํอะไร ทาํไปเพืออะไร จะทาํ

เมือไหร่ และจะทาํอยา่งไร ถา้องคก์รสามารถสือสารสิงเหล่านีให้พนักงานทุกคนรับทราบไดอ้ย่าง

ชดัเจนก็จะเป็นกา้วแรกทีจะทาํใหพ้นกังานสนใจทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเริมปรับเปลียน

พฤติกรรมของพนักงานเอง องค์กรตอ้งมีการวางแผนการสือสารทีเป็นระบบและทาํการสือสาร

อย่างสมาํเสมอและต่อเนืองตราบเท่าทีองคก์รตอ้งการใหก้ารจดัการความรู้และการแลกเปลียน

ความรู้เกิดขึนจนกลายเป็นวฒันธรรม การสือสารเกียวกบัการจดัการความรู้จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลกั          

3 อยา่ง คือ 1. เนือหาของเรืองทีตอ้งการจะสือสาร 2. กลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการจะสือสาร 3. ช่องทาง

ในการสือสาร องค์กรจาํเป็นทีจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัขางตน้เพราะเหตุว่า ความสามารถในการ
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รับรู้ของคนในแต่ละกลุ่มแต่ละระดบัจะแตกต่างกนัออกไป เรือง ๆ เดียวกนั อาจจะถูกเขา้ใจไปคน

ละทิศละทางถา้ไม่ไดถ้กูสือสารอยา่งเหมาะสม นอกจากนนัช่องทางในการสือสารก็นับเป็นปัจจยัที

สาํคญัมากทีจะช่วยใหก้ารสือสารนนัสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

 3. กระบวนการและเครืองมือ (Process and Tools) 

 กระบวนการและเครืองมือเปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้ซึงจะ

ประกอบดว้ยกระบวนการและเครืองมือต่าง ๆ ใหเ้กิดพฤติกรรมของการแลกเปลียนความรู้ภายใน

องคก์ร การเลือกใชเ้ครืองมือและกระบวนการนนัจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความรู้ทงั 2 ประเภท คือ 

tacit และ explicit กระบวนการและเครืองมือสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วนหลกั ๆ คือ ส่วนที

เกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 กระบวนการและเครืองมือส่วนทีไม่เกียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศจะมีความสาํคญั

เป็นอย่างมากสําหรับความรู้ประเภท tacit เนืองจากความรู้ทีอยู่ในตัวคนจะสามารถสือสาร

แลกเปลียนไดดี้ทีสุด โดยผ่านการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้ขอ้มูลความรู้และผูรั้บความรู้ ตวัอย่าง

ของเครืองมือทีองคก์รสามารถนาํมาใชเ้พือช่วยให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ประเภท tacit ภายใน

องคก์ร เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of practices : Cop) การสบัเปลียนงาน (job rotation) 

และการยมืตวัของบุคลากรมาช่วยงาน (secondment) เวทีสาํหรับการแลกเปลียนความรู้ (knowledge 

forum) ส่วนกระบวนการและเครืองมือเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศนัน จะช่วยทาํให้การจดัการ

ความรู้ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้มามีส่วนสาํคญัในขนัตอนการ

คน้หา รวบรวม จดัเก็บ และเขา้ถึงความรู้โดยเป็นช่องทางทีเพิมเติมขึนมานอกเหนือจากการพบปะ

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับองค์กรขนาดใหญ่ทีมีสาขากระจดั

กระจายอยู่ต่างสถานทีกันหรือองค์กรทีมีสภาพการทาํงานทีไม่เอือให้บุคลากรได้มาพบปะกัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้องค์กรสามารถแลกเปลียนความรู้ประเภท explicit ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning)  

 วตัถุประสงคข์ององคป์ระกอบนีเพือเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดบัสาํหรับการ

จดัการความรู้ โดยทีองค์กรจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมเกียวกับแนวทางและหลกัการของการ

จดัการความรู้แก่บุคลากรเพือทีจะสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการ

และการแลกเปลียนความรู้ภายในองคก์ร และควรทีจะใหค้วามรู้เกียวกบัประโยชน์ของการจดัการ

ความรู้ โดยทีอาจจะยกตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาของบริษทัทีประสบความสาํเร็จในเรืองการจดัการ

ความรู้และประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการความรู้ ขอ้มูลเหล่านีจะช่วยให้บุคลากรภายในองค์กร

มองเห็นสิงทีพวกเขาจะไดรั้บจากการจดัการและแลกเปลียนความรู้ชดัเจนยงิขึน 
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 5. การวดัผล (Measurements)  

 การวดัผลถือเป็นสิงทีสาํคญัมากทีจะช่วยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในองคก์ร ผลจากการวดัจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึงจะช่วยให้องค์กร

สามารถทบทวนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงให้กระบวนการต่าง ๆ ประสบผลสาํเร็จ

มากยงิขึน วตัถุประสงคข์องการวดัผลจริง ๆ จึงไม่ใช่เป็นการควบคุมแต่เป็นการบริหารจดัการและ

การเรียนรู้พฒันา การวดัและผลจากการวดัจะเป็นปัจจยัสาํคญัทีช่วยให้การริเริมการจดัการความรู้

ภายในองค์กรประสบผลสาํเร็จแบบยงัยืนได ้ผูบ้ริหารขององค์กรย่อมตอ้งการทีจะเห็นผลลพัธ์ที

สะทอ้นถึงผลประโยชน์จากการแลกเปลียนและจดัการความรู้ถา้ตอ้งการมีการลงทุนเพิมเติมในเรือง

ของระบบต่าง ๆ หรือตดัสินใจทีจะใหค้วามสาํคญักบัการจดัการความรู้ นอกจากนนัการวดัผลยงัจะ

เป็นสิงทีช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงสถานะในขณะนันว่าไดบ้รรลุเป้าหมาย (esired State) ทีตงัไวแ้ลว้

หรือยงั อยา่งไรก็ตามการวดัผลลพัธ์ของการจดัการความรู้หรือแมแ้ต่การวดัมูลค่าของความรู้นัน

เป็นเรืองใหม่และยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั การวดัผลตอบแทนจากการลงทุนทางดา้นการจดัการความรู้ 

(Return on Invertment in Knowledge Management) หรือ การวดัผลตอบแทนของความรู้ (Return 

on Knowledge) เป็นเรืองทีละเอียดและซบัซอ้นเป็นอย่างมาก เนืองจากผลลพัธ์ต่าง ๆ ทีองค์กรได้

จากความรู้ หรือการจดัการความรู้สามารถแทรกตวัอยู่ไดใ้นทุกอณูของการทาํธุรกิจขององค์กร            

การแยกผลลพัธ์ทีเกิดจาการจัดการความรู้ลว้น ๆ จึงเป็นสิงทีทาํได้ยาก แมแ้ต่องค์กรทีประสบ

ความสาํเร็จในการจดัการความรู้ยงัตอ้งใชเ้วลานานว่าทีสามารถวดัผลจากการวดัการจดัการความรู้

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 6. การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั (Recognition and Rewards) 

 องคก์รอาจจะตอ้งใชก้ารยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลัเป็นแรงจูงใจในช่วงเริมตน้เพือโนม้นา้ว

ใหบุ้คลากรปรับเปลียนพฤติกรรมในการแลกเปลียนความรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ 

แต่ในระยะยาวแลว้สิงทีจะสามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรในองคก์รสนใจแลกเปลียนความรู้ไดดี้ทีสุด

ก็คือประโยชน์ทีจะเกิดขึนกบัตนเองเช่น การทีเขาสามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

รวมถึงการไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยจากองคก์ร 

 มาร์ควอร์ดท ์(Marquardt) (อา้งถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 43-48) ไดเ้สนอ

องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ได ้4 ประการ ประกอบดว้ย 

 1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) แบ่งเป็น 1.1 การแสวงหาและรวบรวม

ความรู้จากแหล่งภายในองคก์าร การไดม้าซึงความรู้ทาํไดโ้ดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการ

ลงมือปฏิบติั การฝึกอบรม สมัมนา หรือการเปลียนแปลงในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 1.2 การแสวงหา

และรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์การ ซึงในการปฏิบัติงานนันจาํเป็นต้องรู้ถึงความ
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เปลียนแปลงของสังคมภายนอกองค์การด้วย ซึงสามารถรู้ได้ดว้ยการใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ

(Benchmarking) กบัองคก์ารอืน การจา้งทีปรึกษา การรับข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทงัโทรทศัน์ วิทย ุ

สิงพิมพ ์การรวบรวมขอ้มลูจากลกูคา้ การร่วมมือกบัองคก์ารอืนเพือสร้างพนัธมิตร 

 2. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้ใหม่ทีเกียวขอ้งกับงานใน

องคก์ารนนั เป็นสิงทีแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซึง รูปแบบการสร้างความรู้ คือ บุคคลใหค้วามรู้ที

ตนมีอยูก่บัผูอื้น เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการร่วมงานกนั นาํความรู้ทีองค์การมีอยู่ผนวกเขา้กบั

ความรู้ของแต่ละบุคคลเพือใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ การเรียนรู้โดยการปฏิบติัการทดลอง การเรียนรู้

จากประสบการณ์ในอดีต  

 3. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ในการจัดการความรู้ 

องคก์ารตอ้งกาํหนดสิงสาํคญัทีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา

และการนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซึงควรคาํนึงถึงสิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างและการจดัเก็บความรู้  

ควรเป็นระบบทีสามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในส่วนของการค้นคืน

ความรู้ เป็นลกัษณะของการเขา้ถึงสิงทีผูใ้ชต้อ้งการ เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานองค์การ

ควรใหพ้นกังานทราบถึงช่องทางหรือวิธีการสาํหรับการคน้หาความรู้ต่าง ๆ รวมทงัตอ้งคาํนึงกลุ่มคนที

มีความแตกต่างกนัในการคน้คืนความรู้ 

 4. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) การถ่ายทอดและการใช้

ประโยชน์จากความรู้ มีความจาํเป็นสาํหรับองคก์าร เนืองจากองคก์ารจะเรียนรู้ไดดี้ขึนเมือความรู้มี

การกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมทวัทงัองค์การ ซึงการถ่ายทอดความรู้มี

วิธีการดงันี การสือสารดว้ยการเขียน เช่นการบนัทึก การรายงาน ข่าวประกาศ การฝึกอบรม การ

ประชุมภายใน การเยยีมชมงาน การหมุนเวียนเปลียนงาน รวมทงัระบบพีเลียง 

 จากองคป์ระกอบของวฒันธรรมองค์กรทีนักวิชาการกล่าวมา สรุปไดว้่า ในการจดัการ

ความรู้ให้บรรลุผลควรมีการดาํเนินการตามองค์ประกอบคือ การเปลียนแปลงค่านิยมและ

พฤติกรรมการทาํงาน การสือสาร กระบวนการ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ ให้การยกย่องชมเชย 

เพือเป็นแรงจูงใจสามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน  

 2.2.5 กระบวนการของการจดัการความรู้  

 ในการจดัการความรู้นนั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิม

ผลผลิตแห่งชาติ, (2548, หนา้ 5-9) ไดก้ล่าวว่า 

 กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบ

หนึงทีจะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงขนัตอนทีทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของ

ความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองคก์ร เพือช่วยใหอ้งคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ทงัทีมีอยูภ่ายใน
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องค์กรและความรู้ใหม่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบดว้ย 7 ขันตอน ดังนี               

1. การบ่งชีความรู้ (Knowledge Identification) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Creation and Acquisition) 3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวล

และกลนักรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5. การเขา้ถึงความรู้(Knowledge 

Access) 6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning) โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 1. การบ่งชีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร และเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย เราจาํเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะนีเรา

มีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูที่ใคร การบ่งชีความรู้จาํเป็นทีองคก์รตอ้งมีและการวิเคราะห์

รูปแบบ และแหล่งความรู้ทีมีอยู ่นอกจากนีบุญดี บุญญากิจ และคณะ, (2547, หน้า 54-58) ไดท้าํการศึกษา 

กระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดของไวอิก (Wiig) โนนากะ (Nonaka) โอเดล (O,Dell) และ 

ไลโบวิทซ์ (Leibowitz) กล่าวว่าการบ่งชีความรู้ หรือการค้นหาความรู้ทีมีอยู่ภายในองค์กร               

เพือศึกษาจดัลาํดบัความสําคญัของความรู้ในการวางขอบเขตของการจัดการความรู้ การจดัสรร

ทรัพยากรสนบัสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยนาํเครืองมือทีเรียกว่าแผนทีความรู้ 

(knowledge mapping) มาใช ้การใชแ้ผนทีความรู้ทาํให้องค์กรเห็นภาพรวมของคลงัความรู้ภายใน

องค์กร สามารถนาํข้อมูลมาทาํการวิเคราะห์ ตรวจสอบความทบัซอ้นกนัของความรู้ทีทาํให้เกิด

ความสินเปลืองในการจดัเก็บและรวบรวม รวมถึงใชเ้ป็นโครงสร้างพืนฐานทางความรู้ทีองค์กร

สามารถใชเ้ป็นฐานในการต่อยอด ขยายความรู้ในเรืองต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ นอกจากนียงัสามารถ

นาํขอ้มลูทีไดม้าทาํการศึกษาผลกระทบของการเปลียนแปลงกระบวนการทาํงานและการเคลือนยา้ย

แหล่งขอ้มลูความรู้ต่อระบบต่าง ๆ 

 สรุปไดว้่า การบ่งชีความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง การวิเคราะห์เกียวกบั

ความรู้ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา การวิเคราะห์รูปแบบ การวิเคราะห์แหล่ง

ความรู้ทีอยูภ่ายในและภายนอกสถานศึกษา การจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้ การตรวจสอบและ

ใชข้อ้มลูโครงสร้างพืนฐานในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การสร้างความรู้ใหม่ 

แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้ทีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ จากการนาํแผนทีความรู้

มาใชท้าํใหอ้งคก์รทราบถึงความรู้ทีมีอยูภ่ายในองค์กร ความรู้เหล่านันอาจอยู่อย่างกระจดักระจาย

ไม่เป็นระบบและยากต่อการเขา้ถึง องคก์รตอ้งหาวิธีการทีเหมาะสมมาใชใ้นการดึงความรู้จากแหล่ง

ต่าง ๆ มาจดัทาํเนือหาใหมี้ความเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ความรู้ใดทีไม่สมบูรณ์

องคก์รตอ้งพยายามกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างความรู้นนั สิงสาํคญัในขนัตอนนีคือการกาํหนดเนือหาที
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ตอ้งการและการดกัจบัความรู้นนัใหไ้ด ้ปัจจยัทีเอือใหข้นัตอนนีประสบผลสาํเร็จไดคื้อ บรรยากาศ 

วฒันธรรมองค์กรและระบบสารสนเทศทีสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นทีจะ

แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั เพือสร้างความรู้ใหม่อยูต่ลอดเวลา 

 สรุปไดว้่า การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง  

การสร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทีกระจดักระจายทงัภายในและภายนอก เพือจดัทาํ

เนือหาใหต้รงกบัความตอ้งการ คือ สร้างความรู้จากการปฏิบติังาน จากการทาํวิจยัในชนัเรียน จาก

การแลกเปลียนสนทนากบัผูที้มีความรู้ และการแสวงหาความรู้ทีไดจ้ากการอ่านหนังสือพิมพ ์

วารสาร สิงพิมพว์ิชาการ จากการดูข่าวสาร สารคดี รายการทางโทรทศัน์ จากสือโสตทศันศึกษา 

วิทย ุวีดีทศัน์ ภาพยนตร์ การสืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต และการเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 

 3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 

เพือเตรียมพร้อมสาํหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต องค์กรต้องจดัความรู้ให้เป็น

ระบบ เพือให้สามารถคน้หาและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว การจดัการ

ความรู้ใหเ้ป็นระบบรวมถึงการจดัทาํสารบญั และการจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพือให้การเก็บ

รวบรวม การคน้หา การนาํมาใชท้าํไดง่้ายและรวดเร็ว การแบ่งประเภทของความรู้ขึนอยูก่บัลกัษณะ

การทาํงานของบุคลากรภายในองคก์ร โดยทวั ๆ ไปจะแบ่งตาม 1. ความชาํนาญหรือความเชียวชาญ

ของบุคลากรหรือความเชียวชาญของบุคลากร 2. หวัขอ้หรือหวัเรือง 3. หนา้ทีหรือกระบวนการ และ 

4. ประเภทของบริการหรือกลุ่มลูกคา้ ความครอบคลุมและความละเอียดของความรู้จะขึนอยู่กบั

จาํนวนการใชค้วามรู้ 

 สรุปไดว้่า การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การจดัการความรู้

ใหเ้ป็นระบบ ดว้ยการจดบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการอ่าน การฟัง มีการจดัเก็บความรู้เป็นเอกสารใส่แฟ้ม 

มีการจดัเก็บความรู้ทางมลัติมีเดีย เว็บไซด์หรือเว็บบล็อก และจัดแบ่งประเภทของความรู้เป็น

หมวดหมู่อยา่งเป็นระบบเพือสะดวกในการคน้หา 

 4. การประมวลและกลนักรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การปรับปรุง

รูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเนือหาให้สมบูรณ์ องค์กรตอ้งทาํการ

ประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาทีเขา้ใจ และใชไ้ดง่้าย ซึงสามารถทาํไดห้ลายลกัษณะ 

ดงันี 1. การจดัทาํหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทวัทงัองคก์รจะช่วยทาํ

ให้การป้อนขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ การจดัเก็บ การคน้หาและการใชข้อ้มูลทาํไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว 2. การใช้ภาษาเดียวกนัทวัทังองค์กร องค์กรควรจัดทาํอภิธานศพัท์ของคาํจาํกดัความ 

ความหมายของคาํต่าง ๆ ทีแต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน เพือให้มีความเข้าใจตรงกัน               

ซึงจะช่วยให้การป้อนขอ้มูลหรือความรู้ การแบ่งประเภทและการจัดเก็บได้มาตรฐานเดียวกัน            
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มีการปรับปรุงอภิธานศพัทใ์หมี้ความทนัสมยัตลอดเวลา รวมทงัตอ้งให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและเปิด

ใชไ้ดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว 3. การเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเนือหาให้มีคุณภาพดี ครบถว้น 

เทียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

 สรุปไดว้่า การประมวลและกลนักรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement)

หมายถึง การจัดทาํรูปแบบการจัดการความรู้ การใช้ภาษาทีเข้าใจใช้ได้ง่าย เพือกําหนดเป็น

มาตรฐานเดียวกนัทวัทงัองค์กร นาํความรู้มาจดัทาํรูปแบบตามมาตรฐานทีกาํหนด เรียบเรียงและ

ปรับปรุงเนือหาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาํให้ผูใ้ชค้วามรู้นันเขา้ถึงความรู้ที

ตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสมัพนัธ ์

องค์กรตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้ให้เกิดความสมดุล ทังความรู้ทีฝังอยู่ในตัว

บุคคลและความรู้ชดัแจง้ โดยทวัไปการส่งหรือการกระจายความรู้สู่ผูใ้ชมี้ 2 ลกัษณะ ดงันี 1. การป้อน

ความรู้ (push) คือ การส่งขอ้มูล ความรู้ให้ผูรั้บโดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอหรือตอ้งการ (supply based) 

เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ข่าวสาร กิจกรรม ขอ้มลูผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ ขององคก์ร 2. การให้

โอกาสเลือกใชค้วามรู้ (pull) คือ การทีผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชเ้ฉพาะขอ้มูล ความรู้ทีตอ้งการ

เท่านนั (demand-based) ซึงเป็นการลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูล ความรู้ทีไม่ตอ้งการหรือไดรั้บมากเกินไป 

(information overload) 

 สรุปไดว้่า การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) หมายถึง การไดรั้บการแนะนาํวิธีการ

เขา้ถึงความรู้อย่างชดัเจน จากเอกสารทีแจง้ให้ทราบ เช่น หนังสือเวียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายมีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน สามารถ

ประเมินผลเกียวกบัความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ มีการปรับปรุงแกไ้ขเมือเกิดปัญหาเกียวกบั

วิธีการเขา้ถึงความรู้ 

 6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) องค์กรตอ้งจดัทาํเอกสารและ

ฐานความรู้ โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือให้ผูใ้ชส้ามารถเข้าถึงความรู้ไดส้ะดวกและ

รวดเร็วขึน ซึงวิธีการเหล่านีจะใชไ้ดผ้ลดีกบัความรู้ทีชดัแจง้ สาํหรับความรู้ประเภททีฝังลึกอยูใ่นตวั

บุคคล องค์กรต้องจดัให้มีการพบปะกันตวัต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเพือให้เกิดการแลกเปลียนความ

คิดเห็นซึงกนัและกนั และองคก์รจะตอ้งปรับเปลียนทศันคติของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กรให้

สนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้ แบ่งปัน เปิดกวา้ง และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น ในการ

แลกเปลียนความรู้ทีฝังลึกอยูใ่นตวับุคคลสามารถปฏิบติัไดห้ลายวิธี เช่น การสร้างทีมขา้มสายงาน 

