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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2) ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน และครูผูส้อนใน
สถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ   
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี มีระดบั
ความสัมพนัธ์สูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study 1) the level of the school administrators’ knowledge  
management, 2) the level of the internal quality assurance implementation of school administrators, 
and 3) the relationship between the school administrators’ knowledge management and the internal 
quality assurance implementation of school administrators  under Department of Vocational 
Education in Saraburi Province. 

The sample in this study was composed of 21 school administrators and 205 school 
teachers under Department of Vocational Education in Saraburi Province in education year 2013.  
The research instrument used for collecting data was Likert five-point scale questionnaires. The data 
were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment 
correlation coefficient to determine the relationship.  

The research showed that 1) the level of the school administrators’ knowledge  
management was at the high level in all aspects, 2) the level of the internal quality assurance 
implementation of school administrators was at the high level in all aspects, and 3) the relationship 
between the school administrators’ knowledge management and the internal quality assurance 
implementation of school administrators under Department  Vocational Education Commission in 
Saraburi province revealed high relationship at .01 level of significance. 

 
Keywords:  knowledge management, internal quality assurance  
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ตารางท่ี 4.11  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศีกษา  
                       จงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4)   95 
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บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การพฒันาประเทศในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้มีความทดัเทียม

กบัประเทศท่ีเจริญแล้ว จ าเป็นตอ้งท าให้คนท่ีเป็นพลเมืองของประเทศได้รับการศึกษาท่ีดี และมี
คุณภาพ ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัของการศึกษา วา่จะเป็นส่ิงท่ีช่วยในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไดมี้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553 โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นการประกนัคุณภาพการท างานในหนา้ท่ีปกติของบุคลากรท่ีอยู่
ในสถานศึกษานั้นๆ โดยสถานศึกษาท่ีผา่นการรับรองการประกนัคุณภาพ จะสามารถสร้างความมัน่ใจ
ให้กับผูรั้บบริการ ชุมชน และสังคมได้ว่า สถานศึกษามีวิธีการด าเนินงาน และได้ปฏิบติังานตาม
แผนงาน โครงการท่ีก าหนด เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของนกัเรียน นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา (ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ, 2557, น.1) ดงันั้น สถานศึกษา
จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดบั ให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 213) ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้
มีความรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผูรั้บบริการให้
ครอบคลุมได้ในทุกเร่ืองท่ีรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าหลกัการการ
จดัการความรู้มาใช้ในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา  ซ่ึงควรเป็นผูท่ี้มี
สมรรถนะในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
เขา้ใจ และสามารถในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาได ้ 

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสังกดัส านักงานคณะกรรรมการการอาชีว 
ศึกษา มีข้ึนหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมาย และมีหลกัการจดัการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ และ
มาตรฐานไวใ้น หมวด 6 มาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบประกนั
คุณภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั และในปี พ.ศ.2555 ส านกังานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษาไดมี้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกดัใชม้าตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
ส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน โดยให้ใช้ในการจดัอาชีวศึกษาและการประกนัคุณภาพภายใน 
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(ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2557, ภาคผนวก ข) เพื่อให้สถานศึกษาไดมี้การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเกิดผลดีกบัผูเ้รียน และผูส้ าเร็จการศึกษา โดยการประกนัคุณภาพภายในจะเป็น
การสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถาน 
ศึกษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดบัคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดโดยสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานตน้สังกดัท่ีก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรับรองการประกนัคุณภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553, บทน า)  

การจดัการความรู้ (Knowledge Management ) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 2-3) เป็น
อีกแนวทางหน่ึงท่ีไดน้ ามาใชใ้นการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ใหมี้ศกัยภาพ 
มีความรู้ และทกัษะทางสมอง โดยการอบรม ฝึกฝน ให้ค  าแนะน าแก่บุคลากรท่ีสามารถรับรู้ได ้ซ่ึงจะ
เป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถานศึกษาในอนาคต โดยอาศยัพื้นฐาน
ของความรู้ และก าลงัสติปัญญาจากประสบการณ์ท างาน ซ่ึงการจดัการความรู้จะเป็นการใชป้ระโยชน์
จากก าลงัสติปัญญาของบุคคลท่ีจะช่วยใหท้ างานส าเร็จ โดยท่ีไม่ตอ้งรอรับค าสั่งแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีเนน้สมรรถนะของก าลงัสติปัญญา และประสบการณ์จากบุคลากร ซ่ึงในการปฏิบติั
ท าได้โดยการรวบรวมเอาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา โดยเฉพาะท่ีมีอยู่ในตวับุคคลท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีมีอยูใ่นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็น
เอกสาร (Explicit Knowledge) มาพฒันา ปรับปรุง และออกแบบให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเขา้ถึงได ้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ ตลอดจนการน าไปใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นการจดัการความรู้จึงเป็นทั้งกระบวนการของการท างาน และการบริหารจดัการ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการประกนัคุณภาพภายในท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่น
สถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ดว้ยการมีส่วนร่วม แสวงหา แบ่งปัน และเรียนรู้จากความรู้ท่ีฝังลึก หรือ
ก าลงัสติปัญญาท่ีมีคุณค่า น ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานไดอ้ย่างเต็มท่ี เพื่อความส าเร็จร่วมกนั 
ซ่ึงท าให้สมาชิกในสถานศึกษาเกิดความมัน่ใจ สามารถท างานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดได ้
ทั้งน้ีการจดัการความรู้ในสถานศึกษา (สมจิตร์ สุวรักษ,์ 2554, น. 37) จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมความรู้ 
ทั้งความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี คู่มือการใชง้านต่างๆ และความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลในลกัษณะของความ
เช่ือ ทกัษะ และประสบการณ์ ซ่ึงควรไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัเก็บให้เป็น
ระบบ ก็จะช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีจะน าไปใช้งานไดง่้าย สะดวก ตลอดจนช่วยกนั
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พฒันาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ส าหรับน ามาปรับปรุงวิธีด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีสถานศึกษานั้นไดก้ าหนดไว ้

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีมีสถานศึกษาในสังกดั ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี วิทยาลยั 
เทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลยั
การอาชีพสระบุรี วทิยาลยัการอาชีพหนองแค และวทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี ซ่ึงในการบริหารจดัการ 
ศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ไดมี้การจดัการความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาใน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในส่วนของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
(ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2557, น. 68) โดยมีรูปแบบและลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั 
ซ่ึงไดมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถาน 
ศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมิน และจากผลการรายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง พบวา่ ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนนของแต่ละสถานศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก มีระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบัดี มีจ  านวนตวับ่งช้ีท่ีมี
ผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 34 ตวับ่งช้ี (วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก, 
2556, น. 110) วิทยาลยัเทคนิคสระบุรีมีระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่น
ระดบัพอใช ้มีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 18 ตวับ่งช้ี 
(วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี, 2557, น. 137) วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ มีระดบัคุณภาพ
ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยู่ในระดบัดี มีจ  านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 25 ตวับ่งช้ี (วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์, 2557,           
น. 77) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรีมีระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดบัพอใช ้มีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 23 ตวับ่งช้ี 
(วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี, 2557, น. 77) วทิยาลยัการอาชีพสระบุรีมีระดบัคุณภาพในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบัพอใช ้มีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 
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5 คะแนน จ านวน 22 ตวับ่งช้ี (วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี, 2556, น. 81) วิทยาลยัการอาชีพหนองแคมี
ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบัดีมาก มีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการ
ตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 30 ตวับ่งช้ี (วิทยาลยัการอาชีพหนองแค, 2557,         
น. 121) และวิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรีมีระดบัคุณภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อยู่
ในระดบัดี มีจ  านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน จ านวน 28 ตวับ่งช้ี 
(วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี, 2557, น. 76) จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งมีผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 มีระดบัคุณภาพท่ีแตกต่างกนั และตวับ่งช้ี
ท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดบั 5 คะแนน ก็มีจ  านวนตวับ่งช้ีท่ีแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ีอาจจะ
มีผลมาจากการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการความรู้กบัการด าเนิน 
งานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี วา่มีอยูใ่นระดบัใด 
และมีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ โดยจะน าผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนการจดัการความรู้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงวิธีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีระดับ
คุณภาพของการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้สมรรถนะและคุณลกัษณะของนกัเรียน นกัศึกษา 
และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั

สระบุรี 
1.2.2  เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
1.2.3 เพื ่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั

คุณภาพ ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 

1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
1.3.1 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี อยู่ใน

ระดบัใด 
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1.3.2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรีอยูใ่นระดบัใด 

1.3.3  การจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

 
1.4  สมมติฐำนกำรวจิัย 

1.4.1การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี อยู่ใน
ระดบัมาก 

1.4.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรีอยูใ่นระดบัมาก 

1.4.3 การจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีมีความสัมพนัธ์กนั 

 

1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดงัน้ี 

1.5.1 ดา้นเน้ือหา  
                  การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ประกอบดว้ย 
    1.5.1.1  การจดัการความรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996) ซ่ึง
การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

1)  การแสวงหาความรู้  
2)  การสร้างความรู้  
3)  การจดัเก็บและคน้คืนความรู้  
4)  การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์  

   1.5.1.2 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ตามแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของ เดมม่ิง (Deming, 2004) การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น       
4 ดา้น คือ 
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    1)  การวางแผน 
    2)  การปฏิบติัตามแผน 
    3)  การตรวจสอบผลการปฏิบติั 
     4)  การแกไ้ขปัญหา 

1.5.2  ดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 33 คน และครูผูส้อนในสถานศึกษา จ านวน 439 คน รวมประชากร 472 คน จาก
สถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง ท่ีสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี (อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี, 2556) 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 21 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สถานศึกษาละ 3 คน 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 205 คน โดยใช้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางของ เคร็ซซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และน าไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
ชนิดเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากร
เป้าหมายทั้ง 7 แห่ง  

1.5.3 ดา้นวธีิการศึกษา 
                           เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีการใช้แบบสอบถาม      
(Questionnaire) แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี และใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และน าเสนอ
ขอ้มูลในแบบของตารางประกอบความเรียง 
 

1.6  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย       
1.6.1  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้

พฒันาครู บุคลากรในสถานศึกษา ดว้ยการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บและคน้คืน
ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงท าให้ครู บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษา มี 4 ดา้น ดงัน้ี 
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  1.6.1.1 ดา้นการแสวงหาความรู้ หมายถึง วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ไดด้ าเนินการให้ครู บุคลากรไดมี้การแสวงหาความรู้ ดว้ยการฝึกอบรม สัมมนา การเปล่ียนแปลง
หน้าท่ีในการปฏิบติังาน หรือการจา้งท่ีปรึกษา วิทยากร มาให้ความรู้ รวมทั้งการรับข่าวสารจากส่ือ
ต่างๆ จากโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต  

  1.6.1.2 ดา้นการสร้างความรู้ หมายถึง วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาได้
ด าเนินการให้ครู บุคลากรไดส้ร้างความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ของตนท่ีมีอยูใ่ห้แก่เพื่อนร่วมงาน
ดว้ยการท างานร่วมกนั รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบติัทดลอง หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต ในลกัษณะของการท างานร่วมกนั ระหวา่งบุคคลกบับุคคล หรือระหวา่งกลุ่มงานกบักลุ่มงาน 

   1.6.1.3 ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ หมายถึง วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดด้ าเนินการให้ ครู บุคลากรไดมี้การจดัเก็บขอ้มูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ในลกัษณะ
ต่างๆท่ีหลากหลาย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้สามารถจดัเก็บความรู้ และสามารถคน้หาได้
อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว  

  1.6.1.4 ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรม 
ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดด้ าเนินการใหค้รู บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ดว้ยการส่ือสาร ดว้ยการเขียน 
การฝึกอบรม การประชุม การหมุนเวยีนเปล่ียนงาน หรือการใหค้  าปรึกษา 

1.6.2  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง วิธีการ หรือ
กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนด วางแผน ให้ครู บุคลากรไดป้ฏิบติั รวมทั้งตรวจสอบผลการ
ปฏิบติั และแกไ้ขปัญหาให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 4 ดา้น ดงัน้ี 
     1.6.2.1 ด้านการวางแผน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบให้ครู บุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้วยการแต่งตั้งคณะท างาน 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน และเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.6.2.2 ดา้นการปฏิบติัตามแผน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ให้ครู บุคลากรมี
การปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม มีการด าเนินงานเป็นระบบ การเก็บ รวบรวม เอกสาร หลกัฐาน สะดวกในการคน้หาขอ้มูล 
และการน าไปใชง้าน              
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  1.6.2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบตัิ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ให้ครู      
บุคลากร มีการด าเนินงานในการตรวจสอบ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ด้วยการนิเทศ 
ติดตามผล และประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
     1.6.2.4 ดา้นการแกไ้ขปัญหา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ให้ครู บุคลากรน าผล
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในคร้ังท่ีผา่นมา ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง การวางแผน การ
ปฏิบติัตามแผน รวมทั้งการตรวจสอบผลการปฏิบติั โดยมีการจดัท าระบบสารสนเทศ เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน 

1.6.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถาน 
ศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 

1.6.4 อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี หมายถึง กลุ่มสถานศึกษาท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัสระบุรี ประกอบด้วยวิทยาลยัเทคนิคสระบุรี วิทยาลยั 
เทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลยั
การอาชีพสระบุรี วทิยาลยัการอาชีพหนองแค และวทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี 

1.6.5 ครูผูส้อน หมายถึง ขา้ราชการครู พนักงานราชการ และครูอตัราจา้งท่ีสอนอยู่ใน
สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 

1.7  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
จากแนวคิด และทฤษฎี ผูว้จิยัไดศึ้กษาและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ย การ

จดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด ทฤษฎี ของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996) มี                
4 ด้าน 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ และ 4) การถ่ายทอด
ความรู้และการใชป้ระโยชน์ และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
แนวคิด ทฤษฎี วงจรคุณภาพ (PDCA) ของ เดมม่ิง (Deming, 2004) มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผน 
2) ดา้นการปฏิบติัตามแผน 3) ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั และ 4) ดา้นการแกไ้ขปัญหา  ดงัภาพ       
ท่ี 1.1 
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ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.8  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.8.1 เป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้น าไปใช้ในการวางแผนพฒันาครู และ

บุคลากรดว้ยกระบวนการของการจดัการความรู้  
1.8.2 เป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาวิธีการ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

1.8.3  เป็นสารสนเทศส าหรับผูท่ี้สนใจไดน้ าไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาตนเองในการ
จดัการความรู้ และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
 

       กำรจัดกำรควำมรู้ 

1. การแสวงหาความรู้  
2. การสร้างความรู้  
3. การจดัเก็บและคน้คืนความรู้  
4. การถ่ายทอดความรู้และการใช ้
    ประโยชน์  
 

    กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพภำยใน   

1. การวางแผน 

2. การปฏิบติัตามแผน 

3. การตรวจสอบผลการปฏิบติั 

4. การแกไ้ขปัญหา 



 
 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวิจยั         
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
       2.1.1  ประเภท และความหมายของความรู้ 
       2.1.2  ความหมายของการจดัการความรู้ 
       2.1.3  การจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
       2.1.4  กระบวนการของการจดัการความรู้ 
2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
       2.2.1  แนวคิด และหลกัการของการประกนัคุณภาพภายใน 
       2.2.2  ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 
       2.2.3  ความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน  
       2.2.4  ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
       2.2.5  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในดว้ยวงจรคุณภาพ  (PDCA) 
2.3  ขอ้มูลทัว่ไปของอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
       2.3.1  สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
       2.3.2  การจดัการความรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดั 
                 อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 
       2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
2.1.1 ประเภท และความหมายของความรู้ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีนกัวิชาการหลายคนไดอ้ธิบาย

เก่ียวกบัประเภท และความหมายของความรู้ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 โพแลนซ่ี และโนนากะ (Polanyi & Nonaka, อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 

2549, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไว ้2 แบบ ดงัน้ี  
 1) ความรู้ท่ีมองไม่เห็นชดัเจน (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ แต่เกิด

ข้ึนอยูจ่ริงในตวัคน โดยเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากการกระท า การคิด ซ่ึงบุคคล
ท่ีมีความรู้แบบน้ีจะมีความได้เปรียบในการปฏิบติังาน แต่ความรู้แบบน้ีไม่สามารถถ่ายทอดได้
โดยตรงในลกัษณะของทฤษฎีท่ีเขียนเป็นหนงัสือได ้แต่ความรู้ชนิดน้ีสามารถถ่ายทอดระหวา่งบุคคล
ไดด้ว้ยจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ  

 2) ความรู้ท่ีมองเห็นชดัเจน (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดได้
โดยการเขียนเป็นทฤษฎี หรือเขียนเป็นตวัอกัษรแล้วบนัทึกเก็บไวใ้นลกัษณะของส่ือส่ิงพิมพ์ ต ารา 
เอกสาร หรือเว็บไซต์ ซ่ึงความรู้ท่ีมองเห็นชัดเจนน้ีสามารถเผยแพร่ท าให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้
สะดวก 

 โดยความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่จะเกิดจากตวับุคคล (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น. 26) แล้ว          
จะถูกปรับเปล่ียนไปเป็นความรู้ท่ีองค์กรต้องการ ทั้งน้ีความรู้ท่ีองค์กรต้องการจะต้องผ่านการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ท่ีมองเห็นชดัเจนกบัความรู้ท่ีมองไม่เห็นชดัเจน เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
เป็นวงจร ซ่ึงเรียกปฏิสัมพนัธ์แบบน้ีวา่ “การเปล่ียนแปลงความรู้ (Knowledge conversion)” ดงัภาพ            
ท่ี 2.1   

                                     
ภาพที ่2.1  การเปล่ียนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) 
ทีม่า : พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547) 
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 จากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์การเปล่ียนแปลงความรู้ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547,          
น. 26-27; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 17-18; บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550, น. 69-71; บดินทร์ 
วจิารณ์, 2550, น. 132-134) สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 1) การเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีมองไม่เห็นชัดเจน (Socialization) คือ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท่ีเป็นความรู้ของบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล โดยท่ีบุคคลทั้งหมดมี
สภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือสถานการณ์เดียวกนัโดยผ่านการถ่ายทอดดว้ยการสนทนา สังเกต เลียนแบบ 
เป็นตน้  

 2) การเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีมองไม่เห็นชัดเจนไปเป็นความรู้ท่ีมองเห็นชัดเจน 
(Externalization) คือ การสร้างและเปล่ียนแปลงความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีการสั่งสมมา
ถ่ายทอดเขียนเป็นสูตร ทฤษฎี โดยเขียนเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ต ารา เอกสาร หรือเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่ 

 3) การเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีมองเห็นชดัเจน (Combination) คือ การน าความรู้ท่ีมีอยู่
ในส่ือส่ิงพิมพ์ ต ารา เอกสาร หรือเว็บไซต์มาผสมผสานกบัความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ของ
บุคคลโดยผา่นการวเิคราะห์ และจดัเป็นหมวดกลุ่มความรู้ 

 4) การเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีมองเห็นชัดเจนไปเป็นความรู้ท่ีมองไม่เห็นชัดเจน
(Internalization) คือ การท่ีบุคคลได้น าความรู้ท่ีได้จากส่ือส่ิงพิมพ์ ต ารา เอกสาร หรือเว็บไซต์ไป
ปฏิบติัจนเกิดทกัษะ ความช านาญ มีประสบการณ์ใหม่เกิดข้ึนกบับุคคลคนนั้น และบุคคลคนนั้น
สามารถท่ีจะน าไปแลกเปล่ียนกบับุคคลอ่ืนในองคก์รไดอี้ก 

 เธอร์เบน และคณะ (Turban, et al, 2004, p. 17) ได้กล่าวว่า ความรู้ คือส่ิงท่ี
ประกอบด้วยขอ้มูล หรือสารสนเทศท่ีได้รับการจดัระบบ การประมวลผล เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ 
ประสบการณ์ การสั่งสมการเรียนรู้ และความเช่ียวชาญซ่ึงสามารถน าไปใชส้ าหรับการแกปั้ญหาหรือ
การด าเนินงานในปัจจุบนัได ้ 

 อุไร  ทองหัวไผ ่(2551, น. 35-37) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ ออกเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

 1) ความรู้ท่ีฝังในตวัคน (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีบุคคลไม่สามารถส่ือสาร
ดว้ยการพดูคุย สนทนาใหบุ้คคลอ่ืนรับรู้ในเร่ืองราวต่างๆ ไดง่้าย เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าการคิด ท่ีสั่งสมเป็นประสบการณ์ เช่น ทกัษะความสามารถ หรือความช านาญในงานเฉพาะ
ดา้นของแต่ละบุคคล รวมทั้งความรู้ท่ีเกิดจากความเช่ือ ความศรัทธา หรือท่ีเรียกวา่ “ภูมิปัญญา” ซ่ึงภูมิ
ปัญญาจะเป็นความรู้ท่ียึดติดอยู่ในความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของบุคคล ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้จาก
การพูดคุยสนทนา การฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน ความรู้ประเภทน้ีจะถูก
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ปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นองคก์รจะตอ้งพยายามปรับเปล่ียนความรู้
ท่ีฝังลึกในคนน้ีใหเ้ป็นความรู้ท่ีเปิดเผยและปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนเพื่อใหเ้ป็นความรู้ขององคก์ร 

  2) ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) คือความรู้ท่ีมีให้เห็นอยูท่ ัว่ๆ ไปในรูปแบบ
ต่างๆ และมีการเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเป็นระบบ และมีความสะดวกในการเรียนรู้และง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ โดยท่ีเรียกความรู้แบบน้ีวา่ “องค์ความรู้” ซ่ึงความรู้แบบน้ีจะมีการถ่ายทอดออกมาใน
รูปของส่ือส่ิงพิมพ ์ต ารา คู่มือ เอกสารต่างๆ เวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงและเรียนรู้ไดง่้าย  

 3) ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม (Culture Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดจากการถ่าย 
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นในลกัษณะท่ีเป็นความเช่ือหรือความศรัทธาของบุคคลในองค์กร ซ่ึงในองค์กรท่ีมี
ความรุ่งเรืองมาเป็นเวลาท่ียาวนานมกัจะมีการพฒันาความเช่ือของบุคคลในองคก์รไปพร้อมๆ กนั ซ่ึง
ทัว่ไปเรียกวา่วฒันธรรมขององคก์ร 

 บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2550, น. 63-64) ไดก้ล่าวถึงความรู้ และไดแ้บ่งความรู้ ออกเป็น 
2 แบบ ไดแ้ก่ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้แจง้ชัด (Explicit Knowledge) และ
นอกจากน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบั “ภูเขาน ้าแขง็แห่งความรู้” ดงัภาพท่ี 2.2   

 
ภาพที ่2.2  ภูเขาน ้าแขง็แห่งความรู้ 

ทีม่า : บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550) 

 

 จากภาพภูเขาน ้ าแข็งแห่งความรู้ (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550, น. 63-64; ประพนธ์  
ผาสุกยดื, 2550, น. 21-23; ภราดร จินดาวงศ,์ 2549, น. 14-17) สามารถอธิบายเก่ียวกบัความรู้ได ้ดงัน้ี 

 1) ความรู้แจง้ชดั (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี มีเน้ือหาเป็นวิชาการ
มีเหตุผล มีการถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษรออกมาในลกัษณะของส่ือส่ิงพิมพ ์ต ารา ทฤษฎี คู่มือ หรือ
เวบ็ไซต์ ท่ีสามารถถ่ายทอดไดง่้าย มีการจดัเก็บรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ สามารถน ามาปรับใช้ได้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงเปรียบไดก้บัส่วนยอดของภูเขาน ้าแข็งท่ีลอยอยูเ่หนือน ้ าท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 
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 2) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ในตวับุคคลท่ีไม่
สามารถมองเห็น โดยเกิดมาจากกระท า การเรียนรู้ ล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมาเป็นเวลา
ยาวนาน เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ซ่ึงความรู้แบบน้ีไม่
สามารถส่ือสารได้โดยการพูดคุย หรือเขียนเป็นอกัษร เช่น ทกัษะในการปฏิบติังาน หรือการคิด 
วิเคราะห์สูตรสมการต่างๆ ซ่ึงความรู้แบบน้ีไม่อาจถ่ายทอด หรือส่ือสารในรูปแบบของตวัเลข หรือ
ตวัอกัษรไดโ้ดยง่ายซ่ึงการสร้างความรู้แบบน้ีสามารถท าไดโ้ดยการฝึกซ ้ าๆ จนเกิดทกัษะความช านาญ 
ซ่ึงเปรียบไดก้บัภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า  

 เม่ือเราได้เปรียบเทียบสัดส่วนความรู้ทั้ง 2 แบบ จะพบได้ว่า ความรู้ท่ีมีในองค์กร
ส่วนใหญ่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซ่ึงจะมีมากกวา่ความรู้แจง้ชดั (Explicit Knowledge) 
หลายเท่า และสามารถเทียบอตัราส่วนระหว่างความรู้ประเภท ความรู้ฝังลึก(Tacit Knowledge) : 
ความรู้แจง้ชดั (Explicit Knowledge) ไดเ้ป็น 80 : 20  

 นอกจากน้ี บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550, น. 23-24) ไดแ้บ่งระดบัของความรู้ท่ีมีพฒันา 
การตามล าดบัเป็น 4 ระดบั ซ่ึงในแต่ละระดบัมีความหมายท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละระดบัมีความ 
สัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั โดยเป็นฐานของกนัและกนั ดงัภาพท่ี 2.3   
  

 

ภาพที ่2.3  ระดบัความรู้ 
ทีม่า : บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550) 
 

  จากภาพท่ี 2.3 ระดบัความรู้ สามารถอธิบายเก่ียวกบัระดบัของความรู้ได ้ซ่ึงแบ่งออก  
4 ระดบั ดงัน้ี 

 1) ข้อมูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รับรู้ได้จากการสังเกตจากส่ิงท่ี
เกิดข้ึน แต่ท่ียงัไม่ผา่นการคิด วิเคราะห์ ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลดิบเท่านั้น ไดแ้ก่ ตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ 
ท่ียงัไม่ผา่นการแปลความหมาย เช่น จ านวนของการเกิดไฟไหม ้จ านวนของผูท่ี้เสียหายจากการเกิดไฟ
ไหม ้และฤดูกาลท่ีเกิดไฟไหม ้เป็นตน้ 

 2) สารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลทางสมองดว้ยการคิด 
วเิคราะห์ แยกแยะ แลว้น าสารสนเทศนั้นไปใชป้ระโยชน์ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าฐาน 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัจ านวนของการเกิดไฟไหมใ้นแต่ละฤดูกาล โดยใช้วิธีทางสถิติ เช่น คิดเป็นร้อยละ 
(%) แลว้เรียงล าดบัจากค่ามากไปหานอ้ย 

    ข้อมูล  สารสนเทศ          ความรู้   ภูมิปัญญา 
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 3) ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีไดผ้า่นการประมวลผลทางสมองดว้ยการ
คิด วิเคราะห์ แยกแยะเปรียบเทียบ และมีการเช่ือมโยงกับความรู้อ่ืน จนท าให้มีความเข้าใจ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ เช่น ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัจ านวนร้อยละ (%) ของการเกิดไฟไหมใ้นแต่ละฤดูกาล ท าให้ไดค้วามรู้ว่าการเกิดไฟไหมท่ี้
ท าให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุด คือ การเกิดไฟไหมใ้นช่วงฤดูร้อน เน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ีแห้ง มี
ความช้ืนต ่า สามารถเกิดไฟไหมไ้ดง่้าย 

 4) ภูมิปัญญา (Wisdom) คือ การปรับใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา หรือใช้ในการ
ปรับปรุงวธีิการท างาน ซ่ึงเม่ือน าภูมิปัญญาไปใชแ้กไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงวธีิการท างานแลว้ จะท าให้
เกิดการนวตักรรมใหม่เพื่อให้การท างานมีผลส าเสร็จ เช่น จากความรู้ในประเด็นท่ีวา่ การเกิดไฟไหม ้
นั้นแลว้ท าให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุด คือ การเกิดไฟไหมใ้นช่วงฤดูร้อนเน่ืองจากมีสภาพอากาศท่ี
แหง้ มีความช้ืนต ่า สามารถเกิดไฟไหมไ้ดง่้าย ดงันั้นหากจะแกปั้ญหาการเกิดไฟไหมใ้นช่วงฤดูร้อนจึง
ตอ้งมีการระมดัระวงัเก่ียวกบัการกระท าท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟไหมม้ากกวา่ฤดูกาลอ่ืน 

 สรุปไดว้า่ ระดบัของความรู้ จะเร่ิมจากส่ิงท่ีเป็นขอ้มูล (Data) ท่ียงัไม่ไดผ้่านการคิด 
วเิคราะห์ แต่เม่ือน าขอ้มูลไปผา่นการประมวลผลดว้ยการคิดวเิคราะห์ จดักลุ่ม หมวดหมู่แลว้จะไดเ้ป็น
สารสนเทศ (Information) และเม่ือน าสารสนเทศมาคิดเชิงเปรียบเทียบโดยเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจน
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจก็จะเป็นความรู้ (Knowledge) และสุดทา้ยภูมิปัญญา (Wisdom) คือ การใชค้วามรู้
ท่ีมีความเขา้ใจไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

 วีระพจน์  กิมาคม (อ้างถึงใน รวิ บวัด้วง, 2553) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ไว ้         
2 แบบ ดงัน้ี 

 1) ความรู้ หมายถึง ข้อมูลท่ีมีส่วนประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี  
รวมทั้งแนวความคิด เป็นตน้ 

 2) ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใชอ้า้งอิง เช่น ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากตวั
บุคคล หรือขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติมาอา้งอิง  

 วรดา  ชูสง่า (2552, น. 9) ไดใ้ห้ความหมาย ความรู้ คือ ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
พฤติกรรมของบุคคล ท่ีได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ในตัวบุคคล เช่น ทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ และความรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบของหนงัสือ คู่มือ เอกสาร ท่ีผา่นคิด วิเคราะห์ หรือการศึกษา 
ทดลองของบุคคล แลว้จึงน ามาถ่ายทอด และใชป้ระโยชน์ 

 สรุปไดว้า่ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล สารสนเทศท่ีไดผ้า่นการคิด วิเคราะห์ 
หรือมีการทดลองใช้แล้วโดยมนุษย ์ซ่ึงความรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล ได้แก่ ทกัษะ ความสามารถท่ี
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แสดงออกทางดา้นร่างกาย การใช้สติปัญญาแกปั้ญหาในการท างาน รวมทั้งการถ่ายทอดออกมาเป็น
หนงัสือ คู่มือในการปฏิบติังานท่ีใหบุ้คคลอ่ืนสามารถเรียนรู้ได ้

2.1.2 ความหมายของการจดัการความรู้ 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีนกัวิชาการหลายคนไดใ้ห้ความ 

หมายของการจดัการความรู้ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 บิเซอเร่ เฟอนนัเดซ และคณะ (Becerra – Fernandez, et al, 2004) ไดใ้ห้ความหมาย 

การจดัการความรู้ คือ วิธีการท่ีท าเพื่อให้ไดค้วามรู้มา ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคลและใน
องค์กร การจดัการความรู้จะให้ความส าคญัของระเบียบวินัยในองค์กรท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างสรรค ์และการแบ่งปันองคค์วามรู้ 

 กร์ูลิค มิลตนั และแอเพิล (Gorelick, Miltion & April, 2004) ไดใ้ห้ความหมายการจดั 
การความรู้ คือ การบูรณาการในดา้นคน กระบวนการ และเทคโนโลย ีส าหรับปรับปรุงและพฒันาการ
ท างาน โดยอาศัยการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน โดยครอบคลุม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้โครงสร้าง 
กระบวนการในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัทีมงาน และระดบัองค์กรเพื่อให้เรียนรู้ในความรู้ท่ี
ตอ้งการ เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วรดา  ชูสง่า (2552, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ
จดัการความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล และความรู้ชดัแจง้จากแหล่งความรู้ โดยผา่นกระบวนการสร้าง การ
แลกเปล่ียน และการน าไปใช้ ด้วยการประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพ และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจขององคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 พรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค (2554, น. 5) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการความรู้ หมายถึง
กระบวนการพฒันาบุคลากรในองคก์รท่ีมุ่งให้บุคลากรสามารถก าหนดความรู้ แสวงหาความรู้ สร้าง
ความรู้ จดัเก็บความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกองค์กร การน า
ความรู้ไปใช้และการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพจนท าให้เกิด
การเรียนรู้ในระดบับุคคล กลุ่ม และทัว่ทั้งองคก์ร 

 สุนิตา  สุบินยงั (2554, น. 62) ไดใ้ห้ความหมาย การจดัการความรู้ หมายถึงกระบวน 
การท่ีจดัการกบัสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นส่ือ ท่ีมองเห็นได ้และท่ีอยูใ่นตวับุคคล เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาความสามารถ ในการท างานของบุคคลในองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ 

 บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2549, น. 23) ได้ให้ความหมาย การจดัการความรู้ คือ  
กระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปล่ียนและใชค้วามรู้ 



27 

 

 ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช (2547, น. 2-5) ไดก้ล่าววา่ การจดัการความรู้ คือ การยกระดบั
ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนและ
กวา้งขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยค าสั้ นๆ ได้ ดงันั้นตอ้งให้นิยามหลายข้อจึงจะครอบคลุม
ความหมาย ไดแ้ก่ 

 1) การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ 
เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่
เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใช่การจดัการความรู้ 

 2) การจดัการความรู้เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนความรู้ ถ้าไม่มีการแลกเปล่ียน
ความรู้แล้ว ความพยายามในการจดัการความรู้ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมภายในองค์กร
เก่ียวกบัวฒันธรรม พลวตั และวิธีปฏิบติัมีผลต่อการแลกเปล่ียนความรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรม
และสังคมมีความส าคญัต่อการจดัการความรู้อยา่งยิง่ 

 3) การจดัการความรู้ตอ้งอาศยัผูรู้้ในการตีความและประยุกตใ์ช้ความรู้ ในการสร้าง
นวตักรรมและเป็นผูน้ าทางในองค์กร รวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงแนะน าวิธี
ประยุกตใ์ช้ในการจดัการความรู้ดงันั้น กิจกรรมเก่ียวกบัคน ไดแ้ก่ การดึงดูดคนดีและเก่ง การพฒันา
คน การติดตามค วามกา้วหนา้ของคน และดึงคนมีความรู้ไวใ้นองคก์ร ถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ
ความรู้ 

 การเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร การจดัการความรู้เกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวา่จะช่วย
สร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้องค์กร ประเมินตน้ทุนทางปัญญา และผลส าเร็จของการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้เป็นดชันีบอกวา่องคก์รมีการจดัการความรู้อยา่งไดผ้ลหรือไม่ 

 สรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ คือ วิธีการในพฒันาบุคลากรขององคก์รดว้ยความรู้ท่ีมี
อยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ จดัเก็บความรู้ รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การจดัการความรู้ เพื่อให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
จ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือในการถ่ายโอนความรู้ จึงจะช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ ซ่ึง
เคร่ืองมือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549, น. 151-155) ดงัน้ี  

 1) เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงท่ีเป็นความรู้ประเภท Explicit  มีดงัน้ี 
      (1.1) การจดัเก็บความรู้ และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในรูปของเอกสาร คือ การจดัเก็บ

ความรู้หรือขอ้มูลขององคก์รไวใ้นรูปแบบท่ีง่ายในการคน้หาและน าไปใช ้เช่น งานวิจยั ผลการส ารวจ 
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ผลงานประจ าปี และขอ้มูลทางการตลาด รวมทั้งจดัท าเป็นฐานความรู้เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศท่ี
สามารถเขา้มาเรียนรู้ได ้ 

      (1.2) การใช้วิธีการเล่าเร่ือง (Story Telling) คือ เป็นวิธีการถ่ายทอดในส่ิงท่ีได้
เรียนรู้มาใหผู้อ่ื้นโดยการบรรยาย 

      (1.3) สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) คือ การใชรู้ปแบของสมุดโทรศพัท์หน้า
เหลืองมาบนัทึกขอ้มูลของความรู้ เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูล ประเภทอ่ืนๆ ขององคก์ร เช่น ผลงาน ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น เป็นตน้ การบนัทึกขอ้มูลท าได้หลายแบบเช่น เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผ่าน
เวบ็ไซตก์็ได ้

     (1.4) ฐานความรู้ (Knowledge Bases) คือ การเก็บขอ้มูลความรู้ไวใ้นระบบฐาน 
ขอ้มูล และสามารถคน้หาขอ้มูล ความรู้ไดต้ลอดเวลาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

  2) เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลความรู้ประเภท Tacit มีดงัน้ี 
      (2.1) การจดัตั้งทีมขา้มสายงาน (Cross-functional Team) คือ การจดัตั้งทีมข้ึนมา

ท างานร่วมกนัเฉพาะกิจท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจากหลายๆ ดา้นมาท างานร่วมกนัจึงจะส าเร็จ ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัและท่ีส าคญัควรมีการบนัทึกและรวบรวมความรู้ท่ีเกิดข้ึนไวด้ว้ย 

      (2.2) Innovation & Quality Circles (IQCs) คือ กลุ่มท่ีพฒันามาจากกลุ่ม Quality 
Circles (IQCs) จะเป็นสมาชิกของกลุ่มในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงานหรือต่างองค์กรก็ได ้โดยจะ
รวมตวักนัเพื่อหาวิธีการเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ด้วยการระดมสมองในการก าหนด
แนวคิดในการพฒันาองค์กรตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้และเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการท างานของ
หน่วยงานหรือองคก์ร และควรมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนปัญหา และความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
ไวด้ว้ย 

      (2.3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Communities of Practice: CoP) คือ การรวมกลุ่มกนั
อยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความรู้ใหม่ ส าหรับช่วยให้
การท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันแบบสมัครใจ และมี
ระยะเวลาในการเร่ิมตน้ และส้ินสุดการรวมกลุ่มท างาน 

      (2.4) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) คือ เป็นวิธีการในการถ่ายทอดแบบตวัต่อ
ตวัจากผูมี้ความรู้ และประสบการณ์มากกวา่ไปยงัคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นวธีิการสอนงาน และให้ค  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด 
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      (2.5)  การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตวับุคลากรมาช่วย 
(Secondment) คือ การยา้ยพนกังานไปท างานในฝ่าย/งานต่างๆ ท่ีต่างจากงานเดิม เพื่อกระตุน้ให้เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ 

      (2.6)  เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การจดัประชุม 
หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเวทีส าหรับให้พนกังานมีโอกาสพูดคุยกนั เช่น การสัมมนา ประชุมทาง
วชิาการ รวมทั้งการใชเ้วลาก่อนและหลงัการประชุมต่างๆ ส าหรับพดูคุยกนัในเร่ืองต่างๆ  

2.1.3 การจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีนกัวิชาการหลายคนไดอ้ธิบาย

เก่ียวกบัความหมาย และประโยชน์ของการจดัการความรู้ในสถานศึกษาไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา (2548, น. 15-23) ได้ให้ความหมาย การจดัการ

ความรู้ในสถานศึกษา คือ การก าหนดเป้าหมายเพื่อให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษาบรรลุผล 
โดยสถานศึกษาจะตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ส าหรับพฒันาคุณภาพการศึกษาก่อน โดยในแผนจะตอ้ง
มีการระบุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา และผูเ้รียนมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของหลกัสูตร ซ่ึงสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคญัในองค์ประกอบของการจดัการ
ความรู้ ทั้ง 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1) การเปล่ียนแปลงค่านิยม และพฤติกรรมการท างานของครู และบุคลากร เพื่อให้
การจดัการความรู้ บรรลุวตัถุประสงค ์ผูบ้ริหารและคณะควรจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อสร้างสรรคใ์ห้ครู  
และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดย้ึดเป็นแนวทางในการท างาน โดยมีค่านิยม และพฤติกรรมการ
ท างานท่ีควรปฏิบติั 

 2) มีการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนไดเ้ขา้ใจว่า ท าไมจึงตอ้งมีการจดัการความรู้ เป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากหากจะด าเนินการให้มีการจดัการความรู้ให้เกิดผลดี
จะตอ้งท าให้ทุกคนเขา้ใจตรงกนัว่า สถานศึกษาก าลงัท าจะอะไร และท าไปแลว้จะเป็นผลดีท่ีก่อให้
เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา แก่ครูและบุคลากรทุกคน และก่อใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่ไดแ้ค่ไหน 
อยา่งไร  

 3) กระบวนการ และเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ เน่ืองจากความรู้ชดัแจง้นั้นจะใช้
เคร่ืองมือท่ีอาจจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนความรู้ประเภทความรู้ฝังลึกนั้น เป็น
ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์การท างาน จึงควรเลือกใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสม เช่น การสัมมนา 
ประชุม การสอนงาน การเรียนรู้โดยการปฏิบติั พบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการจดัตั้ง
ชุมชนนกัปฏิบติั 
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  4) การฝึกอบรม และการเรียนรู้ในเร่ืองการจดัการความรู้โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
         (4.1) เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ ในการจดัการความรู้

แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษา 
         (4.2) เพื่อสร้าง และพฒันาทีมจดัการความรู้ในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ

ความรู้ ผูอ้  านวยความสะดวก และผูป้ฏิบติัการจดัการความรู้ให้มีความสามารถสร้างให้เกิดการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร และด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรวบรวมองคค์วามรู้ในสถานศึกษาใน
ลกัษณะต่างๆ 

         (4.3) เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสถานศึกษาดว้ยวิธีการต่างๆ
เช่น การเสวนา ประชุม สัมมนา และเผยแพร่ความรู้โดยเคร่ืองมือส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

         (4.4) สร้างรูปแบบการจดัการความรู้ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รอ่ืนได ้
 5) การวดัผลการจดัการความรู้ จะท าให้ทราบได้ว่าการจดัการความรู้บรรลุวตัถุ 

ประสงค์หรือไม่ เพียงใด และมีปัญหาและอุปสรรคใดบา้งท่ีท าให้กิจกรรมต่างๆ ไม่ประสบความ 
ส าเร็จผล การวดัจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะช่วยให้สามรถแก้ไขในข้อ 
บกพร่องต่างๆ และปรับปรุงให้กระบวนการการต่างๆ ประสบผลส าเร็จยิ่งข้ึน และผลจากการวดัจะ
เป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะช่วยในการตดัสินใจท่ีจะให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพิ่มข้ึน หรือ
ปรับปรุงวิธีการจดัการความรู้ใหม่ นอกจากการวดัผลยงัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้รับรู้ถึงสภาพการณ์ใน
ขณะนั้นวา่ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ลว้หรือยงั 

 6) การยกย่องชมเชย และให้รางวลัเป็นแรงจูงใจในการจดัการความรู้ การยกย่อง
ชมเชยและให้รางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจในการจดัการความรู้ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้โอกาสแก่ผูท่ี้ตั้งใจ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มีโอกาสไดรั้บแรงจูงใจในการท างาน เพื่อท าให้มีก าลงัใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 เตือนใจ  รักษาพงศ ์(2551, น. 50) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ใน
สถานศึกษา ดงัน้ี  

 1) ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน เช่น เม่ือมีปัญหาในการท างาน ผูท่ี้ปฏิบติังานจะ
สามารถมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นควา้จากส่ืออินเตอร์เน็ต เก่ียวกับแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีเคยส าเร็จมาแลว้ ซ่ึงวธีิน้ีจะท าให้ผูท่ี้ปฏิบติัท่ีมีปัญหาสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ในเร่ืองท่ี
ตนประสบปัญหาไดโ้ดยตรง ท าให้ประหยดัเวลา ประหยดังบประมาณในการท างาน เพราะสามารถ
แสวงหาความรู้ไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ท าใหส้ามารถตดัสินใจแกปั้ญหาได ้
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 2) การจดัการความรู้ ช่วยให้ผูท่ี้ปฏิบติังานไม่ต้องท างานด้วยการลองผิดลองถูก 
เพราะหากไดเ้รียนรู้ความผดิพลาดของคนอ่ืนก็จะช่วยใหป้ระหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ท างานไดแ้ละไม่ตอ้งเสียเวลาลองผดิลองถูก 

 3) การจดัการความรู้ ท่ีได้มาโดยวิธีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ในงานท่ี
ปฏิบัติเร่ืองเดียวกัน ก็จะท าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถขจัดปัญหาท่ีตนก าลังเผชิญอยู่ได้ เม่ือมีการ
แลกเปล่ียนความรู้กบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกนั ท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 4) สถานศึกษาท่ีมีระบบการจดัการความรู้ท่ีดี จะท าให้ผูท่ี้แสวงหาความรู้มีช่องทาง
การเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถคน้หาความรู้ได้
ตลอดเวลาเป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงมีประโยชน์ทั้ งต่อตนเองและต่อ
สถานศึกษา 

 5) การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งครูผูส้อน เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ (Innovation) 
โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ท่ีฝังในตวัคน (Tacit Knowledge) ของผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สอน
มาก่อน 

 6) สถานศึกษาไม่ตอ้งเสียเวลาท าวิจยัและพฒันาในเร่ืองบางเร่ือง เพราะสามารถใช้
ความรู้ท่ีไดม้าจากการสั่งสมไวแ้ลว้จากตวับุคคล (Tacit Knowledge) หรือจากส่วนต่างๆ ของสถาน 
ศึกษาเพื่อน ามาต่อยอดความรู้ไดเ้ลย 

 7) ท าให้เกิดแหล่งความรู้ข้ึนในสถานศึกษา ท่ีสามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถเผยแพร่ใหส้ถานศึกษาอ่ืนไดรั้บรู้และศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

 8) งานบางเร่ืองผูส้อนไม่ตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง เพราะอาจจะเกิดผลเสีย
มากกวา่ เพราะเป็นการลองผดิลองถูก แต่ถา้ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของครูตน้แบบ ท่ีประสบความ 
ส าเร็จในการสอนมาก่อนก็จะช่วยยน่ระยะเวลาในการท างานไดม้ากข้ึน 

สรุปไดว้่า การจดัการความรู้ในสถานศึกษา คือ กระบวนการท่ีสถานศึกษาใชใ้นการปรับ 
เปล่ียนทศันคติ พฤติกรรมของครู บุคลากรดว้ยการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งบุคคลดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้การปฏิบติังานมีผลสัมฤทธ์ิบรรลุตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจของสถานศึกษาท่ีได้
ก าหนดไว ้

2.1.4 กระบวนการของการจดัการความรู้ 
 การจดัการความรู้ จะท าใหอ้งคก์รสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และท าให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดได ้มีนกัวิชาการหลายคนได้อธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนของการจดัการความรู้ ตาม
แนวคิดของแต่ละคนไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
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 มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, pp. 129-155) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการ
ของการจดัการความรู้ ไว ้ 4 ขั้นตอน โดยทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีจะเป็นส่ิงส าคญัต่อการเรียนรู้ของบุคคลใน
องคก์ร ดงัน้ี 

  1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) สามารถแบ่งได ้2 แบบ ดงัน้ี  
                      (1.1) การแสวงหาความรู้จากนอกองคก์ร (External Collection of Knowledge) คือ 
การท่ีองค์กรไดมี้การปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานของบุคคลในองค์กรภายใตก้ารใช้แนวคิด และการ
สร้างสรรค์ดว้ยขอ้มูลสารสนเทศจากภายนอกองค์กร ดว้ยการเขา้ร่วมประชุม การจา้งท่ีปรึกษา การ
ติดตามข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์การดูโทรทศัน์ วิดีโอ และการรวบรวมขอ้มูลคู่แข่งขนั ตลอดจนการ
สร้างพนัธมิตรและรูปแบบความร่วมมือต่างๆ 
  (1.2) การแสวงหาความรู้จากภายในองคก์ร (Internal Collection of Knowledge) 
คือ การแสวงหาความรู้ของพนกังาน เช่นการประชุม สัมมนา หรือการไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบติังาน ตลอดจนการปรับเปล่ียนวธีิการปฏิบติังาน  

  2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) มีวิธีการในการสร้างความรู้ได้ 4 แบบ 
ดงัน้ี 
  (2.1) การสร้างความรู้ท่ีซ่อนเร้นไปเป็นความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit to Tacit Creation 
of Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นส่วนตวัของบุคคลหน่ึงผา่นไปยงัอีกบุคคลหน่ึง เช่น 
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทีมงานกบัผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน ซ่ึงในการปฏิบติังานดว้ยกนัอยา่ง
ใกล้ชิดในระหว่างการปฏิบติังาน ทีมงานจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าส่ิงใดคือความรู้ท่ีซ่อนเร้นของ
ผูบ้งัคบับญัชา แต่ความรู้แบบน้ีจะมีขอ้จ ากดัในการสร้างความรู้ เพราะความรู้ท่ีซ่อนเร้นไม่สามารถ
กลายเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้งได้ และองค์กรก็ไม่สามารถดึงเอาความรู้ท่ีซ่อนเร้นออกมาทั้งหมดได้
โดยง่าย 
  (2.2) การสร้างความรู้ท่ีชัดแจง้ไปเป็นความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit to Explicit 
Creation of Knowledge) คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ความรู้ท่ีชดัแจง้ท่ีปรากฏหรือมีอยู ่เช่น 
ผูจ้ดัการองค์กรได้ท าการรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศขององค์กร แต่การสร้างความรู้
แบบน้ีจะมีขอ้จ ากดัในการสร้างความรู้ใหม่ๆ เพราะหากมุ่งให้ความสนใจเพียงแต่ความรู้ท่ีปรากฏ 
หรือมีอยูใ่นองคก์รเท่านั้น 
  (2.3) การสร้างความรู้ที่ซ่อนเร้นไปเป็นความรู้ที่ชัดแจง้ (Tacit to Explicit 
Creation of Knowledge) คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลคนหน่ึงไดน้ าความรู้ท่ีปรากฏอยู่แลว้มา
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เพิ่มเติม หรือผสมผสานกบัความรู้ท่ีซ่อนเร้นต่างๆ ของตนเขา้ไป และไดน้ ามาประยุกต์จนกลายเป็น
ความรู้ใหม ่และสามารถน าไปใชใ้นองคก์รได ้
  (2.4) การสร้างความรู้ที่ชัดแจง้ไปเป็นความรู้ที่ซ่อนเร้น (Explicit to Tacit 
Creation of Knowledge) คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ ซ่ึงไดถู้กรวบรวมเอาไว ้และมีบุคคล
ภายในองคก์รไดน้ าความรู้นั้นมาเรียนรู้ จนเกิดเป็นความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตวับุคคลนั้น 

  3) การจดัเก็บและกูคื้นความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือ วิธีการจดัเก็บ 
และกูคื้นความรู้ท่ีมีระบบท่ีช่วยใหส้ามารถคน้หา และส่งมอบความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง  

 4) การถ่ายโอน และการใชค้วามรู้ (Knowledge Transfer and Utilization ) คือ วิธีการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสารสนเทศ หรือความรู้ท่ีตอ้งอาศยัระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถ
กระจาย และถ่ายทอดความรู้ไปไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ระหวา่งบุคคล ซ่ึงทั้งท่ีมีเจตนาและไม่เจตนา  

 คูซา (Kucza, 2001, อา้งถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น. 49) ไดเ้สนอกระบวนการ          
ในการปฏิบติัการจดัการความรู้ไว ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) การระบุความรู้ท่ีตอ้งการ (Identification of Need for Knowledge) เป็นการระบุถึง
ความตอ้งการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย การระบุความตอ้งการและการก าหนดความตอ้งการ 

  2) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Pull) การแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการท่ี
ซับซ้อนและยุ่งยากในกระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงมีกระบวนการย่อยๆ คือ การสร้างเกณฑ์ การ
สืบค้น ค้นหาผูท่ี้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ประเมินผูท่ี้ผ่านการคัดเลือก คัดเลือกผูท่ี้มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกบัการปรับตวัของผูท่ี้ถูกคดัเลือก 

  3) การส่งมอบความรู้ (Knowledge Push) เป็นกระบวนการของการส่งมอบความรู้ไป
ให้กบัผูท่ี้ตอ้งการ ประกอบดว้ย กระบวนย่อยคือ การแจง้หรือประกาศให้ทราบถึงความรู้ และการ
แบ่งปันความรู้ในโอกาสต่างๆ 

  4) การสร้างความรู้ (Creation of Knowledge) เป็นการสร้างความรู้ท่ีอาศยักระบวน 
การยอ่ยๆ 6 ประการ คือ การระบุถึงความคิดใหม่ๆ การประเมินความคิดใหม่ๆ การรวบรวมผูท่ี้อยูใ่น
ข่ายมีความคิดใหม่ๆ การประเมินผูท่ี้อยู่ในข่ายมีความคิดใหม่ๆ การคดัเลือกผูท่ี้อยูใ่นข่ายมีความคิด
ใหม่ๆ การสร้างความรู้ 

  5) การรวบรวมและจดัเก็บความรู้ (Knowledge Collection and Storage) เป็นการ
รวบรวมและจดัเก็บความรู้ มีกระบวนการยอ่ยๆ 6 ประการ คือ การระบุถึงความรู้ การประเมินความรู้ 
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การออกแบบส่ิงท่ีใชใ้นการเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ การบูรณาการความรู้ การ
ปรับปรุงแผนท่ีความรู้ใหท้นัสมยั 

   6) การปรับปรุงความรู้ (Knowledge Update) เป็นการปรับปรุงความรู้ให้สอดคลอ้ง
กบัความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการท่ีไม่หยุดน่ิง มีกระบวนการยอ่ยๆ 3 ประการ คือ การระบุถึง
ความเปล่ียนแปลง การประเมินผลกระทบการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงความรู้ใหท้นัสมยั 

  บิเซเร่ เฟอนนัเดซ และคณะ (Becerra-Fernandez, et al, 2004) ไดเ้สนอกระบวนการ
ของการจดัการความรู้ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1) การคน้พบความรู้ (Knowledge Discovery) การคน้พบความรู้เป็นการคน้หาแหล่ง
ความรู้ท่ีเราตอ้งการน ามาใชห้รือจดัเก็บไวใ้ชใ้นอนาคต ซ่ึงขอ้มูลอาจอยูใ่นรูปขอ้เท็จจริง และขอ้มูลท่ี
เป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ใหม่ๆ 

 2) การจบัความรู้ (Knowledge Capture) ความรู้สามารถเกิดข้ึนในกลุ่มคนหรือแต่ละ
บุคคล นอกจากนั้นความรู้ยงัมีลกัษณะเป็น Tacit Knowledge หรือ Explicit Knowledge ก็ได ้การจบั
ความรู้เป็นการจบัความรู้ท่ีอยูใ่นท่ีต่างๆ ทั้งท่ีเป็น Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ให้เพียง 
พอแก่ความตอ้งการขององคก์รท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ ขั้นตอนน้ีรวมถึงการจดัเก็บความรู้อาจจดัเก็บ
ในลกัษณะฐานขอ้มูล หรือถา้มีขอ้มูลจ านวนมหาศาลอาจเรียกไดว้า่เป็นเหมืองขอ้มูล 

 3) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การแบ่งปันความรู้เป็นวิธีการ หรือ
กระบวนการในการแบ่งความรู้ในรูปของ Explicit Knowledge และให้บุคคลอ่ืนๆ สามารถแบ่งปัน
ดว้ยการถ่ายโยงความรู้ หรือใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถท าไดท้ั้ง
ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัองคก์ร 

 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) ความรู้ท่ีได้นั้นจะมีส่วนช่วย
โดยตรงในเร่ืองของการท างานในองคก์ร เวลาท่ีตอ้งการการตดัสินใจหรือหาขอ้สรุป ในกระบวนการ
ทางความรู้จะข้ึนอยูก่บัความรู้ท่ีมีอยูแ่ละหลงัจากความรู้ท่ีไดน้ั้นจะมีส่วนช่วยโดยตรงในเร่ืองของการ
ท างานในองคก์ร เวลาท่ีตอ้งการการตดัสินใจหรือหาขอ้สรุป ในกระบวนการทางความรู้จะข้ึนอยูก่บั
ความรู้ท่ีมีอยูแ่ละหลงัจากนั้นจะข้ึนอยูก่บักระบวนการทางความรู้ท่ีคน้พบ รวบรวมและสะสมในการ
แสดงความรู้ผูบ้ริหารไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปรับรู้รายละเอียดลึก แต่จะตอ้งรู้วา่ควรท่ีจะตดัสินใจใน
การน าเสนออยา่งไร 
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การจดัการความรู้ จะมีขั้นตอนของการวางแผน และการปฏิบติั ซ่ึงในขั้นตอนของการ
วางแผน จะตอ้งมีการส ารวจสภาพปัจจุบนั และการก าหนดเป้าหมาย และในขั้นตอนการน าแผนงาน
ไปปฏิบติัจะมีขั้นตอนท่ีส าคญั คือ การพฒันาความรู้ (Knowledge Generation) และการถ่ายทอด
ความรู้ (Knowledge Transfer) ซ่ึงยทุธนา แซ่เตียว (2548, น. 255-259) ไดอ้ธิบายไว ้ดงัน้ี  

1) การส ารวจ และการวางแผนความรู้ คือ การส ารวจสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ขององค์กรก่อน ว่ามีสถานะปัจจุบนัในเร่ืองขององค์ความรู้ภายในองคก์รเป็นอยา่งไร เพื่อให้ทราบ
สถานะขององคค์วามรู้ รวมทั้งพนกังานแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในดา้นใดบา้ง ซ่ึงจะท าให้เรา
สามารถมองเห็น สถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ภายในองค์กรได้ แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้มา
ประกอบการวางแผนดา้นความรู้ โดยตอ้งเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายในการพฒันา และเม่ือเราได้
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาความรู้ท่ีชดัเจนแลว้ ในขั้นตอนต่อไปคือจะตอ้งท าแผนปฏิบติั โดยตอ้ง
มีรายละเอียดใน 2 ส่วน คือ แหล่งพฒันาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้  

2) การพฒันาความรู้ (Knowledge Generation) คือ การกระท าเพื่อให้ไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการ
โดยการจดัซ้ือ หรือให้ไดม้าดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การจดัซ้ือหนงัสือวิชาการ การตดัข่าวมาสรุป การ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือการพฒันาโดยหน่วยท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดูแลดา้นน้ีโดยเฉพาะ เช่น หน่วย
วิจยัและพฒันา ซ่ึงจะลกัษณะของการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต 
(Learning from Actual Experiences) คือ การเรียนรู้ในส่ิงที่ได้ลงมือปฏิบตัิ หรือเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากการทดลอง (Learning from Performed Experiments) คือ การเรียนรู้
จากการทดลองหลายๆ วิธีการ เช่น การควบคุมตวัแปรต่างๆ เพื่อให้ไดผ้ลการทดลองตามท่ีตอ้งการ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น (Learning from Experience of Others) เช่น การเทียบเคียง 
(Benchmarking) การหาพนัธมิตรมาร่วมกนัพฒันาหรือแลกเปล่ียนความรู้ (Alliances) การร่วมกิจการ 
(Joint Venture) การรวมและครอบครองกิจการ (Merger and Acquisition) และการเรียนรู้จากการ
อบรมและพฒันา (Learning from Training and Development) คือ การรับมอบความรู้โดยตรงจาก
วทิยากรท่ีมีความรู้ 

3) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และการแบ่งปันความรู้ (Knowledge  Sharing)            
คือ วิธีการท่ีท าให้ความรู้ท่ีได้ปรับปรุงหรือพฒันา แล้วมีการเผยแพร่ไปยงัเป้าหมาย ซ่ึงในการ
ถ่ายทอดความรู้นั้น จะมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเน้นประสิทธิภาพ เช่น การ
เนน้ย  ้าความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี และการเนน้ประสิทธิผล เช่น การให้เจา้หนา้ท่ีฟังส่ิงท่ีเราพูดแลว้สามารถ
เขา้ใจเหมือนกนัทั้งหมด  
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ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ท่ีพบบ่อย คือ ฝ่ายท่ีมีความรู้ไม่อยากถ่ายทอด และฝ่ายท่ีรับ
ความรู้มกัจะไม่ยอมรับในฝ่ายท่ีถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีต าแหน่งในระดบัเดียวกนั หรือ
อีกฝ่ายมีประสบการณ์มากกวา่ และขาดความกระตือรือร้นในการหาความรู้ 

บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2549, น. 54-59) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการของการจดัการความรู้ 
แต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  

1) การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) คือ การคน้หาวา่มีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่น
รูปแบบใด อยูท่ี่ไหนกบัใคร และความรู้อะไรบา้งท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี จะท าให้องคก์รทราบไดว้า่ยงั
ขาดความรู้อะไรบา้ง โดยปกติองคก์รจะท าแผนท่ีความรู้ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความรู้ ส าหรับ
ก าหนดขอบเขต และจดัสรรทรัพยากร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) คือ วิธีการดึง
ความรู้จากแหล่งต่างๆ มาจดัท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ และองค์กรอาจสร้าง
ความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีอยูก่็ได ้หรือน าความรู้จากภายนอกองคก์รมาใช้ก็ได ้ซ่ึงส่ิงส าคญั คือ 
การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการ และการน าความรู้นั้นใหไ้ด ้ 

3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คือ การจดัความรู้ให้เป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถค้นหา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อาจท าได้โดยการแบ่งชนิด หรือ
ประเภทของความรู้ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความช านาญของบุคลากร หัวขอ้/หัวเร่ือง หน้าท่ี/กระบวนการ 
และประเภทของผลิตภณัฑ์ บริการ กลุ่มตลาด หรือกลุ่มลูกคา้ โดยมีความคลอบคลุม และความ
ละเอียดของการแบ่งประเภทของความรู้จะข้ึนอยูก่บัการใชค้วามรู้นั้นๆ  

4) การประมวล และกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) คือ การ
จดัท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร ใชภ้าษาเดียวกนัทัว่ทั้ง
องคก์รดว้ยการเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาให ้ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน 

5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) คือ จะตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บ และกระจาย
ความรู้ทั้งความรู้ประเภท Explicit และ Tacit โดยทัว่ไปมีการส่งความรู้ให้ผูใ้ชใ้น 2 ลกัษณะ คือ การ
ส่งขอ้มูลความรู้ให้ผูรั้บโดยท่ีผูรั้บไม่ไดร้้องขอหรือตอ้งการ เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ และการท่ี
ผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชเ้ฉพาะขอ้มูลหรือความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น  

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) คือ การจดัท าเอกสาร จดัท าฐาน 
ความรู้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้จะช่วยให้เขา้ถึงความรู้ไดง่้าย และรวดเร็ว ส าหรับความรู้
ประเภท Explicit เท่านั้น ส าหรับความรู้ประเภท Tacit นั้น จะตอ้งท าดว้ยการพบปะกนัต่อตวัหรือเป็น
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กลุ่ม และจากการศึกษาพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้อยา่งทัว่ถึงเท่าไรนกั สาเหตุเน่ืองมาจากอุปสรรคหลกัๆ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  อุปสรรคของการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ 

          ชนิดของอุปสรรค     อุปสรรค 

1. ตวับุคคล   1.1 มีทศันคติท่ีวา่ความรู้ คือ อ านาจ 
    1.2 ไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีตนเองรู้มีประโยชน์กบัคนอ่ืนหรือไม่ 
    1.3 ไม่ทราบวา่คนอ่ืนไม่รู้ส่ิงท่ีตนเองรู้ 
    1.4 ไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีแรงจูงใจของการแลกเปล่ียนความรู้ 
    1.5 ไม่มีเวลาและความมุ่งมัน่เพียงพอในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
    1.6 ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความคุน้เคยเพียงพอกบับุคคลท่ีตอ้งการ 

       แลกเปล่ียนความรู้ดว้ย(ยงัไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั) 
2. ส่วนร่วม/โครงสร้าง  2.1 ยงัไม่มีกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
    2.2 ผูบ้ริหารไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
    2.3 ระบบสารสนเทศไม่เอ้ือ 
    2.4 ยงัไม่มีระบบการยกยอ่งชมเชยหรือใหร้างวลัแก่ผูท่ี้แลกเปล่ียน 

      หรือถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
3. ค่านิยม/วฒันธรรมองคก์ร  3.1 ไม่มี “ภาษากลาง” (common language) ท่ีเขา้ใจและใชร่้วมกนัได ้

3.2 มีการแข่งขนัระหวา่งหน่วยงานสูง 
    3.3 บุคลากรไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่เปิดเผย 
    3.4 ผูบ้ริหารไม่ยอมรับความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนจากการลอง 

      ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ 

ทีม่า : บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) 
 

จะเห็นได้ว่าอุปสรรคส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองของทศันคติของวฒันธรรมขององค์กร ดงันั้น 
องค์กรจะท าอยา่งไรเพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนทศันคติของคนส่วนใหญ่ให้เห็นประโยชน์ของการแบ่งปัน
ความรู้ เปิดกวา้งและยอมรับกนัมากข้ึนซ่ึงจะท าใหทุ้กฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 
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การแบ่งปันความรู้ประเภท Tacit นั้นสามารถท าไดห้ลายวิธีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ และ
วฒันธรรมขององค์กร ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีผสมผสานเพื่อให้บุคลากรไดเ้ลือกใช้วิธีการตามความ
ถนดัและสะดวก เช่น การตั้งทีมขา้มสายงาน (Cross - functional Team) การท า Innovation & Quality 
Circles ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice หรือ CoP) ใช้ระบบพี่เล้ียง (Mentoring 
System) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) รวมทั้ง
การมีเวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)  

7) การเรียนรู้ (Learning) คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ใน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงองค์กร ซ่ึงขั้นตอนน้ีจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง จึงจ าเป็นท่ี
องคก์รจะตอ้งกระตุน้ และสร้างบรรยากาศท่ีท าให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้ลองผิดลองถูก 
โดยผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่วา่ จะเป็นความส าเร็จหรือความลม้เหลว อยา่งไรก็ตามการ
เรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทาง และค่านิยมขององคก์รดว้ย 

การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนจะไปเพิ่มพูนองคค์วามรู้ขององค์กร
ใหม้ากข้ึนเร่ือยๆ ความรู้เหล่าน้ีก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ อีก เป็นวงจรท่ีไม่มีวนัส้ินสุดท่ี
เรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้” ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 วงจรการเรียนรู้ 
ทีม่า : บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) 
 

องค์กรตอ้งมัน่ใจว่าทุกองค์ประกอบของระบบการจดัการเรียนรู้จะตอ้งมีการบูรณาการ
ร่วมกนั เพื่อใหว้งจรการเรียนรู้น้ีสามารถหมุนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

องคค์วามรู้ 

การเรียนรู้และ 

นวตักรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

น าความรู้ไปใช ้ เกิดการเรียนรู้และ 

ประสบการณ์ใหม่ๆ 
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บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2550, น. 36-37) ไดก้ล่าวถึง การจดัการความรู้ไวว้า่เป็นกระบวน การ
ท่ีท าใหข้อ้มูลเกิดความหมาย กลายเป็นสารสนเทศ ซ่ึงจะตอ้งมีการกลัน่กรอง มีการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อ
ท าการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ และจากสารสนเทศมีการจดัหมวด หมู่และเช่ือมโยงให้เขา้กบั
บริบทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก็จะกลายเป็นความรู้ ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีถือเป็นกระบวนการท่ีตอ้งผา่นการคิด 
วเิคราะห์ แยกแยะดว้ยสมอง แต่ปัจจุบนัมีความตอ้งการใหส้มองกลของคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการ
ประมวลผล ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5 กระบวนการจดัการความรู้ 
ทีม่า : บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550) 

 
อรพินท์  บวัจนัทร์ (อ้างถึงใน รวิ บวัด้วง, 2553) ได้แบ่ง กระบวนการของการจดัการ

ความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) คือ การท่ีบุคคลเขา้ถึงความรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ 

เช่น การเขา้ถึงความรู้ทางระบบอินเตอร์เน็ต แต่บุคคลจะตอ้งมีความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ โดย
มีความสนใจใฝ่รู้ รวมทั้งมีเวลาในการสืบคน้หาความรู้  

คงที ่ พลวตั 

 ตดัสินใจ 

 ด าเนินการ 
 

 ท านาย 

 ความหมาย 
 

  แบบแผน 

 บริบท 
 

 กลัน่กรอง 

 ขอ้สงัเกต 

เคร่ืองจกัร มนุษย์ 

ปฏิบติัการ 

ความรู้ 

สารสนเทศ 

ขอ้มูล 

เพ
ิม่คุ

ณค่
า/มู

ลค่
า 
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2) การประเมินความถูกตอ้งของความรู้ (Knowledge Validation) คือ การประเมินความ
ถูกตอ้งของความรู้ ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจากความรู้มีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นจริง และขอ้มูลท่ีไม่เป็น
จริง ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมิน ความถูกตอ้งของความรู้ ซ่ึงการวิจยัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสดงไดว้่า
ความรู้นั้นถูกตอ้ง หรือไม่อยา่งไร หากถูกตอ้งตามกระบวนการจึงจะเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงความรู้
จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนั้นงานวิจัยท่ีดีจะต้องมีผลการวิจัยตรงกับงานวิจยัอ่ืนหลายๆ 
งานวจิยั โดยผลท่ีไดจ้ะตอ้งตรงกนัถึงจะเช่ือถือได ้ซ่ึงไดมี้การสังเคราะห์ขอ้มูลมาจากหลายๆ แหล่ง 

3) การตีค่า/การตีความรู้ (Knowledge Valuation) คือ การตีค่า/การตีความรู้ ว่าในการใช้
ความรู้นั้นแลว้จะมีความคุม้ค่าหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากความรู้ท่ีมีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแต่ไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้น่ืองจาก  
 (3.1) ไม่คุม้ค่า ราคาแพงเกินกวา่ผลประโยชน์ 
  (3.2) ใชส้ าหรับส่ิงท่ีไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย 
  (3.3) ปฏิบติัจริงไดย้าก ขาดส่ิงจ าเป็น 
  (3.4) ขดักบัความคิด ความเช่ือ หรือวฒันธรรม 
  (3.5) ไม่สร้างความยติุธรรม และศกัด์ิศรีของมนุษย ์

4) การท าความรู้ให้ง่าย (Knowledge Optimization) คือ การท าความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้ง่ายต่อการท่ี
จะน าไปใช้ รวมทั้งการน าความรู้ไปก าหนดเป็นกฎ ระเบียบ หรืออ่ืนๆ โดยจะตอ้งมีพื้นฐานมาจาก
ความรู้ เช่น การจดัท าคู่มือ เป็นตน้  

5) การกระจายความรู้ (Knowledge Dissemination) คือ ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลทุกๆ คน
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย แต่ข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของแต่ละคนในการท่ีจะเขา้ถึงความรู้ ซ่ึงก่อนน้ี
ความรู้จะมีหรือเป็นของนักวิชาการเท่านั้น แต่ปัจจุบนัได้กลายเป็นความรู้ของสาธารณะแล้ว ซ่ึง
ความรู้ไม่ไดมี้ไวใ้ชเ้พียงอยา่งเดียว แต่ความรู้สามารถน ามาเป็นพลงัในการต่อรองได ้ 

ดงันั้น ในการจดัการความรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ องคก์รจะตอ้งมีการให้ค  าปรึกษา พูดคุยกนั
ก่อนลงมือปฏิบติั ซ่ึงอาจจะหาท่ีปรึกษาดา้นการลงมือท ามาใหค้  าแนะน า โดยมีการเร่ิมท าในกลุ่มเล็กๆ
ไปก่อนโดยใชว้ธีิง่ายๆ ก่อน แลว้จึงค่อยๆ ขยายไปใชว้ิธีการท่ีกา้วหนา้ยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ ตอ้งให้
เกิด “การแลกเปล่ียนความรู้” ระหว่างกนัของบุคคลในองค์กร ซ่ึงวิธีการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายเพื่อ
พฒันางานของกลุ่มหรือของตนท่ีผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้ท่ีเกิดจากการ
ท างานถือวา่เป็นการจดัการความรู้ทั้งส้ิน ทั้งน้ีมีวิธีการจดัการความรู้มากมายหลายวิธี องคก์รควรใช้
วธีิท่ีมีความง่ายในช่วงเร่ิมตน้ แลว้ค่อยใชว้ธีิการท่ียากหรือซบัซอ้นข้ึนตามล าดบัและความจ าเป็น 
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วีระพจน์  กิมาคม (อา้งถึงใน รวิ บวัดว้ง, 2553) ไดก้ล่าวว่า การจดัการความรู้ให้ประสบ
ผลส าเร็จมีวธีิการง่ายๆ ดงัน้ี 

1) การแลกเปล่ียนความรู้จากวิธีการท างานท่ีเป็นเลิศ โดยวิธีท างานท่ีเป็นเลิศ คือ วิธีการ
ท างานท่ีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีเลิศเป็นแบบอย่างได้ เป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดผลงานท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง มีประสิทธิภาพสูง หรือมีคุณภาพสูง  ซ่ึงองคก์รขนาดใหญ่จะตอ้งหาวธีิท างานท่ีเป็นเลิศ 
ของการท างานในเร่ืองต่างๆ แล้วน ามาก าหนดให้เป็นมาตรฐานในการท างาน และจดัให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งทีมเจา้ของวธีิท างานท่ีเป็นเลิศ กบัทีมงานอ่ืนๆ เพื่อใหที้มงานอ่ืนสามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีเป็นแบบอยา่งได ้และยิ่งกว่านั้นองค์กรตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันาวิธี
ท างานท่ีเป็นเลิศ ข้ึนใหม่อีกใหเ้ป็นวธีิการท่ีดีกวา่เดิม เป็นวงจรไปเร่ือยๆ ไม่ส้ินสุด โดยองคก์รจะตอ้ง
รวบรวม และน าวิธีการท างาน และประสบการณ์ท างานท่ีเป็นวิธีท างานท่ีเป็นเลิศ เขียนเป็นเอกสาร 
ข้ึนไวบ้นอินเตอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตข์ององคก์รเพื่อใหพ้นกังานใช้รหสัผา่นเขา้ไปดูไดต้ลอดเวลาซ่ึงจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของพนกังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน “ชุมชนนกัปฏิบติั” Community of Practice = CoP ชุมชนนกั
ปฏิบติั อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเหมือนเดียวกนั แต่อาจท างานอยูใ่นหนา้ท่ี
ท่ีต่างกนั หรือเผชิญกบัปัญหาคนละปัญหากนั วิธีการแลกเปล่ียนของชุมชนนกัปฏิบติัท่ีธรรมดาท่ีสุด
คือ การนดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งสม ่าเสมอ หรือการใชว้ิธีการท าเวบ็ไซต ์ ข้ึนมา แลว้เปิด
โอกาสให้สมาชิกใน CoP ท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั ไดม้าแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัผา่น
กระทูค้  าถามต่างๆ และก็มีผูท่ี้มีความรู้หรือมีประสบการณ์มาช่วยกนัตอบค าถาม และแชร์ความรู้
ร่วมกนั 

องคก์รจะตอ้งเลือกขั้นตอน วธีิการใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์รตนเอง เน่ืองจากแต่ละ
องค์กรมีความพร้อมไม่เหมือนกนั ดงันั้นองค์กรจะตอ้งวิเคราะห์ว่าองค์กรของตนเองนั้นมีขั้นตอน
ใดบา้งท่ียงัตอ้งปรับปรุง หรือขั้นตอนใดท่ีผลการปฏิบติัเป็นเลิศก็น ามาเป็นตน้แบบขององคก์รตนเอง 
เพื่อให้กระบวนการจดัการความรู้ขององค์กรเป็นระบบ และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างาน
ของพนกังานในองคก์ร   

จากแนวคิดเก่ียวกับการจดัการความรู้ของนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.2 

 
 
 



42 

 

ตารางที ่2.2 การจดัการความรู้ตามแนวคิดของนกัวชิาการในประเทศ และต่างประเทศ 
แนวคิดของนกัวชิาการ รูปแบบการจดัการความรู้ 

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996) 1. การแสวงหาความรู้ 
2. การสร้างความรู้ 
3. การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 
4. การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ 
 

คูซา (Kucza, 2001) 
 
 
 
 
 
 

1. การระบุความรู้ท่ีตอ้งการ 
2. การแบ่งปันความรู้ 
3. การส่งมอบความรู้ 
4. การสร้างความรู้ 
5. การรวบรวมและจดัเก็บความรู้ 
6. การปรับปรุงความรู้ 
 

บีเซเร่ เฟอนนัเดซ (Becerra-Fernandez, 2004) 
 
 
 
 
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) 

1. การคน้พบความรู้   
2. การจบัความรู้  
3. การแบ่งปันความรู้  
4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 
1. การคน้หาความรู้/บ่งช้ีความรู้ 
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
4. การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ 
5. การเขา้ถึงความรู้ 
6. การแบ่งปันความรู้ 
7. การเรียนรู้ 
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ตารางที ่2.2 การจดัการความรู้ตามแนวคิดของนกัวชิาการในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
แนวคิดของนกัวชิาการ รูปแบบการจดัการความรู้ 

ยทุธนา แซ่เตียว (2548) 
 
 
 
อรพินท ์บวัจนัทร์ (2551) 

1. การส ารวจและการวางแผนความรู้ 
2. การพฒันาความรู้ 
3. การถ่ายทอดความรู้ และการแบ่งปันความรู้ 
 
1. การเขา้ถึงความรู้ 
2. การประเมินความถูกตอ้งของความรู้ 
3. การตีค่า/การตีความรู้ 
4. การท าความรู้ใหง่้าย 
5. การกระจายความรู้ 

 
 
จากการทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่า

นกัวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดก้ าหนดกระบวนการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแลว้จะพบวา่ มีความใกลเ้คียงกนั ผูว้จิยัจึงสรุปใชก้รอบแนวคิดของมาร์ควอร์ท 
เน่ืองจากไดก้ าหนดกระบวนการจดัการความรู้ในแต่ละดา้นชดัเจน ไม่ซ ้ าซ้อน เหมาะส าหรับใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวจิยัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแนวคิดอ่ืน โดย
ในการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะใชว้ธีิการ หรือกิจกรรมต่างๆ ในการจดัการความรู้ให้
ครู บุคลากรสามารถท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการความรู้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมีขั้นตอน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) คือ วิธีการหรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดด้ าเนินการให้ครู บุคลากรไดมี้การแสวงหาความรู้ โดยจากการฝึกอบรม สัมมนา การ
เปล่ียนแปลงหน้าท่ีในการปฏิบติังาน หรือจา้งท่ีปรึกษา วิทยากรมาให้ความรู้ รวมทั้งการรับข่าวสาร
จากส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต  

2) ดา้นการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) คือ วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาไดด้ าเนินการให้ครู บุคลากรไดส้ร้างความรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ของตนท่ีมีอยู่ให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน ด้วยการท างานร่วมกัน รวมทั้ งการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง หรือการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ในอดีตในลกัษณะของการท างานร่วมกนัระหวา่งบุคคลกบับุคคล หรือระหวา่งกลุ่มงาน
กบักลุ่มงาน 

3) ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือ วิธีการ หรือ
กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครู บุคลากรได้มีการจดัเก็บองค์ความรู้ โดยการ
ก าหนดเป็นนโยบายหรือฝึกอบรมเพื่อให้สามารถจดัเก็บความรู้ และสามารถคน้หาได้อย่างถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 

4) ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) คือ 
วธีิการหรือกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดด้ าเนินการให้ครู บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้โดยการ
ส่ือสารดว้ยการเขียน การฝึกอบรม การประชุม การหมุนเวยีนเปล่ียนงาน หรือการใหค้  าปรึกษา 
  

2.2  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
2.2.1 แนวคิด และหลกัการของการประกนัคุณภาพภายใน 
 การน าแนวคิดการประกันคุณภาพมาใช้ในสถานศึกษา  เ กิด ข้ึนหลังจากมี

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดท่ี 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงตอ้งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, น.1)  มีหน่วยงาน และนกัวิชาการหลายคนไดเ้สนอแนวคิด
หลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 วนัทยา  วงศศิ์ลปะภิรมย ์และคณะ (2545, น. 9-10) ไดก้ล่าววา่ การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาควรมีหลกัการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

 1)  การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผลการจดัการศึกษาเขา้มา
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

 2)  การเสริมสร้างพลงั โดยสร้างความรู้ ทกัษะ และความมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียเพื่อสร้างโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3) การกระจายอ านาจ  สถานศึกษาจะพฒันาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดอ้ย่างเต็มท่ีนั้น สถานศึกษาจะตอ้งมีความเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะคิดและตดัสินใจได ้       
ทั้ งด้านการบริหารด้านวิชาการและการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีตอ้งการให้
มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาสู่สถานศึกษาและทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

4) การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในพนัธะ ภาระ การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของคนใดคน
หน่ึงหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่เป็นเร่ืองของคนทุกคนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา เช่น หนา้ท่ี
ของความเป็นพ่อแม่ ครู เป็นตน้ นอกจากน้ีกระบวนการท างานและผลงานของสถานศึกษาแห่งนั้น
จะตอ้งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยสังคมและประชาชน 

5) การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของ
การประกนัคุณภาพ มีจุดประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัส าหรับใชใ้นการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มิใช่การจบัผดิหรือการตดัสินใหร้างวลัหรือให้โทษ 

ณัฐพล  ชุมวรฐายี (2545, น. 10-11) ไดก้ล่าววา่ หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพ
ภายใน มีดงัน้ี 

1) จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจบัผิด เป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพให้
เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน 

2) การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งท าให้การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารจดัการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ี
แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอ้งวางแผนพฒันาและ
แผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพฒันาคุณภาพการท างาน 

3) การประกนัคุณภาพเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารครู
อาจารย ์ และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะตอ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล พฒันา ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครองสังคม และประเทศชาติ 

ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 80-81) กล่าวว่า สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการศึกษาโดยมีหลกัการ ดงัน้ี 

1) เป้าหมายส าคญัของการประกนัคุณภาพ คือ การพฒันาผูเ้รียน 
2) ถือวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
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3) ถือว่าบุคลากรทุกคนรวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีหน้าท่ีร่วมรับผิดชอบในการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การวางแผน การติดตามประเมินผล การพฒันาปรับปรุงการช่วยคิด
ช่วยท า ช่วยผลกัดนั 

สรุปไดว้่า หลกัการการประกนัคุณภาพภายใน คือ การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผู ้ท่ีขบัเคล่ือน เพื่อให้กระบวนการประกนั
คุณภาพภายในสามารถบรรลุผลและส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ 

2.2.2 ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 
 การสร้างความมัน่ใจ และเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูรั้บบริการ ชุมชน และสังคมไดว้า่ 

สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีหน่วยงาน และนกัวิชาการหลายคนไดใ้ห้ความ 
หมายของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 คทัแทนซ์ (Cuttance, 1994, p. 5) ให้ความหมายวา่ การประกนัคุณภาพภายใน คือ  
กลยทุธ์ท่ีไดว้างแผนในการจดัการศึกษาไวอ้ยา่งเป็นระบบ และไดป้ฏิบติังานตามท่ีไดมี้การออกแบบ
ไวโ้ดยเฉพาะ เพื่อรับประกนัวา่กระบวนการไดรั้บการก ากบั ดูแล รวมถึงการปฏิบติังานนั้นมุ่งไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยูต่ลอดเวลา 

 มูร์แกทรอยด์ และมอร์แกน (Murgatroyd & Morgan, 1994, p. 45) ไดใ้ห้ความหมาย
วา่ การประกนัคุณภาพภายใน คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสม
และความตอ้งการคุณภาพการศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการติดตามกระบวนการการตรวจสอบอยา่ง
ละเอียด หรือเป็นการประเมินการปฏิบติังานจากมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

 แซลลีส (Sallis, 2002, p. 17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การประกนัคุณภาพภายใน คือ การ
ออกแบบคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่กระบวนการความตระหนกั และความมัน่ใจในผลผลิตทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2547, น. 11) ให้ความ 
หมายของการประกนัคุณภาพภายใน วา่เป็นการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 80) ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพภายใน วา่เป็น
ระบบการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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สรุปไดว้า่ การประกนัคุณภาพภายใน คือ กระบวนการท่ีสถานศึกษาใชใ้นการบริหารจดั
การศึกษาโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วธีิการปฏิบติัตามแผน รวมทั้งการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

2.2.3 ความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 
 การประกนัคุณภาพภายในเป็นกลไกท่ีส่งเสริม และผลกัดนัให้กระบวนการท างาน

ของสถานศึกษาทุกระดับด าเนินไปอย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีหน่วยงาน และนกัวิชาการหลายคนไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 สเตบบิง (Stebbing, 1993, pp. 19-22) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นส าหรับระบบคุณภาพทุกระบบ การรวบรวมขอ้มูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิด และการให้
ราย ละเอียด หรือค าแนะน าตอ้งกระท าก่อนลงมือท ากิจกรรมใดๆ เพื่อให้สามารถควบคุมขั้นตอนการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต และคณะ (2545, น. 113) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความส าคญั ดงัน้ี 

  1) ท าให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพการศึกษาเพราะเกิดจากกลไกในการควบคุมการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพท่ีเช่ือถือได้ ท าให้เกิดการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา และการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 

  2) ประชาชนและสังคมมัน่ใจ และสามารถตดัสินใจเลือกใช้กระบวนการจดัการ 
ศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษา และหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

  3) เพื่อใหส้ถาบนัการศึกษาไดมี้การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  4) เพื่อกระตุน้ให้ผูรั้บผิดชอบหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

มุ่งพฒันาการศึกษาใหมี้มาตรฐานคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  5) เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกใหม่ในหน่วยงานตระหนกัและด าเนินการถึงหนา้ท่ีของตน

ในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อผูบ้ริหาร ครู

นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงานท่ีก ากบั ดูแลดา้นการจดัการศึกษา โดยท าให้มีความ
มัน่ใจในคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ  
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2.2.4 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และฉบบัท่ี3 พ.ศ.2553 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ และ
มาตรฐานไวใ้นหมวด 6 มาตรฐาน และการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบประกนั
คุณภาพเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1)  ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั
เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 

 2) ระบบประกนัคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 

 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
จะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินงาน จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการ
เพื่อสร้างความพร้อมใหแ้ก่บุคลากรและจดัใหมี้กลไกในการด าเนินงาน หลงัจากนั้นบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัตรวจสอบ และร่วมกนัปรับปรุง 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555, น. 16-17; ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, น. 12-13) สรุปไว ้ดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.6  ขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) 

การเตรียมการ 
1. เตรียมความพร้อมของ  
    บุคลากร 
    1.1 สร้างความตระหนกั 
    1.2 พฒันาความรู้และ     
          ทกัษะ 
2. แต่งตั้งกรรมการท่ี 
    รับผดิชอบ 

การด าเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบติังาน (Plan) 
    1.1 ก าหนดเป้าหมายหรือ 
          มาตรฐานการศึกษา 
    1.2 จดัล าดบัความส าคญัของ  
          เป้าหมาย 

     1.3 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
     1.4 ก าหนดระยะเวลา 
     1.5 ก าหนดงบประมาณ 
     1.6 ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

การรายงาน 

1.จดัท ารายงานประเมินตนเอง   
   หรือรายงานประจ าปี 
   1.1 รวบรวมผลการด าเนิน  
         งานและผลการประเมิน 
   1.2 วเิคราะห์ตามมาตรฐาน 
   1.3 เขียนรายงาน 

2.  ด าเนินการตามแผน (Do) 
     2.1 ส่งเสริม สนบัสนุน 
     2.2 จดัส่ิงอ  านวยความสะดวกสนบัสนุน 
           ทรัพยากร 
     2.3 ก ากบั ติดตาม 
     2.4 ใหก้ารนิเทศ 