(cross-functional team) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community of practice) ระบบพีเลียง (mentoring system) 
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การสบัเปลียนและยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (job rotation & secondment) และการจดัเวทีสาํหรับการแลกเปลียน

ความรู้ (knowledge forum) 

 สรุปได้ว่า การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การจดัทาํเอกสาร 

ฐานความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้กับ

ผูร่้วมงาน แลกเปลียนความรู้โดยจดัทาํเป็นเอกสาร สร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 

ระบบพีเลียง การสบัเปลียนงาน การใชน้วตักรรม การเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอก โดยผา่นทางสือต่าง ๆ  

 7. การเรียนรู้ (Learning) ควรทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของงาน มีวตัถุประสงค์หลกั

เพือใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและพฒันา ปรับปรุง

องคก์ร ดงันนัการเรียนรู้จึงมีความสาํคญัมาก เพราะถึงแมอ้งคก์รจะมีวิธีการในการกาํหนด รวบรวม

คดัเลือก ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ทีดีเพียงใดก็ตาม หากบุคลากรไม่เกิดการเรียนรู้และนาํไปใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรทีนาํไปใช ้องค์กรตอ้งกระตุน้และสร้าง

บรรยากาศทีทาํให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ลองผิดลองถูก โดยผูบ้ริหารตอ้งยอมรับ

ผลลพัธ์ทีเกิดขึน เพราะกระบวนการเรียนรู้มิไดขึ้นอยู่กบัผลลพัธ์แต่ขึนอยู่กบัประสบการณ์ การ

เรียนรู้ของบุคลากรจะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ทีช่วยเพิมพนูองคค์วามรู้ขององคก์ร 

 สรุปไดว้่า การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน แกไ้ขปัญหา 

ปรับปรุงและพฒันาองค์กร กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ลองผิดลองถูก           

โดยผูบ้ริหารยอมรับผลทีเกิดขึน และผูบ้ริหารนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจ เพือวินิจฉัยสังการ 

หรือมอบหมายงานได ้การเรียนรู้ของบุคลากรทาํให้เกิดความรู้ใหม่ทีช่วยเพิมพูนองค์ความรู้ของ

องคก์ร 

 2.2.6 ประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา  (2548, หนา้ 25-26) ไดก้ล่าววา่ ประโยชน์ทีไดจ้ากการ

จดัการความรู้ ดงันี 

 1. ช่วยลดขนัตอนในการทาํงานได ้ตวัอยา่งเช่น เมือมีปัญหาในการทาํงานเกิดขึนผูป้ฏิบติั

ก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว โดยคน้ควา้จากผลการจดัการความรู้ใน

เรืองนนั ๆ ทางสือ (internet) เพือศึกษาว่ามีแนวทางวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร เป็นการลดขนัตอนใน

การปฏิบติังานทาํใหป้ระหยดัเวลา 

 2. การจดัการความรู้ทีไดม้าโดยวิธีการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนัในงานทีปฏิบติั

ในเรืองเดียวกนั ก็จะทาํใหส้ามารถขจดัปัญหาทีตนกาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้เมือมีการแลกเปลียนความรู้กบั

ผูป้ฏิบติังานอืน ๆ ในเรืองเดียวกนั ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยงิขึน 
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 3. สถานศึกษาทีมีระบบการจดัการความรู้ทีดีจะทาํใหผู้ที้จะแสวงหาความรู้มีช่องทางการ

เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ทาํให้สามารถค้นหาความรู้ได้

ตลอดเวลาเป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต ซึงมีประโยชน์ต่อตนเองและต่อ

สถานศึกษา 

 4. การแลกเปลียนความรู้ระหว่างครูผูส้อนเป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ โดยการเรียนรู้

ต่อยอดจากความรู้ทีฝังในตวัคน (tacit knowledge) ของผูส้อนทีมีประสบการณ์การสอนมาก่อน 

 5. สถานศึกษาไม่ตอ้งเสียเวลาทาํวิจยัและพฒันาในบางเรือง เพราะสามารถใชค้วามรู้ที

ไดม้าจากการสะสมไวแ้ลว้จากบุคคล หรือจากส่วนต่าง  ๆของสถานศึกษาเพือนาํมาต่อยอดความรู้ไดเ้ลย 

 6. ทาํให้เกิดแหล่งความรู้ในสถานศึกษาทีสามารถเรียกใชป้ระโยชน์ได้รวดเร็ว และ

เผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอืนไดรั้บรู้และไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 

 7. การจัดการความรู้จะเกิดขึนได้เมือวฒันธรรมการทาํงานของคนในสถานศึกษา 

ปรับเปลียนจากเดิมสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของคนอืน มีพลงัในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยนั อดทน มีจิตสาํนึกของการเป็น “ผูใ้ห้” 

และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย การจดัการความรู้จะสาํเร็จได ้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาก็ตอ้งมี

การปรับเปลียนวฒันธรรมการทาํงานใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการความรู้ 

 ศรีไพร ศกัดิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยทุธนวิบูลยช์ยั, (2549, หนา้ 343) ไดก้ล่าวว่า การ

จดัการความรู้ทีดี ช่วยใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์ดงันี 

 1. ช่วยเก็บรักษาความรู้ใหค้วบคู่กบัองคก์รตลอดไป 

 2. ช่วยลดระยะเวลาการพฒันาผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ หรือการเรียนรู้งานใหม่ 

 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยเพิมผลผลิตใหก้บัทุกส่วนขององคก์ร 

 4. เสริมสร้างนวตักรรมใหม่ทงัทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริหาร 

 5. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลียนความรู้ ซึงจะส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพเพิมขึน และสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ ในการปฏิบติังานอนัให้เกิดประโยชน์          

ต่อองคก์ร 

 จากประโยชน์ของการจัดการความรู้ทีนักวิชาการกล่าวมา สรุปไดว้่า ประโยชน์ของ           

การจดัการความรู้ช่วยเก็บรักษาความรู้ใหคู้่กบัองคก์ร เกิดการแลกเปลียนความรู้กบัผูร่้วมงานเป็น

การสร้างนวตักรรมใหม่ ลดขนัตอนการทาํงาน ทาํใหมี้การปรับวฒันธรรมองค์กรให้สอดคลอ้งกบั

การจัดการความรู้ เกิดประโยชน์ทังต่อตนเอง ทาํให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิงขึนและ

สถานศึกษามีระบบเกิดประสิทธิผลและเป็นทียอมรับ  
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2.3 สภาพการจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 โครงสร้างการบริหารงาน 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตงัอยูเ่ลขที 161/4 ถนนเพชรเกษม 

ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 ดูแลรับผิดชอบการจดัการศึกษา

ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม กาํแพงแสน และดอนตูม เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยการกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการภายในสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาพุทธศกัราช 2546 และ 2553 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษาจากสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจดัการยดืหยุน่พร้อมรับการ

ปรับเปลียน และบริหารงานมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิตามภารกิจโดยแบ่งส่วนราชการ ตามโครงสร้างการ

บริหารงานสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงันี 

 1. กลุ่มอาํนวยการ 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน 

 4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 9. ศูนยส์าํนักงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี (e-Automation Office & Technology 

Center : e – AOTC) 

 วสัิยทัศน์ 

 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยบริหารและ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงเรียนมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน สู่สากล  

 พนัธกจิ  

 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนอย่างทัวถึง                

มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม นาํความรู้ ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสาํนึกในความเป็นชาติไทย และพฒันายกระดบัคุณภาพ

สถานศึกษาสู่ระดบัสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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 เป้าประสงค์  

 1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน และพฒันาสู่สากล  

 2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขนัพืนฐานตังแต่อนุบาลจนจบ

การศึกษาขนัพืนฐานอยา่งมีคุณภาพทวัถึงและเสมอภาค  

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตาม

ศกัยภาพ  

 4. สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แข็งตามหลกัธรรมาภิบาล

และเป็นกลไกขบัเคลือนการศึกษาขนัพืนฐานสู่คุณภาพระดบัสากล  

 กลยทธ์ุ  เป้าประสงค์  

 กลยทธ์ทีุ  1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริม 

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้  

 กลยทธ์ทีุ  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยทธ์ทีุ  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวัถึง ครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาส ในการพฒันา

เต็มตามศกัยภาพ  

 กลยทธ์ทีุ  4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบให้สามารถจดัการเรียน การสอน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

 กลยทธ์ทีุ  5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอาํนาจ 

ทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เพือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 หลกัการสําคญัจดเน้นสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมุ  เขต 1  

 หลกัการสําคญั  

 1. มุ่งสนบัสนุนการทาํงานลงสู่ระดบัหอ้งเรียนและสถานศึกษาให้มากทีสุด โดยเน้นระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความกา้วหน้าของสถานศึกษา           

เป็นรายโรงและการแกไ้ขการทาํงานของสถานศึกษาหากไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

เพือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงบริการทางการศึกษาทีมีคุณภาพมากขึน ทงันีภายใตก้ารดูแลขององค์คณะ

บุคคล และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  

 2. มุ่งพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโดยใชข้อ้มูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐาน 

การพฒันา  
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 3. สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาตดัสินใจดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 

สอดคลอ้งกบันโยบาย และเป้าหมายทีส่วนกลางกาํหนด ซึงจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 

(creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และสังคม ทุกภาค

ส่วนอยา่งกวา้งขวาง  

 4. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมุ่งเนน้การติดตาม ประเมินผล การปฏิบติังาน

ของเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา นาํมาซึงผลลพัธท์างการศึกษา  

 5. หน่วยงานทุกระดบับูรณาการการจดัการศึกษา และการใชท้รัพยากรกบัหน่วยงานอืน ๆ 

ตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่สถาบนัทางสงัคม โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว  

 จดเน้นุ   

 1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกัเพิมขึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 5  

 2. การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ  

 3. นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น และนักเรียนชนั

ประถมศึกษาปีที 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทกัษะการคิดขนัพืนฐาน  

 4. เพิมศกัยภาพนกัเรียนดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลย ี 

 5. นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความรักชาติไทย  

 6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในทีเขม้แข็งและไดรั้บการรับรองจาก

การประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพฒันาสถานศึกษาในพืนทีชนบท โรงเรียน ขยายโอกาส

ทางการศึกษา และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  

 7. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ทีเน้นให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการ

ศึกษาอยา่งทวัถึง ลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

 8. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 9.นักเรียน ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดก้ารพฒันาเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงและสงัคมพหุวฒันธรรม 

 10. สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

 11. นักเรียนมีทกัษะชีวิตในการรับมือกบัสถานการณ์และภยัพิบติัต่าง ๆ (รายงานผล         

การจดัการศึกษา, 2555, หนา้ 17-19) 
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2.4 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 งานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศทีไดท้าํการศึกษาเกียวกบัวฒันธรรม

องค์กรกบัการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 พบว่ามีผูศึ้กษาและมีผลงานการวิจยั ดงันี 

 2.4.1 งานวจิยัทีเกยีวข้องในประเทศ 

 แหลมไทย พงษ์พรม (2546) ได้ศึกษาเรือง วฒันธรรมโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมโรงเรียนโดยรวมและรายดา้น

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทังนีเนืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจใน

วฒันธรรมในหน่วยงานของตนเป็นอย่างดี เห็นความสําคัญของการเสริมสร้างวฒันธรรมให้

เขม้แข็ง ให้ความยอมรับนับถือบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับว่าครูมีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผดิชอบ ยอมรับแนวความคิดและแนวความคิดใหม่ ๆ ของครู เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการ

ทาํงานร่วมกนั 

 เข็มชาติ ไชยโวหาร (2548) ศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่าในดา้นวิสัยทศัน์ทางความรู้ สถานศึกษาขนัพืนฐานมีการ

กาํหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาไวอ้ย่างสัน กระชับ ชดัเจน และกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งอนาคต 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจมีความสอดคลอ้งกนั ครูไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้ ความสามารถเพือพฒันา

งานใหมี้ประสิทธิภาพ มีวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัทงัครูและผูเ้รียนเกิดความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสถานศึกษา ศนูยพ์ฒันางานวิชาการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา

เต็มตามศกัยภาพและทนัต่อการเปลียนแปลง ดา้นการแบ่งปันความรู้ สถานศึกษาขนัพืนฐานมีการ

แบ่งปัน แลกเปลียน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ รวมทังประสบการณ์ของบุคลากรทังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา มีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั ดาํเนินการพฒันาครูและบุคลากร

ใหเ้ป็นกลไกในการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา และการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ใหม่และดา้นการสร้างคลงัความรู้ พบว่าสถานศึกษา

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีการจดัหอ้งสมุดทีพร้อมแก่การเรียน สามารถจดัระบบเทคโนโลยีเพือ

การบริหาร การบริการการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สถานศึกษาขนาดเล็กยงั

ขาดความพร้อมของหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

 เจริญ ว่องประชานุกลู (2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความ

ผกูพนัต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี พบว่า วฒันธรรมโรงเรียน

และความผกูพนัต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี อยู่ในระดบัมาก  

ครูทีมีเพศ และปฏิบัติงานในโรงเรียนทีมีระยะเวลาก่อตังแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับ
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วฒันธรรมโรงเรียนและความผกูพนัต่อโรงเรียนไม่แตกต่างกนั ส่วนครูทีมีอายุ และประสบการณ์

การทาํงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อโรงเรียนแตกต่างกนัแต่มีความคิดเห็นเกียวกบัวฒันธรรม

โรงเรียนไม่แตกต่างกนั วฒันธรรมโรงเรียนคาทอลิกเขตสงัฆมณฑลราชบุรีตามความคิดเห็นของครู 

มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อโรงเรียน โดยมีความสมัพนัธท์างบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล (2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกับ             

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่าวฒันธรรมโรงเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบติัทีชดัเจนอยู่ในระดบัมาก

ทังภาพรวมและรายด้าน ว ัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กันค่อนข้างสูงในทางบวกกับ                

การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทงัในภาพรวมและรายดา้น โดยเฉพาะในเรืองของความ

หลากหลายของบุคลากร ความซือสตัยสุ์จริต และความมีคุณภาพ 

 พิสิฐ พูลสวสัดิ (2548) ศึกษาวฒันธรรมองค์กรกบัความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครู           

ในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่าวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาส่วนใหญ่

เป็นแบบเครือญาติ รองลงมาเป็นแบบลาํดบัขนั เมือพิจารณารายดา้น มิติดา้นการบริหารบุคลากรอยู่

ในระดบัมากทีสุด สาํหรับสถานศึกษาทีมีวฒันธรรมองคก์รแบบลาํดบัขนั พบว่ามิติดา้นยทุธวิธีทีใช้

อยูใ่นระดบัมากทีสุด ในวฒันธรรมแบบเครือญาติความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัสูงสุด 

และสถานศึกษาทีมีวฒันธรรมองคก์รแบบลาํดบัขนั ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัสูงสุด 

และวฒันธรรมองค์กรกับความผูกพนัต่อสถานศึกษาของครู ในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

นครปฐม เขต 2 มีความสมัพนัธก์นั 

 รัตน์ เทียงตรง (2548) ศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษาสถานศึกษาอนุบาลดารารัศมี พบว่าดา้นการกาํหนดเป้าหมาย 

โรงเรียนไดด้าํเนินการตามแผนกลยุทธ์ทีอาศยัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเป็นตวักาํหนดกิจกรรมงาน

และโครงการทุกด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของผูเ้รียน นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานทีกาํหนด 

คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องโรงเรียน ดาํเนินการสร้างความตระหนกัให้กบับุคลากรการวิเคราะห์

จุดเด่นจุดด้อยได้นาํมากาํหนดวิสัยทศัน์ โดยเน้นไปทีผูเ้รียนในดา้นความเป็นเลิศทางวิชาการ                  

มีพืนฐานทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และการประกอบอาชีพ วินัยในตนเอง มีความรัก ศรัทธาศิลปะ 

ประเพณี วฒันธรรมท้องถินและมีสุขภาพอนามยัดี เป็นเป้าหมายทีโรงเรียนสามารถบรรลุผลได ้               

ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนไดใ้ชก้ารบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเน้นการมี

ส่วนร่วมมีคาํสงัมอบหมายงานทีชดัเจนมีความพร้อมดา้นทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยี งบประมาณ

และบุคคล บุคลากรรู้หนา้ทีการงานของตน มีการประสานงาน สือสารทีดี มีการแลกเปลียนความรู้

ความคิดเห็นและสามารถสรุปผลงานได้ มีความเป็นมืออาชีพสูง สามารถนําสือมาใช้และ
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ประกอบการพฒันางาน ดา้นการสร้างและใชค้ลงัความรู้ พบว่า บุคลากรมีการคิดสร้างและใชค้ลงัความรู้

แลกเปลียนเรียนรู้ มีแฟ้มสะสมงาน มีการจดัระบบชินงาน เอกสารหลกัฐานถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน

สามารถไปใช้ได้ มีการแลกเปลียนความรู้ของครูต้นแบบการเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตาม

โครงการต่าง ๆ เป็นตน้แบบของการศึกษาดูงานของเครือข่ายและหน่วยงานอืน 

 นภตัสร โอสถานนท ์(2549) ไดศึ้กษาเรือง วฒันธรรมโรงเรียนและแนวทางการพฒันา

วฒันธรรมโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า สภาพทีเป็นอยู่            

ของวฒันธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และควรมีการพฒันาทีสาํคญั 3 ดา้น คือ  

ดา้นความรู้สึกเป็นกลุ่ม ดา้นการให้เกียรติศกัดิศรี และดา้นความหลากหลาย โดยมีแนวทางการ

พฒันาดงันี ดา้นความรู้สึกเป็นกลุ่ม โรงเรียนควรปลกูจิตสาํนึกใหเ้กิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของ

ทุกคน โดยใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการกาํหนดกฎเกณฑข์องพฤติกรรม เพือใหบุ้คลากรเป็นรู้

รับผดิชอบ มีการช่วยเหลือและร่วมกนัพฒันาโรงเรียน และทีสาํคญัโรงเรียนตอ้งมีนโยบายทีชดัเจน

เพือให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและหน้าที ด้านความมีเกียรติศกัดิศรี โดยโรงเรียนควร

กาํหนดใหบุ้คลากรปฏิบติัตามนโยบายและหนา้ที มีการประเมินตามมาตรฐานเดียวกนั ปฏิบติัตาม

มาตรฐานทีวางไว้ มีการวัดผลมีผลงานทีสามารถประเมินได้ ยอมรับและนับถือผลงาน                        

ใหค้วามสาํคญัซึงกนัและกนั และแสดงออกถึงการรับรู้ในคุณค่าของบุคคล ดา้นความหลากหลาย 

โรงเรียนควรมีการใชบุ้คลากรใหเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถตามทีแต่ละคนถนดั 

 สุนาถ โกไศยกานนท ์(2549) ศึกษาวฒันธรรมองค์การสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

สมุทรสาคร พบว่าวฒันธรรมองคก์ารสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากและเมือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าวฒันธรรมแบบสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมาก 

วฒันธรรมแบบป้องกนัเชิงรับอยูใ่นระดบัมาก วฒันธรรมแบบป้องกนัเชิงรุกอยู่ในระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นของข้าราชการแต่ละสังกดัเดิมทีมีต่อวฒันธรรมองค์การสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาสมุทรสาครมีความแตกต่างกนัเฉพาะในรายดา้น คือ ดา้นการมุ่งมนัพฒันาบุคลากรดา้น

การหลีกเลียงและดา้นการมุ่งความถกูตอ้งสมบูรณ์แต่ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 จิราพร ชายสวัสดิ (2550) ได้ศึกษาเรือง การจัดการความรู้ในสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า บุคลากรทางการศึกษามรความคิดเห็นต่อขนัตอนการจัดการ

ความรู้ในสาํนกังานพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณา

รายดา้น พบว่า ด้านการเรียนรู้และดา้นการคน้หาความรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  

ส่วนดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้และดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 นิภารัตน์ ป้อสีลา (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์การทีส่งผลต่อการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การภายใน

สถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจาก

มากไปนอ้ย ดงันี ดา้นความมุ่งประสงคข์ององคก์ร ดา้นความหลากหลายของบุคลากร ดา้นการเอืออาทร 

ดา้นความไวว้างใจ ดา้นคุณภาพ ดา้นบูรณาการ ดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ดา้นการให้

อาํนาจ ดา้นการยอมรับ และด้านการตดัสินใจ วฒัธรรมองค์การทีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา จาํแนกแต่ละดา้น ดงันี วฒันธรรมองค์การดา้นการมอบอาํนาจ ส่งผลต่อการ

ประกันคุณภาพด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและด้านการผดุงระบบประกันคุณภาพ 

วฒันธรรมองค์การด้านการตัดสินใจส่งผลต่อการประกันคุณภาพโดยรวมและรายดา้นทุกด้าน 

วฒันธรรมองคก์ารดา้นการยอมรับส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา วฒันธรรมองคก์ารดา้นการบูรณาการส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการผดุงระบบประกนั

คุณภาพ 

 วสนัต ์ลาจนัทึก (2550) ศึกษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าการจดัการความรู้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ตามทศันะของ

ครูและผูบ้ริหารเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ ภาวะผูน้าํขององค์กร ความเชือ ค่านิยมวฒันธรรม

ของหน่วยงาน เทคโนโลยทีีใชใ้นสถานศึกษา การสือสารในสถานศึกษา กระบวนการจดัการความรู้ 

การวดัผลการจดัความรู้ องค์ประกอบทีทาํให้การจัดการความรู้ประสบผลสําเร็จ ในส่วนของ

สถานศึกษาได้แก่ การส่งเสริมบุคลากรโดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบายแผนงานชัดเจน 

ตลอดจนระบบสารสนเทศทีเป็นปัจจุบัน ดา้นผูบ้ริหารต้องเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนสร้างขวญักาํลงัใจ          

โดยใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 เป็นบุคคลทีรับผิดชอบสูง ดา้นครูผูส้อนตอ้งพร้อมรับกบัการเปลียนแปลง 

นาํเขา้องคค์วามรู้ใหม่ บรรยากาศเป็นประชาธิปไตย ตระหนกัในบทบาทหนา้ทีของตนเอง พฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนืองประสานสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานและเขา้ใจหลกัของ การจดัการความรู้ 

 อมรทิพย ์เจริญผล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรือง การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ

สถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในระดบัปานกลาง การจดัการ

ความรู้ตรวจสอบความรู้ ประกอบดว้ย องค์ประกอบหลกั คือ 1. การวิเคราะห์การเลือนไหลของความรู้             

2. การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการและการจดัทาํรายการความรู้ และ 3. การทาํแผนทีความรู้ โดยมีการ

ดาํเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบหลกั คือ                

1. การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนเรียนรู้ 2. การพฒันาความรู้ทีจาํเป็นต่อการพฒันางาน

อยา่งต่อเนือง 3. การตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้ 4. การสร้างเครือข่ายความรู้ 5. การกาํหนดวิสัยทศัน ์

และ 6. การสร้างความเขา้ใจ โดยมีการดาํเนินการตามตวัแปรอยู่ในระดบัมาก สาํหรับการจดัการความรู้
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จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่าการตรวจสอบความรู้ ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั 

และดา้นกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ โดยระดบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ของ

สถานศึกษาไม่ได้บอกคุณภาพของการจัดการความรู้ ทังในด้านการตรวจสอบความรู้และ

กระบวนการจดัการความรู้ 

 กญัญานฐั บุญพวง (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อการจดัการความรู้

ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรม

องคก์รในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามค่าเฉลียจากมาก

ไปนอ้ยดงันี การยอมรับ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความเอืออาทร การมอบอาํนาจ ความมี

คุณภาพ ความซือสัตยสุ์จริต ความมุ่งประสงค์ขององค์กร ความหลากหลายของบุคลากร ความ

ไวว้างใจ และดา้นการตดัสินใจ ส่วนการจดัการความรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี การเรียนรู้ การแบ่งปันแลกเปลียน

ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การค้นหาความรู้ การประมวลและกลนักรองความรู้              

การเขา้ถึงความรู้ และการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ วฒันธรรมองคก์รโดยภาพรวมทีส่งผลต่อการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 เมือพิจารณารายดา้น

พบว่า ว ัฒนธรรมองค์กรด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความมุ่งประสงค์ของ

สถานศึกษา ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวม 

 ฉัตรแก้ว ธีระเดชากุล (2551) ศึกษาการบริหารการจัดการความรู้ในสถานศึกษา             

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ในกระบวนการบริหารจดัการความรู้ 

ในดา้นแลกเปลียนเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุด ตรงกนัขา้มกบัขนัตอนการจดัเก็บและเผยแพร่ทีทาํ

ได้น้อยทีสุด เพราะการจัดการระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษายงัไม่ได้รับความใส่ใจมากนัก              

เป็นการบันทึกความรู้ทีไดรั้บจากการแลกเปลียนเรียนรู้ลงในแบบฟอร์มเท่านัน ปัจจัยทีเอือต่อ            

การประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การให้ความสาํคญักบั           

การจัดการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และความจริงในการ

แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

 บงัอร จงสมจิตต์ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบั

การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน ในเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก การจดัการความรู้ของสถานศึกษามีการดาํเนินการจดัการความรู้ในภาพรวมและ

รายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหา
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ความรู้ การบ่งชีความรู้ การประมวลและกลนักรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การจดัการความรู้ให้

เป็นระบบ และการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัการจดัการความรู้

ของสถานศึกษา ในเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสมัพนัธ์กนัอย่าง มีนัยสาํคญัทางสถิติ          

ทีระดบั .01 

 นุชา สระสม (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผล

ต่อวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมจดัอยู่ในแบบสร้างสรรค ์            

คิดเป็นร้อยละ 50.24 เป็นวฒันธรรมทีมีลกัษณะชดัเจน และลกัษณะของวฒันธรรมของคนไทยเป็น

วฒันธรรมแบบตงัรับ-เฉือยชา และเป็นวฒันธรรมแบบแข็งทียากจะเปลียนแปลง สรุปภาวะผูน้ ํา 

การเปลียนแปลงของผู ้บริหารมีความสัมพันธ์กับว ัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของ

สถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 

 มนัญญา ประสูตร์แสงจนัทร์ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์กรกบัการพฒันา

ตนเองของพนกังานครูเทศบาลสงักดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์กร

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับจาก

ค่าเฉลียไดด้ังนี ความเอาใจใส่ต่อรายละเอียดของการปฏิบัติงาน การให้ความสาํคัญกบับุคลากร 

ความมนัคง การให้ความสําคัญกับผลลพัธ์ของงาน ส่วนค่าเฉลียทีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่            

การใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม นวตักรรมและความเสียง และการปฏิบติังานเชิงรุก การพฒันา

ตนเองของพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลในจังหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงลาํดับจากค่าเฉลียได้ดังนี การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก

ผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์ การอบรม การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การแลกเปลียนเรียนรู้ การวิจยัและ

อนัดบัสุดทา้ย คือ การศึกษาต่อ วฒันธรรมองค์กรกบัการพฒันาตนเองของพนักงานครูเทศบาล

สงักดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี มีความสมัพนัธก์นัระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สุนิตา สุบินยงั (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรือง ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้                  

ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

ระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                

โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ส่วนการจดัการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ                    

เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การเขา้ถึงความรู้อยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านอืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ใน
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สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสมัพนัธ ์อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05 

 2.4.2 งานวจิยัทีเกยีวข้องในต่างประเทศ 

 คุ๊ก และ ซูมลั (R. A. Cooke and J. L. Szumal, 2002) ศึกษาเรืองวฒันธรรมองค์กรมี

ความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญกับพฤติกรรม เจตคติของลูกจา้งหรือผูใ้ต้บังคับบญัชา พบว่า 

รูปแบบวฒันธรรมองคก์รสร้างสรรค ์(Constructive Styles) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความ

พึงพอใจในการทาํงานของพนักงานและความตงัใจในการคงอยู่กบับริษทัรูปแบบของวฒันธรรม

องคก์รแบบคงที-ป้องกนั (Passive-Defensive Styles) และวฒันธรรมองค์กรแบบกา้วร้าว-ป้องกนั 

(Aggressive-Defensive Styles) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานและความตงัใจในการคงอยูก่บับริษทั 

 แพตเตอร์สัน (Patterson, 2002, 2739-A) ศึกษาวฒันธรรมองค์กรกบัผลการปฏิบติังาน

ของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปิ The University of Southern Mississipi พบว่า ผลการปฏิบติังาน

ของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมแบบสร้างสรรค์อย่างมาก โดยวฒันธรรม

เฉพาะบางประเภทจะก่อใหเ้กิดผลงานเฉพาะขึนมา ซึงสนบัสนุนงานวิจยัอืน ๆ ว่าวฒันธรรมองคก์ร

สมัพนัธก์บัการปฏิบติังานของสมาชิกองคก์ร 

 โฮเอน็ (Hoen, 2003, Abstract) ศึกษาเรือง การใชอิ้เล็กทรอนิกส์เพือสนับสนุนการปฏิบติังาน

และการจดัการความรู้ในสภาพแวดลอ้มการบริหารระดบัหลงัจากชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพือศึกษาว่า

ผูบ้ริหารควรทาํอยา่งไรในการใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ สนบัสนุนการปฏิบติังานและการจดัการความรู้ใน

สาํนกังานการบริหารในระดบัหลงัจากชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพือใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยงิขึน ในแง่ของศกัยภาพทีจะเพิมผลงาน ให้แก่ผูป้ฏิบติังานทงัทีเป็นคนใหม่

และผูมี้ประสบการณ์ทีใชร้ะบบการจดัการสารสนเทศของนักเรียน ส่วนการจดัการความรู้ไดรั้บ

การศึกษาถึงศกัยภาพในการสนบัสนุนงานประจาํวนัและฝึกอบรมใหมี้ความรวดเร็วยงิขึน 

 อนันาตามูลา, วิตตอล สรี พนัดูรังกา (Anantamula,Vittal Sree Panduranga, 2003) ในโลก

ของการแข่งขนัปัจจุบนัแลว้หลายองค์กร พยายามทีจะใชอ้งค์ความรู้เพือชิงความไดเ้ปรียบโดยที

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยจีะทาํใหง้านสาํเร็จ องค์ความรู้จึงกลายเป็นปัจจยัทีจะทาํให้สาํเร็จใน

ผลประกอบการในบริษัท ซึงไม่เพียงพอแต่เรียนรู้เท่านัน แต่ยงัเรียนให้ก้าวทันความอยู่รอด

เช่นเดียวกบัการจดัองคก์รอืน ๆ การจดัการดา้นความรู้ ถือเป็นการลงทุนอยา่งหนึง ผลทีไดส้ามารถ 

ตีค่าออกมา งานวิจยันีชีใหเ้ห็นว่าตวัชีวดัเกณฑ์มาตรฐานทีไดรั้บการยอมรับยงัไม่ไดถู้กพฒันาใน

ดา้นการจดัการองคค์วามรู้การศึกษาครังนี เป็นเชิงสาํรวจทีมุ่งหาเกณฑ์วดัความพยายามในการจดั
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องคค์วามรู้ โดยทีการใหค้วามหมายทีเหมือนกนัทงัจากรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทีมีมุ่งหวงัผลกาํไร 

โดยศึกษาการจดัองคค์วามรู้ต่าง ๆ ว่าผลทีไดจ้ะมีความแตกต่างกนัเช่นไร 

 อมับรัส (Ambrus, 2004, Abstract) ศึกษาเรือง ระบบการจดัการองค์ความรู้ขององค์กร 

พบว่าระบบการจดัการองคค์วามรู้ขององคก์รทงัหมดและเทคโนโลยทีีสนบัสนุนมีความสมัพนัธก์นั

ในฐานะแหล่งทรัพยากร ระบบการจดัการความรู้ไดรั้บการออกแบบขึนมีความสมัพนัธก์นัระหว่าง

ความเป็นไปได้และการทาํหน้าทีของระบบทีสามารถใช้ความรู้ทีได้รับการออกแบบขึนมาได ้

สามารถเห็นไดโ้ดยการเปลียนตน้แบบของเทคโนโลยสีารสนเทศไปสู่เทคโนโลยคีวามรู้ผา่นการใช้

ระบบแบบเดิมและชนัสูงในการสนบัสนุนของลกัษณะเด่นของการจดัการความรู้ ในเรืองทีกวา้งขึน

และในหลกัการทีกวา้งกว่าเครืองมือทีไดรั้บการออกแบบเพือส่งมอบการทาํหน้าทีเกียวกบัความรู้

ระบบทีมีความรู้เป็นศนูยก์ลางดงักล่าวตอ้งการการแกไ้ขปรับปรุงการจดัหมวดหมู่ความรู้ทีมีอยูแ่ละ

การพฒันาเทคโนโลยเีชิงระบบแบบประสมประสานของระบบการจดัการความรู้ โครงงานทีเสนอ

สมบูรณ์ดว้ยการทาํแผนปฏิบติัการ และเทคโนโลยีทีทนัสมยั ทีนาํเสนอเป็นแนวทางแก่นักทฤษฎี

และนกัปฏิบติัเพือทาํการวิจยัต่อไปในเรืองของการจดัการความรู้และระบบการจดัการความรู้ 

 กลิคแมน (Glickman, 2005, Abstract) ศึกษาสิงทีควรพิจารณาในการปฏิบติัในดา้นการจดัการ

ความรู้ในวงการศึกษา พบว่า แนวทางการปฏิบัติสามารถทาํให้เป็นรูปธรรมได้ และสามารถ

ปรับปรุงได้ โดยพยายามหล่อหลอมวฒันธรรมของความร่วมมือและการมีปฏิสัมพนัธ์ภายใน

ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ หรือในกลุ่มครูและการพยายามทีจะจดัการความรู้ในการทาํงานอย่างเป็น

ระบบใหเ้ครืองมือทีเป็นประโยชน์เพือตรวจสอบการปฏิบติังานของเขตการศึกษาในการปฏิบติัการ

จดัการความรู้ในการทาํงาน 

 คมัลา (Kamla, 2005, Abstract) ไดศึ้กษา การตรวจสอบสิงทีแสดงถึงการใชร้ะบบการจดัการ

ความรู้ ดว้ยวิธีการตรวจสอบทางสังคมวิชาการ พบว่า มีความแตกต่างบางประการระหว่างปัจจยั

ทางสงัคมเทคนิคของการใชแ้ละเผยแพร่ความรู้ ปัจจยัของการใชค้วามรู้ไดแ้ก่คุณภาพของความรู้ 

ความน่าเชือถือของความรู้การสนบัสนุนการจดัการและรางวลัจากการใชป้ระโยชน์ โดยทีปัจจยัของ

การเผยแพร่ความรู้ คือ รางวลัจากการเผยแพร่ การสนบัสนุนการจดัการและระดบัการเก็บรักษาระบบ 

 โรมาน (Roman, 2005, Abstract) ได้ศึกษาการจัดการความรู้เพือความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน            

โดยทาํการศึกษาดา้นระบบขอ้มลูทีตรวจสอบบทบาทของระบบการจดัการความรู้ในเนือหาของการ

เตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ภายในกลุ่มความร่วมมือของมหาวิทยาลยัแคลร์ม็องต์ โดยใช้

วิธีการวิจยัปฏิบติัการ พบว่าการใชร้ะบบการจดัการความรู้ทีใชเ้วบ็แบบสาํเร็จรูปเป็นหลกัสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของมหาวิทยาลัยแคลร์ม็องต์ได้ โดยระบบสามารถให้ความ

ช่วยเหลือมหาวิทยาลยัแคลร์มอ็งต ์ในการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินได ้รวมถึงสามารถอาํนวย
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ความสะดวกเรืองกระบวนการติดต่อสือสารทงัก่อนและในระหว่างกรณีฉุกเฉินไดแ้ละสามารถใช้

ในการวางโครงสร้างในการทาํเอกสารและการเก็บขอ้มลูทีเกียวขอ้งในกรณีฉุกเฉินได ้กระบวนการ

ความร่วมมือโดยรวมระหว่างมหาวิทยาลยัแคลร์มอ็งต ์และผูที้เกียวขอ้งกบักิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉุกเฉิน ได้ผลสรุปว่าระบบตามทีมีอยู่ในปัจจุบนัควรดาํเนินการปรับปรุงให้มีขีด

ความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้พิมขึน จึงจะทาํให้ระบบเป็นระบบทีดีทีสุดในการเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉุกเฉินขององคก์ร รวมถึงการฝึกอบรมอยา่งต่อเนืองและระบบการปรับปรุงหลกัใน

การนาํร่องและการหา “ความพอดี” ระหว่างระบบและการวางแผนในกรณีฉุกเฉินความจาํเป็น 

 เซง (Zheng, 2005, Abstract) ไดศึ้กษา ผลกระทบของวฒันธรรม โครงสร้าง และกลยุทธ์

ขององคก์รทีมีต่อประสิทธิภาพการจดัการความรู้และประสิทธิภาพขององค์กร พบว่าวฒันธรรม 

โครงสร้างและกลยทุธข์ององคก์รมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ วฒันธรรมของ

องคก์รมีผลกระทบในเชิงบวกมากทีสุดต่อประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ กลยุทธ์เชิงองค์กร            

มีผลกระทบเลก็นอ้ย และโครงสร้างเชิงองค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกน้อยทีสุด ประสิทธิภาพใน

การจัดการความรู้และวฒันธรรม โครงสร้างและกลยุทธ์เชิงองค์กรมีผลกระทบปานกลางต่อ

ประสิทธิภาพขององคก์ร การศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความเกียวขอ้งกนัในเชิงปฏิบติั สาํหรับ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการเชือมโยงการเรียนรู้และความรู้เขา้กบัการปฏิบติั โดยให้ความสาํคญักบั

วฒันธรรมขององค์กรในความพยายามในการจัดการความรู้และการมุ่งไปทีประเด็นวฒันธรรม 

โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนียงับ่งชีให้เห็นถึงการศึกษาในอนาคตเกียวกบัการ

ปรับปรุง การวดัและการสาํรวจปัญหาการวิจยัเพิมเติม 

 สรุปว่าว ัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร สะท้อนรูปแบบ

กระบวน  การคิด การตดัสินใจ การวางแผนยทุธศาสตร์ การเปลียนแปลงและเป็นกรอบบงัคบัการ

ปฏิบติังาน องคก์รตอ้งสร้างวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการเปลียนแปลง มากกว่าการใช้

กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั ซึงทาํให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการได้                    

ในปัจจุบันโลกไดก้า้วสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้กระจดักระจายในหลายรูปแบบ            

แต่เมือต้องการใช้ความรู้กลบันํามาใชไ้ด้ไม่เต็มที องค์กรจึงต้องดาํเนินการจัดการความรู้เพือ

รวบรวมขอ้มลู ข่าวสารใหเ้ป็นระบบเขา้ถึงไดง่้ายและใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพือผลกัดนัให้

องคก์รเกิดการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือสร้างคุณค่า และเปลียนทรัพยสิ์นทางปัญญาให้

เป็นทุน แต่เนืองจากองคก์รมีวฒันธรรมทีแตกต่างกนั ในดา้นวฒันธรรมองคก์รผูว้ิจยันาํทฤษฎีแบบ

แผนการดาํเนินชีวิต (Life Style Inventory) ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที (Cook and Lafferty) 

เป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิตของบุคคลซึงจะมีความเชือ ค่านิยมและแนวทางการประพฤติปฏิบติังาน

ตามบรรทดัฐานขององคก์รนนั ๆ  โดยแบ่งวฒันธรรมองคก์รออกได ้3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะสร้างสรรค ์
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2) ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 3) ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว และดา้นการจดัการความรู้ใชแ้นวทาง การจดัการ

ความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ ทีได้

นาํเสนอเกียวกบักระบวนการจดัการความรู้ คือ 1) การบ่งชีความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 

3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลนักรอง 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ 7) การเรียนรู้ เมือวฒันธรรมองคก์รมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ 

จะส่งผลใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร จดัการศึกษา 



บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครังนี เพือศึกษาวฒันธรรมองค์กรกบัการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษาวฒันธรรม 

องคก์รในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2) เพือศึกษาการจดัการ

ความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ                

3) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ใชส้ถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จาํนวน 97 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ข้อมูลคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จาํนวน 1 คน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการจาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4  คน 

ผูใ้หข้อ้มลูรวมทงัสินจาํนวน 388 คน 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัพฒันาจากการศึกษาวฒันธรรมองคก์ร

จากแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที (Cook and Lafferty) ส่วนการจดัการความรู้ใชแ้นวทางการจดัการ

ความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ             

ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัดงันี 

3.1 ขนัตอนดาํเนินการวิจยั 

3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4 เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3.5 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.8 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.9 สถิติทีใชใ้นการวิจยั 
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3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั  

 เพือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

ขนัตอนการดาํเนินการเป็น 3 ขนัตอนดงันี 

 3.1.1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา ขอ้มลู สถิติ กฎระเบียบ 

ปัญหาในการบริหารงานของสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ตลอดจน

ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง ขอคาํแนะนาํและความเห็นชอบในการจดัทาํโครงร่างวิจยัจากอาจารยที์

ปรึกษา รับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัทาํโครงร่างวิจยั  

 3.1.2 การดาํเนินการวิจยั เป็นการสร้างเครืองมือพร้อมทงัทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ

ของเครืองมือทีสร้างขึน เพือนาํไปเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไว ้ในระเบียบวิธีวิจยั แลว้นาํ

ขอ้มลูทีไดจ้ากการตรวจสอบความถกูตอ้ง วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 3.1.3 การรายงานผลการวิจยั เป็นการจดัทาํร่างรายงานการวิจยันาํเสนออาจารยที์ปรึกษา

และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขตามที

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเ์สนอแนะ และจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซึงประกอบดว้ยแผนแบบการวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย    

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลู และการนาํเสนอขอ้มลูโดยมีรายละเอียดดงันี 

 แผนแบบการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทีมีแผนแบบของการวิจยัใน

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียว ตรวจสอบสภาพตามทีเป็นจริงโดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึงนาํเสนอเป็นแผนผงั (diagram) ดงันี 
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   เมือ  R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

    X หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 

    O หมายถึง ขอ้มลูทีไดรั้บจากการศึกษา 

 

3.3 ประชากรและกล่มตวัอย่างุ  

 3.3.1 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 3 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน  

และอาํเภอดอนตูม จาํนวน 124 โรงเรียน  

 3.3.2 กล่มตวัอย่างุ  

 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 จาํนวน 97 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

จาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลรวมทงัสิน

จาํนวน 388 คน 

 

3.4 เทคนิควธีิการส่มตวัอย่างุ  

 3.4.1 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จรูป

ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie, & Morgan, 1970, pp. 608) จากสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97 โรงเรียน 

 3.4.2 จาํแนกกลุ่มตวัอย่างสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยจาํแนกเป็น 3 อาํเภอ ได้แก่อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และ           

อาํเภอดอนตูม 

 3.4.3 ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) แลว้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

โดยการคาํนวณเทียบบญัญติัไตรยางค ์ 

                              O 

 

 R                          X 
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 3.4.4 เมือไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทาํการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชก้ารจบัสลาก  

 3.4.5 ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา

จาํนวน 1 คน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการจาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 

จาํนวน 388 คน ดงัตารางที 3.1  

 

ตารางที 3.1 แสดงประชากรและกล่มตัวอย่างสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาุ

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ผ้ให้ข้อมลู ู             

           โรงเรียน 
 

  อาํเภอ 
ประชากร ตวัอย่าง 

ผ้บริหารู  

(1 คน) 

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

(1 คน) 

ครผ้สอนู ู  

(2 คน) 

รวมผ้ใหู้

ข้อมลู 

(4 คน) 

เมืองนครปฐม 50 39 39 39 78 156 

กาํแพงแสน 51 39 39 39 78 156 

ดอนตูม 23 19 19 19 38 76 

รวม 124 97 97 97 194 388 

 

3.5 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  

อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทาํงาน จาํนวน 5 ข้อ 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัวฒันธรรมองค์กร ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที 

(Cook and Lafferty) จาํนวน 24 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั 
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 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการจดัการความรู้ทีพฒันาจากการจดัทาํแผนการจดัการ

ความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ 

จาํนวน 40 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

 

3.6 การสร้างและตรวจสอบคณภาพเครืองมือุ  

 เพือใหก้ารวิจยัสามารถตรวจสอบวดัไดต้รงกบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนดงันี 

 3.6.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมองค์กรและการจดัการความรู้ 

รวมทงัวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพือใช้เป็น

แนวทางในการสร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม  

 3.6.2 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน ไปตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (content validity) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสร้าง

และความสอดคลอ้งตามจุดมุ่งหมาย โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.60 ขึนไป 

 3.6.3 นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึงเป็นกลุ่มทีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 32 คน 

 3.6.4 แบบสอบถามทีได้รับคืนมาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1974, p.161) โดยใชส้ัมประสิทธิอลัฟา ( -coefficient) ไดค่้าความเชือมนั

ของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.926 

 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยตนเองมีขนัตอน

ดาํเนินการดงันี 

 3.7.1 ผูว้ิจยัขอหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

เพือขอความกรุณาทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

เพือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครังนี  

 3.7.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองพร้อม

นดัหมายวนัเก็บรวบรวมขอ้มลูกลบัคืนโดยให้โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างส่งกลบัทางไปรษณียใ์นกรณี 

อยูใ่กลโ้รงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัรวบรวมกลบัคืนดว้ยตนเอง 
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 3.7.3 เมือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืนมา 97 โรงเรียน รวม 388 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 แลว้จัดลาํดบัขอ้มูลเพือนาํข้อมูล

เหล่านนัไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมลู  

 เมือได้รับข้อมูลทังหมดคืนมาแล้ว พิจารณาตรวจแบบสอบถามทังหมด เพือเลือก

แบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์มาจดัระบบขอ้มูลลงรหัส จากนันนาํไปวิเคราะห์ (unit of analysis) 

โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดรั้บมาจดัลาํดบัขอ้มลู โดยมีขนัตอนดงันี 

 3.8.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมา 

 3.8.2 นาํแบบสอบถามมาจดัระบบขอ้มลู ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถาม 

 3.8.3 ลงรหสัขอ้มลู นาํไปคาํนวณหาค่าสถิติ เพือทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 3.8.4 เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 

3.9 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวจิยัดงันี 

 3.9.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) 

 3.9.2 การวิเคราะห์ระดบัวฒันธรรมองคก์รและการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและรายดา้นแลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ทีไดเ้ทียบกบั

เกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1970, p. 190) รายระเอียดดงันี 

   ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00   แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

       อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

   ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49   แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

     อยูใ่นระดบัมาก 

   ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49   แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

     อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49   แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

     อยูใ่นระดบันอ้ย  

   ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49   แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ร / การจดัการความรู้ 

     อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
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 3.9.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การวิเคราะห์        

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์( ) ของเพียร์สัน พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ทีคาํนวณ

ไดแ้ลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2544, หนา้ 316) 

  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ตงัแต่ .90 ขึนไป หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัมากสุด 

  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ตงัแต่ .71-.90 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัมาก 

  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ตงัแต่ .30-.70 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ตาํกว่า .30     หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบันอ้ย 

  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์.00               หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 

 สรปุ  

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษา

วฒันธรรมองคก์รในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 

2) เพือศึกษาการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 และ 3) เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน ในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน 97 โรงเรียน ขอ้มลูโรงเรียนละ 4 คน คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จาํนวน 1 คน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการจาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 

จาํนวน 388 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัพฒันาจากการศึกษาวฒันธรรมองค์กร

จากแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที (Cook and Lafferty) ส่วนการจดัการความรู้ใชแ้นวทางการจดัการ 

ความรู้ของสาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ สถิติทีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ ( ) ของเพียร์สัน (Pearsn,s Product 

Moment Correlation Coeffcient)  



บทที 4 

ผลการวิจัย 

  

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยั เรือง “วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” เพือให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาซึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 97 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 1 คน หัวหน้า

ฝ่ายวิชาการจาํนวน 1 คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสินจาํนวน 388 คน ผูว้ิจยั

ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 97 โรงเรียน รวม 388 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 นาํมาวิเคราะห์

และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเป็น 4 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตอนที 4 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 ตอนที 1 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผ้ตอบแบบสอบถาม ู  

 สถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงได้จากการตอบแบบสอบถามของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 97 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 

จาํนวน 388 คน การวิเคราะห์พิจารณาตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบนั 

ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใชค้วามถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลปรากฏ      

ดงัรายละเอียดตามตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมลสถานภาพส่วนตัวู

ของผ้ตอบแบบสอบถามู  

 

สถานภาพส่วนตวั จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 115 29.60 

 หญิง 273 70.40 

รวม 388 100.00 

2. อาย ุ   

 ไม่เกิน 30 ปี 39 10.10 

 31-40 ปี 77               19.80 

 41-50 ปี 74 19.10 

 51 ปีขึนไป 198 51.00 

รวม 388 100.00 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

 ตาํกว่าปริญญาตรี 2 .50 

 ปริญญาตรี 236 60.80 

 ปริญญาโท 148 38.10 

 ปริญญาเอก 2 .50 

 รวม 388 100.00 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั   

              ผูบ้ริหารสถานศึกษา 97 25.00 

              หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 97 25.00 

              ครูผูส้อน 194 50.00 

 รวม 388 100.00 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

              1-10 ปี 101 26.00 

              11-20 ปี 67 17.30 

              21 ปีขึนไป 220 56.70 

 รวม 388 100.00 
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 จากตารางที 4.1 พบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 

273 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 เป็นเพศชาย จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 เป็นผูมี้อายุ 51 ปี

ขึนไปมากทีสุด จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 19.80 อายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และอายุไม่เกิน 30 ปี 

จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ระดบัการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด 

จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 ระดบัปริญญาโท 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ระดบัปริญญาเอก 

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 และระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมีตาํแหน่งหน้าทีครูผูส้อน จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 

97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สาํหรับประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า ผูที้มีประสบการณ์ 21 ปี    

ขึนไปมากทีสุด จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมา คือ ผูที้มีประสบการณ์ระหว่าง        

1-10 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และผูที้มีประสบการณ์ระหว่าง 11-20 ปี จาํนวน        

67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 

 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การวิเคราะห์ระดบัวฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ทงัในภาพรวมและรายดา้นของวฒันธรรมองค์กร แลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท ์

(Best) ตามทีไดก้าํหนดไว ้ดงัรายละเอียดตามตารางที 4.2 
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ตารางที 4.2 แสดงการสรปุ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกียวกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมทัง 3 ลกัษณะ 

 

วฒันธรรมองค์กร ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ลกัษณะสร้างสรรค ์ 4.14 0.50 มาก 

2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา  3.91 0.43 มาก 

3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว  3.00 0.56 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.69 0.34 มาก 

   

  จากตารางที 4.2 พบว่า ระดบัวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน        

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69 , S.D. = 0.34) 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มากทีสุด คือ วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ (  = 4.14 , 

S.D. = 0.50) รองลงมา คือ วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (= 3.91 , S.D. = 0.43) และ

นอ้ยทีสุด คือ วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.00 , S.D. = 0.56)  
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ตารางที 4.3 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกียวกับ

วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ลกัษณะสร้างสรรค์ 

 

ลกัษณะสร้างสรรค์ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมาย    

เพือความสาํเร็จของการทาํงานร่วมกนั   

 

4.16 

 

0.58 

 

มาก 

2. บรรยากาศของการทาํงานเป็นไปในลกัษณะเป็นมิตรมีไมตรี

สมัพนัธก์นั 

 

4.23 

 

0.65 

 

มาก 

3. บุคลากรให้การสนับสนุนซึงกนัและกนัในการดาํเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

 

4.19 

 

0.66 

 

มาก 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีความขย ันหมันเพียรและ

กระตือรือร้นในการทาํงาน 

 

4.12 

 

0.64 

 

มาก 

5. บุคลากรในสถานศึกษามีการพฒันาความสามารถของตนเอง

อยา่งต่อเนือง   

 

4.12 

 

0.59 

 

มาก 

6. บุคลากรในสถานศึกษามีความเป็นกนัเองและมีความสัมพนัธที์

ดีต่อกนัฉนัทพี์นอ้ง 

 

4.27 

 

0.66 

 

มาก 

7. บุคลากรในสถานศึกษามีความสุขกบัการทาํงานและยอมรับ

ความสามารถของเพือนร่วมงาน 

 

4.05 

 

0.60 

 

มาก 

8. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานไดรั้บการยก

ยอ่งจากสถานศึกษา 

 

4.01 

 

0.63 

 

มาก 

ภาพรวม 4.14 0.50 มาก 

 

 จากตารางที 4.3 พบว่า วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลกัษณะสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.14, 

S.D.= 0.50) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความเป็นกนัเองและ

มีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัฉนัทพี์นอ้ง (  = 4.27 , S.D.= 0.66) รองลงมา คือ บรรยากาศของการทาํงาน

เป็นไปในลกัษณะเป็นมิตรมีไมตรีสมัพนัธก์นั (  = 4.23 , S.D.= 0.65) และนอ้ยทีสุด คือ บุคลากร

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานไดรั้บการยกยอ่งจากสถานศึกษา (  = 4.01 , S.D.= 0.63)  
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ตารางที 4.4 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกียวกับ

วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

 

ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามุ่งเน้นการทาํงานทีไม่ผิดพลาดเพือ

ความมนัคงในอาชีพ 

 

4.02 

 

0.62 

 

มาก 

2. บุคลากรในสถานศึกษามักแสดงความคิดคล้อยตาม

ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูน้าํกลุ่ม 

 

3.73 

 

0.75 

 

มาก 

3. บุคลากรในสถานศึกษาพยายามหลีกเลียงการขัดแยง้กับ

ผูบ้ริหารหรือเพือนร่วมงาน 

 

4.02 

 

0.73 

 

มาก 

4. บุคลากรในสถานศึกษามนัใจในระเบียบแบบแผนทีเคยปฏิบติัมา 4.07 0.55 มาก 

5. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานทีไดรั้บมอบหมายจาก

ผูบ้ริหารอยา่งเต็มที 

 

4.19 

 

0.63 

 

มาก 

6. การปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษามีลกัษณะทียึดถือ

วิธีการทีเหมือนกบัเพือนร่วมงานเสมอ 

 

4.01 

 

0.61 

 

มาก 

7. บุคลากรในสถานศึกษายอมรับและยินดีปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสถานศึกษาอยา่งเคร่งครัด 

 

4.18 

 

0.66 

 

มาก 

8. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าทีรับผิดชอบเท่านัน

หลีกเลียงความรับผดิชอบงานทีนอกเหนือจากงานประจาํ 

 

3.09 

 

1.13 

 

ปานกลาง 

ภาพรวม 3.91 0.43 มาก 

 

 จากตารางที 4.4 พบว่า วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91, 

S.D. = 0.43) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานทีไดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้ริหารอย่างเต็มที (  = 4.19, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษา

ยอมรับและยินดีปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด (  = 4.18, S.D. = 0.66)  

และนอ้ยทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานตามหน้าทีรับผิดชอบเท่านันหลีกเลียงความ

รับผดิชอบงานทีนอกเหนือจากงานประจาํ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.09, S.D. = 1.13) 
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ตารางที 4.5 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกียวกับ

วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว 

 

ลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีการเผชิญหน้าโตเ้ถียงกนัในเรือง 

การทาํงานเสมอ 

 

2.19 

 

1.04 

 

นอ้ย 

2. บุคลากรในสถานศึกษาพยายามปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที

เพือใหเ้กิดความมนัคงในอาชีพ 

 

3.82 

 

0.86 

 

มาก 

3. บุคลากรในสถานศึกษาไม่ไวว้างใจและชอบตรวจสอบการ

ทาํงานของผูอื้นอยา่งถีถว้น 

 

2.11 

 

1.08 

 

นอ้ย 

4.บุคลากรในสถานศึกษาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการ

เปลียนแปลงภายในหน่วยงาน 

 

2.25 

 

0.99 

 

นอ้ย 

5. บุคลากรในสถานศึกษามกัทาํงานทีมีการแข่งขนั พยายาม

สร้างผลงานของตนเองใหเ้หนือกว่าผูร่้วมงาน 

 

2.35 

 

1.05 

 

นอ้ย 

6. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมกัหลีกเลียงการปฏิบติังานที

เสียงต่อการผดิพลาด 

 

3.26 

 

1.15 

 

ปานกลาง 

7. บุคลากรในสถานศึกษามกัทาํงานเป็นระบบตามแผนทีวาง

ไวอ้ยา่งเคร่งครัดเพือป้องกนัการถกูตาํหนิจากหน่วยงาน 

 

3.90 

 

0.74 

 

มาก 

8. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ

และระมดัระวงัเพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

 

4.14 

 

0.59 

 

มาก 

ภาพรวม 3.00 0.56 ปานกลาง 

 

 จากตารางที 4.5 พบว่า วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง           

(  = 3.00, S.D. = 0.56) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษา

ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัเพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง (= 4.14, 

S.D. = 0.59) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษามกัทาํงานเป็นระบบตามแผนทีวางไวอ้ย่าง

เคร่งครัดเพือป้องกนัการถูกตาํหนิจากหน่วยงาน (  = 3.90, S.D. = 0.74) และน้อยทีสุด คือ 
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บุคลากรในสถานศึกษาไม่ไวว้างใจและชอบตรวจสอบการทาํงานของผูอื้นอย่างถีถว้น อยู่ในระดบัน้อย 

(  = 2.11, S.D. = 1.08) 

 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การจัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานู

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การวิเคราะห์ระดบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ทงัในภาพรวมและรายดา้นของการจดัการความรู้ แลว้นาํไปเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) 

ตามทีไดก้าํหนดไว ้ดงัรายละเอียดตามตารางที 4.6 

 

ตารางที 4.6 แสดงการสรปค่าุ เฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของการจัดการ 

ความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 โดยรวมทัง 7 ด้าน 

 

การจดัการความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. การบ่งชีความรู้ 3.99 0.60 มาก 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 4.12 0.43 มาก 

3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 3.61 0.60 มาก 

4. การประมวลและกลนักรองความรู้ 3.87 0.60 มาก 

5. การเขา้ถึงความรู้ 4.07 0.44 มาก 

6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ 3.63 0.58 มาก 

7. การเรียนรู้ 4.07 0.52 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.43 มาก 

   

 จากตารางที 4.6 พบว่า ระดบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.91, S.D. = 0.43) เมือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามากทีสุด คือ การสร้างและแสวงหาความรู้ (  = 4.12, S.D.= 0.43) 

รองลงมา คือ การเขา้ถึงความรู้ (  = 4.07, S.D.= 0.44) และน้อยทีสุด คือ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 

(  = 3.61, S.D. = 0.60)     
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ตารางที 4.7 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการบ่งชีความรู้ 

 

ด้านการบ่งชีความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมประชุมวิเคราะห์เกียวกบั

ความรู้ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

 

4.08 

 

0.68 

 

มาก 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมกนัวิเคราะห์รูปแบบของ

ความรู้ทีมีอยูใ่นสถานศึกษา 

 

3.97 

 

0.73 

 

มาก 

3. บุคลากรในสถานศึกษามีการวิเคราะห์แหล่งความรู้ทีอยู่

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

3.95 

 

0.67 

 

มาก 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีการวิเคราะห์การจดัลาํดบัความสาํคญั

ของความรู้ 

 

3.93 

 

0.65 

 

มาก 

5. สถานศึกษาดาํเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบและใช้ข้อมูล

โครงสร้างพืนฐานในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 

4.01 

 

0.68 

 

มาก 

ภาพรวม 3.99 0.60 มาก 

 

 จากตารางที 4.7 พบว่า การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการบ่งชีความรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.99, 

S.D. = 0.60) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมประชุม

วิเคราะห์เกียวกบัความรู้ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา (  = 4.08, S.D. = 0.68) 

รองลงมา คือ สถานศึกษาดาํเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบและใชข้อ้มูลโครงสร้างพืนฐานในการ

จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ  (  = 4.01, S.D. = 0.68) และนอ้ยทีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามี

การวิเคราะห์การจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้ (  = 3.93, S.D. = 0.65)  
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ตารางที 4.8 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านสร้างและแสวงหาความรู้ 

 

ด้านสร้างและแสวงหาความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ท่านสร้างความรู้จากการปฏิบติังาน 4.20 0.51 มาก 

2. ท่านสร้างความรู้จากการทาํวิจยัในชนัเรียน 3.91 0.65 มาก 

3. ท่านสร้างความรู้จากการแลกเปลียนสนทนากบัผูที้มีความรู้ 4.12 0.55 มาก 

4. ท่านไดรั้บความรู้จากการอ่านหนังสือพิมพ ์วารสารสิงพิมพ์

วิชาการ 

 

4.03 

 

0.65 

 

มาก 

5. ท่านไดรั้บความรู้จากการดูข่าวสาร สารคดี รายการทางโทรทศัน ์ 4.13 0.64 มาก 

6. ท่านไดรั้บความรู้จากสือโสตทศันศึกษา เช่น วิทยุ วีดีทศัน์

และภาพยนตร์ 

 

4.02 

 

0.62 

 

มาก 

7. ท่านไดรั้บความรู้จากการสืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 4.34 0.62 มาก 

8.  ท่านไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 4.18 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.43 มาก 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นสร้างและแสวงหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก        

(  = 4.12, S.D. = 0.43) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ ท่านไดรั้บความรู้จากการ

สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต (  = 4.34, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ท่านสร้างความรู้จากการ

ปฏิบติังาน (  = 4.20, S.D. = 0.51) และนอ้ยทีสุด คือ ท่านสร้างความรู้จากการทาํวิจยัในชนัเรียน 

(  = 3.91, S.D. = 0.65) 
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ตารางที 4.9 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการจดัความร้ให้เป็นระบบู  

 

ด้านการจดัความร้ให้เป็นระบบู  ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ท่านจดบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการอ่าน/การฟัง 3.87 0.68 มาก 

2. ท่านจดัเก็บความรู้เป็นเอกสาร/แฟ้ม อยา่งเป็นระบบ 3.82 0.66 มาก 

3. ท่านจดัเก็บความรู้ทางมลัติมีเดีย 3.44 0.85 ปานกลาง 

4. ท่านจดัเก็บความรู้ทางเวบ็ไซดห์รือเวบ็บลอ็ก 3.26 0.97 ปานกลาง 

5. ท่านจดัแบ่งประเภทของความรู้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ

เพือสะดวกในการคน้หา    

 

3.66 

 

0.80 

 

มาก 

ภาพรวม 3.61 0.60 มาก 

 

 จากตารางที 4.9 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก      

(  = 3.61, S.D. = 0.60) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ ท่านจดบนัทึกความรู้ทีไดจ้าก

การอ่าน/การฟัง (  = 3.87  S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ท่านจดัเก็บความรู้เป็นเอกสาร/แฟ้มอย่าง

เป็นระบบ (   = 3.82, S.D. = 0.66) และน้อยทีสุด คือ ท่านจัดเก็บความรู้ทางเว็บไซด์หรือ           

เวบ็บลอ็ก อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 0.97) 
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ตารางที 4.10 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการประมวลและกลนักรองความรู้ 

 

ด้านการประมวลและกลนักรองความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมกนัวิเคราะห์รูปแบบการ

จดัการความรู้ และการใชภ้าษาทีเขา้ใจ ใชไ้ดง่้าย เพือกาํหนด

เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

 

3.81 

 

 

0.65 

 

 

มาก 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีนําความรู้มาจัดทาํรูปแบบตาม

มาตรฐานทีกาํหนด 

 

3.91 

 

0.65 

 

มาก 

3. บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุง

เนือหาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

3.83 

 

0.68 

 

มาก 

4. มีการปรับปรุงความรู้ใหต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากร

ในสถานศึกษา 

 

3.94 

 

0.67 

 

มาก 

ภาพรวม 3.87 0.60 มาก 

 

 จากตารางที 4.10 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 3.87, S.D. = 0.60)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ มีการปรับปรุงความรู้ให้ตรง

กบัความตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา (  = 3.94, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ บุคลากรใน

สถานศึกษามีนาํความรู้มาจดัทาํรูปแบบตามมาตรฐานทีกาํหนด (  = 3.91, S.D. = 0.65) และนอ้ยทีสุด 

คือ บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมกนัวิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้ และการใชภ้าษาทีเขา้ใจ 

ใชไ้ดง่้าย เพือกาํหนดเป็นมาตรฐานเดียวกนั (  = 3.81, S.D. = 0.65)     
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ตารางที 4.11 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการเข้าถึงความรู้ 

 

ด้านการเข้าถึงความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ท่านได้รับการแนะนําวิธีการเข้าถึงความรู้อย่างชัดเจน             

จากเอกสารทีแจ้งให้ทราบ เช่น หนังสือเวียน จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

4.07 

 

0.61 

 

มาก 

2. ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายมีหลากหลายช่องทาง 4.18 0.57 มาก 

3. ความรู้ทีท่านไดรั้บมีความสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน 4.11 0.54 มาก 

4. ท่านสามารถประเมินผลเกียวกบัความสะดวกในการเขา้ถึง

ความรู้ 

 

4.02 

 

0.51 

 

มาก 

5. ท่านมีการปรับปรุงแกไ้ขเมือเกิดปัญหาเกียวกบัวิธีการเขา้ถึง

ความรู้ 

 

3.97 

 

0.52 

 

มาก 

ภาพรวม 4.07 0.44 มาก 

 

 จากตารางที 4.11 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการเขา้ถึงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.07, 

S.D. = 0.44) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามากทีสุด คือ ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายมี

หลากหลายช่องทาง (  = 4.18, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ความรู้ทีท่านไดรั้บมีความสะดวก 

รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน (  = 4.11, S.D. = 0.54) และน้อยทีสุด คือ ท่านมีการปรับปรุงแกไ้ขเมือ

เกิดปัญหาเกียวกบัวิธีการเขา้ถึงความรู้ (  = 3.97, S.D. = 0.52)         
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ตารางที 4.12 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกยีวกบัการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้ 

 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ท่านสนทนาแลกเปลียนความรู้กบัผูร่้วมงาน 4.14 0.59 มาก 

2. ท่านแลกเปลียนความรู้กนัโดยจดัทาํเป็นเอกสาร 3.62 0.78 มาก 

3. ท่านแลกเปลียนความรู้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.64 0.91 มาก 

4.  ท่านเขา้ร่วมแลกเปลียนความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 3.97 0.64 มาก 

5. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยระบบพีเลียง 3.31 0.92 ปานกลาง 

6. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยการสบัเปลียนงาน 3.05 0.97 ปานกลาง 

7. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยการใชน้วตักรรม 3.63 0.78 มาก 

8. สถานศึกษาของท่านมีการเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอกโดย 

ผา่นทางสือต่าง ๆ เช่น สือสิงพิมพ ์ เวบ็ไซด ์  

 

3.67 

 

0.84 

 

มาก 

ภาพรวม 3.63 0.58 มาก 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 3.63, S.D. = 0.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ ท่านสนทนาแลกเปลียน

ความรู้กบัผูร่้วมงาน (  = 4.14, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ท่านเขา้ร่วมแลกเปลียนความรู้โดยการ

เขา้ร่วมประชุมสมัมนา (  = 3.97, S.D. = 0.64) และนอ้ยทีสุด คือ ท่านแลกเปลียนความรู้โดยการ

สบัเปลียนงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.05, S.D. = 0.97) 
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ตารางที 4.13 สดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกียวกับการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ด้านการเรียนรู้ 

 

ด้านการเรียนรู้ ( ) (S.D.) ระดับ 

1. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

 

4.09 

 

0.52 

 

มาก 

2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ

แกไ้ขปัญหา ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา 

 

4.11 

 

0.59 

 

มาก 

3. สถานศึกษากระตุน้ให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํและ

กลา้ลองผดิลองถกู 

 

3.95 

 

0.67 

 

มาก 

4. ผูบ้ริหารยอมรับผลทีเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

 

4.06 

 

0.61 

 

มาก 

5.  ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจเพือวินิจฉยั

สงัการ หรือมอบหมายงานได ้

 

4.15 

 

0.63 

 

มาก 

ภาพรวม 4.07 0.52 มาก 

 

 จากตารางที 4.13 พบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07, S.D. = 0.52) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามากทีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจเพือ

วินิจฉัยสังการ หรือมอบหมายงานได ้ (  = 4.15, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษา

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และพฒันาสถานศึกษา (  = 4.11, S.D. = 0.59) 

และน้อยทีสุด คือ สถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํและกลา้ลองผิดลองถูก           

(  = 3.95, S.D. = 0.67)  
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 ตอนที 4 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

องค์กรกับการจัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาู

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยพิจารณาค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ( ) ของเพียร์สัน (Pearsn,s Product Moment Correlation Coeffcient)     

ดงัรายละเอียดตามตารางที 4.14 

 สมมตฐิานในการวจิยัที 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้

ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีสมมติฐาน ดงันี 

 สมมติฐานที 1.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ            

การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สมมติฐานที 1.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ        

การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สมมติฐานที 1.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ          

การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ตารางที 4.14 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู  

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ในภาพรวม 

 

วัฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร กับ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ร้ ข อ งู

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) 

 

 

วฒันธรรมองค์กร 

ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .576** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .514** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) .155** 0.00 นอ้ย 

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .587** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

   

 จากตารางที 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร

กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า

สหสมัพนัธ ์(r = .587, p = 0.00) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากจะมีความสมัพนัธต่์อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรโดยรวม            

อยูใ่นระดบันอ้ยจะมีความสมัพนัธ์ต่อการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 น้อยตามไปด้วย ดังนัน จึงยอมรับสมมติฐานที 1                      

เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ดงันี 

 1. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ (x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ

ความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot)          

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าสหสมัพนัธ ์(r = .576, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01
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หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มากจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

องค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ยจะมีความสมัพนัธ์

ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นอ้ยตามไปดว้ย ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.1 

 2. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ

ความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1(Ytot)          

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าสหสมัพนัธ ์(r = .514, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามากจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

องค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรตงัรับ-เฉือยชาน้อยจะมีความสัมพนัธ์

ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นอ้ยตามไปดว้ย ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.2 

 3. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการ

ความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1(Ytot)         

อยู่ในระดบัน้อย โดยค่าสหสัมพนัธ์ (r = .155, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมากจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

องค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มากตามไปด้วย หรือวฒันธรรมองค์กรลกัษณะตังรับ-ก้าวร้าวปานกลางจะมี

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปานกลางตามไปดว้ย ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานที 1.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 2 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1          

ดา้นการบ่งชีความรู้ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 2.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัดา้น

การบ่งชีความรู้ 

 สมมติฐานที 2.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการบ่งชีความรู้ 

 สมมติฐานที 2.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการบ่งชีความรู้ 
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ตารางที 4.15 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร (xtot) กับการจัดการ

ความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีกู ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 (Ytot) ด้านการบ่งชีความร้ ู (y1) 

 

ด้านการบ่งชีความร้ ู (y1) 
 

วฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .620** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .396** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .012 0.81 ไม่มีความสมัพนัธ ์

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .480** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.15 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร (Xtot) กบัดา้นการบ่งชีความรู้ (y1) พบว่า วฒันธรรมองค์กร

โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัดา้นการบ่งชีความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r =.480, 

p = 0.00) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากจะมีการบ่งชีความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อยจะมีการ

บ่งชีความรู้นอ้ยตามไปดว้ย ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจยัที 2 ทีไดก้าํหนดไวว้่าวฒันธรรม

องค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการบ่งชีความรู้ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของ

วฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ (x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการบ่งชี

ความรู้ (y1) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .620, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค์มาก จะมีการบ่งชีความรู้มาก

ตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ย จะมีการบ่งชีความรู้น้อยตามไปดว้ย 

จึงยอมรับสมมติฐานที 2.1 

 2. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการบ่งชี

ความรู้ (y1) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .396, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทาง
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สถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการบ่งชีความรู้

มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-เฉือยชาน้อย จะมีการบ่งชีความรู้น้อยตามไปดว้ย 

จึงยอมรับสมมติฐานที 2.2 

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) ไม่มีความสัมพนัธ์กนั กบัดา้นการบ่งชี

ความรู้ (y1) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .012, p = 0.81) หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-

กา้วร้าว ไม่มีความสมัพนัธก์นั กบัการบ่งชีความรู้ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที 2.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 3 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้น

การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 3.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ             

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 

 สมมติฐานที 3.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ          

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 

 สมมติฐานที 3.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 

 

ตารางที 4.16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (y2) 

 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (y2) 
 

วฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .462** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .491** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .089 0.08 ไม่มีความสมัพนัธ ์

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .485** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 จากตารางที 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (Xtot) กบั ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (y2) พบว่า 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .485, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากจะมีการสร้างและแสวงหาความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยจะมีการสร้างและแสวงหาความรู้นอ้ยตามไปดว้ย ดงันนั

จึงยอมรับสมมติฐานในการวิจยัที 3 ทีไดก้าํหนดไวว้่าวฒันธรรมองคก์รโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบั ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค์ (x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นสร้างและ

แสวงหาความรู้ (y2) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .462, p = 0.00) อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์มาก จะมีการสร้างและ

แสวงหาความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ย จะมีการสร้างและ

แสวงหาความรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 3.1 

 2. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการสร้างและ

แสวงหาความรู้ (y2) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .491, p = 0.00) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการสร้างและ

แสวงหาความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรตงัรับ-เฉือยชาน้อย จะมีการสร้างและ

แสวงหาความรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 3.2 

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั กบัดา้นการสร้าง

และแสวงหาความรู้ (y2) โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .089, p = 0.08) หมายความว่า วฒันธรรมองค์กร

ลกัษณะตังรับ-ก้าวร้าว ไม่มีความสัมพนัธ์กัน กับการสร้างและแสวงหาความรู้  จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐานที 3.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 4 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1           

ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 4.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ              

ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

 สมมติฐานที 4.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
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 สมมติฐานที 4.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

 

ตารางที 4.17 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการจดัการความร้ให้เป็นระบบ ู (y3) 

 

ด้านการจดัการความร้ให้เป็นระบบ ู (y3) 

 

 

วฒันธรรมองค์กร 

ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .281** 0.00 นอ้ย 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .374** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .210** 0.00 นอ้ย 

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .413** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.17 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (Xtot) กบัด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ (y3) พบว่า 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธก์บั ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .413, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า 

วฒันธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากจะมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มากตามไปดว้ย  

หรือถา้วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยจะมีการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ น้อยตามไป

ดว้ย ดงันันจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจัยที 4 ทีไดก้าํหนดไวว้่าวฒันธรรมองค์กรโดยรวมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของ

วฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการจดัการ

ความรู้ใหเ้ป็นระบบ (y3) อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .281, p = 0.00) อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคม์าก จะมีการจดัการความรู้
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ให้เป็นระบบ มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ปานกลาง จะมีการ

จดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบปานกลางตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 4.1 

 2. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการ

จดัการความรู้ให้เป็นระบบ (y3) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .374, p = 0.00) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะ

มีการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบมากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรตงัรับ-เฉือยชาน้อย จะมี

การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบนอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 4.2 

 3. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการ

จดัการความรู้ให้เป็นระบบ (y3) อยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .210, p = 0.00) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมาก จะมีการ

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ มากตามไปด้วย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตังรับ-ก้าวร้าว       

ปานกลาง จะมีการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบปานกลางตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 4.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 5 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1           

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 5.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ           

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ 

 สมมติฐานที 5.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ 

 สมมติฐานที 5.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้  
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ตารางที 4.18 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการประมวลและกลนักรองความร้ ู (y4) 

 

ด้านการประมวลและกลนักรองความร้ ู (y4) 

 

 

วฒันธรรมองค์กร 

ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .526** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .394** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .092 0.07 ไม่มีความสมัพนัธ ์

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .477** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร (Xtot) กบัดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ (y4) พบวา่ 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .477, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากจะมีการประมวลและกลนักรองความรู้มากตามไปดว้ย 

หรือถา้วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยจะมีการประมวลและกลนักรองความรู้น้อยตาม

ไปดว้ย ดงันันจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจยัที 5 ทีไดก้าํหนดไวว้่าวฒันธรรมองค์กรโดยรวมมี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของ

วฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค์ (x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการประมวล

และกลนักรองความรู้ (y4) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .526, p = 0.00) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มาก จะมีการ

ประมวลและกลนักรองความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ย จะ

มีการประมวลและกลนักรองความรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 5.1 
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 2. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการประมวล

และกลนักรองความรู้ (y4) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .394, p = 0.00) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการ

ประมวลและกลนักรองความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-เฉือยชานอ้ยจะมีการ

ประมวลและกลนักรองความรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 5.2 

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) ไม่มีความสมัพนัธก์นั กบัดา้นการประมวล

และกลนักรองความรู้ (y4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .092, p = 0.07) หมายความว่า วฒันธรรม

องคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว ไม่มีความสัมพนัธ์กนั กบัการประมวลและกลนักรองความรู้ จึงไม่

ยอมรับสมมติฐานที 5.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 6 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้น 

การเขา้ถึงความรู้ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 6.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ             

ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 

 สมมติฐานที 6.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 

 สมมติฐานที 6.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 
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ตารางที 4.19 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการเข้าถึงความร้ ู (y5) 

 

ด้านการเข้าถึงความร้ ู (y5) 
 

วฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .517** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .445** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .135** 0.00 นอ้ย 

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .518** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.19 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบั (Xtot) กบัดา้นการเขา้ถึงความรู้ (y5) พบว่า วฒันธรรม

องคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัดา้นการเขา้ถึงความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ ์           

(r = .518, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากจะมีการเขา้ถึงความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัน้อยจะมีการเขา้ถึงความรู้น้อยตามไปดว้ย ดงันันจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจยัที 6 ทีได้

ก ําหนดไว้ว่าว ัฒนธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ด้านการเข้าถึงความรู้             

เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการเขา้ถึง

ความรู้ (y5) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .517, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคม์าก จะมีการเขา้ถึงความรู้มาก

ตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรคน์อ้ย จะมีการเขา้ถึงความรู้นอ้ยตามไปดว้ย 

จึงยอมรับสมมติฐานที 6.1 

 2. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการ

เขา้ถึงความรู้ (y5) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .445, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญั
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ทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการเขา้ถึง

ความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-เฉือยชานอ้ย จะมีการเขา้ถึงความรู้น้อยตาม

ไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 6.2 

 3. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการ

เขา้ถึงความรู้ (y5) อยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .135, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการเขา้ถึงความรู้

มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-เฉือยชาปานกลาง จะมีการเขา้ถึงความรู้ปานกลาง

ตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 6.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 7 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้น 

การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 7.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ           

ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ 

 สมมติฐานที 7.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ          

ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ 

 สมมติฐานที 7.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ 
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ตารางที 4.20 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานู เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการแบ่งปันแลกเปลยีนความร้ ู (y6) 

 

ด้านการแบ่งปันแลกเปลยีนความร้ ู (y6) 
 

วฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .338** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .378** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .275** 0.00 นอ้ย 

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .479** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบั (Xtot) กบั ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (y6) พบว่า 

วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .479, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากจะมีการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้มากตามไปดว้ยหรือ

ถา้วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัน้อยจะมีการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ น้อยตามไปดว้ย 

ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจัยที 7 ทีได้ก ําหนดไว้ว่าวฒันธรรมองค์กรโดยรวมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ ด้านการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของ

วฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ (y6) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .338, p = 0.00) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มาก จะมีการ

แบ่งปันแลกเปลียนความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์น้อยจะมี

การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 7.1 
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 2. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการ แบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ (y6) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .378, p = 0.00) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตังรับ-เฉือยชามากจะมี           

การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรตงัรับ-เฉือยชาน้อยจะมี         

การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 7.2 

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ (y6) อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .275 , p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมาก จะมีการแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-กา้วร้าวปานกลาง จะมีการแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ปานกลางตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 7.3 

 สมมติฐานในการวิจัยที 8 วฒันธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1           

ดา้นการเรียนรู้โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงันี 

 สมมติฐานที 8.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ             

ดา้นการการเรียนรู้ 

 สมมติฐานที 8.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ           

ดา้นการเรียนรู้ 

 สมมติฐานที 8.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ 

ดา้นการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

ตารางที 4.21 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (xtot) กบัการ

จัดการความร้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาู

นครปฐม เขต 1 (Ytot) ด้านการเรียนร้ ู (y7) 

 

ด้านการเรียนร้ ู (y7) 
 

วฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) 

p-value 

 

ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

     1. ลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) .485** 0.00 ปานกลาง 

     2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) .426** 0.00 ปานกลาง 

     3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3)         .036 0.47 ไม่มีความสมัพนัธ ์

ความสัมพนัธ์ ภาพรวม .439** 0.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางที 4.21 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพือหาค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (Xtot) กบัด้านการเรียนรู้ (y7) พบว่า วฒันธรรมองค์กร

โดยรวมมีความสมัพนัธก์บัดา้นการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .439, p = 0.00) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมากจะมี

การเรียนรู้มากตามไปดว้ย หรือถา้วฒันธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัน้อยจะมีการเรียนรู้น้อย

ตามไปดว้ย ดงันนัจึงยอมรับสมมติฐานในการวิจยัที 8 ทีไดก้าํหนดไวว้่าวฒันธรรมองค์กรโดยรวม

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ดา้นการเรียนรู้ เมือพิจารณาแต่ละลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร พบว่า  

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการเรียนรู้ 

(y7) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .485, p = 0.00) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค์มาก จะมีการเรียนรู้มากตามไปดว้ย 

หรือถา้วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์น้อย จะมีการเรียนรู้น้อยตามไปด้วย จึงยอมรับ

สมมติฐานที 8.1 

 2. วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั ดา้นการ

เรียนรู้ (y7) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .426, p = 0.00) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ทีระดบั .01 หมายความว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชามาก จะมีการเรียนรู้มากตามไปดว้ย 

หรือถา้วฒันธรรมองคก์รตงัรับ-เฉือยชานอ้ย จะมีการเรียนรู้นอ้ยตามไปดว้ย จึงยอมรับสมมติฐานที 8.2 

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) ไม่มีความสมัพนัธก์นั กบัดา้นการเรียนรู้ (y7) 

โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .036, p = 0.47) หมายความว่า วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว  

ไม่มีความสมัพนัธก์นั กบัการเรียนรู้ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที 8.3 

 

ตารางที 4.22 สรปการวิเคราะห์ุ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

องค์กร (xtot) กบัการจดัการความร้ของสู ถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) 
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1. ลกัษณะสร้างสรรค(์x1) .620** .462** .281** .526** .517** .338** .485** .576** 

2. ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา(x2) .396** .491** .374** .394** .445** .378** .426** .514** 

3. ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว(x3) .012 .089 .210** .092 .135** .275** .036 .155** 

ภาพรวม .480** .485** .413** .477** .518** .479** .439** .587** 

หมายเหตุ ** นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  

 สรุปจากตารางที 4.22 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (Xtot)              

กบัการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   

เขต 1 (Ytot) พบว่า โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าสหสัมพนัธ์ (r = .587) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กร (Xtot) กบัการจดัการความร้ของสถานศึกษาู