3.  ตรวจสอบการประเมินผล (Check) 
     3.1 วางกรอบการประเมิน 
     3.2 จดัหาหรือจดัท าเคร่ืองมือ 
     3.3 จดัเก็บขอ้มลู 
     3.4 วเิคราะห์ขอ้มลู 
     3.5 แปลความหมาย 
     3.6 ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4.  น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) 
      4.1 ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
      4.2 วางแผนในระยะต่อไป 
      4.3 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ 
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จากภาพท่ี 2.6 ขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน อธิบายไดด้งัน้ี 
1) ขั้นเตรียมการก่อนด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอน ควรมีการ
เตรียมการในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

        (1.1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร มีรายละเอียดดงัน้ี 
               (1.1.1) การสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของการประกนัคุณภาพภายใน และการ

ท างานเป็นทีม เน่ืองจากการประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตอ้ง
ร่วมกนัท าเป็นทีม จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับความคิดของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนัก่อน
โดยรูปแบบท่ีควรใช ้ไดแ้ก่ 

           1) สถานศึกษาท่ีมีบุคคลแกนน ามีความพร้อมในด้านความรู้และความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ ควรจดัประชุมเพื่อสร้างความตระหนกัให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

           2) จดัหาวิทยากรท่ีมีคุณภาพมาอบรมท าความเขา้ใจให้บุคลากรมีความ
เขา้ใจพร้อมท่ีจะด าเนินการประกนัคุณภาพดว้ยใจ 

                        3) ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมรับทราบโดยพร้อม
เพรียงกนั เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสรับทราบความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายในอย่างทัว่ถึงกนั 
และร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่อไป 

          (1.1.2) การพฒันาความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในบุคลากร
ส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจวิธีการประกนัคุณภาพภายในค่อนขา้งน้อย และไม่รู้ว่าจะด าเนินการอย่างไรใน          
แต่ละขั้นตอน จึงควรฝึกอบรมใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจ รูปแบบท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

            1) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยใหทุ้กคนไดเ้ขา้ร่วมประชุม หรือส่งครู
แกนน าเขา้รับการอบรม แลว้มาขยายผลสู่บุคลากรท่ีเหลืออยูใ่นสถานศึกษาก็ได ้

               2) ในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการนั้นควรแบ่งเป็นช่วงตามกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ 
                     (1.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ จ าเป็นตอ้งมีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบในการประสาน 
ก ากบั ดูแล ช่วยเหลือ สนบัสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกนั และเช่ือมโยงกนัเป็นทีม โดยผูท่ี้มีส่วน
รับผิดชอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงควรด าเนินการร่วมกบับุคลากรหลกัที่ได้รับ
มอบหมายในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
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2) ขั้นการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย ขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน ซ่ึงทุก
ฝ่ายจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัในทุกขั้นตอน รายละเอียด ดงัน้ี 

  (2.1) การวางแผนในการวางแผนจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
ผูรั้บผิดชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่จะตอ้งใช้เพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ                  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
             (2.1.1) การก าหนดเป้าหมายการก าหนดเป้าหมาย แสดงถึงคุณลักษณะหรือ
คุณภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา โดยอาจด าเนินการ ดงัน้ี 
     1) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนการวางแผน ขอ้มูลต่างๆ ที่ควรศึกษา
วิเคราะห์ คือ เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาหลกัที่เป็นความตอ้งการส่วนรวมของสังคมและ
ประเทศชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคมของทอ้งถ่ินและชุมชน ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดง
ภาพของสถานศึกษาตามความเป็นจริง 

                        2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล จะช่วยใหส้ถานศึกษามีความเขา้ใจ สามารถวางแผน และท างานได้
ง่ายข้ึน 

          (2.1.2) การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย  การจดัล าดบัความส าคญัของ
เป้าหมายจะช่วยใหก้ารวางแผนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะสถานศึกษาจะไดรั้บทราบวา่เป้าหมาย
ต่างๆ ท่ีตอ้งการนั้นเป้าหมายใดส าคญัมากนอ้ยกวา่กนัเพียงใดเพื่อก าหนดกิจกรรมบุคลากร ทรัพยากร
และช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการในการพฒันาเป้าหมายนั้นๆ ใหเ้หมาะสม 

          (2.1.3)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบติังาน การก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานหรือวิธีปฏิบติังาน คือ การน าเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรมมาท าให้
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ รวมทั้ง
ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จหรือตวับ่งช้ีใหมี้ความชดัเจนดว้ย 

         (2.1.4) การก าหนดระยะเวลา การก าหนดระยะเวลาจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูป้ฏิบติัจะได้ทราบว่างานใดควรจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จเม่ือไร ตอ้งเร่ง
ด าเนินการก่อนหรืออาจรอได ้และยงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลจะไดติ้ดตาม
ไดว้า่มีความกา้วหนา้ตามแผนเพียงใด 

          (2.1.5)  การก าหนดงบประมาณ ควรคิดงบประมาณที่จะตอ้งซ้ือวสัดุอุปกรณ์
รวมทั้งค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
อยา่งรอบคอบ และใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
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           (2.1.6) การก าหนดผูรั้บผิดชอบ การก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอนหรือในกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้สามารถ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (2.2) การปฏิบติัตามแผน เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้
บุคลากรก็ร่วมกันด าเนินการตามแผนท่ีจดัท าไว ้โดยในระหว่างการด าเนินงานต้องมีการเรียนรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลา และควรมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรจะด าเนินการ ดงัน้ี 

          (2.2.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมีความสุข 
           (2.2.2) จดัส่ิงอ านวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
          (2.2.3) ก ากบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อกระตุน้และ

ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานตามแผน 
          (2.2.4) ใหก้ารนิเทศ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (2.3) การตรวจสอบประเมินผล การประเมินผลเป็นกลไกส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการ

พฒันา เพราะจะท าให้ได้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

               (2.3.1) การวางกรอบการประเมินโดยคณะกรรมการ ควรประชุมร่วมกันกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางกรอบการประเมิน เพื่อก าหนดแนวทางในการประเมินวา่จะประเมินอะไร ใคร
เป็นผูป้ระเมิน มีรูปแบบในการประเมินเป็นอยา่งไร 

            (2.3.2) การจดัหาและจดัท าเคร่ืองมือ โดยคณะกรรมการควรประชุมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลว่าจะใชเ้คร่ืองมือชนิดใด หลงัจากนั้นก็จดัหา
และจดัท าเคร่ืองมือประเมินต่อไป 

          (2.3.3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถานศึกษาควรวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบัการท างานปกติของสถานศึกษาให้มากท่ีสุด และควรเก็บอยา่งหลากหลาย เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล นอกจากนั้นสถานศึกษาควรวางระบบเก็บขอ้มูลให้ดีทั้งขอ้มูล
ท่ีมีอยูแ่ลว้และขอ้มูลท่ีเก็บใหม่ เพื่อง่ายต่อการน ามาใช ้

           (2.3.4) การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูรั้บผิดชอบควรร่วมกนัพิจารณากรอบการวิเคราะห์วา่
ขอ้มูลแต่ละประเด็นจะวิเคราะห์ในระดบัใด ระดบับุคคล ระดบัห้องเรียนหรือระดบัภาพรวมของ
สถานศึกษา ใครเป็นผูว้เิคราะห์ วเิคราะห์ในช่วงเวลาใด เพื่อจะไดน้ าผลมาใชใ้นการพฒันาต่อไป 
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         (2.3.5) การแปลความหมาย ก่อนท่ีคณะกรรมการจะแปลความหมายของผลการ
ประเมิน จะตอ้งก าหนดเกณฑใ์นการตดัสิน โดยคณะกรรมการจะตอ้งร่วมกนัก าหนดให้เหมาะสมกบั
สภาพบริบทของสถานศึกษา ด้วยการพิจารณาขอ้มูลผลการด าเนินการท่ีผ่านมาของสถานศึกษา
ประกอบกบัเกณฑข์องท่ีอ่ืนวา่เป็นอยา่งไร เพื่อก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

         (2.3.6) การตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินสถานศึกษา ตรวจสอบ
กระบวนการและผลการประเมินวา่ มีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือเพียงใด ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งควร
มีการประชุมกนัเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหารควรมีการติดตาม ตรวจสอบในระหวา่งการนิเทศและประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการ เพื่อให้ค  าปรึกษา แนะน าในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการประเมิน
คุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้

       (2.4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการ
ประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ส่งผลให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมผลการ
ประเมินมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมด แลว้น าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันางานของตนต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

           (2.4.1) การปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากร โดยผูบ้ริหารและ
บุคลากรสามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการท างานของตนเอง  และปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

        (2.4.2) การวางแผนในระยะต่อไป โดยการน าผลการประเมินไปใชจ้ดัท าแผนใน
ภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป 

        (2.4.3) การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ โดยสถานศึกษาน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมา
พฒันาเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั  จะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงาน และประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเม่ือหน่วยงานภายนอกเขา้มาประเมิน 
สถานศึกษาก็พร้อมท่ีจะน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศท่ีผูป้ระเมินตอ้งการไดง่้ายข้ึนในทุกๆ ดา้น 

3) ขั้นการจดัท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เม่ือสถานศึกษาไดด้ าเนินการ
ตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในช่วงปลายปีการศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บทราบ ไม่วา่จะเป็น
บุคลากรภายในสถานศึกษา ผูป้กครอง หรือชุมชน หน่วยงานตน้สังกดั และผูป้ระเมินภายนอก เพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพร้อมท่ีจะได้รับการประเมินจากภายนอก  โดย
ด าเนินการดงัน้ี 
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  (3.1) รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
   (3.2) วเิคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
     (3.3) เขียนรายงานในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปีควร

ด าเนินการ ดงัน้ี 
               (3.3.1) ข้อมูลสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา เช่น ประวติั และความเป็นมาของ

สถานศึกษา สถานท่ีตั้ง สังกดั รูปแบบ หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารงาน
ขอ้มูลผูบ้ริหารและบุคลากร จ านวนผูเ้รียน งบประมาณ รวมทั้งขอ้มูลสภาพชุมชน อาชีพ และรายได้
ของผูป้กครอง 

               (3.3.2)  วสิัยทศัน์ เป้าหมายหรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา 
               (3.3.3) ผลการประเมินตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี โดยแต่ละตวับ่งช้ีควรรายงาน

เก่ียวกบัเป้าหมาย การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน อาจน าเสนอขอ้มูล
หลกัฐานสนบัสนุนผลการด าเนินงานนั้นๆ ดว้ยก็ได ้นอกจากน้ีในแต่ละมาตรฐานควรน าเสนอจุดเด่น 
จุดท่ีตอ้งปรับปรุง และแนวทางแกไ้ขดว้ย 

               (3.4.4)  สรุปผลการประเมินของมาตรฐานแต่ละดา้น คือ ดา้นผูเ้รียนดา้นกระบวน 
การและด้านปัจจยั โดยในแต่ละด้านควรบอกถึงจุดเด่น เง่ือนไขท่ีท าให้ส าเร็จจุดท่ีตอ้งปรับปรุง 
สาเหตุ และแนวทางแกไ้ขปรับปรุงดว้ย 

               (3.4.5)  ภาคผนวกอาจมีรายงานเก่ียวกบัวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
หากเป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดัการจดัท ารายงานตนเองหรือรายงานประจ าปี ควรเป็นแกน
น าหรือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพอสมควร ซ่ึงจะท าให้สามารถ
สรุปผลการประเมินไดถู้กตอ้ง การจดัท ารายงานควรด าเนินการในส่วนท่ีสามารถท าไดไ้ปเร่ือยๆ ก่อน
ส้ินปีการศึกษา ไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้ถึงส้ินปีการศึกษา เพราะจะท าให้จดัท ารายงานไม่ทนัก าหนดเวลา
ท่ีจะตอ้งส่งหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2553, น. 22-26) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงานแนวทางปฏิบติัในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จการประกนัคุณภาพภายใน ดงัน้ี  

1) การเตรียมความพร้อม 
 การด าเนินการขั้นตอนน้ี เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร ด้านทรัพยากรอ่ืนๆ 

และก าหนดผูรั้บผดิชอบรวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1.1) ความพร้อมดา้นบุคลากร เก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการ

ประกนัคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการท าการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควร
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จดัประชุมช้ีแจงความจ าเป็นและความส าคญัในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บุคลากรทุก
คนทราบ และจดับุคลากรรับผดิชอบประเมินมาตรฐานตามตวับ่งช้ี 

  (1.2) ความพร้อมดา้นทรัพยากรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
หอ้งจดัตั้งส านกังานประกนัคุณภาพภายใน ส่ืออุปกรณ์ทีจ าเป็นส าหรับการประมวลผล 

  (1.3) การก าหนดผูรั้บผิดชอบและก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ถึงแมว้่าการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นถาระหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคน แต่การแต่งตั้งคณะท างานโดยเฉพาะ จะท า
ใหก้ารด าเนินงานคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 
และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 
        (1.3.1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนา้ท่ีพิจารณาน ามาตรฐานและตวับ่งช้ี 
และการประกนัคุณภาพภายในเป็นขอ้มูลหลกัในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี ก าหนดคณะท างานเพื่อด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
         (1.3.2) คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐานจดัท าคู่มือ
ก ากับติดตามนโยบายการประกันคุณภาพภายในและเขียนรายงานประเมินตนเอง(SAR) คณะ 
กรรมการการประกนัคุณภาพภายใน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวดัประเมินผล           
มีเจตคติท่ีดี มีแรงจูงใจในการท าประกนัคุณภาพภายใน มีความรู้ความสามารถในการท าเคร่ืองมือ การ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีจดัเก็บและการเขียนรายงานมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีภาวะผูน้ ารอบรู้ภาระ
งานของสถานศึกษา และเขา้ใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นอยา่งดี 
          (1.3.3) คณะท างานประกนัคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 

2) กลยทุธ์ในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    (2.1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
    (2.2) สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซ่ึงจะตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองวดัผลและประเมินผล มีเจตคติท่ีดี มีความเต็มใจท่ีจะท างาน
ประกนัคุณภาพภายใน นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมือการ
ประมวลผลขอ้มูลและการเขียนรายงาน และตอ้งเขา้ใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นอยา่งดี 
      (2.3) กระจายความรับผิดชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วม (ครู และบุคลากรทุกคนในสถาน 
ศึกษา) 
  (2.4)) ส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการนิเทศใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ และให้ขวญั
ก าลงัใจคณะท างาน 
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  (2.5) มีการก ากบั ติดตาม และรายงานความกา้วหนา้ของผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
   (2.6) จดัตั้งส านกังานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 3) การศึกษาสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 การประกนัคุณภาพภายในไม่ใช่เป็นการท างานท่ีเพิ่มภาระให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

แต่เป็นงานท่ีตอ้งท าเป็นประจ า และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติท่ีตอ้งมีการตรวจสอบและ
พฒันาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ซ่ึงสถานศึกษาไดท้  าเป็นปกติ แต่อาจไม่ไดมี้การจดัท าระบบขอ้มูล
สารสนเทศ ดงันั้น ก่อนท าการประเมินจะตอ้งศึกษาสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาวา่อยู่
ในสภาพใด จุดใด โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจว่าควร
ก าหนดแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในทิศทางใดในอนาคต โดยสถานศึกษาจดัท าค าสั่งให้บุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายประชุม 

4) การท าความเขา้ใจกบับุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกบัสภาพ และผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

 การประกนัคุณภาพภายในนั้น จะตอ้งท าความเขา้ใจให้ตรงกนักบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง          
ทุกคน โดยสถานศึกษาจะตอ้งเชิญบุคลากรทุกคนเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัและทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต โดยยึด
แผนพฒันาสถานศึกษาเป็นหลกั และควรวิเคราะห์นโยบาย/โครงการของตนเองว่า สอดคล้องกบั
มาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจ
ใหต้รงกนัของบุคลากร ดงัน้ี 

     (4.1) จดัท าค าสั่งใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้ประชุมทุกคน 
     (4.2) จดัท าวาระการประชุม นโยบายคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม 
     (4.3) ด าเนินการประชุม ท าความเข้าใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา/มาตรฐานการอาชีวศึกษา บนัทึกการประชุม 
     (4.4) สรุปขอ้ตกลงแนวปฏิบติั/จดัท ารายงานการประชุม 
5) มาตรฐานการอาชีวศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมิน 
 สถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีค าสั่งแต่งตั้ งบุคลากรทุกคน รับผิดชอบในการประเมิน 

สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาก าหนด เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน 
โดยให้บุคลากรศึกษามาตรฐานท่ีรับผิดชอบรวมทั้งตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน รวมทั้งส ารวจสภาพ
การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีรับผดิชอบ 
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6) การก าหนดกรอบการประเมิน 
 เป็นการก าหนดแนวทางในการประเมินผลภายในว่ามีกระบวนการด าเนินงานอย่างไร 

ใครรับผดิชอบ และควรด าเนินการเม่ือใด 
7. การก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์การตดัสินการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด ซ่ึงตอ้งท าอย่าง

เปิดเผยและเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์การตดัสินท่ีเหมาะสม
กบับริบทของสถานศึกษา 

8. การก าหนดวธีิการท่ีใชใ้นการประเมิน 
 เป็นการออกแบบวธีิการเก็บขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลและประเมินผล และแหล่ง

ผูใ้หข้อ้มูล 
9. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 เป็นการก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล และการ

เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
10. การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของสถานศึกษา 
    เป็นการน าผลการประเมินมาใชว้ิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา ซ่ึงจะได้

ขอ้มูลท่ีช่วยในการหาแนวทางการพฒันาตนเองในส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

11. แนวทางการพฒันาสถานศึกษา 
 เป็นการหาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรหาทางช่วย

ตนเองก่อน ในการน้ี การแกปั้ญหาอยู่นอกเหนือความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอ่ืน 
เช่น การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. การท ารายงานการประเมินตนเอง 
 เป็นการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้ผูท่ี้ เ ก่ียวข้องทราบ เพื่อแสดงความ

รับผดิชอบในการจดัการศึกษา และพร้อมไดรั้บการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ข้ึน 

13. การใชป้ระโยชน์จากการประเมินตนเอง 
 เป็นการน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพื่อพฒันาปรับปรุงตนเองส าหรับทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งผูเ้รียน ครู ผูส้อน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง หรือใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนพฒันา
สถานศึกษาต่อไป   
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, น. 9-10) ได้ระบุไวว้่า
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ใหก้ารประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการ 
พฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

1) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
2) การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
3) การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8) การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

และยงัได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า ให้สถานศึกษายึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยการส่งเสริมสนบัสนุนและก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั 

ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ์ (2547, น. 190) ไดก้ล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการเพื่อน าไปสู่ระบบคุณภาพ ดงัน้ี 
       (1.1) การก าหนดมาตรฐานดา้นผลผลิต ปัจจยั และกระบวนการ 
       (1.2) การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน ไดแ้ก่ การด าเนินการจดัปัจจยัต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เช่น 

พฒันาอาจารยผ์ูส้อน พฒันาผูบ้ริหาร ปัจจยัส่งเสริม หรือสนบัสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งการจดัการองคก์ร
หรือคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา การปรับกลยุทธ์และกระบวนทศัน์ในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นกระบวนการเพื่อรวบรวมขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์สภาพจุดเด่น 
จุดดอ้ย และน าไปปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาต่อไป ซ่ึงประกอบดว้ย 

       (2.1) การประเมินความกา้วหนา้ของสถานศึกษา และจดัท ารายงานต่อประชาชนหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ด าเนินการโดยคณะกรรมการในสถานศึกษาจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

       (2.2) การประเมินความกา้วหน้าจากองคก์รภายนอก (External Audit) เพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 
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3) การประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพ ว่าถึงเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ซ่ึงประกอบดว้ย 

        (3.1) การทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบติังานที่ก าลงั
ด าเนินการอยูน่ั้นมีมาตรฐานแลว้หรือยงั มีเร่ืองใดท่ีควรปรับปรุงใหเ้ขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน 

       (3.2) การประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน (Accreditation) เป็นการขอรับรองจากองคก์ร
ภายนอกโดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานในระดบัสากล 

สรุปไดว้า่ ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการจดั
ศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การพฒันามาตรฐาน
การศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบและทบทวน 
การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพประจ าปี และการผดุงระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.2.5 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในดว้ยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย           

4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบติังาน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบติั (Check) และ การแกไ้ขปัญหา (Act) มีหน่วยงาน และนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั
วงจรคุณภาพทั้ง 4 ขั้นตอน ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

1) การวางแผนการปฏิบติังาน (Plan) มีนกัการศึกษาหลายคนไดใ้หค้วามหมายไว ้
อยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

  เดมม่ิง (Deming, 2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางแผน (Plan) คือ ก าหนดสาเหตุของ
ปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงหรือทดสอบเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางแผน (Plan) คือ การวางแผน
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าให้เกิดรูปแบบความพร้อมท่ีเป็นจริงข้ึนมาเม่ือไดป้ฏิบติังานจริง ขั้นตอน
การวางแผนนบัเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะจะใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผูว้างแผน
จะตอ้งมีการวางแผนอยา่งเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการวางแผนดงัต่อไปน้ี 
  (1.1) เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการวางแผน หรือตอ้งการแกไ้ขปรับปรุง 
  (1.2) ศึกษาปัจจยัพื้นฐาน เช่น สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา 
  (1.3) ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการและตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
  (1.4) เขียนแผน 



60 

 

การวางแผนท่ีดีนั้นนอกจากจะตอ้งมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมแลว้ จะตอ้งเป็นแผนงาน
ท่ีดี ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ SMART โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

S = Specific  คือ แผนท่ีดีจะตอ้งมีความเฉพาะเจาะจง 
M = Measurable  คือ แผนท่ีดีตอ้งมีลกัษณะท่ีจะประสบผลส าเร็จได ้
A = Achievable  คือ แผนท่ีดีสามารถบรรลุ หรือส าเร็จได ้
R = Realistic  คือ แผนท่ีดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง 
T = Timely  คือ แผนท่ีดีจะตอ้งมีกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
ซ่ึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวางแผน ไดแ้ก่ การระดมสมอง (Brain storm) 

คือ การระดมความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งมาร่วมกนัวางแผน การท าผงัการด าเนินงาน (Flowchart) คือ 
ผงัการด าเนินงานเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดเร่ิมตน้กระบวนการ ล าดบัขั้น และจุดส้ินสุดของแผน 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 , น. 18) ไดใ้ห้ความหมาย การ
วางแผนการปฏิบติังาน (Plan) คือ ความร่วมมือกนัระหวา่งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐาน และตวับ่งช้ีส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน แนวทางการด าเนินงาน
ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ โดยจดัท าเป็นแผนพฒันาระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยตอ้งน ามาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นเป้าหมายในการจดัท าจากแผนระยะยาว จึงน ามา
ก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีซ่ึงเป็นแผนระยะสั้นใน 1 ปี จากแผนปฏิบติัการประจ าปีอาจจะมี
การจดัท าแผนย่อยๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ ได้แก่ แผนการจดัการเรียนการสอน 
แผนพฒันาอาคารสถานท่ี แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เป็นตน้ จากนั้นควร
เรียงล าดบัความส าคญัตามความจ าเป็น เพื่อก าหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาด าเนิน 
การใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทั้งหลาย
ควรมีการก าหนดใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบังบประมาณ บุคคล ช่วงเวลาและลกัษณะงาน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการเรียนการสอนกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ ควรมีความสมดุล อีกทั้ง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผูเ้รียน 

 สรุปไดว้่า การวางแผน (Plan) คือ การระดมความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากร และชุมชนในการก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในแต่ละมาตรฐาน แต่ละตวั
บ่งช้ีในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยจดัท าเป็นแผนพฒันาระยะสั้น แผนพฒันาระยะยาว 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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2) การปฏิบติัตามแผน (Do) มีหน่วยงานและนกัวิชาการ ไดใ้ห้ความหมายไวอ้ย่าง
หลากหลาย ดงัน้ี 

  เดมม่ิง (Deming, 2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ การปฏิบติัตามแผน (Do) คือ การปฏิบติั
ตามหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนยอ่ย 

  ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 81) ไดก้ล่าวไวว้่า การปฏิบติัตามแผน (Do) คือ การ
ปฏิบติัตามแผนท่ีได้วางไว ้ท าให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานล่วงหน้า หรือทราบ
อุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดงันั้นการปฏิบติังานก็จะเกิดความราบร่ืนและเรียบร้อยน าไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 , น. 18) ไดใ้ห้ความหมาย การ
ด าเนินการปฏิบติัตามแผน (Do) หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้การส่งเสริม
สนบัสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรให้
เพียงพอ มีการก ากบั ติดตาม ให้ขวญัก าลงัใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในระดบับุคคล หรือระดบักลุ่ม 
และควรใหก้ารนิเทศกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นการดีอยา่งยิ่ง 
โดยเฉพาะ งานการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในกรณีท่ีไม่สามารถให้การนิเทศได้ด้วยตนเอง 
อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญ เช่น ศึกษานิเทศก์มาให้การนิเทศแทน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับ
การอบรมในเร่ืองท่ียงัไม่มีความรู้หรือไม่เช่ียวชาญเพียงพอ  

 สรุปไดว้า่ การปฏิบติัตามแผน (Do) คือ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ก ากบั ติดตาม นิเทศ และจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรให้ครู บุคลากรใชใ้นการปฏิบติังาน  

 3) การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Check) มีหน่วยงานและนกัวิชาการได้ให้ความ 
หมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 เดมม่ิง (Deming,2004)ไดก้ล่าวไวว้า่ การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Check)คือการ
ตรวจสอบเพื่อทราบวา่บรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผดิพลาดหรือไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจ 
สอบท าให้ไดผ้ลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือไดเ้ป็นการด าเนินการในการตรวจสอบ ซ่ึงอาจจะด าเนินการควบคู่
ไปกบัการปฏิบติัหรือตรวจสอบหลงัการปฏิบติั ในขั้นตอนน้ีมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบ เช่น                
ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นใบตรวจสอบท่ีช่วยให้ทราบความถ่ีของเหตุการณ์กิจกรรม หรือ
พฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีเพื่อประกอบการตดัสินใจ แผนภาพกา้งปลา (Fish Bone Diagram) เป็น
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แผนภาพท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือหาสาเหตุของการเกิดปัญหา  และน าขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา และพาเรโต ้(Parato) เป็นวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีง่ายท่ีสุดในรูปของกราฟแท่ง 

 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553 , น. 18) ไดใ้ห้ความหมาย การ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) หมายถึง การประเมินผลท่ีท าไดอ้ย่างเหมาะสม ท่ีตอ้งเร่ิมตั้งแต่การ
ก าหนดกรอบการประเมินวา่จะประเมินอยา่งไร ใครเป็นผูป้ระเมิน ระยะเวลาการประเมิน เคร่ืองมือท่ี
ใชว้เิคราะห์ การเขียนรายงานทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไวเ้ป็นกรอบส าหรับการท าประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หากไม่มีเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ี
เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะตอ้งร่วมมือในการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลข้ึนเองให้
เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการหรือแบบประเมิน เป็นตน้ การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
รวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี ยอ่มจะท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประเมินตามตวับ่งช้ีแต่ละมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์ทั้ง
ระดบัรายละเอียดย่อยๆ เป็นรายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกบัการวิเคราะห์ในภาพรวมของ        
แต่ละมาตรฐานทั้งหมดรวมเป็นภาพของสถานศึกษา โดยท าการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละ
ตวับ่งช้ีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยมของผลการประเมินตามตวั
บ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการด าเนินการ ประกนัคุณภาพของสถานศึกษา
จากมาตรฐานทั้งหมดตามล าดบั 

 สรุปไดว้่า การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Check) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโดยการก าหนดกรอบการประเมิน            
แนวทางการประเมิน กรรมการท่ีจะเป็นผูป้ระเมิน ระยะเวลาการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ และ
การเขียนรายงาน  

 4) การแก้ไขปัญหา (Act) มีหน่วยงานและนักวิชาการ ได้ให้ความหมายไวอ้ย่าง
หลากหลาย ดงัน้ี 

 เดมม่ิง (Deming, 2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ การแกไ้ขปัญหา (Act) คือ การยอมรับการ
เปล่ียน แปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผน ให้ท าซ ้ าวงจร
โดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550, น. 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) คือ 
การหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข การจดัท ามาตรฐานขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสมนั้นมี
กรณีท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 กรณี คือในกรณีท่ีเกิดผลส าเร็จตามแผนท่ีไดว้างไว ้Act ก็คือ การจดัท ามาตรฐาน



63 

 

ไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในคร้ังต่อๆ ไป และหาวิธีการท่ีจะท าให้เกิดการพฒันายิ่งข้ึนและใน
กรณีท่ีไม่เกิดผลส าเร็จตามแผนท่ีได้วางไว ้Act ก็คือการเอาขอ้มูลมาวิเคราะห์และพิจารณาหาขอ้  
บกพร่องเพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงการท างาน 

 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553, น. 18) ไดใ้ห้ความหมาย การน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) หมายถึง การน าผลการประเมินการด าเนินงาน ตามกรอบ
มาตรฐานการประเมินของสถานศึกษา แล้วมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของตนเองในแต่ละ
มาตรฐาน และพิจารณาว่าเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มใดหรือคนใดบา้ง แลว้แจง้ผลการ
วิเคราะห์รายงานการประเมินให้ทราบ อาจจะแจง้ผลในภาพรวม แลว้เรียกพบเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อ
ช้ีแจงในรายละเอียดอีกคร้ัง และควรท าอยา่งต่อเน่ือง  

 สรุปไดว้่า การแกไ้ขปัญหา (Act) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดว้ยการร่วมกนัวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ยของสถาน 
ศึกษาในแต่ละมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหดี้ข้ึนในปีต่อไป 
  

2.3  ข้อมูลทัว่ไปของอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี 
2.3.1 สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 ตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารอาชีวศึกษา

จงัหวดัและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ.2553 ก าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดั
เดียวกันรวมกันบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีทั้ง 7 แห่ง 
โดยจะคัดเลือกผูอ้  านวยการสถานศึกษาหน่ึงคนท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ และคัดเลือก
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาอีกสองคนท าหนา้ท่ีรองประธานกรรมการ ส่วนผูอ้  านวยการสถานศึกษา และ
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเหลือใหท้ าหนา้ท่ีกรรมการ และให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นประธานกรรมการคดัเลือกรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหน่ึงคนในสถานศึกษาเดียวกนัท า
หนา้ท่ีกรรมการและเลขานุการ อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีมีสถานศึกษาในสังกดัจ านวน 7 แห่ง ดงัน้ี 

 1) วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี ก่อตั้งในปีพ.ศ.2481 มีเน้ือท่ี 32ไร่ 60 ตารางวา เดิมเป็น
โรงเรียนการช่างสระบุรี (วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี, 2555) ต่อมาไดย้กฐานะเป็นวิทยาลยัเม่ือปี พ.ศ.2525 
โดยในการบริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคสระบุรีได้ก าหนดปรัชญาวิทยาลยั “ความรู้ดี มีวินัย           
ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น” วิสัยทศัน์ คือ “วิทยาลยัเทคนิคสระบุรีเป็นองค์กรท่ีมุ่งมัน่ในการจดัการ
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อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานดา้นอาชีวศึกษาในระดบัอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน” และมีพนัธกิจ คือ 

 (1.1)  ผลิตและพฒันาก าลงัคนในระดบัก่ึงฝีมือ ฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ได้
ตามมาตรฐานวชิาชีพเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 (1.2)  ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของชุมชน 

 (1.3)  จดัการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวติและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 (1.4)  ส่งเสริมครู เจา้หนา้ท่ี บุคลากรของวิทยาลยัให้ไดรั้บการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
เพิ่มวทิยฐานะ และประสบการณ์ 

  (1.5)  ส่งเสริมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2) วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ เดิมเป็นโรงเรียนซิเมนตไ์ทยอุปถมัภ์
ท่าหลวง (วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์, 2556) ซ่ึงเป็นโรงเรียนสายสามญัท่ีเปิดสอน 
ถึงระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 โดยมีบริษทัปูนซิเมนตไ์ทยจ ากดั เป็นเจา้ของ ในปี พ.ศ.2527 ไดม้อบ
โรงเรียนซิเมนต์ไทยอุปถมัภ์ท่าหลวงให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งเป็นวิทยาลัย 
เทคนิคเพื่อจดัการศึกษาวชิาชีพในสาขาต่างๆ ซ่ึงวิทยาลยัฯ มีเน้ือท่ี 50ไร่ 2 งาน7 ตารางวา โดยในการ
บริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ไดก้ าหนดปรัชญาวิทยาลยั “สร้าง
ผูน้ าทางเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”  วิสัยทศัน์ คือ “วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นพฒันาการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ ขยายความร่วมมือกบัชุมชน สถานประกอบการ 
เสริมสร้างคุณธรรม เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา” และมีพนัธกิจ คือ 

 (2.1)  พฒันาจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
 (2.2)  ขยายความร่วมมือกบัชุมชนและสถานประกอบการ 
 (2.3)  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 (2.4)  ส่งเสริมคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) วทิยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก เดิมใชช่ื้อวทิยาลยัเทคนิคสระบุรีแห่งท่ี 2 ประกาศจดัตั้ง

วนัท่ี18 มิถุนายน 2540 (วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก, 2556) มีเน้ือท่ี 60ไร่ เปิดท าการเรียนการสอนคร้ัง
แรกวนัท่ี18 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ต่อมาปี พ.ศ.2543 กรมอาชีวศึกษามีค าสั่งเปล่ียนช่ือจากวิทยาลยั 
เทคนิคสระบุรีแห่งท่ี 2 เป็นวิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก โดยในการบริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัเทคนิค
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มวกเหล็กไดก้ าหนดปรัชญาวิทยาลยั “ฝีมือเยี่ยม เป่ียมคุณธรรม วิชาการเลิศล ้า น าสังคม” วิสัยทศัน์ 
คือ “ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ พร้อมดว้ยทกัษะการคิด การท า 
การบริหารอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาสังคมและชุมชน” และมีพนัธกิจ คือ  

 (3.1)  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เ รียน ท้องถ่ิน 
เทคโนโลยแีละเหมาะสมกบัสภาพการ เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม 

 (3.2) พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และผูส้ าเร็จการศึกษาให้เป็นผูมี้ความรู้ทางวิชาชีพ มี
ทกัษะในการปฏิบติังาน และคุณธรรมจริยธรรม มีทกัษะในการสร้างสรรค์งานโดยใช้กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนงานอาชีพ 

 (3.3) พฒันาครูทางดา้นวิชาชีพ และครูให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการ
สอน ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ สามารถพฒันานวตักรรม ผลงานวชิาการ วิจยัในชั้นเรียน
ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันางานและมีจรรยาบรรณ 

 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ พฒันาระบบความร่วมมือ และบูรณาการ
ทรัพยากร โดยใชก้ารบริการอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษา บุคลากรและชุมชน เนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามีประสิทธิภาพ 

 (3.5) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอนและบริการเพื่อสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนงานอาชีพ 

 (3.6) ชุมชนไดรั้บการบริการดา้นอาชีพและพฒันาอาชีพ 
 (3.7) วิทยาลยัมีโครงการ/กิจกรรม ให้บริการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้และ

กิจกรรมเพื่ออนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ก่อตั้งเมื่อวนัที่ 20 

พฤษภาคม พ.ศ.2498 (วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี, 2555) โดยไดรั้บโอนสถานท่ีรวมทั้งอาคารเรียน
จากโรงเรียนชายประจ าจงัหวดัสระบุรี สังกดักรมสามญั มีเน้ือท่ี 16ไร่ 1งาน 67 ตารางวา โดยในการ
บริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี ไดก้ าหนดปรัชญาวิทยาลยั “วิชาการเลิศล ้า คุณธรรม
น าหนา้ พากเพียรศึกษา พฒันาชุมชน”  วสิัยทศัน์ คือ “มุ่งมัน่ในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพมีคุณภาพ 
เช่ียวชาญท่ีมีคุณธรรมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” และมีพนัธกิจ คือ 

 (4.1) จดัการศึกษาโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของภาคธุรกิจและสังคมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 (4.2) พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
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 (4.3) พฒันาศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

 (4.4) วิจยั พฒันา IT สร้างนวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาสู่
ชุมชน 

 (4.5) พฒันาระบบบริหารจดัการภายในให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจกรรมบา้นเมืองท่ีดี 

 5) วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี เดิมเป็นศูนยฝึ์กวิชาชีพสระบุรี จดัตั้งเมื่อวนัที่ 16 
พฤษภาคม 2526 (วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี, 2555) ต่อมามีประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพดัช่าง และ
ศูนยฝึ์กวชิาชีพเป็นวทิยาลยัสารพดัช่างและวิทยาลยัการอาชีพ ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2534 ซ่ึงศูนยฝึ์ก
วชิาชีพสระบุรี เปล่ียนช่ือเป็นวทิยาลยัการอาชีพสระบุรี สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มีเน้ือท่ี 80ไร่ โดยในการบริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัการอาชีพสระบุรีได้ก าหนดปรัชญาวิทยาลยั 
“วินยัดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม น าเทคโนโลยี”  วิสัยทศัน์ “มุ่งมัน่จดัการศึกษา เพื่อผลิตก าลงัคนสายวิชา 
ชีพอย่างมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม” และมี
พนัธกิจ คือ 

 (5.1) จดัการศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพดว้ยส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 (5.2) ผลิตก าลงัคนสายวชิาชีพ อยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 (5.3) สร้างความเช่ือมัน่ เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
 (5.4) สนองการปฏิรูประบบราชการ 

 6) วิทยาลยัการอาชีพหนองแค ประกาศจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2540 มีเน้ือท่ี 70ไร่       
1 งาน 86 ตารางวา (วิทยาลยัการอาชีพหนองแค, 2555) ซ่ึงในการบริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัการ
อาชีพหนองแคได้ก าหนดปรัชญาวิทยาลยั “วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เป่ียมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”  
วิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม”โดยมีพนัธกิจ คือ 

 (6.1) พฒันาหลกัสูตรวชิาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกบัตลาดแรงงาน 
 (6.2) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 (6.3) พฒันาสมรรถนะและคุณภาพผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานตรงตามคุณวฒิุวชิาชีพ 
 (6.4) สร้างเครือข่ายและพฒันาความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 7) วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี ประกาศจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 มีเน้ือท่ี 10ไร่ 
(วทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี, 2553) โดยไดรั้บบริจาคท่ีดินจาก นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง คหบดีในจงัหวดั
สระบุรี ซ่ึงในการบริหารจดัการศึกษาวิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรีไดก้ าหนดปรัชญาวิทยาลยั “มุ่งมัน่
เรียนรู้ ควบคู่ทกัษะฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพนัธ์ชุมชน”  วิสัยทศัน์ คือ “มุ่งจดัการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีเอกภาพดา้นนโยบาย ประสานความร่วมมือกลุ่มสถานศึกษาเพื่อร่วมกนับริหารจดัการพฒันา
ศกัยภาพ การใชท้รัพยากรร่วมกนั การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สังคม 
และความเป็นผูน้ าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ” โดยมีพนัธกิจ คือ 

 (7.1) พฒันาหลกัสูตรให้หลากหลาย ตามความตอ้งการของผูเ้รียน/ชุมชนและ
สถานประกอบการ 

 (7.2) ฝึกฝนทกัษะวิชาชีพ ให้เกิดประสบการณ์สามารถประกอบอาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับในวงการวชิาชีพ 

 (7.3) พฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม 

 (7.4) พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
2.3.2 การจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกดั  

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 การจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกดั

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จะมีการจดัการ
ความรู้ส าหรับการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั เน่ืองจากตอ้งด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน มีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจดัให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และจากผล
การประเมิน (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2557, น. 68) ซ่ึงแต่ละสถานศึกษาได้
ก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการประจ าปี ส าหรับใชใ้น
การพฒันาสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยในการจดัการความรู้ในการประกนัคุณภาพภายใน ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการจดัท าแผนงานโครงการท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ 
ความเขา้ใจ สามารถด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในได ้สอดคล้องกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเกณฑ์มาตรฐาน ตวับ่งช้ีของมาตรฐานอาชีวศึกษา เช่น วิทยาลยัเทคนิคสระบุรีไดจ้ดัท าโครงการ
การตรวจประเมินและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายในแผนกวชิา (วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี, 2555) 
วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ไดจ้ดัท าโครงการทบทวนความรู้ “มาตรฐานการอาชีว 
ศึกษา” (วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์, 2556) วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็กไดจ้ดัท าคู่มือ
ประกนัคุณภาพภายในและแผนก ากบัติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (วิทยาลยัเทคนิค
มวกเหล็ก, 2556, น. 86) วิทยาลยัการอาชีพสระบุรีไดจ้ดัท าโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
วิทยาลยั (วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี, 2555, น. 121) วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรีได้จดัท าโครงการ
ประชุมสัมนาคณะกรรมการวิทยาลยั (วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี, 2553) วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี
ได้จดัท าโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กร และโครงการจดัท ามาตรฐานสถาน 
ศึกษา (วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี, 2555, น. 75) วิทยาลยัการอาชีพหนองแคไดจ้ดัท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการการจดัท ารายงานประเมินตนเองและแฟ้มมาตรฐานตวับ่งช้ีคุณภาพภายในประจ าปีการ 
ศึกษา 2556 และสนบัสนุนให้ครู บุคลากรเขา้ร่วมประชุมการประกนัคุณภาพกบัหน่วยงานภายนอก 
(วิทยาลยัการอาชีพหนองแค, 2555, น. 118) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีโครงการกิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลาย
โครงการท่ีไดด้ าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 และตวับ่งช้ีต่างๆ 
  

2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 
 ศุภนัญญา พฒันภกัดี (2553, น. 125) ได้ศึกษาการจดัการความรู้ของบุคลากรใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการความรู้ของบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 โดยบุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ดา้นการถ่ายโอน
ความรู้และการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้ ดา้นการ
สร้างความรู้ และดา้นการแสวงหาความรู้ 

 บงัอร  จงสมจิตต ์(2551, น.83) ไดศึ้กษา คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบั
การจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า มีการ
ด าเนินการจดัการความรู้โดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ การ
เรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การบ่งช้ีความรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเขา้ถึง
ความรู้ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ และการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การท่ีผลการวิจัยพบว่า
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สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีการจดัการความรู้ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะไดมี้การสนบัสนุน ส่งเสริมและอบรมเก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้กบัสถาน 
ศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใชใ้นการขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัเขตพื้นท่ี 

 วลีรัตน์  ตณัฑุลเศรษฐ (2552, น. 98) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้
และผลการด าเนินงานองค์กร กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั
พบวา่ 1) การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลพนมสารคามโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลการวจิยัรายดา้นพบวา่ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้และการคน้คืนความรู้ การแสวงหาความรู้ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ 2) การจดัการความรู้และผลการด าเนินงานองคก์ร กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคามจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วรดา  ชูสง่า (2552, น. 106) ไดศึ้กษา การจดัการความรู้ของบุคลากรในสังกดัส านกั 
งานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในสังกดัส านักงานเกษตรจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีระดบัการปฏิบติัการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ มีการปฏิบติัการสร้างความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

 พรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค (2550, บทคดัย่อ) ได้ศึกษา การพฒันารูปแบบจดัการ
ความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนการสร้างและการแสวงหาความรู้กับ
ขั้นตอนการประมวลและกลัน่กรองความรู้มีวธีิการคลา้ยกนั หน่วยงานส่วนใหญ่ใหผู้เ้ช่ียวชาญประชุม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลคล้ายกับขั้นตอนการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่วนใหญ่เห็นวา่วา่เป้าหมายของการจดัการความรู้ภาครัฐมุ่งเนน้การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานบุคลากรตอ้งสามารถน าความรู้ไปใช้พฒันาตนเองได้ ตอ้งจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานจากการสร้างและพฒันาความรู้วชิาการใหม่ๆ  

 ภาวินี  คงสง (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบั
ผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ ผลการวิจยั
พบวา่ 1) พนกังานมีระดบัการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
การจดัการความรู้ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก  2) พนกังานมีระดบัผลการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผลการปฏิบติังานทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นผลงาน 
และดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัดีมาก และ 3) การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์เชิง
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บวกกับผลการปฏิบติังานด้านผลงานและด้านสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกทุกดา้น 

 สมจิตร์   สุวรักษ ์ (2554,  บทคดัย ่อ) ได ้ศึกษา การจดัการความรู้ที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลในเขตภาคกลาง ผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดัการความรู้ในส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66  2) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 และ 3) การจดัการความรู้กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 

 เพญ็รัตน์  ทองตะนุนาม (2555, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัจนัทบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ดา้นการปฏิบติัตามแผน ดา้นการวางแผน ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการพฒันาปรับปรุง ตามล าดบั 

 ซูไวดา  มะแซ (2553, น. 77) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงาน
กบักระบวนการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบักระบวนการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา โดยรวมปรากฏวา่
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขั้นตอนทั้ ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการด าเนินการ
ปฏิบติังาน ขั้นการประเมินผล และขั้นการปรับปรุงแกไ้ข ปรากฏวา่ทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก และ  
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบักระบวนการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา โดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ซูวยับ๊ะ  ยานยา (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัใน
การประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชน   
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างความตระหนักในการประกนัคุณภาพการศึกษากับสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 โดย
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ภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง (r = .64) รายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผน 
ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และดา้นการน าผลการประเมินมาปรับปรุง มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการปฏิบติัตามแผน มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 รุสนีย ์ กอดิรีย ์(2550, น. 89-90) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหาร 
ทกัษะทางวิชาการกับการปฏิบติังานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหาร ตามทศันะของคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบติังานประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหาร ตามทศันะของคณะ 
กรรมการประกนัคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 อาวุธ  เหล่าคนคา้ (2553, น. 104) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหาร
กบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทกัษะการ
บริหารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 สิริพร  เรืองสุรัตน์ และคณะ (2556, บทคดัย่อ) ได้ศึกษา การประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  

 ณัฐดนยั  ดวงใจ (2554, น. 109) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 สุชาติ  เสนาสี (2553, น. 112) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารกบั
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการด าเนินการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหารก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน และเป็น
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รูปธรรม ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รู บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 จินตนา  อินทรเทพ (2554, บทคดัย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
ความรู้กับผลการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ภาค 6 และภาค 7 ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานมีระดบัการจดัการความรู้ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่การจดัการความรู้ทั้ง 5 ดา้น คือ ก าหนดของชนิดความรู้ท่ี
ตอ้งการ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ และการ
ใชป้ระโยชน์น าไปใช้งาน อยู่ในระดบัมากเช่นกนั และ 2) การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัผลการปฏิบติังานดา้นตวัช้ีวดัผลงาน และดา้นความสามารถและพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาค 6 และภาค 7 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทุกดา้น 

2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 โคโกส ซมัเมล์ แอลลินี ดายน์ (Coukos-Semmel, Eleni Dainne, 2002, Abstract) ได้

ท าการศึกษากลยุทธ์และกระบวนการจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมิน
การใช้ระบบการจดัการความรู้ซ่ึงเช่ือมต่อกบังานวิจยัของมหาวิทยาลยั 2) ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งการใชร้ะบบ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจดัการความรู้ และ 3) พฒันารูปแบบการ
จ าแนกประสิทธิผลของการจดัการความรู้ เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นมาตรประมาณค่าเก่ียวกบักลยุทธ์
และกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า 1) มหาวิทยาลยัมีการใชก้ลยุทธ์ระดบัมาก แต่ใชก้ระบวนการใน
ระดบันอ้ย 2) กลยทุธ์ใชเ้ทคโนโลยมีากท่ีสุด 3) ไม่มีความแตกต่างระหวา่งการใชภ้าวะผูน้ าในกลยุทธ์
และกระบวนการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 4) กลยุทธ์และกระบวนการจดัการ
ความรู้สามารถจ าแนกประสิทธิภาพการจดัการความรู้ไดร้้อยละ76 มีความแปรปรวนของประสิทธิผล
ระหวา่งร้อยละ 46.6 (ดา้นการวดัผล) ถึงร้อยละ30.1 (ดา้นวฒันธรรม) และ5) กระบวนการวดัผลเป็น 
ปัจจยัท่ีมีความวกิฤตมากท่ีสุดต่อประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ 

 ฟอนซิกา้ แอนนา ฟาร์เวยี (Fonseca, Ana Flavia, 2003, Abstract) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง
การจดัการความรู้น าไปสู่ผลการด าเนินงานขององคก์ร : กรณีศึกษาธนาคารโลก ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีได้
ศึกษาการจดัการความรู้ซ่ึงน าไปสู่ผลการด าเนินงานขององคก์ร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ การ
จดบันทึก การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์  การจัดการความรู้ของธนาคารโลกได้น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ร ปรับปรุงการแบ่งปันขอ้มูลความรู้ภายในองคก์ร และ
ส่งเสริมการออกแบบและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้อย่างมีส่วนร่วม ผลผลิตของความรู้ 
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การมีส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของโครงการมีผลต่อการจดัการความรู้ อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาได้
แสดงใหเ้ห็นอิทธิพลของการจดัการความรู้ต่อกระบวนการท างาน และผลลพัธ์ของการท างานอยา่งมี
นัยส าคญั ผลกระทบท่ีมีอิทธิพลในการท าให้การจดัการความรู้ครบถ้วน คือ กระบวนการจดัการ
ความรู้และผลผลิตความรู้และบริการควบคู่กนัไป และส าหรับส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในแนวราบเพื่อให้สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในแง่บวก แมว้า่หลกัการการ
จดัการความรู้เป็นเร่ืองส าคญั แต่การน าผลของความรู้ไปปฏิบติัยงัมีความแตกต่างระหว่างประเทศ
ต่างๆ 

 ไคร์เซอร์ (Keyser, 2004, Abstract) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของลูกจา้งบริษทัไฟฟ้ารัฐเทนเนสซ่ี ซ่ึงงานคร้ังน้ีเป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรบริษทัไฟฟ้ารัฐเทนเนสซ่ี จ านวน 1,870 คน ซ่ึงเดิมการจดัการความรู้จะ
มุ่งเน้นการรับรู้ของผูบ้ริหารระดบักลางและสูง และส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งไปท่ีกลุ่มพนกังาน
ระดบัล่าง ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานนั้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 
และนอกจากนั้นการรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ ยงัมีความแตกต่างกนัในกลุ่มของ
บุคลากรในงานต่างๆ ขององคก์ร 

 อิสส์เธียน (Epstein, 2000) ไดศึ้กษา เร่ือง การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กร 
พบว่า อุปกรณ์การส่ือสารมีความส าคญัต่อการแพร่กระจายความรู้ท่ีซับซ้อนมากกว่าความรู้ทัว่ไป 
โดยในการแบ่งปันและเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตัวบุคคลนั้ น ใช้วิธีการ
ติดต่อส่ือสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะไดผ้ลดีกวา่ใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษางานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษา โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ดา้นการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จดัเก็บและคน้คืนความรู้ และการถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก และพบว่า ดา้นการวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการแกไ้ขปรับปรุงมีระดบั
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ส่วนงานวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง แต่พบงานวิจยัท่ีมีประเด็นศึกษาใกลเ้คียง 
เช่น งานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของการจัดการความรู้และผลการด าเนินงานองค์กร กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา  งานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารกบั
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาอุดรธานี และงานวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารกบัการปฏิบติังานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรีเขต 2 โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยั           
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการจดัการความรู้และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา               
ท าให้ผูว้ิจยัได้แนวคิดว่า การจดัการความรู้และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษานั้น มีแนวโนม้วา่มีความสัมพนัธ์กนั ผูว้จิยัจึงน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การท าวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีวิธีด าเนินการ
วจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1  ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ปีการศึกษา 2556 จ านวน 7 แห่ง คือ วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 
วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี 
วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี วิทยาลยัการอาชีพหนองแค และวิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี โดยประชากร
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 33 คน และครูผูส้อน 
จ านวน 439 คน มีประชากร จ านวน 472 คน ดงัตารางท่ี 3.1 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาจ านวน 21 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) สถานศึกษาละ 3 คน 
และครูผูส้อนในสถานศึกษา จ านวน 205 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากตารางของเคร็จซ่ี และ   
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และน าไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน (Proportionate 
Stratified Random Sampling) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง ดงัตาราง            
ท่ี 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
1.วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี 5 141 3 66 
2.วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ 5 70 3 33 
3.วทิยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 4 36 3 17 
4.วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี 5 75 3 35 
5.วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี 5 46 3 22 
6.วทิยาลยัการอาชีพหนองแค 5 36 3 16 
7.วทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี 4 35 3 16 

รวม 33 439 21 205 
ทีม่ำ: อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี (2556) 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ  

                เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จากการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท าเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีลกัษณะ 
ดงัน้ี 

    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังานและต าแหน่งในการปฏิบติังาน มีจ านวน 5 ขอ้ โดยจดั 
ท าเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีโดยศึกษา ตามแนวคิดการจดัการความรู้ของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996) 
โดยศึกษาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 
และ 4) การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ มีจ านวน 24 ขอ้ โดยจดัท าเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) 
แต่ละระดบัใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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   5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 

    3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมม่ิง  
(Deming, 2004) โดยศึกษาใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผน 2) ดา้นการปฏิบติัตามแผน 3) ดา้นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติั และ 4) ดา้นการแกไ้ขปัญหา มีจ านวน 20 ขอ้ โดยไดจ้ดัท าเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) มี         
5 ระดบั แต่ละระดบัใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 

   3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ย 

                 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
        3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการจดัท า ดงัน้ี 
  1)  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการ
ความรู้ วงจรคุณภาพ (PDCA) และการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
จดัท าแบบสอบถาม 

   2)  ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั  

   3)  รวบรวมเน้ือหา และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของ
การวจิยั  

   4)  ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามทั้ง 3ตอน ให้ครอบคลุมเน้ือหา และกรอบ
แนวคิดของการวจิยั 
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   5)  น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา         
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะจากนั้นน ามาแกไ้ข ปรับปรุง
เน้ือหา และการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

    6)  น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาและด้านวดัผลประเมินผล จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)ของเคร่ืองมือแลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
                                                     IOC =  R  

N 

   เม่ือ     IOC   หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม 
                             R   หมายถึง คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                          R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
                             N  หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

    การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน ใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
           + 1    เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
                  0     เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
               – 1    เม่ือ ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 

   เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถาม พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีท่ีสอดคลอ้งไม่
ต ่ากวา่ 0.50 และตอ้งปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อน ท่ีจะน าไปทดลองใช ้(Try Out) หากผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่าขอ้ใดท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องสูงกว่า 0.50 ข้ึนไปจึง
น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบ พบวา่ทุกขอ้ค าถาม มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 

   7)  น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ตามขอ้เสนอแนะไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ดูความเหมาะสมอีกคร้ัง 

    8)  น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามหลังจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว น าไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบัครูผูส้อนในวทิยาลยัเทคนิคลพบุรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน โดยน า
ผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร   
สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี เท่ากบั 0.96 ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี เท่ากับ 0.90 และมีค่า   
สัมประสิทธ์ิแอลฟาทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93 

    9)  ไดเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ผูว้ิจยัมีวธีิและขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.3.1  ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากงานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจยัถึง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

3.3.2  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปสถานศึกษา เพื่อขอ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง และนดัหมายวนั เวลา ขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วนั โดยขอรับแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง 

3.3.3   ผูว้จิยัเก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน และแจกแบบสอบถาม
อีกคร้ังส าหรับสถานศึกษาท่ีแบบสอบถามสูญหาย หรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 7 วนั 

3.3.4  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซ่ึงไดแ้บบสอบถาม           
ท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 
 

3.4  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ

ฉบบั และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
3.4.1  น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) ท าการวิเคราะห์โดยการน ามาแจกแจง ความถ่ี 
(Frequency) เป็นรายขอ้ ใชว้ิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 
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3.4.2 น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการจดัการความรู้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า 
(Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบนัทึก และ
วเิคราะห์ หาค่าเฉล่ีย (   ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ แลว้น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมายเป็นรายขอ้ รายดา้น และใน
ภาพรวม ซ่ึงแปลผลโดยใชเ้กณฑค์่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด , 2545, น. 103) ดงัน้ี 

 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง มีการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง มีการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั มาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง มีการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง มีการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง มีการจดัการความรู้อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
3.4.3 น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับระดับการด าเนินงานประกัน    

คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) โดยน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนัก 5 ระดบั จากนั้น
น าไปบนัทึก และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (   ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ แลว้น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมายเป็น               
รายขอ้ รายดา้น และในภาพรวม ซ่ึงแปลผลโดยใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด,2545, น. 103) 
ดงัน้ี 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
สระบุรี 
   ค่าเฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

    ค่าเฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบั มาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.50 - 2.49  หมายถึง มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบั นอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 3.4.4 น าขอ้มูลท่ีไดแ้ปลความหมาย ของระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบั           
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีโดยใช้
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วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
แลว้น าค่าท่ีไดน้ั้นไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) แลว้แปลความหมาย ดงัน้ี 

   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.71  -  1.00  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนั สูง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.31  -  0.70  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนั ปานกลาง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  0.01  -  0.30  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนั นอ้ย 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั  0.00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

3.5  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และการทดสอบสมมุติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 
 3.5.1 สถิติพื้นฐาน 
   3.5.2.1  ค่าร้อยละ (Percentage : %) 
  3.5.2.2  ค่าเฉล่ีย (Mean :   ) 

   3.5.2.3  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดั 
การความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา        
จงัหวดัสระบุรี ใชก้ารทดสอบดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient : r) 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั

คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดงันั้นเพื่อให้เป็นตามวตัถุ 
ประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงส่งแบบสอบถาม เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ส าหรับ
เก็บขอ้มูล จากผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 7 แห่ง โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 226 คน และไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา เป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์ จ านวน 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูลมา
วเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย จ าแนกไดด้งัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์ เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2  การวิเคราะห์ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั

สระบุรี 
4.3  การวิเคราะห์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั             

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
4.4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
โดยในการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชช่ื้อยอ่ และสัญลกัษณ์ ดงัน้ี   
X

tot
 หมายถึง  การจดัการความรู้ 

X1    หมายถึง  การแสวงหาความรู้ 
X2    หมายถึง  การสร้างความรู้ 
X3  หมายถึง  การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 
X4  หมายถึง  การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ 
Y

tot
 หมายถึง  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

Y1    หมายถึง  การวางแผน 
Y2  หมายถึง  การปฏิบติัตามแผน 
Y3 หมายถึง  การตรวจสอบผลการปฏิบติั 
Y4 หมายถึง  การแกไ้ขปัญหา 
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n  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
         หมายถึง  คะแนนเฉล่ีย 

S.D.     หมายถึง  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  
r  หมายถึง  ค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 
จงัหวดัสระบุรี  

**  หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.1  การวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
จ  านวน 226 คน เม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบติังาน และต าแหน่ง
หนา้ท่ีในสถานศึกษา มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                                                                                                        (n=226) 

ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน    ร้อยละ 
1. เพศ 

         ชาย                              
         หญิง 

 
132 
94 

 
  58.41 
 41.59 

 รวม 226   100.00 
2. อาย ุ   

         21 – 25 ปี    
         26 – 30 ปี    
         31 – 35 ปี    
         36 – 40 ปี    
         41 – 45 ปี    
         46 – 50 ปี    
         51 – 55 ปี 
         56 – 60 ปี 

 
29 
25 
58 
33 
25 
24 
22 
10 

 
  12.83 
 11.06 
 25.66 
 14.60 
 11.06 
 10.62 
   9.74 
   4.43 

 รวม 226 100.00 
3. 
 