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ในรายด้าน ดังนี 

 1. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะสร้างสรรค ์(x1) มีความสมัพนัธก์บัดา้นการบ่งชีความรู้ (y1) , 

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ (y2), ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ (y4), ดา้นการเขา้ถึง

ความรู้ (y5), ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (y6), ดา้นการเรียนรู้ (y7) อยู่ในระดบัปานกลาง 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ (y3) อยู่ในระดบัน้อย 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 2. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา (x2) มีความสมัพนัธก์บัทุกดา้น คือ ดา้นการบ่งชี

ความรู้ (y1) , ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ (y2) , ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ (y3), ดา้นการประมวล

และกลนักรองความรู้ (y4), ดา้นการเขา้ถึงความรู้ (y5), ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (y6) และ

ดา้นการเรียนรู้ (y7) อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 3. วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว (x3) มีความสมัพนัธก์บัดา้นการจดัความรู้ให้

เป็นระบบ (y3), ดา้นการเขา้ถึงความรู้ (y5), ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (y6) อยู่ในระดบัน้อย 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนดา้นการบ่งชีความรู้ (y1), ดา้นการสร้างและแสวงหา

ความรู้ (y2), ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ (y4) และดา้นการเรียนรู้ (y7) ไม่มีความสมัพนัธก์นั 



บทที 5 

สรปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะุ  

  

 การวิจยัเรือง วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษาวฒันธรรมองค์กรใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2) เพือศึกษาการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                  

และ 3) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัในครังนี 

คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 3 อาํเภอ 

ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอดอนตูม จาํนวน 124 โรงเรียน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จาํนวน 97 โรงเรียน โดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie, & Morgan)            

ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนในสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการจาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้

ขอ้มลูทงัสิน จาํนวน 388 คน 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน จาํนวน      

5 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัวฒันธรรมองค์กร ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอร์ที 

(Cook and Lafferty) จาํนวน 24 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั 

 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัการจดัการความรู้ทีพฒันาจากการจดัทาํแผนการจดัการ

ความรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการและสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ 

จาํนวน 40 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
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 การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซึงแยกวิเคราะห์ตามลาํดบั ดงันี 

 1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าความถี (Frequency) และ      

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ระดบัของวฒันธรรมองค์กรและการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการหาค่าเฉลีย (  ) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกับ               

การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

สถิติทีใชค่้าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์( ) ของเพียร์สนั  

 

5.1 สรปผลการวจิยัุ  

 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า สถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 เป็นเพศชาย 

จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 เป็นผูมี้อาย ุ51 ปีขึนไปมากทีสุด จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 อายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 74 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ระดบัการศึกษา 

พบว่า จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 ระดบัปริญญาโท 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 และระดบัตาํกว่า 

ปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีตาํแหน่งหน้าทีครูผูส้อน 

จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.00 และตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สาํหรับประสบการณ์

ในการทาํงานพบว่า ผูที้มีประสบการณ์ 21 ปีขึนไปมากทีสุด จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 

รองลงมา คือ ผูที้มีประสบการณ์ระหว่าง1-10 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และผูที้มี

ประสบการณ์ระหว่าง 11-20 ปี จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากการวิเคราะห์ขอ้มลู

ทีไดจ้ากแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดด้งันี 

 5.1.1 วฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี 1.วฒันธรรมองค์กร



 96 

ลกัษณะสร้างสรรค์ 2.วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตังรับ-เฉือยชา และวฒันธรรมองค์กรลกัษณะ            

ตงัรับ-กา้วร้าว ตามลาํดบั 

 5.1.2 การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย 1. การสร้าง

และแสวงหาความรู้ 2. การเขา้ถึงความรู้ 3. การเรียนรู้ 4. การบ่งชีความรู้ 5. การประมวลและ

กลนักรองความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ 7.การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ตามลาํดบั 

 5.1.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวม มีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบั

ปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และรายดา้นพบว่า 

  5.1.3.1 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ มีความสัมพนัธ์ กบัดา้นการบ่งชีความรู้, 

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้, ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้, ดา้นการเขา้ถึงความรู้,  

ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้, ดา้นการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 ส่วนดา้นการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 

  5.1.3.2 วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา มีความสัมพนัธ์กบัทุกดา้น คือ ดา้นการบ่งชี

ความรู้, ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้, ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ, ดา้นการประมวลและ

กลนักรองความรู้, ดา้นการเขา้ถึงความรู้, ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้, ดา้นการเรียนรู้อยู่ใน

ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  5.1.3.3 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะตังรับ-กา้วร้าว มีความสัมพนัธ์ กับดา้นการจัด

ความรู้ให้เป็นระบบ, ดา้นการเขา้ถึงความรู้, ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ อยู่ในระดบัน้อย 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนดา้นการบ่งชีความรู้, ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้, 

ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 จากสรุปผลการวิจัยทีได้เสนอไปแลว้ข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

วฒันธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึงผูว้ิจยัขออภิปรายดงันี 

 5.2.1 ผลการศึกษาภาพรวมวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะในการดาํเนินงานของ

บุคลากรในองคก์รจะมีค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคก์ร ทียดึถือ



 97 

เป็นแบบแผน แนวทางในการประพฤติปฏิบติักนัมา ซึงมีอิทธิพลต่อโครงสร้างขององคก์ร อนัจะทาํ

ใหแ้ต่ละองคก์รมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภารัตน์  ป้อสีลา (2550) 

ไดศึ้กษาวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์การทีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์ารภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก    และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แหลมไทย พงษพ์รม (2546) 

ไดศึ้กษาเรือง วฒันธรรมโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ พบว่า 

วฒันธรรมโรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เนืองจากผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมในหน่วยงานของตนเป็นอย่างดี เห็นความสาํคญั

ของการเสริมสร้างวฒันธรรมใหเ้ขม้แข็ง ใหค้วามยอมรับนบัถือบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับว่าครูมี

ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ ยอมรับแนวความคิดและแนวความคิดใหม่ ๆ ของครู            

เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการทาํงานร่วมกนั  

 5.2.2 วฒันธรรมองค์กรลกัษณะสร้างสรรค์ จากผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ทงันีเนืองจากบุคลากรในองค์กรให้ความสาํคญัของค่านิยมในการทาํงานโดยมุ่งเน้นทีความ 

พึงพอใจของบุคลากรในองค์กร ซึงมีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายเพือความสาํเร็จของการ

ทาํงานร่วมกนั มีความขยนัหมนัเพียรและกระตือรือร้นในการทาํงาน ให้การสนับสนุนซึงกนัและ

กนั มีความสมัพนัธที์ดีต่อกนัฉนัทพี์นอ้ง มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุนาถ โกไศยกานนท์ (2549) ไดศึ้กษาเรือง วฒันธรรมองค์การสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่าวฒันธรรมองคก์ารสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าวฒันธรรมแบบสร้างสรรค ์          

อยูใ่นระดบัมาก จดัไดว้่าเป็นวฒันธรรมทีเขม้แข็ง (Strong culture) เพราะเป็นวฒันธรรมองค์กรที

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางจากสมาชิกในองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพตเตอร์สนั (2002) 

ได้ศึกษาเรืองวัฒนธรรมองค์กรกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปิ               

The University of Southern Mississipi พบว่า ผลการปฏิบติังานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไดรั้บ

อิทธิพลจากวฒันธรรมแบบสร้างสรรค์อย่างมาก โดยวฒันธรรมเฉพาะบางประเภทจะก่อให้เกิด

ผลงานเฉพาะขึนมา โดยวฒันธรรมองค์กรนีบุคลากรในสถานศึกษาจะมีความเป็นกันเองและ                          

มีความสัมพนัธที์ดีต่อกันฉันท์พีน้อง ด้วยบรรยากาศของการทาํงานเป็นไปในลกัษณะเป็นมิตร                 

มีไมตรีสมัพนัธก์นั ใหก้ารสนบัสนุนซึงกนัและกนัในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 5.2.3 วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา จากผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ทงันีเนืองจากผูน้าํมีพฤติกรรมมุ่งเนน้บุคคล พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลกัษณะ

คลอ้ยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารพึงพาผูบ้ริหารและยึดถือกฎระเบียบแบบแผนของทีเคยปฏิบติั
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มาองค์กรเป็นหลกัซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุนาถ โกไศยกานนท์ (2549) ได้ศึกษาเรือง 

วฒันธรรมองคก์ารสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่า วฒันธรรมแบบป้องกนั

เชิงรับอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุชา สระสม (2552) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะของ

วฒันธรรมของคนไทยเป็นวฒันธรรมแบบตงัรับ-เฉือยชา และเป็นวฒันธรรมแบบแข็งทียากจะ

เปลียนแปลง โดยวฒันธรรมองค์กรนีบุคลากรในสถานศึกษาจะปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายจาก

ผูบ้ริหารอยา่งเต็มที ยอมรับและยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด มนัใจใน

ระเบียบแบบแผนทีเคยปฏิบติัมา  

 5.2.4 วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว จากผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทงันีเนืองจากมีลกัษณะผูน้าํทีเนน้งาน เนน้ความตอ้งการดา้นความมนัคงมีพฤติกรรมการ

แสดงออกในลกัษณะเผชิญหน้าในเรืองงาน เน้นเห็นตรงกนัขา้ม การมีอาํนาจ การแข่งขนั และ

ความสมบูรณ์แบบ ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุนาถ โกไศยกานนท์ (2549) ได้ศึกษาเรือง 

วฒันธรรมองคก์ารสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร พบว่า วฒันธรรมแบบป้องกนัเชิงรุก 

อยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภตัสร โอสถานนท์ (2549) ไดศึ้กษาเรือง 

วฒันธรรมโรงเรียนและแนวทางการพฒันาวฒันธรรมโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาํเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 

ผลการวิจยัพบว่า สภาพทีเป็นอยูข่องวฒันธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และควรมี

การพฒันาทีสาํคัญ 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้สึกเป็นกลุ่ม ดา้นการให้เกียรติศกัดิศรี และด้านความ

หลากหลาย โดยมีแนวทางการพฒันาดงันี ดา้นความรู้สึกเป็นกลุ่ม โรงเรียนควรปลูกจิตสาํนึกให้

เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน โดยให้มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการกาํหนดกฎเกณฑ์

ของพฤติกรรม เพือใหบุ้คลากรเป็นรู้รับผดิชอบ มีการช่วยเหลือและร่วมกนัพฒันาโรงเรียน และที

สาํคญัโรงเรียนตอ้งมีนโยบายทีชดัเจนเพือให้บุคลากรปฏิบติัตามนโยบายและหน้าที ดา้นความมี

เกียรติศกัดิศรี โดยโรงเรียนควรกาํหนดให้บุคลากรปฏิบติัตามนโยบายและหน้าที มีการประเมิน

ตามมาตรฐานเดียวกนั ปฏิบติัตามมาตรฐานทีวางไว ้มีการวดัผลมีผลงานทีสามารถประเมินได ้

ยอมรับและนับถือผลงาน ให้ความสําคญัซึงกันและกนั และแสดงออกถึงการรับรู้ในคุณค่าของ

บุคคล ดา้นความหลากหลาย โรงเรียนควรมีการใชบุ้คลากรให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ

ตามทีแต่ละคนถนดั โดยวฒันธรรมองคก์รนีบุคลากรจะปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบและ

ระมดัระวงัเพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง มกัทาํงานเป็นระบบตามแผนทีวางไวอ้ย่างเคร่งครัด

เพือป้องกนัการถกูตาํหนิจากหน่วยงาน พยายามปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีเพือให้เกิดความมนัคง

ในอาชีพ  

 5.2.5 จากการศึกษาวิเคราะห์การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทงันีเนืองจากการจดัการ
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ความรู้เป็นแนวคิดเรืองการบริหารจดัการทีมุ่งเน้นในเรืองคุณค่าของบุคลากรภายในองค์กรเป็น

สาํคญั ผูบ้ริหารจึงตอ้งดาํเนินการส่งเสริมทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน

ของครูให้ส่งผลต่อความรู้ความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน ทงัการแลกเปลียนเรียนรู้จาก

ความรู้ทีมีอยูภ่ายในแต่ละบุคคล และนาํความรู้ทีมีอยู่ มาแลกเปลียนเรียนรู้ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

ซึงส่งผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา           

ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของบังอร จงสมจิตต์ (2551)ได้ศึกษาวิจัยเรือง คุณลกัษณะผูน้ําของ

ผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา ในเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของสถานศึกษามีการดาํเนินการจดัการความรู้ในภาพรวมและ

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ การเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การบ่งชีความรู้  การประมวล

และกลนักรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ และการแบ่งปันแลกเปลียน

ความรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัญานัฐ  บุญพวง (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์กรที

ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 

ผลการวิจยัพบว่า การจัดการความรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมากทุกดา้น 

การเรียนรู้ การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การค้นหาความรู้              

การประมวลและกลนักรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ และ

สอดคลอ้งกบัทีสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีปัจจยัดา้นระบบที

เป็นจุดแข็ง (Strength) เนืองจากมีระบบบริหารจดัการศึกษาทีเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน           

มีเทคโนโลยทีีทนัสมยั เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว มีการติดต่อสือสารการติดตามประเมินผล ซึงการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษานาํไปใชข้บัเคลือนกลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้งกบั

สภาพปัจจุบนั ทีสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ และบริษทัเอกชนหลายแห่งต่างให้ความสาํคญั

กบัการจดัการความรู้ เพราะเชือว่าจะช่วยแกปั้ญหา พฒันาคนและพฒันาหน่วยงานได ้อีกทงัการ

จดัการความรู้ยงัเป็นเรืองทีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ราชการดาํเนินการ เพราะเห็นความสาํคญัว่าการพฒันาความรู้จะช่วยให้หน่วยงานราชการบริหาร

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กาํหนดเป็นตัวชีว ัดในการประเมินประสิทธิภาพของ

หน่วยงานราชการ ดงันนั จากการทีสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ จึงทาํให้การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก 

 5.2.6 ดา้นการบ่งชีความรู้ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากใน
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การดาํเนินงานองคก์รตอ้งมีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และการพฒันาการของความรู้ที

จะเกิดขึนภายในองคก์ร เพือช่วยใหอ้งคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ทงัทีมีอยู่ภายในองค์กร

และความรู้ใหม่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เข็มชาติ         

ไชยโวหาร (2548) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่าในดา้นวิสัยทศัน์ทางความรู้ สถานศึกษาขนัพืนฐานมีการกาํหนด

วิสยัทศัน์ของสถานศึกษาไวอ้ยา่งสนั กระชบั ชดัเจน และกระตุน้ให้บุคลากรมุ่งอนาคต วิสัยทศัน์

และพนัธกิจมีความสอดคลอ้งกนั ครูไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้ ความสามารถเพือพฒันางานให้มี

ประสิทธิภาพ มีวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัทงัครูและผูเ้รียนเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถานศึกษา ศนูยพ์ฒันางานวิชาการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพและทนัต่อการเปลียนแปลง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตน์ เทียงตรง (2548) ไดศึ้กษา

การจดัการความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : 

กรณีศึกษาสถานศึกษาอนุบาลดารารัศมี พบว่าดา้นการกาํหนดเป้าหมาย โรงเรียนไดด้าํเนินการตาม

แผนกลยุทธ์ทีอาศยัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเป็นตวักาํหนดกิจกรรมงานและโครงการทุกดา้นมุ่งสู่

ความเป็นเลิศของผูเ้รียน นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานทีกาํหนด คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ

โรงเรียน ดาํเนินการสร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรการวิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยไดน้าํมากาํหนด

วิสยัทศัน์ โดยเนน้ไปทีผูเ้รียนในดา้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มีพืนฐานทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์

และการประกอบอาชีพ วินยัในตนเอง มีความรัก ศรัทธาศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถินและมี

สุขภาพอนามยัดี เป็นเป้าหมายทีโรงเรียนสามารถบรรลุผลได ้ซึงในการจดัการความรู้ดา้นการบ่งชี

ความรู้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบ การจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้ การตรวจสอบเกียวกบัความรู้ 

ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของสถานศึกษา วิเคราะห์แหล่งความรู้ทีอยู่ภายในและภายนอก

สถานศึกษาและใชข้อ้มลูโครงสร้างพืนฐานในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

 5.2.7 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า การจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ทงันีอาจเนืองมาจากการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาํจดัความรู้

ทีใชไ้ม่ได้แลว้ ความรู้เหล่านันอาจอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบและยากต่อการเขา้ถึง 

องคก์รตอ้งหาวิธีการทีเหมาะสมมาใชใ้นการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ มาจดัทาํเนือหาให้มีความ

เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ช้ เน้นระบบสารสนเทศเพือให้บุคลากรเกิดความ

กระตือรือร้นทีจะแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั เพือสร้างความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ มาร์ควอร์ดท์ ไดเ้สนอองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้ 4 ประการ 

ประกอบดว้ย 
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  5.2.7.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) แบ่งเป็น 1) การแสวงหาและ

รวบรวมความรู้จากแหล่งภายในองคก์าร การไดม้าซึงความรู้ทาํไดโ้ดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

และการลงมือปฏิบติั การฝึกอบรม สัมมนา หรือการเปลียนแปลงในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 2) การแสวงหา

และรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์การ ซึงในการปฏิบัติงานนันจาํเป็นต้องรู้ถึงความ

เปลียนแปลงของสังคมภายนอกองค์การด้วย ซึงสามารถรู้ได้ดว้ยการใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ

(Benchmarking) กบัองค์การอืน การจา้งทีปรึกษา การรับข่าวสารจากสือต่างๆ ทงัโทรทศัน์ วิทย ุ

สิงพิมพ ์การรวบรวมขอ้มลูจากลกูคา้ การร่วมมือกบัองคก์ารอืนเพือสร้างพนัธมิตร 

  5.2.7.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้ใหม่ทีเกียวขอ้งกบั

งานในองคก์ารนนั เป็นสิงทีแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งลึกซึง รูปแบบการสร้างความรู้ คือ บุคคลให้

ความรู้ทีตนมีอยูก่บัผูอื้น เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการร่วมงานกนั นาํความรู้ทีองคก์ารมีอยูผ่นวก

เข้ากับความรู้ของแต่ละบุคคลเพือให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติการทดลอง           

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต  

  5.2.7.3 การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ในการ

จดัการความรู้ องคก์ารตอ้งกาํหนดสิงสาํคญัทีจะเก็บไวเ้ป็นองค์ความรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการ

ในการเก็บรักษาและการนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ซึงควรคาํนึงถึงสิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างและ

การจดัเก็บความรู้ ควรเป็นระบบทีสามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ในส่วน

ของการค้นคืนความรู้ เป็นลกัษณะของการเข้าถึงสิงทีผูใ้ช้ต้องการ เพือนํามาประยุกต์ใช้ใน               

การปฏิบติังานองคก์ารควรใหพ้นกังานทราบถึงช่องทางหรือวิธีการสาํหรับการคน้หาความรู้ต่าง ๆ 

รวมทงัตอ้งคาํนึงกลุ่มคนทีมีความแตกต่างกนัในการคน้คืนความรู้ 

  5.2.7.4 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) การถ่ายทอดและ

การใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจาํเป็นสําหรับองค์การ เนืองจากองค์การจะเรียนรู้ไดดี้ขึน          

เมือความรู้มีการกระจายและถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทวัทงัองค์การ ซึงการถ่ายทอด

ความรู้มีวิธีการดงันี การสือสารดว้ยการเขียน เช่นการบนัทึก การรายงาน ข่าวประกาศ การฝึกอบรม 

การประชุมภายใน การเยยีมชมงาน การหมุนเวียนเปลียนงาน รวมทงัระบบพีเลียง 

 5.2.8 ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ทงันีอาจเนืองมาจากองคก์รควรมีจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เพือใหส้ามารถคน้หาและนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมับรัส (2004) ไดศึ้กษาเรือง ระบบ

การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร พบว่าระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรทังหมดและ

เทคโนโลยทีีสนบัสนุนมีความสมัพนัธก์นัในฐานะแหล่งทรัพยากร ระบบการจดัการความรู้ไดรั้บ
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การออกแบบขึนมีความสมัพนัธก์นัระหว่างความเป็นไปไดแ้ละการทาํหน้าทีของระบบทีสามารถ

ใชค้วามรู้ทีไดรั้บการออกแบบขึนมาได ้สามารถเห็นไดโ้ดยการเปลียนตน้แบบของเทคโนโลยี

สารสนเทศไปสู่เทคโนโลยีความรู้ผ่านการใช้ระบบแบบเดิมและชันสูงในการสนับสนุนของ

ลกัษณะเด่นของการจดัการความรู้ ในเรืองทีกวา้งขึนและในหลกัการทีกวา้งกว่าเครืองมือทีไดรั้บ

การออกแบบเพือส่งมอบการทาํหน้าทีเกียวกับความรู้ระบบทีมีความรู้เป็นศูนยก์ลางดังกล่าว