 

วฒิุการศึกษา 
         ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก   

 
140 
83 
3 

 
  61.95 
 36.72 
  1.33 

 รวม 226   100.00 
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ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
                                                                                                            (n=226) 

ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
4. ประสบการณ์การปฏิบติังาน 

         นอ้ยกวา่ 6 ปี  
         6 - 10 ปี  
         11 - 15 ปี 

 
38 
79 
44 

 
16.81 
34.96 
19.47 

          16 - 20 ปี 16   7.08 
          21 - 25 ปี 18   7.96 
          26 ปีข้ึนไป 31 13.72 
 รวม 226   100.00 

5. ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา  
         ครูอตัราจา้ง   
         พนกังานราชการ   
         ขา้ราชการครู   
         รองผูอ้  านวยการ 
         ผูอ้  านวยการ 
 

 
37 
21 

147 
17 
4 

 
16.37 
  9.29 
65.05 
 7.52 
 1.77 

 รวม 226  100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 58.41 มีอายุระหวา่ง 31 - 35 ปี ร้อยละ 25.66 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
61.95 มีประสบการณ์การปฏิบติังานระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 34.96 และมีต าแหน่งหน้าท่ีในสถาน 
ศึกษาเป็นขา้ราชการครู ร้อยละ 65.05 
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4.2  ระดับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี 
จากการศึกษาระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่ง 226 คน 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
โดยภาพรวม มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม 

(Xtot) 
    (n=226) 

ขอ้ท่ี การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (   ) (S.D.) 
1 การแสวงหาความรู้(X1)   4.10 0.62 มาก 
2 การสร้างความรู้(X2)   4.05 0.59 มาก 
3 
4 

การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3)   
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4)   

4.05 
4.08 

0.62 
0.58 

มาก 
มาก 

 รวม 4.07 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
สระบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07, S.D.= 0.55) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั
ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัดงัน้ี การแสวงหาความรู้ (X1) (  = 4.10, S.D.= 0.62) การถ่ายทอดความรู้
และการใชป้ระโยชน์ (X4) (   = 4.08, S.D.= 0.58) การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (  = 4.05,    
S.D.= 0.62) และการสร้างความรู้ (X2) (  = 4.05, S.D.= 0.59)    
 เม่ือวเิคราะห์การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ใน
แต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ย จะไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 – 4.6   
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ตารางที ่4.3  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
                     ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1)                                                 

                                                                                                                                             (n=226) 

ขอ้ท่ี การแสวงหาความรู้ (X1) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย ( ) (S.D.)  
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อคน้หา รวบรวม

สารสนเทศหรือความรู้ และจดัล าดบัแยกกลุ่ม
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา 

4.13 0.78 มาก 

2 มีการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในการ
พิจารณาสารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
สถานศึกษา 

4.01 0.84 มาก 

3 มีการจา้งท่ีปรึกษาหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร
บรรยาย อบรมใหค้วามรู้แก่ครู บุคลากร 

4.02 0.89 มาก 

4 สนบัสนุนใหค้รู บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.22 0.76 มาก 

5 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรไดป้รับเปล่ียนงานหรือหนา้ท่ี
ท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

4.14 0.81 มาก 

6 มีการจดัส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพห์รือ
อินเตอร์เน็ต ส าหรับใหค้รู บุคลากรไดศึ้กษาหาความรู้  

4.12 0.79 มาก 

รวม       4.10 0.62 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10, S.D.= 0.62) 
และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อย่อย ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกข้อ           
(  = 4.01 - 4.22) โดยเรียงล าดบั คือ การสนบัสนุนให้ครู บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (  = 4.22, S.D.= 0.76) รองลงมา คือ การส่งเสริมให้ครู บุคลากรได้
ปรับเปล่ียนงานหรือหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังาน (  = 4.14, S.D.= 0.81) และท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดในระดบัมาก (  = 4.01, S.D.= 0.84)คือ มีการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณา
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา        
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ตารางที่ 4.4  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
                     ดา้นการสร้างความรู้(X2)                                                                          

  (n=226) 

ขอ้ท่ี การสร้างความรู้ (X2) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.)  
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานกลัน่กรอง ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของสารสนเทศหรือความรู้ท่ีจะน าไปใช้
ในการปฏิบติังาน 

4.00 0.76 มาก 

2 ไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูล หรือห้องสมุด ส าหรับใหค้รู 
บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

4.12 0.79 มาก 

3 สนบัสนุนใหค้รู บุคลากรมีการประชุม สนทนา 
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือหวัหนา้
งาน 

4.17 0.75 มาก 

4 ก าหนดใหค้รู บุคลากรเขียนเก่ียวกบัวธีิการท างานท่ี
เป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการ
ท างาน 

3.84 0.88 มาก 

5 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรไดมี้โอกาสเรียนรู้จากการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืน 

4.10 0.76 มาก 

รวม       4.05 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั

สระบุรี ดา้นการสร้างความรู้ (X2) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก (  = 4.05, S.D.= 0.59) และเม่ือ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ (  = 3.84 - 
4.17) โดยเรียงล าดับคือ การสนับสนุนให้ครู บุคลากรมีการประชุม สนทนา แลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือหวัหนา้งาน (  = 4.17, S.D.= 0.75) รองลงมา คือ ไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูล หรือ
ห้องสมุดส าหรับให้ครู บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง (  = 4.12, S.D.= 0.79) และท่ีมีค่า 
เฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก ( = 3.84, S.D.= 0.88) คือ ก าหนดให้ครู บุคลากรเขียนเก่ียวกบัวิธีการท างาน
ท่ีเป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการท างาน  

 
 
 



 
 

89 
 

ตารางที ่4.5  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
                     ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3)                                                                                   

                                                                                                                                            (n=226) 

ขอ้ท่ี การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.) 
1 มีการก าหนดนโยบายในการจดัเก็บสารสนเทศหรือ

ความรู้เพื่อใชใ้นการท างานอยา่งชดัเจน 
4.08 0.81 มาก 

2 มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดโครงสร้างรูปแบบ
ของการจดัเก็บสารสนเทศหรือความรู้ 

4.01 0.82 มาก 

3 ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมครู บุคลากรเก่ียวกบัการจดั 
เก็บและการเรียกสารสนเทศหรือความรู้กลบัมาใชง้าน 

4.04 0.80 มาก 

4 
   

มีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
ใหค้รู บุคลากรใชใ้นการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูล 

4.11 0.76 มาก 

5 ก าหนดใหค้รู บุคลากรจดัท าคลงัสารสนเทศหรือ
ความรู้ในรูปแบบของฐานขอ้มูล วารสาร หนงัสือ ซีดี 
หรือไฟลค์อมพิวเตอร์ 

4.07 0.87 มาก 

6 ก าหนดใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของครู 
บุคลากรแต่ละคนเพื่อความสะดวกในการใช้
สารสนเทศหรือความรู้ 

4.00 0.83 มาก 

รวม       4.05 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
สระบุรี ด้านการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (  = 4.05,     
S.D.= 0.62) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( = 4.00 - 4.11) โดยเรียงล าดบั คือ มีการจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ 
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้ครู บุคลากรใชใ้นการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูล ( = 4.11,   
S.D.= 0.76) รองลงมา คือ การก าหนดนโยบายในการจดัเก็บสารสนเทศหรือความรู้เพื่อใช้ในการ
ท างานอยา่งชดัเจน (  =4.08, S.D.= 0.81) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก (  = 4.00, S.D.= 0.83) 
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คือ ก าหนดใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของครู บุคลากรแต่ละคนเพื่อความสะดวกในการ
ใชส้ารสนเทศหรือความรู้  
 
ตารางที ่4.6  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
                     ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4)       

     (n=226) 

ขอ้ท่ี การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.) 
1 มีการประชุมหรือจดักิจกรรมเพื่อใหค้รู บุคลากรได้

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั 
4.12 0.75 มาก 

2 มีการจดัตั้งศูนยใ์หบ้ริการแก่ครู บุคลากรส าหรับซกัถาม
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

3.98 0.84 มาก 

3 มีการจดัท าเอกสาร หรือหนงัสือแจง้เวยีนใชเ้ผยแพร่
สารสนเทศหรือความรู้ใหแ้ก่ครู บุคลากร 

4.11 0.72 มาก 

4 
   

มีการจดัท าเวบ็ไซตข์องสถานศึกษาส าหรับใชเ้ผยแพร่
สารสนเทศหรือความรู้ใหแ้ก่ครู บุคลากร 

4.19 0.77 มาก 

5 มีการสร้างเครือข่ายของครู บุคลากรส าหรับการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศหรือความรู้ร่วมกนัภายใน
สถานศึกษา 

4.05 0.76 มาก 

6 
 

7 

ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรท่ีเป็นหวัหนา้งานหรือมีความรู้
เช่ียวชาญไดแ้นะน าสอนงานใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 
มีการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัครู บุคลากรท่ีน า
ความรู้ไปพฒันางานจนมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

4.11 
 

4.03 

0.79 
 

0.86 

มาก 
 

มาก 

รวม       4.08 0.58 มาก 
                                                                                                                                        

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
สระบุรี ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (X4) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก        
(  = 4.08, S.D.= 0.58) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ( = 3.98 - 4.19) โดยเรียงล าดบั คือ มีการจดัท าเวบ็ไซต์ของสถานศึกษาส าหรับใช้
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เผยแพร่สารสนเทศหรือความรู้ให้แก่ครู บุคลากร ( = 4.19, S.D.= 0.77) รองลงมา คือ มีการประชุม
หรือจดักิจกรรมเพื่อให้ครู บุคลากรไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั (  = 4.12,  
S.D.= 0.75) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก คือ มีการจดัตั้งศูนยใ์ห้บริการแก่ครู บุคลากรส าหรับ
ซกัถามสารสนเทศหรือความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ( = 3.98, S.D.= 0.84) 

 

4.3  ระดับการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา 
จังหวดัสระบุรี 

จากการศึกษาระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
กลุ่มตวัอย่าง 226 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั   
                     สระบุรี โดยภาพรวม (Ytot)  

                    (n=226) 

ขอ้ท่ี 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (   ) (S.D.) 
1 การวางแผน (Y1) 4.26 0.51 มาก 
2 การปฏิบติัตามแผน (Y2) 4.15 0.53 มาก 
3 การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) 4.19 0.51 มาก 
4 การแกไ้ขปัญหา(Y4) 4.20 0.59 มาก 

รวม       4.20 0.46 มาก 

                                                        
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม (Ytot) อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D.= 0.46) ซ่ึงสอด 
คลอ้งกบัสมมติฐานของการวจิยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ การด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัดงัน้ี คือการวางแผน 
(Y1) ( = 4.26, S.D.= 0.51) และรองลงมา คือ การแกไ้ขปัญหา (Y4) ( = 4.20, S.D.= 0.59) การ
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ตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) ( = 4.19, S.D.= 0.51) และต ่าสุด คือ การปฏิบติัตามแผน (Y2) ( = 4.20, 
S.D.= 0.59) 

เม่ือวิเคราะห์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี แต่ละดา้นเป็นรายขอ้ยอ่ย จะไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 – 4.11   

 
ตารางที ่4.8  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั 
                     สระบุรี ดา้นการวางแผน (Y1) 
                                                                                                                    (n=226) 

ขอ้ท่ี การวางแผน (Y1) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (   ) (S.D.) 
1 มีการประชุมร่วมกบัครู บุคลากร และชุมชนเพื่อ

ก าหนดปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน 

4.36 0.65 มาก 

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดบทบาทความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.33 0.62 มาก 

3 มีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา หรือแผนปฏิบติั
การประจ าปีสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน 

4.23 0.72 มาก 

4 ก าหนดใหค้รู บุคลากรไดจ้ดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้
เป็นระบบ มีความสะดวกในการสืบคน้ และใชอ้า้งอิง  

4.18 0.76 มาก 

5 จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆส าหรับใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

4.20 0.72 มาก 

รวม 4.26 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการวางแผน (Y1) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (  = 4.26, 
S.D.= 0.51) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( = 4.18 - 4.36) โดยเรียงล าดบั คือ มีการประชุมร่วมกบัครู บุคลากร และชุมชนเพื่อก าหนด
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ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (  = 4.36, S.D.= 0.65) รองลงมา  
คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดบทบาทความรับผิดชอบในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน ( = 4.33, S.D.= 0.62) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก ( =4.18, S.D.= 0.76) 
คือ ก าหนดให้ครู บุคลากรไดจ้ดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นระบบ มีความสะดวกในการสืบคน้ และ
ใชอ้า้งอิง 
   
ตารางที ่4.9  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั 
                    สระบุรี ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) 

                                                                                                                           (n=226) 

ขอ้ท่ี การปฏิบติัตามแผน (Y2) 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.) 
1 มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม

ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 

4.20 0.67 มาก 

2 มีการน าเทคโนโลยทีางการศึกษาต่างๆท่ีเหมาะสม 
มาใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

4.15 0.66 มาก 

3 ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

4.17 0.74 มาก 

4 มีการก ากบัติดตามการปฏิบติังาน และไดส้ร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บัครู บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.08 0.77 มาก 

5 ก าหนดใหค้รู บุคลากรจดัเก็บรวบรวมเอกสาร
หลกัฐานต่างๆในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
สะดวกต่อการคน้หา และใชป้ระโยชน์ 

4.13 0.69 มาก 

รวม 4.15 0.53 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.15, S.D.= 0.53) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวเิคราหะพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ( = 4.08 - 4.28) โดยเรียงล าดบัคือ มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด (  = 4.20, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ส่งเสริมสนบัสนุน
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ใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน(  = 4.17, S.D.= 0.74) และท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดในระดบัมาก ( = 4.08, S.D.= 0.77) คือ มีการก ากบัติดตามการปฏิบติังาน และไดส้ร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บัครู บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  

 
ตารางที ่4.10  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั 
                       สระบุรี ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) 

                                                                                                                                             (n=226) 

ท่ี 
การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) 

 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.) 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับตรวจสอบ

ประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในไว้
อยา่งชดัเจน 

4.20 0.71 มาก 

2 ก าหนดใหมี้การนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของครู บุคลากร 

4.17 0.67 มาก 

3 ก าหนดใหจ้ดัท าเคร่ืองมือและคู่มือส าหรับตรวจสอบ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหแ้ก่ครู 
บุคลากรไดป้ฏิบติั 

4.20 0.72 มาก 

4 
 
 

5 
 
 

มีการประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการประเมิน
ครอบคลุมทุกขั้นตอน 

ก าหนดใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
ผลการตรวจสอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

4.14 
 
 

4.25 

0.69 
 
 

0.68 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.19 0.51 มาก 

                                                        
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.19, S.D.= 0.51) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์พบวา่ มีค่า 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( = 4.14 - 4.25) โดยเรียงล าดบัคือ การก าหนดให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและ
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วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการตรวจสอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ( = 4.25, S.D.= 0.68) 
รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดใหจ้ดัท าเคร่ืองมือและคู่มือส าหรับตรวจสอบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในให้แก่ครู บุคลากรไดป้ฏิบติั ( = 4.20, S.D.= 0.72) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก 
( = 4.14, S.D.= 0.69) คือ มีการประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยใชเ้คร่ืองมือและ
วธีิการประเมินครอบคลุมทุกขั้นตอน              

 
ตารางที ่4.11  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั 
                       สระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) 

                                                                                                                                        (n=226) 

ขอ้ท่ี การแกไ้ขปัญหา (Y4)  
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย (  ) (S.D.) 
1 มีการแจง้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใหค้รู

บุคลากรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
4.26 0.66 มาก 

2 มีการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานร่วมกบัครูบุคลากรเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

4.19 0.76 มาก 

3 มีการน าผลการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุง
การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 

4.18 0.75 มาก 

4 มีการน าผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดจากการประเมิน
ตนเองมาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน 

4.19 0.73 มาก 

5 มีการน าผลงานท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปพฒันา
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.18 0.77 มาก 

รวม 4.20 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก         
( = 4.20, S.D.= 0.59) และเม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย ผลการวิเคราะห์พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ( = 4.18 - 4.29) โดยเรียงล าดบัคือ มีการแจง้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ให้ครู บุคลากรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ (  = 4.26, S.D.= 0.66) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ดอ้ยของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานร่วมกบัครู บุคลากร เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
และมีการน าผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดจากการประเมินตนเองมาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน            
(  = 4.19, S.D.= 0.73) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในระดบัมาก ( = 4.18, S.D.= 0.77) คือ มีการน าผลการ
ประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และมีการน าผลงานท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง       

 

4.4  ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี 

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’sfProductfCorrelation Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ    
                      ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม 

การจดัการความรู้ (Xtot) 

 การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน(Ytot) 

กา
รว
าง
แผ

น 
(Y

1) 

กา
รป

ฏิบ
ตัิต

าม
แผ

น 
(Y

2) 

  ก
าร
ตร
วจ
สอ

บผ
ลก

าร
ปฏิ

บตัิ
 (Y

3) 
 กา
รแ
กไ้
ขปั

ญห
า(Y

4) 

รว
ม 

ระ
ดบั

คว
าม
สัม

พนั
ธ์ 

 

การแสวงหาความรู้(X1) 
 

0.58** 
 

0.55** 
 

0.61** 
 

0.63** 

 

0.69** 
 

ปานกลาง 
 

การสร้างความรู้(X2) 0.58** 0.60** 0.63** 0.59** 0.70** ปานกลาง 
 

การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3)  0.61** 0.63** 0.67** 
 

0.64** 0.74** สูง 

การถ่ายทอดความรู้ 
และการใชป้ระโยชน์(X4) 

0.60** 0.65** 0.70** 

 
 
 
 

0.66** 0.77** สูง 
 

รวม 0.65** 0.67** 0.72** 0.70** 0.80** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมมี
ระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = 0.80) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง (r = 0.55 - 0.77)
โดยเรียงล าดบัความสัมพนัธ์ดงัน้ี คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ การจดัการความรู้ดา้นการถ่ายทอด
ความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) (r = 0.77) รองลงมา 
การจดัการความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot)     
(r = 0.74) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุดในระดบัปานกลาง (r = 0.55) คือ การจดัการความรู้ดา้นการ
แสวงหาความรู้ (X1) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในด้านการปฏิบติัตามแผน (Y2) การ
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วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี 4.13 – 4.17 

 
ตารางที ่4.13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 

         ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ดา้นการวางแผน (Y1) 

การจดัการความรู้ (Xtot) 
ดา้นการวางแผน (Y1) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
การแสวงหาความรู้(X1) 0.58** ปานกลาง 
การสร้างความรู้(X2) 0.58** ปานกลาง 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) 0.61** ปานกลาง 
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) 0.60** ปานกลาง 

รวม 0.65** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการวางแผน (Y1) มี
ระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.65) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็น
รายดา้น ผลการวิเคราะห์พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น (r = 0.58 - 0.61) โดย
เรียงล าดบัดงัน้ี การจดัการความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (r = 0.61) การจดัการความรู้
ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) (r = 0.60) การจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้
(X1) (r = 0.58) และการจดัการความรู้ดา้นการสร้างความรู้ (X2) (r = 0.58) 
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ตารางที่ 4.14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 
                       ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) 

การจดัการความรู้ (Xtot) 
ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
การแสวงหาความรู้(X1) 0.55** ปานกลาง 
การสร้างความรู้(X2) 0.60** ปานกลาง 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) 0.63** ปานกลาง 
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) 0.65** ปานกลาง 

รวม 0.67** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) 
มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.67) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาจ าแนก
เป็นรายดา้น  ผลการวเิคราะห์พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางทุกดา้น(r = 0.55 - 0.65) โดย
เรียงล าดบัดงัน้ี การจดัการความรู้ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) (r = 0.65) การ
จดัการความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (r = 0.63) การจดัการความรู้ดา้นการสร้างความรู้
(X2) (r = 0.60) และการจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) (r = 0.55) 
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ตารางที ่4.15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 
                      ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั 
                      (Y3) 

การจดัการความรู้ (Xtot) 
การตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
การแสวงหาความรู้(X1) 0.61** ปานกลาง 
การสร้างความรู้(X2) 0.63** ปานกลาง 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) 0.67** ปานกลาง 
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) 0.70** ปานกลาง 

รวม 0.72** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ด้านการตรวจสอบผล       
การปฏิบติั (Y3) มีระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = 0.72) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายดา้น ผลการวเิคราะห์พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น (r = 0.61 - 
0.70) โดยเรียงล าดบัดงัน้ี การจดัการความรู้ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) (r = 
0.70) การจดัการความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (r = 0.67) การจดัการความรู้ดา้นการ
สร้างความรู้ (X2) (r = 0.63) และการจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) (r = 0.61) 
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ตารางที่ 4.16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ 
                       ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) 

การจดัการความรู้ (Xtot) 
การแกไ้ขปัญหา (Y4) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
การแสวงหาความรู้(X1) 0.63** ปานกลาง 
การสร้างความรู้(X2) 0.59** ปานกลาง 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) 0.64** ปานกลาง 
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) 0.66** ปานกลาง 

รวม 0.70** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) มี
ระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = 0.70) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็น
รายดา้น ผลการวิเคราะห์พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น (r = 0.59 - 0.66) โดย
เรียงล าดบัดงัน้ี การจดัการความรู้ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) (r = 0.66) การจดั 
การความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (r = 0.64) การจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้
(X1) (r = 0.63) และการจดัการความรู้ดา้นการสร้างความรู้ (X2) (r = 0.59)  
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ตารางที่ 4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) 
                       ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  

การจดัการความรู้(Xtot) 
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน(Ytot) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
การแสวงหาความรู้(X1) 0.69** ปานกลาง 
การสร้างความรู้(X2) 0.70** ปานกลาง 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) 0.74** สูง 
การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์(X4) 0.77** สูง 

รวม 0.80** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมมีระดบัความ 
สัมพนัธ์สูง (r = 0.80) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้น ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง (r = 0.69 - 0.77) โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
การจดัการความรู้ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) (r = 0.77) การจดัการความรู้ดา้น
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) (r = 0.74) การจดัการความรู้ดา้นการสร้างความรู้ (X2) (r = 0.70) 
และการจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) (r = 0.69)  
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ   

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดน้ าเสนอขอ้สรุปผลการวจิยั ตามล าดบัขั้นตอน/ดงัน้ี 

5.1  วตัถุประสงคข์องการวจิยั และวธีิด าเนินการวจิยั 
5.2  สรุปผลการวจิยั 
5.3  อภิปรายผลการวจิยั 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  วตัถุประสงค์ของการวจิัย และวธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษา 1) ระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 2) ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 3) ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 7 แห่ง 
รวมทั้งหมด 226 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา
ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ครูผูส้อนใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของเคร็จซ่ี
และมอร์แกน แลว้น าไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random 
Sampling) คิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ีใน
สถานศึกษา ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ านวน 24 ขอ้ และ ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 20 ขอ้ การ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยั โดยน า
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
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ชนิดเลือกตอบ (Check List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ ท าการวิเคราะห์ และ
ค านวณหา ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในแบบตาราง ประกอบความเรียง ตอนท่ี 2 เก่ียวกบั
การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี และ ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) โดยการน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
น ้ าหนกั 5 ระดบั จากนั้นน าไปบนัทึก และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ แลว้น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมายเป็น
รายขอ้ยอ่ย เป็นรายดา้น และแปลความหมายในภาพรวม และน าเสนอในแบบตารางประกอบความ
เรียง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แปลความหมายของระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
จดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรี โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) แลว้น าเสนอในแบบตารางประกอบความเรียง 
 

5.2  สรุปผลการวจิัย 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
5.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 226 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 31-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การปฏิบติังาน
ระหวา่ง 6 - 10 ปี และมีต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษาเป็นขา้ราชการครู   

5.2.2 ระดบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของผู ้อ  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( = 4.07, S.D.= 0.55) โดยมีการแสวงหาความรู้ (X1) (  = 4.10, S.D.= 
0.62) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ 
การจดัเก็บและคน้คืนความรู้(X3) (  = 4.05, S.D.= 0.62)   
   5.2.2.1 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการสนบัสนุนให้ครู บุคลากร
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ไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( = 4.22, S.D.= 0.76) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการระดม
ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาสารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา ( = 4.01, 
S.D.= 0.84) 

5.2.2.2  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการสร้างความรู้ (X2) พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีการสนบัสนุนให้ครู บุคลากรมีการ 
ประชุม สนทนา แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือหวัหนา้งาน (  = 4.17, S.D.= 0.75) มีค่า 
เฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ 
ก าหนดให้ครู บุคลากรเขียนเก่ียวกบัวิธีการท างานท่ีเป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นคู่มือใน  
การท างาน (  = 3.84, S.D.= 0.88) 

5.2.2.3  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ด้านการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีการจดัเตรียมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้ครู บุคลากรใชใ้น
การจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูล ( = 4.11, S.D.= 0.76) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ ก าหนดให้มีการจดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของ
ครู บุคลากรแต่ละคนเพื่อความสะดวกในการใชส้ารสนเทศหรือความรู้ ( = 4.00, S.D.= 0.83) 

5.2.2.4  การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (X4) พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีมีการ
จดัท าเวบ็ไซตข์องสถานศึกษา ส าหรับใชเ้ผยแพร่สารสนเทศหรือความรู้ให้แก่ครู บุคลากร ( = 4.19, 
S.D.= 0.77) มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก คือ มีการจดัตั้งศูนยใ์ห้บริการแก่ครู บุคลากรส าหรับซักถามสารสนเทศ หรือความรู้ท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน (  = 3.98, S.D.= 0.84) 

5.2.3 ระดบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีว 
ศึกษาจงัหวดัสระบุรี ตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจยั เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ( = 4.20, 
S.D.= 0.46) โดยมีการวางแผน (Y1) (  = 4.26, S.D.= 0.51) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ การปฏิบติัตามแผน (Y2) ( = 4.20, S.D.= 0.59) 
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5.2.3.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ด้านการวางแผน (Y1) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีมีการ
ประชุมร่วมกบัครู บุคลากร และชุมชน เพื่อก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน ( = 4.36, S.D.= 0.65) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และท่ีมีค่า 
เฉล่ียต ่าสุด มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ ก าหนดให้ครู บุคลากรไดจ้ดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้เป็น
ระบบ มีความสะดวกในการสืบคน้และใชอ้า้งอิง ( = 4.18, S.D.= 0.76) 

5.2.3.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยท่ีมี
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีก าหนด           
( = 4.20, S.D.= 0.67) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก คือ มีการก ากบัติดตามการปฏิบติังานและไดส้ร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครู บุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง ( = 4.08, S.D.= 0.77) 
 5.2.3.3 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีการก าหนดให้มีการจดัเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน ( = 4.25, S.D.= 0.68) มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และท่ีมีค่า 
เฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ การประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดย
ใชเ้คร่ืองมือและวธีิการประเมินครอบคลุมทุกขั้นตอน ( = 4.14, S.D.= 0.69) 
 5.2.3.4 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีการ
แจง้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ครูบุคลากร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ( = 4.26, S.D.= 0.66) 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ มี
การน าผลการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และมีการ
น าผลงานท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ( = 4.18, S.D.= 0.77) 

5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของผู ้บริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี ตามความคิดเห็นของ 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์สูง เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั เม่ือ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสูงสุด เรียงตามล าดบั คือ การจดัการความรู้ดา้น
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การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) การจดั 
การความรู้ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) และ
การจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั 
(Y3) และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุดคือ การจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) 
  5.2.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการวางแผน (Y1) 
พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง โดยการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) มีความ 
สัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุด คือ การแสวงหาความรู้ (X1) และการ
สร้างความรู้(X2) 
  5.2.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการปฏิบติัตาม
แผน (Y2) พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง โดยการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน ์(X4) มีความสัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุดคือ การแสวงหา
ความรู้ (X1) 
  5.2.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการตรวจสอบผล
การปฏิบติั (Y3) พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัสูง โดยการถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์ (X4) มีความสัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุด คือ การสร้าง
ความรู้ (X2) 
  5.2.4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา 
(Y4) พบวา่ โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง โดยการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์
(X4) มีความสัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุด คือ การสร้างความรู้ (X2) 
  5.2.4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Ytot) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี พบว่า โดยภาพรวมมี
ระดบัความสัมพนัธ์สูง โดยการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (X4) มีความสัมพนัธ์สูงสูงสุด 
และท่ีมีความสัมพนัธ์ปานกลางต ่าสุด คือ การแสวงหาความรู้ (X1) 
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5.3  อภิปรายผลการวจิัย 
การศึกษาวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
ของการวจิยั สามารถอภิปรายผลการวจิยัดงัน้ี 

5.3.1 จากการวิจยั พบว่า การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ (X1) มีค่า 
เฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ของครู บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ท่ีสามารถ
แสวงหาไดจ้ากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงการแสวงหาความรู้จากภายใน
สถานศึกษาสามารถท าไดโ้ดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบติัดว้ยการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ส่วนการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกสถานศึกษาสามารถท าไดด้ว้ยการจา้งท่ีปรึกษา การรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งโทรทศัน์ วิทย ุ
ส่ือ ส่ิงพิมพ ์การรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ รวมทั้งการร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน (มาร์ควอร์ท, 1996) 
ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร์ สุวรักษ ์(2554, บทคดัยอ่) เร่ือง การจดัการความรู้ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบวา่ การวิจยัการจดัการความรู้ในส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี คงสง (2552, บทคดัยอ่) เร่ือง ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเขตหาดใหญ่ พบวา่ การจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ และดา้นการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศุภนัญญา พฒันภกัดี (2553, 
บทคดัยอ่) เร่ือง การจดัการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบวา่ การจดัการ
ความรู้ของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็อยู่ในระดบัมาก           
ทุกด้าน สอดคล้องกบังานวิจยัของ บงัอร จงสมจิตต์ (2551, บทคดัย่อ) เร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่ 
มีการด าเนินการจดัการความรู้ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

        5.3.1.1 จากการวิจยั พบว่า การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีว 
ศึกษาจงัหวดัสระบุรี ด้านการแสวงหาความรู้ (X1) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ
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สนบัสนุนใหค้รู บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีระดบั
การปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีให้
ความส าคญักับการเรียนรู้ของครู บุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงสามารถแสวงหาได้จากแหล่งต่างๆ
ภายในสถานศึกษา โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบติัด้วยการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังาน (มาร์ควอร์ท , 1996) ซ่ึงผลการวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี คงสง (2552, บทคดัยอ่) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
ความรู้กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ 
พบว่า การจดัการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
แสวงหาความรู้ ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ และดา้นการถ่ายทอดความรู้
และการใชป้ระโยชน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภนญัญา พฒันภกัดี (2553, น. 125-126) เร่ือง การ
จดัการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบว่า การจดัการความรู้ด้านการ
แสวงหาความรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 โดยการจดัอบรม การประชุม สัมมนา การ
เสวนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีค่าเฉล่ีย 3.65 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ บงัอร จงสมจิตต์ (2551, น. 83) เร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ี
สัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่ ไดมี้การ
สนบัสนุน ส่งเสริม และอบรมเก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้กบัสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาน าไป 
ใชใ้นการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัเขตพื้นท่ี 

 5.3.1.2 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการสร้างความรู้ (X2) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการสนบัสนุนให้ครู บุคลากรมีการ
ประชุม สนทนา แลกเปล่ียน ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน มีระดบัการปฏิบติัมาก
สูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ให้ความส าคญักบั
ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั หรือประสบการณ์การท างาน จึงจดัให้ครู บุคลากรไดมี้การประชุม หรือ
สนทนาเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือหวัหน้างาน (สถาบนัพฒันา
ผูบ้ริหารการศึกษา, 2548) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภนญัญา พฒันภกัดี (2553, น. 126) เร่ือง การ
จดัการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบวา่ การจดัการความรู้ของบุคลากร 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.76โดยท่ีบุคลากรไดน้ าความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การพฒันางานมีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แอสเธียน (Epstein, 2000) เร่ือง การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กร พบว่า อุปกรณ์การส่ือสารมีความส าคญัต่อการแพร่กระจาย
ความรู้ท่ีซบัซ้อนมากกวา่ความรู้ทัว่ไป โดยในการแบ่งปันและเปล่ียนประสบการณ์ และความรู้ท่ีซ่อนเร้น
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ในตัวบุคคลนั้นใช้วิธีการติดต่อส่ือสาร แบบพบปะสนทนาโดยตรงจะได้ผลดีกว่าใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ วลีรัตน์ ตณัฑุลเศรษฐ (2552, บทคดัย่อ) เร่ือง ความ 
สัมพนัธ์ของการจดัการความรู้และผลการด าเนินงานองค์กร กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคาม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลพนมสารคามโดยรวม มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยัรายดา้น พบวา่ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้และการคน้คืนความรู้ 
การแสวงหาความรู้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรดา ชูสง่า (2552, น. 106) 
เร่ือง การจัดการความรู้ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
บุคลากรในสังกดัส านกังานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีระดบัการปฏิบติัการจดัการความรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดบัการปฏิบติัการสร้างความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก 

 5.3.1.3 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (X3) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีการจดัเตรียมส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้ครู บุคลากรใชใ้น
การจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูล มีระดบัการปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ให้ความส าคญักับครู บุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้ครู 
บุคลากรมีช่องทางการเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถ
คน้หาความรู้ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสถานศึกษา (เตือนใจ รักษาพงศ,์ 2551, 
น. 50) ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภนญัญา พฒันภกัดี (2553, น. 126) เร่ือง การจดัการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบว่า การจดัการความรู้ของบุคลากรโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 โดยท่ีบุคลากรไดใ้ชร้ะบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานในการสืบคน้ความรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วลีรัตน์ ตณัฑุลเศรษฐ 
(2552, บทคดัย่อ) เร่ือง ความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้และผลการด าเนินงานองคก์ร กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพนมสารคามจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลพนมสารคาม
โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวิจยัรายดา้น พบวา่ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้และการคน้คืนความรู้ การแสวงหาความรู้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  

  5.3.1.4 การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
ดา้นการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (X4) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีการจดัท า
เว็บไซต์ของสถานศึกษาส าหรับใช้เผยแพร่สารสนเทศ หรือความรู้ให้แก่ครู บุคลากร มีระดบัการ
ปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีให้
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ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู บุคลากร ซ่ึงวิธีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัใน
งานท่ีปฏิบติัเร่ืองเดียวกนั ก็จะท าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถขจดัปัญหาท่ีตนก าลงัเผชิญอยู่ได ้เม่ือมีการ
แลกเปล่ียนความรู้กบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกนั ก็จะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
โดยสถานศึกษาท่ีมีระบบการจดัการความรู้ท่ีดี จะท าให้ผูท่ี้แสวงหาความรู้มีช่องทางการเขา้ถึงความรู้
ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถคน้หาความรู้ไดต้ลอดเวลา เป็นการ
พฒันาตนเอง ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสถานศึกษา (เตือนใจ รักษาพงศ์, 2551, น. 50)
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร์ สุวรักษ ์(2554, น. 130 - 131) เร่ือง การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบว่า ผูบ้ริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง ทั้ง 5 มหาวิทยาลยั มีการเวียนหนังสือค าสั่ง กฎ 
กติกา ข้อบังคับหรือข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ มีการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงาน และผูท่ี้สนใจไดรั้บรู้ข่าวสารใหม่ๆ อยูเ่สมอ และมี
การสร้างระบบเครือข่ายความรู้(เว็บไซต์) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และของ
มหาวิทยาลยั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศุภนัญญา พฒันภกัดี (2553, บทคดัย่อ) เร่ือง การจดัการ
ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบว่า การจดัการความรู้ของบุคลากรโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

5.3.2 จากการวิจยั พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการวางแผน (Y1) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ให้ความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเป็นอยา่งมาก เพราะผลท่ีเกิดข้ึนจะท าให้ประชาชนและสังคมเกิด
ความมัน่ใจในคุณภาพการศึกษา และสามารถตดัสินใจเลือกใชก้ระบวนการจดัการศึกษาและผลผลิต
ของสถานศึกษา ตลอดจนท าให้สถานศึกษาไดมี้การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งกระตุน้ให้
ผูรั้บผิดชอบ หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือสมาชิกใหม่ในสถานศึกษาตระหนกั และด าเนินการใน
ภาระงานตามหนา้ท่ีของตนในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต และคณะ, 
2545, น. 113) ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซูดาไว มะแซ (2553, น. 71) เร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบักระบวนการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  พบว่า การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซูวยับ๊ะ ยานยา (2552, น. 106) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกั
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ในการประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 พบวา่ ภาพรวมระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รุสนีย ์กอดิรีย ์(2550, น. 89 - 90) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหาร ทกัษะทางวิชาการกบั
การปฏิบติังานประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารตามทศันะของคณะกรรมการประกนัคุณภาพใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ระดบัการปฏิบติังานประกนั
คุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารตามทศันะของคณะกรรมการประกนัคุณภาพในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย       
ของ อาวธุ เหล่าคนคา้ (2553, น. 104) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารกบัการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
พบว่า การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ สิริพร เรืองสุรัตน์ 
และคณะ (2556, น. บทคดัย่อ) เร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ    
ณฐัดนยั ดวงใจ (2554, น. 109) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบวา่ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 1โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

          5.3.2.1 จากการวิจยั พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการวางแผน (Y1) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีการประชุมร่วมกบัครู บุคลากร และชุมชนเพื่อก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน มีระดบัการปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ว่าการประกนั
คุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครูอาจารย  ์ และบุคลากร
อ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะตอ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายวางแผน ติดตาม ประเมินผล พฒันา 
ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษา
ท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม (ณัฐพล ชุมวรฐายี, 2545, น. 10-11) และ
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สอดคลอ้งกบั วนัทยา วงศศิ์ลปะภิรมย ์และคนอ่ืนๆ (2545, น. 9 - 10) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีดี จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผลการจดัการศึกษาเขา้มามีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาติ เสนาสี (2553, น. 112) เร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทกัษะการบริหารกบัการปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร ตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ การปฏิบติังานประกนัคุณภาพ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการด าเนินการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหารก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน และ
เป็นรูปธรรม ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็รัตน์ ทองตะนุนาม (2555, น. 67) เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

  5.3.2.2 จากการวิจัยพบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู ้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Y2) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีก าหนดมีระดับการปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรีเห็นว่า เม่ือสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
บุคลากรก็ตอ้งร่วมกนัด าเนินการตามแผนท่ีจดัท าไว ้โดยในระหว่างการด าเนินงานตอ้งมีการเรียนรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู ้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข ด้วยการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ก ากบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนและให้การนิเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, น. 13) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็รัตน์ ทองตะนุนาม (2555, น.67) 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ        
สุชาติ เสนาสี (2553, น. 113) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารกบัการปฏิบติังานประกนั
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คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรีเขต 2 พบวา่ การปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการด าเนินการ
โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ คือ ผูบ้ริหาร
ตรวจสอบแผนปฏิบติัการประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ 

  5.3.2.3 จากการวิจยั พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยก าหนดให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในมีระดบัการปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ให้ความส าคญักบัการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี ยอ่มจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการประเมินตามตวับ่งช้ีแต่ละมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์ทั้งระดับรายละเอียดย่อยๆ เป็น
รายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกบัการวเิคราะห์ในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานทั้งหมดรวมเป็น
ภาพของสถานศึกษา โดยท าการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยมของผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน และ
สรุปผลในภาพรวมของการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากมาตรฐานทั้ งหมด
ตามล าดบั (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553, น. 18) ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เพญ็รัตน์ ทองตะนุนาม (2555, น. 67) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบั
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  

  5.3.2.4 จากการวิจยั พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการแกไ้ขปัญหา (Y4) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีการแจง้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ครูบุคลากรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ มีระดบัการ
ปฏิบติัมากสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีให้
ความส าคญักบัการน าผลการประเมินมาวเิคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองในแต่ละมาตรฐาน และ
พิจารณาว่าเก่ียวข้องกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มใดหรือคนใดบ้าง โดยจดัประชุมบุคลากรของ
สถานศึกษาแลว้แจง้ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินให้ทราบ อาจจะแจง้ผลในภาพรวมแลว้เรียก
พบเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อช้ีแจงในรายละเอียดอีกคร้ัง และควรย  ้าให้บุคลากรทุกคนได้ทราบว่า การ
ด าเนินการประกนัคุณภาพตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีใดหรือมาตรฐานใดท่ีสถานศึกษาด าเนินการ
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แลว้อยูใ่นระดบัดี ก็มิไดห้มายความวา่ในปีถดัไปสถานศึกษาจะไม่ตอ้งท ากิกรรมเหมือนกบัปีท่ีผ่าน 
มาอีก แต่ตอ้งมาร่วมกนัพิจารณาใหม่วา่จะรักษาผลการด าเนินการในระดบัดีน้ีไดอ้ยา่งไร โครงการใด 
กิจกรรมประเภทใดท่ีจะตอ้งคงไว ้หรือถา้จะพยายามท าให้เกิดผลดีท่ีสุดจะตอ้งด าเนินการอย่างไร 
จะตอ้งวางแผนปรับปรุงแกไ้ขส่วนใด ส่วนมาตรฐาน ตวับ่งช้ีท่ีสถานศึกษาด าเนินการไดอ้ยูใ่นระดบั
พอใช ้ผูรั้บผิดชอบคงตอ้งวางแผนพฒันาปรับปรุงส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป ส าหรับมาตรฐานตวับ่งช้ีท่ีสถานศึกษายงัท าไดไ้ม่ดี คือ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจกล่าววา่เป็น
จุดอ่อนของสถานศึกษาซ่ึงจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงเป็นอนัดบัแรก ส่วนจะด าเนินการในมาตรฐาน
หรือตวับ่งช้ีใดก่อนนั้นคงตอ้งมาวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน เม่ือบุคลากรผูรั้บผิดชอบไดด้ าเนินการ
วางแผนพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบแลว้ ก็ควรจะไดมี้การน าแผนของแต่ละมาตรฐาน
หรือแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการในภาพรวมของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลา บุคลากร งบประมาณ โครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีสามารถยุบรวมกนัไดก้็น ามา
ปรับแผนจดัร่วมกนั จะท าให้แนวทางการปฏิบติัตามแผนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายได้
รับรู้ร่วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553, น. 18) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็รัตน์ 
ทองตะนุนาม (2555, น. 67) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

5.3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ผลการวจิยัพบวา่ มีระดบัความสัมพนัธ์สูงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีเห็นวา่ หากจะการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ จะตอ้งมีการให้
ค  าปรึกษาหารือกนัเพื่อลงมือปฏิบติัโดยมีท่ีปรึกษาดา้นการลงมือท ามาช่วยเหลือ โดยให้เร่ิมท าในกลุ่ม
เล็กๆ ไป ก่อน ใชว้ธีิง่ายๆ ก่อน แลว้จึงค่อยๆ ขยายไปใชว้ธีิการท่ีกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ส่ิงส าคญัก็คือ ตอ้งให้
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัของบุคคลในองคก์ร วิธีการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายเพื่อพฒันางาน
ของกลุ่มหรือของตน ผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้ท่ีเกิดจากการท างาน ถือว่า
เป็นการจดัการความรู้ทั้งส้ิน ซ่ึงมีวิธีการจดัการความรู้มากมายหลายวิธี ควรใชว้ิธีท่ีมีความง่ายในช่วง
เร่ิมตน้ แลว้ค่อยใชว้ิธีการท่ียากหรือซบัซ้อนข้ึนตามล าดบัและความจ าเป็น (วีระพจน์ กิมาคม, อา้งถึงใน
รวิ บวัดว้ง, 2553) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ (2547, น. 190) ซ่ึงในกระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานดา้นผลผลิต ปัจจยั และกระบวนการ และการพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ การด าเนินการ
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จดัปัจจยัต่างๆ ใหมี้มาตรฐาน เช่น พฒันาอาจารยผ์ูส้อน พฒันาผูบ้ริหาร ปัจจยัส่งเสริมหรือสนบัสนุน
อ่ืนๆ รวมทั้งการจดัการองคก์รหรือคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา การปรับกลยุทธ์
และกระบวนทศัน์ในการปฏิบติังาน การตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการเพื่อรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อวิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดดอ้ย และน าไปปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาต่อไป ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ประเมินความกา้วหนา้ของสถานศึกษาและจดัท ารายงานต่อประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการในสถานศึกษา จดัให้มีการตรวจสอบภายในการประเมินความกา้วหนา้จากองคก์ร
ภายนอก เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ เป็นกระบวนการติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพวา่ถึงเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พียงใด เพื่อ
ตรวจสอบวา่การปฏิบติังานท่ีก าลงัด าเนินการอยูน่ั้นมีมาตรฐานแลว้หรือยงั มีเร่ืองใดท่ีควรปรับปรุง
ให้เขา้สู่เกณฑ์มาตรฐาน การประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเป็นการขอรับรองจากองคก์รภายนอก
โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานในระดบัสากล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซูวยับ๊ะ ยานยา (2552, น. 106) 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในการประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษายะลา เขต1 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในการประกนัคุณภาพการศึกษากบั
สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
(r = 0.64) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวนีิ คงสง (2552, บทคดัยอ่) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดั 
การความรู้กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ 

ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานดา้นผลงาน และดา้น
สมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยัของ อาวุธ  
เหล่าคนคา้ (2553, น. 104) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียน มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ จินตนา อินทรเทพ (2554, บทคดัย่อ) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
จดัการความรู้กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ภาค 6 และภาค 7 ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
การปฏิบติังานดา้นตวัช้ีวดัผลงานและดา้นความสามารถและพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังาน
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ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ภาค 6 และภาค 7 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทุกดา้น 
  5.3.3.1 จากการวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการ
วางแผน (Y1) พบวา่ โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยท่ีการจดัเก็บและคน้คืนความรู้กบัการวางแผนมีความสัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีเห็นวา่ การจดัการความรู้นั้นเป็นเหมือนศาสตร์
แห่งการจดัการอ่ืนๆ คือ จะตอ้งมีการวางแผนและการปฏิบติั ในขั้นตอนการวางแผนนั้นจะตอ้งท า  
การส ารวจสภาพปัจจุบนั และการก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงการวางแผนนั้นมีขั้นตอนท่ีส าคญั คือ การ
พฒันาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ (ยุทธนา แซ่เตียว, 2548, น. 255 - 259) สอดคลอ้งกบัแนวคิด                 
ธีระ รุญเจริญ (2550, น. 81) ซ่ึงกล่าวไวว้่า การวางแผนในการปฏิบติังานจะท าให้เกิดรูปแบบความ
พร้อมท่ีเป็นจริงข้ึนมาเม่ือไดป้ฏิบติังานจริง ขั้นตอนการวางแผนนบัเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก 
เพราะจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผูว้างแผนจะตอ้งมีการวางแผนอย่างเหมาะสมโดยเลือก
เร่ืองท่ีตอ้งการวางแผน หรือตอ้งการแกไ้ขปรับปรุง ศึกษาปัจจยัพื้นฐาน เช่น สภาพปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการและตวัช้ีวดัความส าเร็จ และเขียนแผน ซ่ึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวางแผน คือ การระดมความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวข้องมาร่วมกันวางแผน และการท าผงัการ
ด าเนินงานเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดเร่ิมตน้กระบวนการล าดบัขั้นและจุดส้ินสุดของแผน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ซูวยับ๊ะ ยานยา (2552, น. 106) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในการประกนัคุณภาพ
การศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัใน
การประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (r =0.64) รายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผนมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่
ในระดบัปานกลาง 

  5.3.3.2 จากการวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการ
ปฏิบติัตามแผน (Y2) พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  
ระดบั .01 โดยท่ีการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์กบัการปฏิบติัตามแผน มีความสัมพนัธ์    
ปานกลางสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีเห็นว่าส่ิงท่ี
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ส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงองคก์ร ดงันั้น ขั้นตอนน้ีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะถึงแม้
องคก์รจะมีวธีิการในการก าหนด รวบรวม คดัเลือก ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดก็ตาม หาก
บุคลากรไม่ได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใช้ ดงันั้น
องคก์รจะตอ้งกระตุน้และสร้างบรรยากาศท่ีท าให้บุคลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้ลองผิดลองถูก 
โดยผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับผลลพัธ์ท่ีจะออกมา ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือความล้มเหลว เพราะ
กระบวนการเรียนรู้มิไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ แต่มาจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการลองน าความรู้ท่ีไดม้า
ฝึกปฏิบติั หากลม้เหลวก็จะไม่ท าผิดซ ้ าสองอีก อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทาง
และค่านิยมขององค์กรด้วย (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, น. 54 - 59) สอดคล้องกับแนวคิด 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553, น. 18) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การปฏิบติัตามแผนเป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยมีการจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรให้เพียงพอ มีการก ากับ ติดตาม ให้ขวญัก าลังใจกบัผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาทั้งในระดบับุคคล หรือระดบักลุ่ม นอกจากนั้นในกรณีท่ีผูบ้ริหารสามารถให้การนิเทศกบัผูใ้ต ้
บงัคบับญัชา เพื่อให้งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นการดีอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะงานการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ในกรณีท่ีไม่สามารถให้การนิเทศได้ด้วยตนเอง อาจจะเชิญผูเ้ช่ียวชาญ เช่น
ศึกษานิเทศก์มาให้การนิเทศแทน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเร่ืองท่ียงัไม่มี
ความรู้หรือไม่เช่ียวชาญเพียงพอ 
  5.3.3.3 จากการวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติั (Y3) พบวา่ โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยท่ีการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์กบัการตรวจสอบผลการปฏิบติั มีความ 
สัมพนัธ์ปานกลางสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีเห็น
วา่การถ่ายทอดความรู้ และการแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความรู้ท่ีพฒันาแลว้ไดมี้การ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลกรท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงในกระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้นมีเป้าหมายอยู ่          
2 ลักษณะ คือ การกระจายขององค์กรความรู้นั้ นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุด มีต้นทุนต ่าท่ีสุด และการ
กระจายขององค์ความรู้นั้นเป็นไปอย่างครบถ้วน มีการตกหล่นน้อยท่ีสุด ในการถ่ายทอดความรู้          
ถา้หากมีการก าหนดกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ไวก่้อนว่ามีเป้าหมายคือใคร มีปริมาณมากน้อย
ขนาดไหน เน้ือความมีความส าคญัขนาดไหน มีงบประมาณเท่าไร มีความเร่งด่วนมากนอ้ยเพียงใดก็
จะช่วยให้สามารถก าหนดรูปแบบวิธีการในการถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงปัญหาในการถ่ายทอดท่ี
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พบบ่อย คือ การท่ีผูมี้ความรู้ไม่อยากถ่ายทอดหรือเป็นไปในลกัษณะท่ีว่าอมภูมิ ส่วนฝ่ายผูรั้บความรู้ 
มกัจะเกิดปัญหาการไม่ยอมรับในตวัผูถ่้ายทอดความรู้ โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นบุคลากรในระดบัเดียวกนั
หรือบุคคลท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ความรู้มกัจะเปิดรับความรู้จากการถ่ายทอดในลกัษณะดงักล่าวน้ี
ไดย้าก และปัญหาประการหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึนในองค์กร คือ การท่ีบุคคลขาดความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ (ยุทธนา แซ่เตียว, 2548, น. 255 - 259) สอดคล้องกบัแนวคิดของส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา (2553, น. 18) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การประเมินผลท่ีกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสมจะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณค่าส าหรับการจดัท าสารสนเทศส าหรับการพฒันาสถานศึกษาต่อไป นอกจากนั้นยงั
เป็นการฝึกฝนใหบุ้คลากรมีทศันคติท่ีดีและถูกตอ้งในเร่ืองการประเมิน การประเมินตอ้งเร่ิมตั้งแต่การ
ก าหนดกรอบการประเมินวา่จะประเมินอยา่งไร ใครเป็นผูป้ระเมิน ระยะเวลาการประเมิน เคร่ืองมือท่ี
ใชว้เิคราะห์ การเขียนรายงานทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไวเ้ป็นกรอบส าหรับการท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลจะตอ้งมีการส ารวจเป็นเบ้ืองตน้ก่อนว่ามีใครจดัท าไวแ้ลว้บา้งหรือไม่ สอดคลอ้งกบั
บริบทการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษามากน้อยแค่ไหน สามารถน ามาใช้จริง หากไม่มี
เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเร่ืองการประกนัคุณภาพ
ภายในจะตอ้งร่วมมือในการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลข้ึนเอง ให้เหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบ
ตรวจสอบรายการหรือแบบประเมิน เป็นตน้ การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี ยอ่มจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการประเมินตามตวับ่งช้ีแต่ละมาตรฐาน และน ามาวิเคราะห์ทั้งระดับรายละเอียดย่อยๆ เป็น
รายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกบัการวเิคราะห์ในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานทั้งหมดรวมเป็น
ภาพของสถานศึกษา โดยท าการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยมของผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน และ
สรุปผลในภาพรวมของการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจากมาตรฐานทั้ งหมด
ตามล าดบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซูวยับ๊ะ ยานยา (2552, น. 106) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ตระหนกัในการประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต1 พบว่า ความ 
สัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัในการประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา 
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เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.64) รายดา้นพบวา่ ดา้นการ
ตรวจสอบประเมินผลมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  5.3.3.4 จากการวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ดา้นการ
แกไ้ขปัญหา (Y4) พบวา่ โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยท่ีการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์กบัการแกไ้ขปัญหามีความสัมพนัธ์กนัปานกลางสูงสุด 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี เห็นวา่การแลกเปล่ียนความรู้
จากวิธีการท างานท่ีเป็นวิธีท างานท่ีเป็นเลิศ เป็นวิธีการท างานท่ีเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัท่ีดีเยี่ยม 
เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดผลงานในลกัษณะท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง มีประสิทธิภาพสูง หรือมีคุณภาพสูง องค์กร
ตอ้งหาวธีิท างานท่ีเป็นเลิศของการท างานในเร่ืองต่างๆ น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน จดัให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมเจา้ของวิธีท างานท่ีเป็นเลิศกบัทีมงานอ่ืนๆ ให้ทีมงานอ่ืนสามารถ
ปฏิบติังานตามเป็นมาตรฐานแบบอยา่งได ้และยิง่กวา่นั้นตอ้งเสริมให้มีการพฒันา วิธีท างานท่ีเป็นเลิศ 
ใหม่ข้ึนให้เป็นวิธีการท่ีดีกว่าเดิม เป็นวงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด โดยองคก์รเก็บรวบรวม และน าวิธีการ
ท างาน และประสบการณ์ท างานโดยวิธีการท่ีเป็นวิธีท างานท่ีเป็นเลิศ เขียนเป็นเอกสารข้ึนไวบ้น
อินเตอร์เน็ต หรือเวบ็ไซต์ขององค์กรให้พนกังานใช้รหัสผ่านเขา้มาดูไดต้ลอดเวลา จะช่วยอ านวย
ความสะดวกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของพนกังาน (วีระพจน์ กิมาคม, อา้งถึงใน รวิ บวัดว้ง, 2553) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2553, น. 18) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ หลงัจาก
ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแลว้ สถานศึกษาควรน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองในแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาวา่เก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรทีรับผิดชอบกลุ่มใดหรือคนใดบา้ง จดัการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแลว้แจง้ผลการ
วเิคราะห์รายงานการประเมินใหท้ราบ อาจจะแจง้ผลในภาพรวมแลว้เรียกพบเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อช้ีแจง
ในรายละเอียดอีกคร้ัง และควรย  ้าให้บุคลากรทุกคนไดท้ราบวา่ การด าเนินการประกนัคุณภาพตอ้งท า
อยา่งต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีใดหรือมาตรฐานใดท่ีสถานศึกษาด าเนินการแลว้อยูใ่นระดบัดี ก็มิไดห้มายความ
วา่ในปีถดัไปสถานศึกษาจะไม่ตอ้งท ากิกรรมเหมือนกบัปีท่ีผา่นมาอีก แต่ตอ้งมาร่วมกนัพิจารณาใหม่
วา่จะรักษาผลการด าเนินการในระดบัดีน้ีไดอ้ย่างไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใด ท่ีจะตอ้งคงไว้
หรือถา้จะพยายามท าใหเ้กิดผลดีท่ีสุดจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร จะตอ้งวางแผนปรับปรุงแกไ้ขส่วนใด 
ส่วนมาตรฐาน ตวับ่งช้ีท่ีสถานศึกษาด าเนินการได้อยู่ในระดับพอใช้ ผูรั้บผิดชอบคงตอ้งวางแผน
พฒันาปรับปรุงส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการให้ดีข้ึนในปีต่อไป ส าหรับมาตรฐานตวับ่งช้ีท่ี
สถานศึกษายงัท าไดไ้ม่ดีคือ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจกล่าววา่เป็นจุดอ่อนของสถานศึกษาซ่ึงจะตอ้ง
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ด าเนินการปรับปรุงเป็นอนัดบัแรก ส่วนจะด าเนินการในมาตรฐานหรือตวับ่งช้ีใดก่อนนั้นคงตอ้งมา
วเิคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน เม่ือบุคลากรผูรั้บผดิชอบไดด้ าเนินการวางแผนพฒันาปรับปรุงในส่วนท่ี
ตนเองรับผิดชอบแลว้ก็ควรจะไดมี้การน าแผนของแต่ละมาตรฐานหรือแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกนั 
เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในภาพรวมของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงเวลา บุคลากร 
งบประมาณ โครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีสามารถยุบรวมกนัไดก้็น ามาปรับแผนจดัร่วมกนั จะท าให้
แนวทางการปฏิบติัตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายได้รับรู้ร่วมกนัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ซูวยับ๊ะ ยานยา (2552, น. 106) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในการประกนั
คุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ตระหนกัในการประกนัคุณภาพการศึกษากบัสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.64) รายดา้นพบวา่ ดา้นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  5.3.3.5 จากการวิจยั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ (Xtot) กบัการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน (Ytot) ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความสัมพนัธ์สูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีการจดัการ
ความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในมี
ความสัมพนัธ์สูงสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีเห็นวา่
การจดัการความรู้ในสถานศึกษาตอ้งมีเป้าหมาย เพื่อให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถานศึกษาบรรลุผล 
ซ่ึงการจดัการความรู้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเพื่อให้วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของสถาน 
ศึกษาบรรลุผล สถานศึกษาจะตอ้งการส่ือสารใหค้รู บุคลากรทุกคนเขา้ใจวา่ท าไมจึงตอ้งมีการประกนั
คุณภาพภายใน ซ่ึงการจัดการความรู้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเม่ือจะ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในให้เกิดผลดีจะตอ้งให้ทุกคนเขา้ใจตรงกนัวา่สถานศึกษาก าลงัท าจะ
อะไร ท าไปแล้วจะได้ผลดีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาแก่ครูและบุคลากรทุกคน แค่ไหน 
อยา่งไร จะเร่ิมเม่ือใด (สถานศึกษาสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา, 2548, น. 15 - 23) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551, น. 50) การจดัการความรู้ดว้ยการถ่ายทอดความรู้จะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งท างานดว้ยการลองผิดลองถูก เพราะก่อนท างานถา้มีการเรียนรู้ความผิดพลาดของ
คนอ่ืนจากบทเรียนในอดีตไดก่้อนก็จะช่วยให้ประหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากรท่ีใชใ้นการท างานได้
มากกวา่ และไม่ตอ้งเสียเวลาลองผดิลองถูก ก็จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถขจดัปัญหาท่ีตนก าลงัเผชิญ
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อยู่ได้ เม่ือมีการแลกเปล่ียนความรู้กับผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสถานศึกษาท่ีมีระบบการจัดการความรู้ท่ีดีจะท าให้ผูท่ี้แสวงหาความรู้มี
ช่องทางการเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ท าใหส้ามารถคน้หาความรู้
ได้ตลอดเวลาเป็นการพฒันาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อ
สถานศึกษา  
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 จากผลการวิจยัท่ีได้ ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