ตอ้งการการแกไ้ขปรับปรุงการจดัหมวดหมู่ความรู้ทีมีอยู่และการพฒันาเทคโนโลยีเชิงระบบแบบ

ประสมประสานของระบบการจดัการความรู้ โครงงานทีเสนอสมบูรณ์ดว้ยการทาํแผนปฏิบติัการ 

และเทคโนโลยทีีทนัสมยั ทีนาํเสนอเป็นแนวทางแก่นักทฤษฎีและนักปฏิบติัเพือทาํการวิจยัต่อไป

ในเรืองของการจดัการความรู้และระบบการจดัการความรู้ 

 5.2.9 ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ทงันีอาจเนืองมาจากองค์กรจะตอ้งทาํการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาทีเขา้ใจ 

และใชไ้ดง่้าย มีการจดัทาํหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้งและ

ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมัลา (2005)            

ได้ศึกษาการตรวจสอบสิงทีแสดงถึงการใชร้ะบบการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการตรวจสอบทาง           

สงัคมวิชาการ พบว่า มีความแตกต่างบางประการระหว่างปัจจยัทางสังคมเทคนิคของการใชแ้ละ

เผยแพร่ความรู้ ปัจจยัของการใชค้วามรู้ไดแ้ก่คุณภาพของความรู้ ความน่าเชือถือของความรู้การ

สนบัสนุนการจดัการและรางวลัจากการใชป้ระโยชน์ โดยทีปัจจยัของการเผยแพร่ความรู้คือรางวลั

จากการเผยแพร่ การสนบัสนุนการจดัการและระดบัการเก็บรักษาระบบการจดัการความรู้ดา้นการ

ประมวลและกลนักรองความรู้ ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงความรู้ใหต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากรใน

สถานศึกษา นําความรู้มาจัดทาํรูปแบบตามมาตรฐานทีกาํหนด ร่วมกนัเรียบเรียงและปรับปรุง

เนือหาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ และมีการร่วมกนัวิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้ และการใช้

ภาษาทีเขา้ใจ ใชไ้ดง่้าย เพือกาํหนดเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 5.2.10 ดา้นการเขา้ถึงความรู้ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจ

เนืองมาจากการทาํใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ทีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสมัพนัธ ์องคก์รจะตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจาย

ความรู้ให้เกิดความสมดุล ลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูล ความรู้ทีไม่ต้องการหรือได้รับมากเกินไป      

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โรมาน (2005) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้เพือความพร้อมในกรณี

ฉุกเฉิน โดยทาํการศึกษาดา้นระบบขอ้มลูทีตรวจสอบบทบาทของระบบการจดัการความรู้ในเนือหา
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ของการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ภายในกลุ่มความร่วมมือของมหาวิทยาลยัแคลร์ม็องต ์

โดยใชว้ิธีการวิจยัปฏิบติัการ พบว่าการใชร้ะบบการจดัการความรู้ทีใชเ้ว็บแบบสาํเร็จรูปเป็นหลกั

สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ของมหาวิทยาลยัแคลร์มอ็งตไ์ด ้โดยระบบสามารถให้ความ

ช่วยเหลือมหาวิทยาลยัแคลร์มอ็งตใ์นการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินได ้รวมถึงสามารถอาํนวย

ความสะดวกเรืองกระบวนการติดต่อสือสารทงัก่อนและในระหว่างกรณีฉุกเฉินไดแ้ละสามารถใช้

ในการวางโครงสร้างในการทาํเอกสารและการเก็บขอ้มลูทีเกียวขอ้งในกรณีฉุกเฉินได ้กระบวนการ

ความร่วมมือโดยรวมระหว่างมหาวิทยาลยัแคลร์มอ็งต ์และผูที้เกียวขอ้งกบักิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉุกเฉิน ได้ผลสรุปว่าระบบตามทีมีอยู่ในปัจจุบนัควรดาํเนินการปรับปรุงให้มีขีด

ความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้พิมขึน จึงจะทาํให้ระบบเป็นระบบทีดีทีสุดในการเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉุกเฉินขององคก์ร รวมถึงการฝึกอบรมอยา่งต่อเนืองและระบบการปรับปรุงหลกัใน

การนาํร่องและการหา “ความพอดี” ระหว่างระบบและการวางแผนในกรณีฉุกเฉินความจาํเป็น 

 5.2.11 ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ทงันีอาจเนืองมาจากองคก์รตอ้งจดัทาํเอกสารและฐานความรู้ โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

เพือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็วขึน ซึงวิธีการเหล่านีจะใชไ้ดผ้ลดีกบัความรู้

ทีชดัแจง้ สาํหรับความรู้ประเภททีฝังลึกอยู่ในตวับุคคล องค์กรตอ้งจดัให้มีการพบปะกนัตวัต่อตวั 

หรือเป็นกลุ่มเพือใหเ้กิดการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั และองค์กรจะตอ้งปรับเปลียน

ทศันคติของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์รใหส้นบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้ และยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื้น ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตน์ เทียงตรง (2548) ไดศึ้กษาการจัดการ

ความรู้ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษา

สถานศึกษาอนุบาลดารารัศมี ดา้นการแลกเปลียนเรียนรู้ พบว่าโรงเรียนไดใ้ชก้ารบริหารงานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานเนน้การมีส่วนร่วมมีคาํสงัมอบหมายงานทีชดัเจนมีความพร้อมดา้นทรัพยากรวตัถุ 

เทคโนโลย ีงบประมาณและบุคคล บุคลากรรู้หนา้ทีการงานของตน มีการประสานงาน สือสารทีดี 

มีการแลกเปลียนความรู้ความคิดเห็นและสามารถสรุปผลงานได ้มีความเป็นมืออาชีพสูง สามารถ

นาํสือมาใชแ้ละประกอบการพฒันางาน ดา้นการสร้างและใชค้ลงัความรู้ พบว่าบุคลากรมีการคิด

สร้างและใชค้ลงัความรู้แลกเปลียนเรียนรู้ มีแฟ้มสะสมงาน มีการจดัระบบชินงาน เอกสารหลกัฐาน

ถกูตอ้งเป็นปัจจุบนัสามารถไปใชไ้ด ้มีการแลกเปลียนความรู้ของครูตน้แบบการเขา้ร่วมกิจกรรม

การแข่งขนัตามโครงการต่าง ๆ เป็นตน้แบบของการศึกษาดูงานของเครือข่ายและหน่วยงานอืน 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉตัรแกว้  ธีระเดชากุล (2551) ไดศึ้กษาการบริหารการจดัการความรู้

ในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าในกระบวนการบริหาร
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จดัการความรู้  ในดา้นแลกเปลียนเรียนรู้อยู่ในระดบัมากทีสุด ตรงกนัขา้มกบัขนัตอนการจดัเก็บ

และเผยแพร่ทีทาํไดน้อ้ยทีสุด เพราะการจดัการระบบฐานขอ้มลูในสถานศึกษายงัไม่ไดรั้บความใส่

ใจมากนกั เป็นการบนัทึกความรู้ทีไดรั้บจากการแลกเปลียนเรียนรู้ลงในแบบฟอร์มเท่านัน ปัจจยัที

เอือต่อการประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการความรู้ในสถานศึกษาไดแ้ก่ การให้ความสาํคญั

กบัการจัดการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และความจริงในการ

แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

 5.2.12 ดา้นการเรียนรู้ จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจ

เนืองมาจากบุคลากรจะเกิดการเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและพฒันา 

ปรับปรุงองคก์ร ดงันนัการเรียนรู้จึงมีความสาํคญัมาก องคก์รตอ้งกระตุน้และสร้างบรรยากาศทีทาํ

ให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ลองผิดลองถูก โดยผูบ้ริหารตอ้งยอมรับผลลพัธ์ทีเกิดขึน 

เพราะกระบวนการเรียนรู้มิไดขึ้นอยูก่บัผลลพัธแ์ต่ขึนอยู่กบัประสบการณ์ การเรียนรู้ของบุคลากร

จะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ทีช่วยเพิมพนูองคค์วามรู้ขององคก์ร ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิตา  

สุบินยงั (2554)ได้ศึกษาวิจยัเรือง ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น

ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการ

เรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ระบบสารสนเทศกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสมัพนัธ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 5.2.13 จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทงันีอาจเนืองมาจากสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้

ดาํเนินการกระจายอาํนาจเชิงบริหารมาสู่สถานศึกษาและการบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งหวงัให้

บุคลากรในองค์กรมีความอิสระในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ รวมทังการตัดสินใจ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือ มีความไวว้างใจและยอมรับในความ

คิดเห็นทีแตกต่างซึงกันและกนั สิงเหล่านีเป็นส่วนสําคัญของการดาํเนินการจัดการความรู้ใน

สถานศึกษาซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญ ว่องประชานุกูล (2548) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหว่างวฒันธรรมโรงเรียนกบัความผกูพนัต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก เขตสงัฆมณฑล

ราชบุรี พบว่าว ัฒนธรรมโรงเรียนและความผูกพนัต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนคาทอลิก        
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เขตสงัฆมณฑลราชบุรี มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อโรงเรียน โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่

ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซง (2005) ไดศึ้กษา ผลกระทบของวฒันธรรม 

โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององค์กรทีมีต่อประสิทธิภาพการจดัการความรู้และประสิทธิภาพของ

องค์กร พบว่าวฒันธรรม โครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

จดัการความรู้ วฒันธรรมขององคก์รมีผลกระทบในเชิงบวกมากทีสุดต่อประสิทธิภาพในการจดัการ

ความรู้ โดยใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมขององคก์รในความพยายามในการจดัการความรู้และการ

มุ่งไปทีประเด็นวฒันธรรม โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนียงับ่งชีให้เห็นถึง

การศึกษาในอนาคตเกียวกบัการปรับปรุง การวดัและการสาํรวจปัญหาการวิจยัเพิมเติม 

 5.2.14 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กรลักษณะตังรับ-ก้าวร้าวมี

ความสมัพนัธ ์กบัดา้นการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ, ดา้นการเขา้ถึงความรู้, ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียน

ความรู้ อยู่ในระดบัน้อย ส่วนดา้นการบ่งชีความรู้, ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้, ดา้นการประมวล

และกลนักรองความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ไม่มีความสมัพนัธก์นั ทงันีอาจเนืองมาจากองค์กรแต่ละ

องคก์รยอ่มมีแบบแผน ระเบียบการประพฤติปฏิบติั รวมทงัพฤติกรรมทีกาํหนดขึนตามความเชือ

และค่านิยมของบุคคลในองคก์ร ทาํใหแ้ต่ละองคก์รมีวฒันธรรมทีแตกต่างกนั ซึงวฒันธรรมองค์กร

ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว เป็นลกัษณะทีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะผูบ้ริหารเน้น

งานและเน้นความตอ้งการความมนัคงของบุคลากร โดยมีการเผชิญหน้าโตเ้ถียงกันในเรืองการ

ทาํงาน ปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าที ไม่ไวว้างใจและชอบตรวจสอบการทาํงานของผูอื้น แสดง

ความไม่เห็นดว้ยต่อการเปลียนแปลงภายในหน่วยงาน มกัทาํงานทีมีการแข่งขนั พยายามสร้าง

ผลงานของตนเองให้เหนือกว่าผูร่้วมงาน  ทํางานเป็นระบบตามแผนทีวางไว้ เพือป้องกัน

ขอ้ผิดพลาดของตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีวฒันธรรมองค์กรของคุก และลาฟเฟอร์ที (1989)  

ไดส้ร้างทฤษฎีวฒันธรรมองค์กรจากทฤษฎีแบบแผนการดาํเนินชีวิต ทฤษฎีสัมพนัธภาพระหว่าง

บุคคลกบัการปฏิบติังาน และทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลวแ์ละแมคเคลแลนด์ รวมทงัการนาํทฤษฎี

ผูน้าํของ แคทซ ์เมซิโอบีและโมร์ส และสต็อกดิล ทีแบ่งรูปแบบของผูน้าํออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ

มุ่งเนน้บุคคลและแบบมุ่งเน้นงาน จากทฤษฎีดงักล่าวมาประกอบกนัเป็นลกัษณะการดาํเนินชีวิต

ของบุคลากรซึงจะมีความเชือ ค่านิยมและแนวทางการปฏิบติังานตามบรรทดัฐานขององค์กรนัน ๆ 

โดยคุกและลาฟเฟอร์ที ไดก้ล่าวว่า วฒันธรรมองคก์รลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าว คือวฒันธรรมองค์กรที

นิยมและพฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะผูน้าํเนน้งานและเน้นความตอ้งการดา้นความมนัคงของ

บุคลากร พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรจะมีลกัษณะการเผชิญหน้า ชอบการมีอาํนาจการ

แข่งขนัทีตอ้งมีการแพ-้ชนะ และจะตอ้งหลีกเลียงความผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึน บุคลากรจะแสดง

ลกัษณะความขัดแยง้ไม่ไวว้างใจ ตาํหนิและต่อต้านการเปลียนแปลง ชอบการแข่งขันและการ
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แข่งขนัจะทาํให้เกิดความทา้ทายในการปฏิบติังาน ชอบความเป็นระบบระเบียบและตาํหนิความ

ผดิพลาดของตนเองวฒันธรรมองคก์ารแบบนีมีลกัษณะพืนฐาน 4 มิติ คือ  

 มิติที 1 มิติเน้นเห็นตรงกนัขา้ม คือ การให้ความสาํคญักบัการเผชิญหน้าและการเจรจา

ต่อรอง ยอมรับการเปลียนแปลงยาก  

 มิติที 2 มิติเน้นอาํนาจ คือ การให้ความสาํคัญกบัการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าทีของ

บุคลากรนนัดาํรงอยูใ่หไ้ดรั้บความกา้วหนา้ โดยผลงานทีได ้ไดรั้บจากการใชอ้าํนาจหน้าทีสิงตอบ

แทนทีไดรั้บจากองคก์าร ยงิมีอาํนาจมากขึนเท่าไรกจ็ะทาํใหมี้ความมนัคงมากขึน  

 มิติที 3 มิติเน้นการแข่งขนั คือการให้ความสาํคญัและยอมรับการแข่งขนัทีจะตอ้งมีแพ้

หรือชนะบุคลากรตอ้งการชนะและเหนือกว่าบุคคลอืน ๆ ในองค์การ การแข่งขันทาํให้เกิดการ

แบ่งแยกบุคลากรเป็นกลุ่มๆ บุคลากรจะยอมรับลกัษณะการปฏิบติังานทีมีการแข่งขนัและเชือว่าการ

แข่งขนั จะช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

 มิติที 4 มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ คือการให้ความสาํคญักบัความสมบูรณ์แบบของงาน 

และบุคลากรจะตอ้งหลีกเลียงสิงทีจะทาํให้เกิดความผิดพลาด มีความเป็นระบบระเบียบมีความ

ละเอียดถีถว้น ใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติัยาวนาน  

 อาจเนืองด้วยเหตุผลนี จึงทาํให้การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างว ัฒนธรรมองค์กร

ลกัษณะตงัรับ-กา้วร้าวมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ, ดา้นการเขา้ถึงความรู้, 

ดา้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ อยู่ในระดบัน้อย ส่วนดา้นการบ่งชีความรู้, ดา้นการสร้างและ

แสวงหาความรู้, ดา้นการประมวลและกลนักรองความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ในดา้นกระบวนการของการจดัการความรู้ทงัหมด คือ การบ่งชีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลนักรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปัน

แลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้ จะช่วยใหอ้งค์กรสามารถสร้างและจดัการความรู้ทีมีอยู่เดิมและ

ความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงแต่ละองคก์รเลือกกระบวนการให้เหมาะสม

กบัองคก์รของตน เนืองจากความพร้อมของแต่ละองคก์รไม่เหมือนกนั โดยแต่ละองคก์รวิเคราะห์วา่

องคก์รของตนนนัมีกระบวนการใดทีขาดอยู ่หรือมีกระบวนการใดทีเป็นส่วนสาํคญัทีจะนาํมาเป็น

รูปแบบทีเป็นวฒันธรรมองค์กรของตนเอง และทาํให้กระบวนการจดัการความรู้เป็นระบบทีถูก

แทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึงของกระบวนการทาํงานประจําในองค์กรหรือในสถานศึกษา           

ซึงกระบวนการจดัการความรู้จะช่วยเก็บรักษาความรู้ให้คู่กบัองค์กร ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรเกิดการแลกเปลียนความรู้และเป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ ลดขนัตอนการทาํงาน ทาํให้มี

การปรับวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการความรู้ เกิดประโยชน์ทาํให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพยงิขึน สถานศึกษามีระบบเกิดประสิทธิผลและเป็นทียอมรับในองคก์ร 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรือง วฒันธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงันี 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ผลการศึกษาวฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แต่ละลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรมีความสําคญัสามารถสร้าง

ความสําเร็จให้แก่องค์กรได้ขึนอยู่กบัจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กร ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความสําคัญอย่างยิงทีควรสร้างบรรยากาศทีดี และส่งเสริมให้การปฏิสัมพนัธ์ทีเป็นมิตรต่อกัน

ระหว่างสมาชิก เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ

ตดัสินใจให้มากขึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทผูน้าํให้ปรากฏในเรืองความมุ่งมนัต่อ

ความสําเร็จ ความไวว้างใจซึงกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นทีแตกต่างซึงกันและกัน ทาํให้

บุคลากรในองคก์รเกิดการพฒันาในการเรียนรู้การทาํงานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 2) ผลการศึกษาการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ดงันนั ในการ

จดัการความรู้ของสถานศึกษาควรส่งเสริมดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตอ้งให้ความสาํคญัและช่วยกนัรวบรวม จัดความรู้ให้เป็นระบบ 

เพือใหส้ามารถคน้หาและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

 3) ผลการศึกษาวฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษา

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงันนั เพือใหก้ารจดัการความรู้ในสถานศึกษา

เป็นระบบและเกิดประสิทธิผล สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรจัด

อบรมเชิงปฏิบติัการหรือสรรหาวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้าง

ความตระหนักและเห็นความสําคัญ เพือนํามาพฒันาระบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา              

โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรเห็นความสาํคญัของการจดัการความรู้ 

จดัอบรมเชิงปฏิบติัการอย่างจริงจงั สนับสนุนให้ครูพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง ร่วมกนัวางแผน

แลกเปลียนความคิดเห็นโดยให้อิสระทางความคิด รวมทงัสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ 

สร้างความเชือมนัใหแ้ก่ครูและร่วมกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

 1) ควรมีการศึกษานโยบายเชิงรุกของสถานศึกษาทีส่งผลต่อวฒันธรรมองค์กรใน

สถานศึกษา 

 2) ควรมีการศึกษาเกียวกบัวฒันธรรมองค์กรในเชิงคุณภาพ เพือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกและ

เป็นประโยชน์ในการบริหารงานในสถานศึกษา 

 3) ควรมีการศึกษาการจดัการความรู้ทีใชใ้นการพฒันาหน่วยงานในลกัษณะการวิจัย             
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1. นายไพฑรย์  อรณศรีประดิษฐ์ู ุ  

 วุฒิการศึกษา  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 1 

2. นายสมศักดิ  รอบคอบ 

 วุฒิการศึกษา  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

 ตาํแหน่งปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระสีมุม  

3. นายธนัวา  อ่วมมณ ี   

 วุฒิการศึกษา  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

 ตาํแหน่งปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัศาลาตึกสิทธิชยัวิศาล  
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั  

เรือง 

วฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความร้ของสถานศึกษาู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

.............................................................. 

เรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูป้ฏิบติัการสอน 
 

แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับ

การจดัทาํวิทยานิพนธเ์รือง “วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” ขอ้มลูทีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่ายงิต่อการ

วิจัยครังนี ข้อมูลทีท่านจะให้ไวใ้นแบบสอบถามฉบับนีถือเป็นความลบัและขอรับรองว่าไม่มี

ผลกระทบใด ๆ ทงัสิน ต่อการปฏิบติังานหรือต่อสถานศึกษาของท่าน จึงขอความกรุณาจากท่านได้

โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามฉบบันีสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูป้ฏิบติัการ

สอนในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นผูใ้หข้อ้มลู 

แบ่งเป็น 3 ตอนดงันี 

ตอนที 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนที 2 วฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษา จาํนวน 24 ขอ้ 

ตอนที 3 การจดัการความรู้ในสถานศึกษา  จาํนวน 40 ขอ้ 
 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดรั้บความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี        

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  นางสาวบุญทิชา  ผวิอ่อน 

                                                             นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจงโปรดทาํเครืองหมาย () ลงใน (   )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ขอ้ที สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ 

(   )  ชาย                        (   )  หญิง 

 

 

(    ) 01 

2. อาย ุ

(   )  ไม่เกิน 30 ปี 

(   )  31 - 40  ปี 

(   )  41 - 50  ปี 

(   )  51 ปีขึนไป 

 

 

(    ) 02 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(   )  ตาํกว่าปริญญาตรี 

(   )  ปริญญาตรี 

(   )  ปริญญาโท 

(   )  ปริญญาเอก 

 

 

(    )  03 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั 

(   )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(   )  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

(   )  ครูผูส้อน 

 

 

(    )  04 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

(    )  1 – 10 ปี 

(    )  11 - 20 ปี 

(    )  21  ปีขึนไป 

 

 

(    ) 05 
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัวฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษา 

คาํชีแจง  ขอ้ความในหวัขอ้ต่อไปนีเป็นขอ้ความเกียวกบัวฒันธรรมองคก์รของสถานศึกษา

ของท่านโปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีท่านพิจารณาเห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษามีค่านิยม 

ความเชือและพฤติกรรมการแสดงออก โดยมีเกณฑใ์นการเลือกตอบดงันี 

ระดบั 5     หมายถึง     ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  

                                    นนัปรากฏสมาํเสมอเป็นประจาํ (มากทีสุด  = 100%) 

ระดบั 4     หมายถึง     ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  

                                    นนัปรากฏบ่อยครัง (มาก  = 75%)        

ระดบั 3     หมายถึง     ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  

                                    นนัปรากฏบางครัง (ปานกลาง  = 50%)        

ระดบั 2     หมายถึง     ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  

                                    นนัปรากฏนอ้ยครัง (นอ้ย  = 25%)        

ระดบั 1     หมายถึง     ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร  

                                    นนัไม่ปรากฏเลย (นอ้ยทีสุด  = 0%)          

 

ระดับความคดิเห็น 

ข้อท ี

 

ค่านิยม ความเชือ และพฤตกิรรม 

ของบคลากรในสถานศึกษาุ  

มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

 

1. 

ลกัษณะสร้างสรรค์ 

บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผน

และกาํหนดเป้าหมายเพือความสาํเร็จ

ของการทาํงานร่วมกนั   

      

(    ) 06 

2. บรรยากาศของการทาํงานเป็นไปใน

ลกัษณะเป็นมิตรมีไมตรีสมัพนัธก์นั 

     (    ) 07 

3. บุคลากรใหก้ารสนบัสนุนซึงกนัและ

กนัในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

     (    ) 08 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีความ

ขยนัหมนัเพียรและกระตือรือร้น 

ในการทาํงาน 

     (    ) 09 
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อท ี

 

ค่านิยม ความเชือ และพฤตกิรรม  

ของบคลากรในสถานศึกษาุ  

มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

5. บุคลากรในสถานศึกษามีการพฒันา

ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเนือง   

     (    ) 10 

6. บุคลากรในสถานศึกษามีความเป็น

กนัเองและมีความสมัพนัธที์ดีต่อกนั

ฉนัทพี์นอ้ง 

     (    ) 11 

7. บุคลากรในสถานศึกษามีความสุขกบั

การทาํงานและยอมรับความสามารถ

ของเพือนร่วมงาน 

     (    ) 12 

8. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ

ปฏิบติังานไดรั้บการยกยอ่งจาก

สถานศึกษา 

     (    ) 13 

 

9. 

ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

บุคลากรในสถานศึกษามุ่งเนน้การ

ทาํงานทีไม่ผดิพลาดเพือความมนัคง

ในอาชีพ 

      

(    ) 14 

10. บุคลากรในสถานศึกษามกัแสดง

ความคิดคลอ้ยตามผูบ้งัคบับญัชา  

หรือผูน้าํกลุ่ม 

     (    ) 15 

11. บุคลากรในสถานศึกษาพยายาม

หลีกเลียงการขดัแยง้กบัผูบ้ริหาร 

หรือเพือนร่วมงาน 

     (    ) 16 

12. บุคลากรในสถานศึกษามนัใจใน

ระเบียบแบบแผนทีเคยปฏิบติัมา 

     (    ) 17 

13. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานที

ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารอยา่ง

เต็มที 

     (    ) 18 
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อท ี

 

ค่านิยม ความเชือ และพฤตกิรรม 

ของบคลากรในสถานศึกษาุ  

มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

14. การปฏิบติังานของบุคลากรใสถานศึกษา 

มีลกัษณะทียดึถือวิธีการทีเหมือนกบั

เพือนร่วมงานเสมอ 

     (    ) 19 

15. บุคลากรในสถานศึกษายอมรับและ

ยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

สถานศึกษาอยา่งเคร่งครัด 

     (    ) 20 

16. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังาน

ตามหนา้ทีรับผดิชอบเท่านนัหลีกเลียง

ความรับผดิชอบงานทีนอกเหนือจาก

งานประจาํ 

     (    ) 21 

 

17. 

ลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว 

บุคลากรในสถานศึกษามีการเผชิญหนา้ 

โตเ้ถียงกนัในเรืองการทาํงานเสมอ 

      

(    ) 22 

18. บุคลากรในสถานศึกษาพยายาม

ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีเพือให้

เกิดความมนัคงในอาชีพ 

     (    ) 23 

19. บุคลากรในสถานศึกษาไม่ไวว้างใจ

และชอบตรวจสอบการทาํงานของ

ผูอื้นอยา่งถีถว้น 

     (    ) 24 

20. บุคลากรในสถานศึกษาแสดงความ 

ไม่เห็นดว้ยต่อการเปลียนแปลงภายใน

หน่วยงาน 

     (    ) 25 

21. บุคลากรในสถานศึกษามกัทาํงานทีมี

การแข่งขนั พยายามสร้างผลงานของ

ตนเองใหเ้หนือกว่าผูร่้วมงาน 

     (    ) 26 
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อท ี

 

ค่านิยม ความเชือ และพฤตกิรรม 

ของบคลากรในสถานศึกษาุ  

มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

22. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมกั

หลีกเลียงการปฏิบติังานทีเสียงต่อ 

การผดิพลาด 

     (    ) 27 

23. บุคลากรในสถานศึกษามกัทาํงานเป็น

ระบบตามแผนทีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

เพือป้องกนัการถกูตาํหนิจากหน่วยงาน 

     (    ) 28 

24. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานดว้ย

ความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั    

เพือป้องกนัขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

     (    ) 29 

 

ตอนที 3 การจดัการความรู้ในสถานศึกษา 

คาํชีแจง  ท่านคิดว่าในสถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัด้านการจดัการความรู้อย่างไร 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีระดบัการปฏิบติั 

 

ระดบั 5     หมายถึง     สถานศึกษามีการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ระดบั 4     หมายถึง     สถานศึกษามีการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ระดบั 3     หมายถึง     สถานศึกษามีการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2     หมายถึง     สถานศึกษามีการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบั 1     หมายถึง     สถานศึกษามีการปฏิบติัดา้นการจดัการความรู้อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

ระดับการปฏิบัต ิ

ข้อท ี การจดัการความร้ในสถานศึกษาู  
มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

 

1. 

การบ่งชีความรู้ 

บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วม

ประชุมวิเคราะห์เกียวกบัความรู้ที

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของ

สถานศึกษา 

      

(    ) 30 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมกนั

วิเคราะห์รูปแบบของความรู้ทีมีอยูใ่น

สถานศึกษา 

     (    ) 31 

3. บุคลากรในสถานศึกษามีการวิเคราะห์

แหล่งความรู้ทีอยูภ่ายในและภายนอก

สถานศึกษา 

     (    ) 32 

4. บุคลากรในสถานศึกษามีการวิเคราะห์

การจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้ 

     (    ) 33 

5. สถานศึกษาดาํเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบ 

และใชข้อ้มลูโครงสร้างพืนฐานใน

การจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

     (    ) 34 

 

6. 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ท่านสร้างความรู้จากการปฏิบติังาน 

      

(    ) 35 

7. ท่านสร้างความรู้จากการทาํวิจยั 

ในชนัเรียน 

     (    ) 36 

8. ท่านสร้างความรู้จากการแลกเปลียน

สนทนากบัผูที้มีความรู้ 

     (    ) 37 

9. ท่านไดรั้บความรู้จากการอ่าน 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร สิงพิมพว์ิชาการ 

     (    ) 38 

10. ท่านไดรั้บความรู้จากการดขู่าวสาร 

สารคดี รายการทางโทรทศัน ์

     (    ) 39 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ข้อท ี การจดัการความร้ในสถานศึกษาู  
มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

11. ท่านไดรั้บความรู้จากสือโสตทศันศึกษา 

เช่น วิทย ุวีดีทศัน์ และภาพยนตร์ 

     (    ) 40 

12. ท่านไดรั้บความรู้จากการสืบคน้ขอ้มลู

ทางอินเตอร์เน็ต 

     (    ) 41 

13. ท่านไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วม

ประชุม อบรม สมัมนา 

     (    ) 42 

 

14. 

การจดัความร้ให้เป็นระบบู  

ท่านจดบนัทึกความรู้ทีไดจ้ากการ

อ่าน/การฟัง 

      

(    ) 43 

15. ท่านจดัเก็บความรู้เป็นเอกสาร/แฟ้ม 

อยา่งเป็นระบบ 

     (    ) 44 

16. ท่านจดัเก็บความรู้ทางมลัติมีเดีย      (    ) 45 

17. ท่านจดัเก็บความรู้ทางเวบ็ไซดห์รือ

เวบ็บลอ็ก 

     (    ) 46 

18. ท่านจดัแบ่งประเภทของความรู้เป็น

หมวดหมู่และเป็นระบบเพือสะดวก

ในการคน้หา    

     (    ) 47 

 

19. 

การประมวลและกลนักรองความรู้ 

บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมกนั

วิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้  

และการใชภ้าษาทีเขา้ใจ ใชไ้ดง่้าย 

 เพือกาํหนดเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

      

(    ) 48 

20. บุคลากรในสถานศึกษานาํความรู้มา

จดัทาํรูปแบบตามมาตรฐานทีกาํหนด 

     (    ) 49 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ข้อท ี การจดัการความร้ในสถานศึกษาู  
มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

21. บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกนั 

เรียบเรียงและปรับปรุงเนือหาความรู้

ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

     (    ) 50 

22. มีการปรับปรุงความรู้ใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของบุคลากรในสถานศึกษา 

     (    ) 51 

 

23. 

การเข้าถึงความรู้ 

ท่านไดรั้บการแนะนาํวิธีการเขา้ถึง

ความรู้อยา่งชดัเจน จากเอกสารทีแจง้

ใหท้ราบ เช่น หนงัสือเวียน จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

      

(    ) 52 

24. ท่านสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายมี

หลากหลายช่องทาง 

     (    ) 53 

25. ความรู้ทีท่านไดรั้บมีความสะดวก 

รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้าน 

     (    ) 54 

26. ท่านสามารถประเมินผลเกียวกบั 

ความสะดวกในการเขา้ถึงความรู้ 

     (    ) 55 

27. ท่านมีการปรับปรุงแกไ้ขเมือเกิด

ปัญหาเกียวกบัวิธีการเขา้ถึงความรู้ 

     (    ) 56 

 

28. 

การแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้ 

ท่านสนทนาแลกเปลียนความรู้กบั

ผูร่้วมงาน 

      

(    ) 57 

29. ท่านแลกเปลียนความรู้กนัโดยจดัทาํ

เป็นเอกสาร 

     (    ) 58 

30. ท่านแลกเปลียนความรู้ทางเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

     (    ) 59 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ข้อท ี การจดัการความร้ในสถานศึกษาู  
มาก 

ทีสดุ  

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสดุ  

(1) 

สําหรับ

ผ้วจิยัู  

31. ท่านเขา้ร่วมแลกเปลียนความรู้ 

โดยการเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 

     (    ) 60 

32. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยระบบพีเลียง      (    ) 61 

33. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยการ

สบัเปลียนงาน 

     (    ) 62 

34. ท่านแลกเปลียนความรู้โดยการใช้

นวตักรรม 

     (    ) 63 

35. สถานศึกษาของท่านมีการเผยแพร่

ความรู้สู่ภายนอกโดยผา่นทางสือ

ต่างๆ เช่น สือสิงพิมพ ์ เวบ็ไซด ์  

     (    ) 64 

 

36. 

การเรียนรู้ 

บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ      

นาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

      

(    ) 65 

37. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ 

นาํความรู้ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา 

     (    ) 66 

38. สถานศึกษากระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคน

กลา้คิด กลา้ทาํและกลา้ลองผดิลองถกู 

     (    ) 67 

39. ผูบ้ริหารยอมรับผลทีเกิดจากการ

เรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

     (    ) 68 

40. ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ไปใชใ้น

การตดัสินใจ เพือวนิิจฉยัสงัการ  

หรือมอบหมายงานได ้

     (    ) 69 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง : วฒันธรรมองค์กรกับการจดัการความร้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพนืที ู

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

------------------------------------------------- 
 

ผ้เชียวชาญู  

ข้อ 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

ผลรวมของคะแนน 

( ) 

 

IOC =  
หมายเหต ุ

ลกัษณะสร้างสรรค์ 

ขอ้ที 1 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 2 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 3 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 4 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 5 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 6 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 7 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 8 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ลกัษณะตงัรับ-เฉือยชา 

ขอ้ที 9 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 10 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 11 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 12 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 13 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 14 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 15 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 16 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ผ้เชียวชาญู  

ข้อ 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

ผลรวมของคะแนน 

( ) 

 

IOC =  
หมายเหต ุ

ลกัษณะตงัรับ-ก้าวร้าว 

ขอ้ที 17 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 18 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 19 +1 +1 0 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 20 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 21 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 22 +1 +1 0 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 23 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 24 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

การบ่งชีความรู้ 

ขอ้ที 1 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 2 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 3 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 4 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 5 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

ขอ้ที 6 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 7 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 8 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 9 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 10 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 11 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 12 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 13 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ผ้เชียวชาญู  

ข้อ 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

ผลรวมของคะแนน 

( ) 

 

IOC =  
หมายเหต ุ

การจดัความร้ให้เป็นระบบู  

ขอ้ที 14 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 15 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 16 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 17 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 18 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การประมวลและกลนักรองความรู้ 

ขอ้ที 19 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 20 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 21 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 22 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การเข้าถึงความรู้ 

ขอ้ที 23 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 24 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 25 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 26 0 +1 +1 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 27 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

การแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้ 

ขอ้ที 28 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 29 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 30 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 31 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 32 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 33 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 34 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 35 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ผ้เชียวชาญู  

ข้อ 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

ผลรวมของคะแนน 

( ) 

 

IOC =  
หมายเหต ุ

การเรียนรู้ 

ขอ้ที 36 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 37 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 38 +1 +1 0 2 .67 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 39 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้

ขอ้ที 40 +1 +1 +1 3 1.00 นาํไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

ค่าความเชือมันของเครืองมือ โดยใช้สตรสัมประสิทธิอัลฟาู  

ของครอนบาค (Cronbach) 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างุ  
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รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลุ ู  

 

อําเภอเมืองนครปฐม 39 โรงเรียน 

1. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  21. โรงเรียนวดับา้นยาง 

2. โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  22. โรงเรียนวดัพะเนียงแตก 

3. โรงเรียนวดัดอนขนาก   23. โรงเรียนวดัดอนยายหอม 

4. โรงเรียนบา้นทุ่งนอ้ย   24. โรงเรียนวดัธรรมศาลา 

5. โรงเรียนบา้นตน้สาํโรง   25. โรงเรียนวดัสามควายเผอืก 

6. โรงเรียนวดัตากอ้ง   26. โรงเรียนบา้นมาบแค 

7. โรงเรียนบา้นบ่อพลบั   27. โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้ง 

8. โรงเรียนบา้นคลองยาง   28. โรงเรียนบา้นลาํพยา 

9. โรงเรียนวดัโพรงมะเดือ (ศรีวิทยากร)  29. โรงเรียนวดัหุบรัก 

10. โรงเรียนวดัหวา้เอน   30. โรงเรียนวดัศรีวิสารวาจา 

11. โรงเรียนบา้นไร่ตน้สาํโรง  31. โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ 

12. โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร   32. โรงเรียนวดัสระกะเทียม 

13. โรงเรียนวดัลาดหญา้แพรก  33. โรงเรียนวดัใหม่หว้ยลึก 

14. โรงเรียนวดับางแขม   34. โรงเรียนวดัหนองเสือ 

15. โรงเรียนวดัหนองดินแดง  35. โรงเรียนบา้นหนองขาหยงั 

16. โรงเรียนวดัทุ่งรี   36. โรงเรียนบา้นหนองงูเหลือม 

17. โรงเรียนวดัทพัหลวง   37. โรงเรียนวดัม่วงตารศ 

18. โรงเรียนบา้นหนองปากโลง       38. โรงเรียนวดัไผล่อ้ม 

19. โรงเรียนวดัทพัยายทา้ว   39. โรงเรียนวดัวงัตะก ู

20. โรงเรียนบา้นนาสร้าง  
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รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลุ ู  

 

อําเภอกําแพงแสน  39  โรงเรียน 

1. โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ   21. โรงเรียนบา้นสามคัคี 

2. โรงเรียนอินทรศกัดิศึกษาลยั  22. โรงเรียนวดัวงันาํเขียว 

3. โรงเรียนบา้นคลองตนั   23. โรงเรียนวดัทุ่งกระพงัโหม 

4. โรงเรียนวดับ่อนาํจืด   24. โรงเรียนวดัสระพงั 

5. โรงเรียนบา้นดอนทอง   25. โรงเรียนวดัประชาราษฎร์บาํรุง 

6. โรงเรียนบา้นหว้ยดว้น   26. โรงเรียนบา้นออ้กระทิง 

7. โรงเรียนบา้นสระนาํสม้   27. โรงเรียนวดัลาดหญา้ไทร 

8. โรงเรียนบา้นหว้ยขวาง   28. โรงเรียนบา้นรางอีเมย้ 

9. โรงเรียนวดัสองหอ้ง   29. โรงเรียนเมืองเก่ากาํแพงแสน 

10. โรงเรียนบา้นหลกัเมตร   30. โรงเรียนวดัปลกัไมล้าย 

11. โรงเรียนบา้นหนองโสน  31. โรงเรียนบา้นบวัแดง 

12. โรงเรียนวดักาํแพงแสน   32. โรงเรียนวดัหนองศาลา 

13. โรงเรียนบา้นหนองกร่าง  33. โรงเรียนบา้นหว้ยรางเกตุ 

14. โรงเรียนวดัไร่แตงทอง   34. โรงเรียนบา้นออ้กระทุง 

15. โรงเรียนวดัหว้ยผกัชี   35. โรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 

16. โรงเรียนวดันิยมธรรมวราราม  36. โรงเรียนบา้นหนองไมง้าม 

17. โรงเรียนวดัหว้ยม่วง   37. โรงเรียนบา้นหนองพงนก  

18. โรงเรียนบา้นหนองพงเลก็  38. โรงเรียนวดัท่าเสา  

19. โรงเรียนวดัทะเลบก   39. โรงเรียนวดัโพธิงาม 

20. โรงเรียนวดัปทุมทองสุทธาราม 
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รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลุ ู  

 

อําเภอดอนตม  ู 19  โรงเรียน 

1. โรงเรียนวดัลาํเหย       

2. โรงเรียนวดัทุ่งสีหลง 

3. โรงเรียนบา้นใหม่          

4. โรงเรียนวดัแหลมมะเกลือ 

5. โรงเรียนวดัตะโกสูง     

6. โรงเรียนวดัหว้ยพระ  

7. โรงเรียนวดัเลาเต่า     

8. โรงเรียนวดัทุ่งพิชยั 

9. โรงเรียนบา้นแจงงาม     

10. โรงเรียนบา้นสามแกว้ 

11. โรงเรียนวดักงลาด          

12. โรงเรียนวดัทุ่งผกักดู 

13. โรงเรียนวดัลาํลกูบวั     

14. โรงเรียนบา้นแหลมกะเจา 

15. โรงเรียนบา้นหวัถนน     

16. โรงเรียนละเอียดอุปถมัภ ์

17. โรงเรียนวดัหนองกระพี     

18. โรงเรียนวดัสระสีเหลียม 

19. โรงเรียนวดัสุขวราราม 
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ประวัติย่อของผ้วิจัยู  

 

ชือ-นามสกุล : นางสาวบุญทิชา  ผวิอ่อน 

วนั เดือน ปีเกิด : วนัที 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 

ภูมิลาํเนาเดิม : ตาํบลโพรงมะเดือ อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ทีอยูปั่จจุบนั : 165 หมู่ที 5 ตาํบลโพรงมะเดือ อาํเภอเมืองนครปฐม  

จงัหวดันครปฐม 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2544 : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาการวดัผลการศึกษา สถาบนัราชภัฏ

นครปฐม 

 พ.ศ. 2546 : ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการจดัการและการประเมินโครงการ 

ประวติัการทาํงาน :  

 พ.ศ. 2548 : ครูผูดู้แลเด็ก ศนูยพ์ฒันาเด็กสระแกว้ เทศบาลนครนครปฐม 

 พ.ศ. 2553 : ครูผูช่้วย โรงเรียนเมืองพทัยา 4 (วดัหนองใหญ่) สังกดัเมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี 

 พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั : ครู โรงเรียนวดัปทุมทองสุทธาราม สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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