ดงัน้ี 
5.4.1.1 จากการศึกษา พบวา่ การจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีว 

ศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวม และรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นการสร้างความรู้ 
และการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรไดมี้การประชุม สนทนาแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัให้มากข้ึน หรือจดัตั้งศูนยข์อ้มูล หรือ
หอ้งสมุด ส าหรับใหค้รู บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง รวมทั้งสนบัสนุนใหค้รู บุคลากรได้
มีโอกาสเรียนรู้จากหน่วยงาน หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ บา้ง และส่งเสริมให้ครู บุคลากรไดเ้ขียนวิธีการ
ท างานท่ีเป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบติังาน และจดัเก็บในรูปแบบของ
ฐานขอ้มูล วารสาร หนงัสือ ซีดี หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมครู บุคลากรเก่ียวกบัการจดัเก็บและสืบคน้ความรู้กลบัมาใชง้าน รวมทั้งจดัเตรียมส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้ครู บุคลากรใช้ในการ
จดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลดว้ย 
  5.4.1.2 จากการศึกษา พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก แต่
ด้านการปฏิบัติตามแผนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดังนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก ากับติดตามการ
ปฏิบติังาน และไดส้ร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครู บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เช่น การน าเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน หรือการสร้างให้เกิดบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

5.4.1.3 จากการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้กับการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในดา้นการปฏิบติัตามแผน ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
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จงัหวดัสระบุรี มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ดงันั้นหากผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งการให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ครู บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม สัมมนาเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งจดัส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพห์รืออินเตอร์เน็ตให้ครู บุคลากรไดศึ้กษา
หาความรู้ดว้ยตวัเองให้มากข้ึน ตลอดจนจดัให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งก ากบั ติดตามการปฏิบติังาน และไดส้ร้างขวญัก าลงัใจให้กบั
ครู บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดไวไ้ด ้

5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัได้มีขอ้เสนอแนะของการวิจยัไปแลว้ และเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้

ลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูบ้ริหาร นกัการศึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไป
จึงขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป  

5.4.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีส่งผลกบัประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

5.4.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

5.4.2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 



 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ 
การจัดการความรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพองค์กรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: อีเลฟเวน่  
สตาร์ อินเตอร์เทรด. 

จินตนา  อินทรเทพ. (2554). ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาค 6 และ 
ภาค 7. (การศึกษาอิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์). 

ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ.์ (2547). การบริหารงานวชิาการ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). ปัตตานี: มหาวทิยาลยั  
 สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 
ชูศรี วงศรั์ตนะ. ( 2553). เทคนิคการใช้สถิติเพือ่การวจัิย ฉบับปรับปรุง (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพฯ: 

ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์โปรเกรสซิฟ. 
ซูวยับะ๊  ยานยา. (2552). ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กบัสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษายะลา เขต1. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา). 

ซูไวดา  มะแซ. (2553). ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานกบักระบวนการปฏิบัติงาน 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามใน 
จังหวดัยะลา. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา). 

ณฐัดนยั  ดวงใจ. (2554). ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร 
กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสุรินทร์ เขต1. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา). 

ณฐัพล  ชุมวรฐาย.ี (2545). บันไดสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุค๊พอยท.์ 
เตือนใจ  รักษาพงศ.์ (2551). การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้เพือ่การบริหารงานวชิาการของ 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานด้วยกระบวนการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.  
(วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา). 

ธีระ  รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาฉบับ 
ปรับปรุง (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง. 



125 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บดินทร์  วจิารณ์. (2550). การจัดการความรู้ สู่...ปัญญาปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: 

เอก็ซเปอร์เน็ท. 
บงัอร  จงสมจิตต.์ (2551). คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารที่สัมพนัธ์กบัการจัดการความรู้ของ 

สถานศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัศิลปากร). 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุริยาสาส์น. 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. (2549). การจัดการความรู้ จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  

กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
บูรชยั  ศิริมหาสาคร. (2550). การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลศิ Knowledge Management to  

Excellence Organization. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
ประพนธ์  ผาสุกยดื. (2550). การจัดการความรู้(KM)ฉบับขับเคลือ่น (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ใยไหม. 
ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต และคณะ. (2545). ประมวลชุดวชิาบริบททางการศึกษา. นนทบุรี:  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
พรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค. (2550). การพฒันารูปแบบจัดการความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ. 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 
               . (2554). การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ในเขตภูมิภาคตะวนัตก. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
พรธิดา  วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
เพญ็รัตน์  ทองตะนุนาม. (2555). ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงกบัการด าเนินงาน 

ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัจันทบุรี. (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา). 

ภราดร  จินดาวงศ.์ (2549). การจัดการความรู้ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT THE  
EXPERIENCE. กรุงเทพฯ: ซีดบับลิวซี พร้ินต้ิง. 

ภาวณีิ  คงสง. (2552). ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตหาดใหญ่. (การศึกษาอิสระปริญญา 
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์). 
 



126 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ยทุธนา  แซ่เตียว. (2548). การวดั การวเิคราะห์และการจัดการความรู้:สร้างองค์กรอจัฉริยะ 

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์. 
รว ิ บวัดว้ง. (2553). การปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง.  

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง). 
รุสนีย ์ กอดิรีย.์ (2550). ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหาร ทกัษะทางวชิาการกบัการปฏิบัติงาน 

ประกนัคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารตามทศันะของคณะกรรมการประกนัคุณภาพใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามสามจังหวดัชายแดนภาคใต้. (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา). 

วนัทยา  วงศศิ์ลปะภิรมย ์และคณะ. (2545). “การประกนัคุณภาพการศึกษา,”ใน ชุดฝึกอบรม 
 ผู้บริหาร: ประมวลสาระ. กรุงเทพฯ: ส านกังานปฎิรูปการศึกษา. 
วรดา  ชูสง่า. (2552). การจัดการความรู้ของบุคลากรในสังกดัส านักงานเกษตรจังหวดัพระนคร 

 ศรีอยุธยา. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์). 
วลีรัตน์  ตณัฑุลเศรษฐ. (2552). ความสัมพนัธ์ของการจัดการความรู้และผลการด าเนินงานองค์กร  

กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคามจังหวดัฉะเชิงเทรา. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัมหิดล). 

วจิารณ์  พานิช. (2547). การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี. (2555). รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555. สระบุรี: 

วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี. 
               . (2556). รายงานการประเมินตนเอง Self  Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2555. สระบุรี: วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี. 
วทิยาลยัการอาชีพหนองแค. (2555).  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556. สระบุรี: วทิยาลยั 
 การอาชีพหนองแค. 
               . (2557). รายงานการประเมินตนเอง Self  Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2556. สระบุรี: วทิยาลยัการอาชีพหนองแค. 
วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์. (2556). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557. 

สระบุรี: วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์. 



127 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

               . (2557). รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก. (2556). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557. สระบุรี: วทิยาลยัฯ. 
               . (2556). รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2555. สระบุรี: วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี. (2555). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ. 
               . (2557). รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี.( 2553). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554. สระบุรี: วทิยาลยัฯ. 
               . (2557). รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี. (2555). แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ. 
               . (2557). รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report :SAR ประจ าปีการศึกษา  
 2556. สระบุรี: วทิยาลยัฯ 
ศุภนญัญา  พฒันภกัดี. (2553). การจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี). 
สมจิตร์  สุวรักษ ์.(2554). การจัดการความรู้ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง.
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา. (2548). การจัดการความรู้ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา 
 ลาดพร้าว. 
สิริพร  เรืองสุรัตน์ และคณะ. (2556). การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

 ราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยธุยา: ส านกัคุณภาพการศึกษา ส านกังานอธิการบดี. 
 
 

 



128 
 

บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

สุชาติ เสนาสี. (2553). ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการปฏิบัติงานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านักงานเขตพืน้ที ่
การศึกษา จันทบุรี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ร าไพพรรณี). 

สุนิตา  สุบินยงั. (2554). ระบบสารสนเทศกบัการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต 
 พืน้ทีก่ารประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั 
 ศิลปากร). 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). รายงานการศึกษาวจัิยการประกันคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ. 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2553). คู่มือการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 

อาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี. 
               . (2555). คู่มือการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัเทคนิค 
 มีนบุรี. 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). แนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพือ่ 
 พร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2547). ระบบการประกนัคุณภาพ 

การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (พิมพค์ร้ังท่ี 4). 
กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ. 

ส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ. (2557). คู่มือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 อาชีวศึกษา(ปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ: วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี. 
อาวธุ  เหล่าคนคา้. (2553). ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุดรธานี. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี). 

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี. (2556). สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี. ในเอกสารประกอบการ 
 ประชุม. [เอกสารอดัส าเนา]. 
อุไร  ทองหวัไผ.่ (2551). ท าไมตอ้งจดัการความรู้. วารสารการพฒันาทรัพยากรมนุษย์, 25(1). 



129 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Becerra, F., I., Gonzalez, A. & Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management. New Jersey, NJ:  
 Pearson Prentice Hall. 
Cuttance, P. (1994). Consumer Evaluation of Quality Management and Quality Assurance  

Systems for Schools. Sydney, Australia: NSW Department of School Education. 
Coukos, S. & Eleni, D. (2002). Knowledge Management : Porgress and Surategies used in  

United States Research Universities. Dissertation Abstracts International, 63(02): 
p.516-A; August, 2002. 

Deming, W., E. (2004). Out of the Crisis. MIT center for Advanced Engineering Study. 
Epstein, L., D. (2000). Sharing knowledge in Organazation : How people use media to  

communication. Dissertation Abstracts International, 60(3), p. 1019-A (UMI No.2456958). 
Fonseca, A., F. (2003). The effect of an integrated knowledge management architecture  

of organizational performance and impact.The case of the World Bank. Thesis Ph.D. 
The University of Maryland, College Park. 

Gorelick, C., Milton, N. & April, K. (2004). Performance Though Learning : Knowledge  
Management in Practice. Burlingtion, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Keyser, R., L. (2004). Assessing the Relationship between Knowledge Management and Plant 
Performance at the Tennessee Valley Authority. Dissertation Abstracts International. 

Krejcie, R., V. & Morgan, D., W. (1970). Determining Sample Size for Research Activites.        
Journal of Education and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610. 

Marquardt, M., J. (1996). Building the Learning Organization. New York, NY: McGraw-Hill. 
Murgatroyd, S., & Morgan, C. ( 1994). Total Quality Management and the School. Buckingham, 
 The Open University Press. 
Sallis, E. (2002). Total Quality Management and School (3rd ed.). London, England: Kogan Page. 
Stebbing, L. (1993). Quality Assurance : The Route of Efficiency and Competitiveness (3rd ed.).  

Chichester [West Sussex], NY: Ellis Horwood. 
Turban, E., et al. (2004). Information Technology for Management : Transforming  Organizations in  
 the Digital Economy (4th ed.). New Jersey, NJ: John Wiley & Sons,2004. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

132 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

3.  ผศ.ดร.ประนอม  พนัธ์ไสว  อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ภาควชิาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

4.  ดร.ตอ้งลกัษณ์  จิรวชัรากร  อาจารยป์ระจ าสาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

5.  อาจารยสุ์กญัญา  บุญศรี  อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ภาควชิาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 
 

 



137 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี 

 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี เป็น
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี      
ราชมงคลธญับุรี แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีว 

ศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 24 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 20 ขอ้ 
  
 
 

      ประเสริฐ  เพช็ร์สิงห์ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา 

                  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที ่1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  () หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
  
ข้อที่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 
                  1  ชาย                                2  หญิง  

2 อาย ุ( เกิน  6 เดือน นบั 1 ปี ) 
                  1    21 – 25 ปี                2    26 – 30 ปี 
                  3    31 – 35 ปี                4    36 – 40 ปี 
                  5    41 – 45 ปี                6    46 – 50 ปี 
                  7    51 – 55 ปี                8    56 – 60 ปี 

3 วฒิุการศึกษา 
                  1   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
                  2   ปริญญาโท  
                  3   ปริญญาเอก 

4 ประสบการณ์การปฏิบติังาน ( เกิน  6 เดือน นบั 1 ปี ) 
                  1   นอ้ยกวา่ 6 ปี                2    6 - 10 ปี 
     3   11 - 15 ปี                4   16 - 20 ปี 
                  5   21 - 25 ปี                6   26 ปีข้ึนไป 

5 ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 
                  1   ครูอตัราจา้ง                2   พนกังานราชการ 
     3   ขา้ราชการครู      4   รองผูอ้  านวยการ 
  5   ผูอ้  านวยการ  
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ตอนที ่2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 

 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย () ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก 
  3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 

2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านการแสวงหาความรู้  
1. มี ก า รแ ต่ งตั้ ง คณะท า ง าน เพื่ อ ค้นหา  รวบรวม

สารสนเทศหรือความ รู้  และ จัดล าดับแยกก ลุ่ม
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา 

 
 

    

2. 
 

มีการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณา
สารสนเทศหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา 

  
 

   

3. มีการจา้งท่ีปรึกษาหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร
บรรยาย อบรมใหค้วามรู้แก่ครู บุคลากร 

     

4. สนับสนุนให้ครู บุคลากรได้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

5. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรไดป้รับเปล่ียนงานหรือหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

     

6. มีการจดัส่ือต่างๆเช่นโทรทศัน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์หรือ
อินเตอร์เน็ต ส าหรับใหค้รู บุคลากรไดศึ้กษาหาความรู้ 
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ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านการสร้างความรู้  
7. มีการแต่งตั้งคณะท างานกลัน่กรอง ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของสารสนเทศหรือความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

     

8. ได้จัดตั้ งศูนย์ข้อมูล หรือห้องสมุด ส าหรับให้ครู 
บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

     

9. สนับสนุนให้ครู  บุคลากร มีการประชุม สนทนา 
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า
งาน 

     

10. ก าหนดให้ครู บุคลากรเขียนเก่ียวกบัวิธีการท างานท่ี
เป็นเลิศออกมาเป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ท างาน 

     

11. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้จากการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืน 

     

ด้านการจัดเกบ็และค้นคืนความรู้  
12. มีการก าหนดนโยบายในการจดัเก็บสารสนเทศหรือ

ความรู้เพื่อใชใ้นการท างานอยา่งชดัเจน 
     

13. มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดโครงสร้างรูปแบบ
ของการจดัเก็บสารสนเทศหรือความรู้ 

     

14. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรเก่ียวกับการ
จดัเก็บและการเรียกสารสนเทศหรือความรู้กลบัมา 
ใชง้าน 

     

15. มี ก า ร จัด เ ต รี ย ม ส่ิ ง อ า นว ย ค ว ามส ะดวก  เ ช่ น
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ใหค้รู บุคลากรใชใ้นการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูล 
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ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
16. ก าหนดให้ครู บุคลากรจัดท าคลังสารสนเทศหรือ

ความรู้ในรูปแบบของฐานขอ้มูล วารสาร หนงัสือ ซีดี 
หรือไฟลค์อมพิวเตอร์ 

     

17. ก าหนดใหมี้การจดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของครู 
บุคล ากรแ ต่ละคน เพื่ อคว ามสะดวกในการใช้
สารสนเทศหรือความรู้ 

     

ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์      
18. มีการประชุมหรือจดักิจกรรมเพื่อให้ครู บุคลากรได้

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั 
     

19. มีการจัดตั้ งศูนย์ให้บริการแก่ครู บุคลากรส าหรับ
ซกัถามสารสนเทศหรือความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

     

20. มีการจดัท าเอกสาร หรือหนังสือแจง้เวียนใช้เผยแพร่
สารสนเทศหรือความรู้ใหแ้ก่ครู บุคลากร 

     

21. มีการจดัท าเวบ็ไซตข์องสถานศึกษาส าหรับใชเ้ผยแพร่
สารสนเทศหรือความรู้ใหแ้ก่ครู บุคลากร 

     

22. มีการสร้างเครือข่ายของครู บุคลากรส าหรับการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศหรือความรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา 

     

23. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรท่ีเป็นหวัหนา้งานหรือมีความรู้
เช่ียวชาญไดแ้นะน าสอนงานใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

     

24. มีการสร้างขวญัและก าลังใจให้กับครู บุคลากรท่ีน า
ความรู้ไปพฒันางานจนมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย () ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก 
  3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 

2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านการวางแผน  
1. มีการประชุมร่วมกับครู บุคลากร และชุมชนเพื่อ

ก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน 

     

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในไว้
อยา่งชดัเจน 

     

3. มีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา หรือแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน 

     

4. ก าหนดให้ครู บุคลากรได้จดัท าขอ้มูลสารสนเทศให้
เป็นระบบ มีความสะดวกในการสืบคน้ และใชอ้า้งอิง 

     

5. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆส าหรับใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
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ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านการปฏิบัติตามแผน  
6. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตาม

ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
     

7. มีการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆท่ีเหมาะสมมา
ใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

     

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

     

9. มีการก ากับติดตามการปฏิบติังาน และได้สร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บัครู บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

     

10. ก าหนดให้ค รู  บุคลากรจัด เ ก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่างๆในการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ 
สะดวกต่อการคน้หา และใชป้ระโยชน์ 

     

ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติ  
11. มีการแต่งตั้งคณะท างานส าหรับตรวจสอบประเมินผล

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในไวอ้ยา่งชดัเจน 
     

12. ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของครู บุคลากร 

     

13. ก าหนดให้จดัท าเคร่ืองมือและคู่มือส าหรับตรวจสอบ
การด า เ นินงานประกันคุณภาพภายในให้แ ก่ค รู 
บุคลากรไดป้ฏิบติั 

     

14. มีการประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อและวิ ธี ก า รประ เ มินครอบคลุ ม                           
ทุกขั้นตอน 
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ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
15. ก าหนดใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก 

ผลการตรวจสอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
     

ด้านการแก้ไขปัญหา  
16. มีการแจง้ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ครู

บุคลากรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
     

17. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานร่วมกบัครูบุคลากรเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

     

18. มีการน าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 

     

19. มีการน าผลการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดจากการประเมิน
ตนเองมาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน 

     

20. มี ก ารน า ผล ง าน ท่ีป รับป รุงแก้ไขแล้ว ไปพัฒนา
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

 
ขอ้เสนอแนะ
............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
การประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
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ผลการพจิารณาการประเมนิค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 
 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อ
ที่ 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพจิารณา 

ค่า
IOC 

สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
1 เพศ 
  ชาย               หญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 อาย ุ( เกิน 6 เดือน นบั 1ปี ) 
 1.  21 - 25 ปี                2.   26 - 30 ปี 
 3.  31 - 35 ปี               4.   36 - 40 ปี 
 5.  41 - 45 ปี                6.   46 - 50 ปี 
 7.  51 - 55 ปี               8.   56 - 60 ปี 

+1 –1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3 ระดบัการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี/เทียบเท่า  
 2.  ปริญญาโท  
 3. ปริญญาเอก 

+1 –1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4 ประสบการณ์การปฏิบติังาน ( เกิน 6 เดือน 
นบั 1ปี ) 
 1.  นอ้ยกวา่ 6 ปี  2.   6 - 10 ปี                 
  3.  11 - 15 ปี  4.  16 - 20 ปี 
  5.  21 - 25 ปี              6. 26 ปีข้ึนไป       

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 
 1.  ครูอตัราจา้ง 2.  พนกังานราชการ                 
 3.  ขา้ราชการ   4. รองผูอ้  านวยการ 
 5.  ผูอ้  านวยการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนที ่2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 

ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการพจิารณา 

ค่า
IOC 

สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 

           ด้านการแสวงหาความรู้ 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน

เพื่อคน้หา รวบรวมความรู้ จดัล าดบั และ
แยกกลุ่มความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดร้ะดมความคิดเห็น
จาก ผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาความรู้ท่ี
จ  าเป็นต่อสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้า้งท่ีปรึกษา หรือ
เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากรบรรยาย 
อบรม แนะน าใหค้วามรู้แก่ครู บุคลากร 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รู 
บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนาทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส่้งเสริมใหค้รู 
บุคลากรไดป้รับเปล่ียนงานหรือหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัส่ือต่างๆเช่น
โทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต 
ส าหรับใหค้รู บุคลากรไดศึ้กษาหาความรู้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

           ด้านการสร้างความรู้ 
7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน

กลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการท างาน 

0 +1 +1 +1 0 0.60 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการพจิารณา 

ค่า
IOC 

สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีศูนยข์อ้มูล 

หอ้งสมุด หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับใหค้รู บุคลากรไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รู 
บุคลากรไดป้ระชุม สนทนา แลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือหวัหนา้
งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดใหค้รู บุคลากร
เขียนเก่ียวกบัวธีิการท างานท่ีเป็นเลิศออกมา
เป็นเอกสารเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส่้งเสริมครู บุคลากร
ใหมี้โอกาสเรียนรู้ดว้ยการอนุญาตให้เขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆกบัหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

             ด้านการจัดเกบ็และค้นคืนความรู้ 
12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดนโยบายใน

การจดัเก็บความรู้เพื่อใชใ้นการท างานอยา่ง
ชดัเจน 

–1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อเพื่อก าหนดโครงสร้างรูปแบบของการ
จดัเก็บความรู้ 

–1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การฝึกอบรมครู 
บุคลากรเก่ียวกบัการจดัเก็บและการเรียก
ขอ้มูลกลบัมาใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการพจิารณา 

ค่า
IOC 

สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัเตรียมส่ิงอ านวย

ความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับใหค้รู 
บุคลากรใชใ้นการจดัเก็บและคน้คืนความรู้ 

–1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดใหค้รู บุคลากร
จดัท าคลงัความรู้ในรูปแบบของฐานขอ้มูล 
วารสาร หนงัสือ ซีดี หรือไฟลค์อมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดใหมี้การจดัท า
ฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของครู บุคลากรเพื่อ
ความสะดวกในการใชค้วามรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

           ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 
18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัประชุมหรือจดั

กิจกรรมใหค้รู บุคลากรไดถ่้ายทอดความรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัศูนยใ์หบ้ริการแก่
ครู บุคลากรเพื่อซกัถามความรู้และตอบกลบั
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

–1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.60 

 

ใชไ้ด ้

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการท าเอกสาร 
หรือหนงัสือแจง้เวยีนเผยแพร่ความรู้แก่ครู 
บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการท า
เวบ็ไซตข์องสถานศึกษาส าหรับเผยแพร่
ความรู้แก่ครู บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการพจิารณา 

ค่า
IOC 

สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
22 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การสร้าง

เครือข่ายของครู บุคลากรเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รู บุคลากร
ท่ีเป็นหวัหนา้งานหรือมีความรู้เช่ียวชาญได้
แนะน าสอนงานใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส้ร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครู บุคลากรท่ีน าความรู้ไป
พฒันางานจนมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

 

+1 

 

–1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.60 

 

ใชไ้ด ้
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ตอนที ่3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี 

ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณา 
ค่า

IOC 
สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 

           ด้านการวางแผน 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ประชุมร่วมกับครู 

บุคลากร และชุมชนเพื่อก าหนดปรัชญา 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 ผู ้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและก าหนดบทบาทความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดร่้วมกบัครู บุคลากร
จั ด ท า แ ผ น พัฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
แผนปฏิบติัการประจ าปีสอดคล้องกับการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดให้ครู บุคลากร
ได้จดัท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ มี
ความสะดวกในการสืบคน้ และใชอ้า้งอิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 ผู้บ ริหารสถานศึกษาได้จัด เตรียมวัส ดุ 
อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ส าหรับใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณา 
ค่า

IOC 
สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 

           ด้านการปฏิบัติตามแผน 
6 ผู้บ ริห า รสถ าน ศึ กษ า ไ ด้ จัด ใ ห้ มี ก า ร

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไป
ตามยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ท่ีก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้จัดน าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาต่างๆท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ก ากับติดตามการ
ปฏิบติังาน และไดส้ร้างขวญัก าลงัใจให้กบั
ครู บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดให้ครู บุคลากร
จดัเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อ
การคน้หา และใชป้ระโยชน์ 

+1 –1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

            ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะท างาน

ส าหรับตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในไวอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดให้มีการนิเทศ 
ติดตามผล และประเมินผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของครู บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณา 
ค่า

IOC 
สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
13 ผู ้บ ริหารสถานศึกษาก าหนดให้จัดท า

เคร่ืองมือและคู่มือส าหรับตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในให้แก่ครู 
บุคลากรไดป้ฏิบติั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

14 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประเมินผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการประเมินครอบคลุมทุก
ขั้นตอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

15 ผู ้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการ
ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

          ด้านการแก้ไขปัญหา 
16 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้จง้ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาให้ครูบุคลากรหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17 ผู ้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูบุคลากร
วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษาใน
แต่ละมาตรฐานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18 ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการประเมิน
ตนเองมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าผลการปฏิบติังาน
ท่ีดีท่ีสุดจากการประเมินตนเองมาก าหนด
เป็นมาตรฐานการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการพจิารณา 
ค่า

IOC 
สรุป ของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

1 2 3 4 5 
20 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าผลงานท่ีปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปพัฒนาสถานศึกษาอย่า ง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้เกบ็ข้อมูล 
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รายช่ือสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรีทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 21 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) สถานศึกษาละ 3 คน 
และครูผูส้อนในสถานศึกษา จ านวน 205 คนโดยใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของเคร็จซ่ี และ   
มอร์แกน และน าไปสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.47 ของประชากรเป้าหมายทั้ง 7 แห่ง ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 226 คน ดงัน้ี  

 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

1. วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี 5 141 3 66 

2. วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ 5 70 3 33 

3. วทิยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 4 36 3 17 

4. วทิยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี 5 75 3 35 

5. วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี 5 46 3 22 

6. วทิยาลยัการอาชีพหนองแค 5 36 3 16 

7. วทิยาลยัสารพดัช่างสระบุรี 4 35 3 16 

รวม 33 439 21 205 

ทีม่า: อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี(2556). 
 
 
 



 
 

ประวตัผิู้เขยีน 
 

 

ช่ือ – นามสกุล นายประเสริฐ  เพช็ร์สิงห์ 
วนั เดือน ปีเกดิ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2515 
ทีอ่ยู่ 696หมู่ 9 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 18180 
การศึกษา         ประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง(ไฟฟ้าก าลงั)  

วทิยาลยัช่างกลปทุมวนั  
ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประสบการณ์การท างาน อาจารย ์1 ระดบั 3 วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  
รองผูอ้  านวยการ วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ 
อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี  

โทรศัพท์หมายเลข 
อเีมล์ 

08-1293-1078 
petchsing@gmail.com 
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